
KỶ LUẬT TÍCH CỰC 
TRONG THỰC HÀNH LÀM CHA MẸ HÀNG NGÀY 

Kỷ Luật Tích Cực là gì? 

Kỷ luật tích cực là một cách tiếp cận trong việc thực hành làm 

cha mẹ để nuôi dạy và hướng dẫn hành vi của trẻ, đồng thời 

tôn trọng các quyền của trẻ để trẻ phát triển lành mạnh, bảo 

vệ trẻ khỏi bạo lực và tham gia vào việc học của trẻ. Kỷ luật 

tích cực dựa trên nghiên cứu về sự phát triển lành mạnh của 

trẻ và cách làm cha mẹ hiệu quả, và dựa trên các nguyên tắc 

quyền của trẻ.  

Kỷ luật tích cực không phải là cho phép trẻ làm bất cứ điều gì 

trẻ muốn và không phải là trừng phạt. Đó là về các giải pháp 

lâu dài giúp trẻ phát triển kỷ luật tự giác và các kỹ năng sống 

của trẻ. Kỷ luật tích cực là về việc dạy trẻ không bạo lực, biết 

đồng cảm, tôn trọng bản thân, quyền con người và tôn trọng 

người khác.   

Joan E. Durrant, Ph.D 

Thực hành Kỷ Luật Tích Cực như thế 
nào? 

Kỷ luật tích cực bao gồm 4 cấu phần: 

1) Xác định các mục tiêu dài hạn;

2) Tạo ấm áp và cấu trúc;

3) Hiểu trẻ nghĩ và cảm thấy thế nào; và

4) Giải quyết vấn đề. 

Giải quyết vấn đề 
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1. Xác định các mục tiêu dài hạn

Mỗi ngày, cha mẹ đều cố gắng tìm mọi 

cách để đạt được các mục tiêu trước 

mắt của mình - bắt trẻ phải đi giày 

ngay lập tức, ra khỏi nhà ngay lập tức, 

vào nhà ngay lập tức, ngừng đánh em 

ngay lập tức. Các tình huống trước mắt 

có thể gây ra sự thất vọng và căng 

thẳng, và cảm giác cấp bách có thể 

dẫn đến việc cha mẹ phản ứng bằng 

cách đánh mắng trẻ. 

Nhưng những phản ứng trước mắt sẽ không dạy trẻ những điều 

mà chúng ta muốn trẻ học hỏi trong dài hạn. Phần lớn cha mẹ 

muốn dạy trẻ trở thành người giải quyết vấn đề tốt và giao tiếp tốt. 

Cha mẹ muốn có mối quan hệ gắn kết với trẻ. Và cha mẹ muốn trẻ 

trở nên tự tin, tốt bụng, có động lực, có trách nhiệm, đồng cảm, và 

không bạo lực. Tuy nhiên, việc đánh mắng trẻ lại cản trở việc thực 

hiện những mục tiêu này.  

Bằng việc nghĩ đến vấn đề chúng ta muốn trẻ trở thành người như 

thế nào, chúng ta có thể xác định được các mục tiêu dài hạn trong 

việc nuôi dạy trẻ. Sau đó, chúng ta có thể biến những thách thức 

ngắn hạn thành cơ hội nhằm đạt được các mục tiêu thông qua 

việc dạy trẻ cách quản lý căng thẳng, giao tiếp tôn trọng, giải quyết 

xung đột không bạo lực, tôn trọng cảm xúc của người khác, và đạt 

được các mục tiêu mà không gây tổn thương về thể chất và tinh 

thần cho người khác. 

2. Tạo ấm áp và cấu trúc

Nếu trẻ cảm thấy sợ những người thân thiết, trẻ sẽ có ít động lực 

để cố gắng, trở nên thiếu trung thực và thiếu tự tin hơn. Có thể trẻ 

sẽ trở nên bực bội và có xu hướng bạo lực. Nhiều trẻ khác có thể 

trở nên lo lắng và chán nản. Tuy nhiên, trong bầu không khí ấm 

áp và tình cảm, dù trẻ có mắc lỗi nhưng trẻ vẫn sẽ cảm thấy an 

toàn. Trẻ trở nên có động lực, tự tin hơn, và tin tưởng cha mẹ 

hơn. Trẻ cũng sẽ học được tầm quan trọng của sự đồng cảm và 

tôn trọng cảm xúc của người khác. Việc tạo môi trường ấm áp 

trong gia đình sẽ là nền tảng để đạt được các mục tiêu dài hạn.  

Cha mẹ tạo ấm áp cho trẻ bằng cách thể hiện tình yêu với trẻ kể 

cả khi trẻ mắc lỗi, an ủi trẻ khi trẻ cảm thấy tổn thương hay sợ 

hãi, lắng nghe trẻ, nhìn nhận vấn đề từ cách nhìn của trẻ, chơi và 

vui đùa cùng trẻ, hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn, khích lệ khi trẻ phải 

giải quyết vấn đề khó, nói với trẻ rằng bạn tin tưởng trẻ, công 

nhận những cố gắng và thành công của trẻ, và thể hiện rằng bạn 

tin tưởng trẻ. 

Công cụ thứ hai là Cấu trúc. Người lớn có thể học hỏi tốt hơn khi 

chúng ta được cung cấp những thông tin cần thiết, và khi ai đó nói 

chuyện một cách bình tĩnh về những lỗi lầm của chúng ta và chỉ 

cho ta cách để làm tốt hơn vào lần tới. Trẻ cũng sẽ học tốt nhất 

khi có đầy đủ thông tin, khi trẻ được giúp đỡ để tìm ra các cách 

nhằm đạt được mục tiêu của mình, và khi trẻ hiểu lí do đằng sau 

những quy tắc và hướng dẫn của chúng ta.  

Nếu chúng ta không tuân theo những quy tắc mà ta đã đặt ra cho 

trẻ, hoặc mong chờ trẻ tự hiểu vấn đề và trừng phạt khi trẻ mắc 
lỗi, trẻ sẽ cảm thấy bối rối và lo lắng. Nếu chúng ta cố gắng bắt trẻ 
phải hành xử theo khuôn mẫu, trẻ sẽ chống lại việc đó. Nếu 

chúng ta làm đau trẻ khi trẻ mắc lỗi, trẻ sẽ sợ hãi khi muốn thử 
làm điều đó. Nhưng nếu chúng ta làm mẫu cho trẻ những điều mà 
ta muốn trẻ làm và cung cấp cho trẻ thông tin cần thiết để ra 
những quyết định đúng đắn, trẻ sẽ trở nên tự tin, có động lực và 

độc lập hơn.  

Providing warmth Providing structure

Identifying long-term goals 

Khi chúng ta đã xác định được mục 

tiêu, chúng ta có thể sử dụng hai công 

cụ để đạt được mục tiêu đó. Công cụ 

đầu tiên là Ấm áp. Người lớn cảm 

thấy có động lực để cố gắng, để học 

hỏi từ những sai lầm và rút kinh 

nghiệm cho lần sau khi chúng ta nhận 

được sự hỗ trợ từ những người xung 

quanh. Trẻ cũng học hỏi tốt nhất khi 

cảm thấy được tôn trọng, được hiểu, 

được tin tưởng và yêu thương.  

Cha mẹ cung cấp cấu trúc cho trẻ bằng việc làm mẫu cho trẻ và 

đưa ra những hướng dẫn, giải thích lí do của những quy tắc, cùng 

trẻ đặt ra các quy tắc, lắng nghe ý kiến của trẻ, giúp trẻ tìm cách 

sửa lỗi sai theo hướng giúp trẻ học hỏi, dạy trẻ về những ảnh 

hưởng từ hành vi của trẻ đối với người khác, nói chuyện với trẻ 

thường xuyên, công bằng và linh hoạt, kiểm soát sự tức giận và 

tránh những rủi ro. 

Xác định các mục tiêu dài hạn 

Xác định các mục tiêu dài 
hạn 

Ấm áp Cấu trúc 



3. Hiểu trẻ nghĩ và cảm thấy thế nào 

trẻ thể hiện cảm xúc và có cách giải quyết xung đột không bạo 

lực. 

Trong quá trình phát triển, trẻ muốn được học hỏi nhiều hơn. 
Chúng ta cần dạy trẻ cách tôn trọng thông qua việc trả lời câu 
hỏi của trẻ một cách tôn trọng. Chúng ta tạo động lực cho trẻ 
học hỏi bằng cách khích lệ trẻ tìm tòi, khám phá. Chúng ta giúp 
trẻ hiểu rằng trẻ có năng lực khi chúng ta tạo cơ hội cho trẻ tìm 
cách giải quyết vấn đề. 

Understanding how children think 

and feel 

Đôi lúc chúng ta kỳ vọng trẻ phải cư 

xử theo cách vượt quá khả năng của 
trẻ, ví dụ như mong muốn trẻ sơ sinh 

ngủ suốt cả đêm hay mong muốn trẻ 
3 tuổi ngồi yên. Đôi lúc chúng ta lại 

nghĩ rằng trẻ “hư” hay “bướng bỉnh” 

khi trẻ không muốn đi ngủ hay khi trẻ 
nổi nóng. Khi khả năng của trẻ không 

đáp ứng được những kỳ vọng của 
chúng ta, hoặc khi chúng ta nghĩ 

rằng trẻ đang cố “ương bướng”, 

chúng ta có thể tạo 

Khi trẻ tin vào năng lực của bản thân, trẻ sẽ chuẩn bị tốt hơn 
khi phải đối mặt với những khó khăn sau này. 

Khi bắt đầu đi học, thế giới của trẻ được mở rộng ra. Trẻ có thể 

học được cách tự giải quyết các xung đột tốt hơn khi trẻ quan 
sát cách cha mẹ giải quyết xung đột, tức giận hay căng thẳng 

không bạo lực. Khi trẻ tự tin rằng mình có năng lực và biết 
quan tâm mọi người, trẻ sẽ có thể đưa ra những quyết định 

đúng đắn. Khi trẻ học được cách lắng nghe, giao tiếp và đối xử 
một cách tôn trọng với mọi người, trẻ sẽ làm điều tương tự với 
bạn bè và thầy cô. Và nếu trẻ cảm thấy được hỗ trợ và

nên xung đột khó giải quyết bởi vì những xung đột này là hậu 
quả từ những niềm tin sai lầm của chúng ta. 

Khi chúng ta nhìn nhận thế giới thông qua lăng kính của một 
đứa trẻ 1 tuổi, 5 tuổi hay 13 tuổi, chúng ta có thể hiểu được lý 
do giải thích cho hành vi của trẻ. Sau đó, chúng ta có thể chỉ 
dạy cho trẻ một cách hiệu quả hơn.   

Mối quan hệ của chúng ta với trẻ bắt đầu từ khi trẻ được sinh 

ra. Trong những năm tháng đầu đời, chúng ta xây dựng sự tin 
tưởng và tạo ra sự gắn kết với trẻ, đây sẽ là những tiền đề cho 

mối quan hệ của chúng ta với trẻ sau này. Nhiệm vụ của chúng 

ta là tạo một môi trường ấm áp và an toàn cho trẻ - nơi có thể 

đáp ứng nhu cầu của trẻ, nơi trẻ sẽ không bị đánh mắng, nơi 
trẻ có thể tự do khám phá mà không gặp phải những tổn 

thương, và là nơi trẻ nhận được sự trợ giúp và trấn an khi sợ 

hãi. Chúng ta cần tôn trọng cách giao tiếp của trẻ và giúp trẻ 

hiểu rằng trẻ có thể tin tưởng chúng ta. 

Khi trẻ hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, chúng ta có 

thể cung cấp cấu trúc trong bầu không khí an toàn về mặt cảm 
xúc. Nhưng chúng ta cần nắm bắt tình hình từ góc nhìn của trẻ 

để có những phản ứng mang tính xây dựng. Chúng ta cần hiểu 
điều mà trẻ đang cố gắng diễn đạt với chúng ta khi trẻ khóc, 

nói “Không!” hay dậm chân. Khi đó, nhiệm vụ của chúng ta là 

giúp   

lắng nghe từ cha mẹ, trẻ sẽ có thể tìm kiếm lời khuyên và sự 
giúp đỡ từ cha mẹ khi trẻ cần. 

Trẻ mới lớn thường có những mong muốn tự lập mạnh mẽ, 

những thay đổi sâu sắc về thể chất và cảm xúc, và nhu cầu 

được công nhận bởi các bạn đồng trang lứa.  Nhiệm vụ của 
cha mẹ vào thời điểm này là khuyến khích con tự đưa ra những 

quyết định nhưng đồng thời tạo ra lưới an toàn cho con. Cha 
mẹ cần giúp trẻ hình thành sự hiểu biết về những điều đúng 

sai, cũng như tính trách nhiệm và năng lực. Và cha mẹ cần ở 

bên cạnh để hỗ trợ khi trẻ mắc lỗi. Khi trẻ hiểu được rằng mình 
có thể tin tưởng cha mẹ, trẻ sẽ lắng nghe lời khuyên từ cha mẹ. 

Khi trẻ nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ cha mẹ, trẻ sẽ 
tìm đến sự giúp đỡ của cha mẹ khi gặp khó khăn.  

Ở giữa độ tuổi thiếu niên, trẻ gặp khó khăn trong việc tìm ra bản 

sắc của bản thân mình. Trẻ có thể đột ngột thay đổi phong cách 
ăn mặc, nghe nhạc, sở thích, hoặc kế hoạch tương lai. Thông 
thường, trẻ tuổi teen thường cố gắng thử những bản sắc rất 

khác với cha mẹ. Trẻ nghe những bản nhạc mà cha mẹ không 
hề thích, giữ những quan điểm trái với cha mẹ. Bằng việc trở 

nên khác biệt với cha mẹ, trẻ có thể tìm ra bản sắc của mình dễ 
dàng hơn.  

Xác định các mục tiêu dài hạn 

Ấm áp Cấu trúc 

Hiểu trẻ nghĩ  
và cảm thấy thế nào 



Trong giai đoạn trưởng thành của trẻ, sự tin tưởng trở nên cực 

kỳ quan trọng. Trẻ cần hiểu rằng cha mẹ luôn ở bên cạnh, đưa 

ra những thông tin rõ ràng và xác thực, có những kỳ vọng và 

hướng dẫn rõ ràng và tạo một môi trường an toàn. Đôi khi trẻ 

sẽ mắc lỗi. Nhưng cũng như việc cha mẹ tạo môi trường an 

toàn, đưa ra thông tin, hỗ trợ sự phát triển như khi trẻ còn nhỏ, 

cha mẹ có thể làm điều tương tự trong giai đoạn này – bằng 

việc củng cố kết nối giữa cha mẹ - con cái, giám sát hoạt động 

của trẻ, và nuôi dưỡng sự tự lập của trẻ. 

4. Giải quyết vấn đề

Khi bạn gặp khó khăn, hãy nhớ lại các bước dưới đây 
trước khi bạn phản ứng với vấn đề: 

1. Nghĩ về mục tiêu dài hạn của bạn.

2. Hãy nhớ rằng trẻ cần được tôn trọng, thấu hiểu, cảm thấy
an toàn và được yêu thương.

3. Hãy tự hỏi: Trẻ cần hiểu điều gì để giải quyết vấn đề này?
Trẻ có thể làm gì trong tình huống này để giúp bạn đạt mục

tiêu dài hạn?

4. Hãy để ý tới việc trẻ nghĩ và cảm thấy thế nào trong giai
đoạn phát triển này. Nhìn nhận tình huống thông qua lăng kính

của trẻ và nghĩ theo cách nghĩ của trẻ. Hãy tự hỏi: Trẻ sẽ mô

tả tình huống này như thế nào?

Khi xác định được mục tiêu dài 

hạn trong việc làm cha mẹ, bạn có 

thể hiểu được tầm quan trọng của 

việc tạo ấm áp và cấu trúc để đạt 

được các mục tiêu của mình, và 

bạn có thể hiểu được trẻ nghĩ và 

cảm nhận thế nào ở các độ tuổi 

khác nhau, bạn có thể kết nối tất 

cả những điều này lại để phản ứng 

theo cách tiếp cận của kỷ luật tích 

cực. 

5. Phản ứng theo hướng tôn trọng trẻ, cung cấp thông tin hữu 

tích và dẫn bạn tới mục tiêu dài hạn của mình.

Việc phản ứng mang tính xây dựng trong những tình huống 
khó khăn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hãy tỉnh táo suy 

nghĩ và lập kế hoạch cho phản ứng của bạn. Và thực hành, 
thực hành, thực hành. 

Tại sao lại là Kỷ Luật Tích Cực? 
Phản ứng theo cách tiếp cận của kỷ luật tích cực là tạo ấm áp 
và cấu trúc phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ và dạy 
những điều trẻ cần trong dài hạn. Đó không phải là trừng 
phạt. Đó là giải quyết vấn đề, và việc này cần sự suy nghĩ 
thấu đáo và thực hành.  Báo cáo thế giới về Bạo lực Trẻ em năm 2006 đã chỉ ra rằng 

việc ngược đãi thể chất của trẻ tại nhà là một vấn đề toàn cầu 

ảnh hưởng tới hàng triệu trẻ em trên thế giới. Nhiều trường hợp 

ngược đãi thể chất trẻ em được coi là hình thức trừng phạt trẻ 

và cũng được xem là tín ngưỡng văn hóa về việc trẻ học hỏi 

thông qua nỗi đau về thể chất. Báo cáo cũng khuyến nghị việc 

loại bỏ mọi hình thức trừng phạt thân thể đối với trẻ và thay vào 

đó sử dụng các biện pháp kỷ luật tích cực, không bạo lực. 

 
 

 

Nội dung của tờ giới thiệu được phát triển dựa trên cuốn Kỷ luật Tích cực trong thực hành làm cha mẹ của tiến sĩ Joan E. 
Durrant, xuất bản bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. 
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