VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2017, tr 13-16

THỰC TRẠNG THAY ĐỔI HÀNH VI HUNG HĂNG
TRONG TƯƠNG TÁC VỚI BẠN
CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON VIỆT - BUN, HÀ NỘI
Trần Thị Thắm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 27/11/2017; ngày sửa chữa: 31/11/2017; ngày duyệt đăng: 12/12/2017.
Abstract: The article presents the survey results of the real state of changes in aggressive
behaviours in peer interaction of children at Bulgaria - Vietnam Preschool (Ha Noi) in age groups
of 2 to 3 and 3,5-4,5. The results showed that the majority of studied children have aggressive
behaviours at average level and the trend of aggressive level is running out after 18 months. The
main aggressive motives of these children are still reactions to provocative aggressive peer
behaviours or actions in order to achieve a specific personal goal. The children’s aggressive
behaviours are manifested with different forms and these behaviours in peer interaction of children
are transformed from physical aggression and grabbing or destruction of peers’ objects into verbal
aggression and social or relational aggression.
Keywords: Aggressive behaviours, change in aggressive behaviours, preschool, peer interaction.
1. Mở đầu
Hành vi hung hăng (HVHH) là một dạng hành vi khá
phổ biến và xuất hiện tương đối sớm ở trẻ. Đặc biệt ở lứa
tuổi mầm non, trẻ thường bộc lộ HVHH trong quá trình
tương tác với bạn một cách chủ ý hoặc không chủ ý. Điều
này không chỉ gây tổn thương về thể chất và tinh thần hoặc
cả thể chất và tinh thần cho bạn mà còn ảnh hưởng tiêu cực
tới quá trình hình thành, phát triển nhân cách của trẻ.
Nghiên cứu về HVHH của trẻ ở lứa tuổi mầm non,
có thể kể tới công trình đã được công bố trên thế giới của
một số tác giả như: Richard E.Tremblay và cộng sự đã
nghiên cứu về quá trình phát triển, nguyên nhân dẫn tới
tính hung hăng về thể chất của trẻ từ 17-42 tháng tuổi
trong bài viết “Physical Aggression During Early
Childhood: Trajectories and Predictors” [1]; Pratibha
Reebye (Canada), trong bài viết “Aggression during
early years - infancy and preschool” đã tìm hiểu về ý
nghĩa của tính hung hăng và chỉ ra một số nguyên nhân
dẫn tới HVHH của trẻ nhỏ [2]; Gun E.B.Person (Thụy
Điển) đề cập tới quá trình phát triển các động cơ mang
tính hung hăng và mối tương quan giữa hành vi mang
tính hung hăng với hành vi mang tính xã hội tích cực
trong quá trình tương tác của trẻ mẫu giáo với bạn cùng
trang lứa trong bài viết “Developmental perspectives on
prosocial and aggressive motives in preschoolers’ peer
interaction” [3];... Ở Việt Nam, trong cuốn “Giáo trình
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non” của nhóm tác giả
Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Kim
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Thoa [4] đã cung cấp một số hiểu biết nhất định về biểu
hiện tính bướng bỉnh, hung hăng của trẻ lên 3.
Bài viết trình bày kết quả đánh giá thực trạng HVHH
của trẻ lúc 2-3 tuổi và tiếp tục quan sát lại hành vi của
những trẻ này sau 18 tháng tại Trường Việt - Bun, Hà
Nội để phát hiện xu hướng thay đổi HVHH khi tương tác
với bạn của trẻ mầm non.
2. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu HVHH trong tương tác với bạn của 40
trẻ (20 trẻ nam và 20 trẻ nữ) tại Trường Mầm non Việt Bun, Hà Nội qua 2 độ tuổi, khi trẻ 2-3 tuổi ( X = 33
tháng) và khi trẻ 3,5-4,5 tuổi ( X = 51 tháng) vào 2 đợt
là tháng 3-4/2016 và tháng 8-9/2017. Ở mỗi độ tuổi, trẻ
được quan sát trong 3 tuần, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi
quan sát 30 phút, có nghĩa là trẻ sẽ được quan sát tất cả 3
tiếng/1 độ tuổi (180 phút). Ngoài ra, sử dụng phương
pháp trò chuyện để thu thập thêm thông tin từ trẻ, từ giáo
viên và phụ huynh nhằm chính xác hóa kết quả thu được
thông qua phương pháp quan sát. Sau khi nghiên cứu, kết
quả thu được như sau:
2.1. Mức độ hung hăng trong tương tác với bạn của trẻ
mầm non theo độ tuổi
Dựa vào tần số xuất hiện HVHH trong 6 buổi quan
sát/1 độ tuổi, HVHH trong tương tác với bạn của những
trẻ này được đánh giá theo 3 mức độ (xem bảng 1): - Trẻ
có HVHH ở mức độ cao: trẻ có từ 6 HVHH trở lên/6 buổi
quan sát/1 độ tuổi; - Trẻ có HVHH ở mức độ trung bình:
trẻ có từ 3-5 HVHH/6 buổi quan sát/1 độ tuổi; - Trẻ có
HVHH ở mức độ thấp: trẻ có từ 0-2 HVHH/6 buổi quan
sát/1 độ tuổi.
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Bảng 1. Mức độ hung hăng trong tương tác với bạn của
trẻ ở Trường Mầm non Việt - Bun, Hà Nội theo độ tuổi
Mức độ
hung hăng

2-3 tuổi

3,5-4,5 tuổi

Nam
(trẻ)

Nữ
(trẻ)

Tổng
(%)

Nam
(trẻ)

Nữ
(trẻ)

Tổng
(%)

Cao

5

5

25,0

3

3

15,0

Trung bình

8

6

35,0

4

13

42,5

Thấp

7

9

40,0

13

4

42,5

3,8

3,7

3,75

2,55

3,55

3,05

X (số
HVHH/trẻ)

cạnh đó, vẫn còn khá đông các trẻ ở độ tuổi 3,5-4,5 tuổi
có xu hướng gia tăng HVHH trong tương tác với bạn
(15/40 trẻ - chiếm 37,5%), với X tăng lên từ 1,6 hành
vi/trẻ 2-3 tuổi, đến 4,5 hành vi/trẻ 3,5-4,5 tuổi.
So sánh giữa trẻ nam và trẻ nữ cho thấy, mức độ
HVHH ở trẻ nam và trẻ nữ đều có xu hướng giảm khi trẻ
lớn hơn, tuy nhiên ở trẻ nam có xu hướng giảm nhanh
hơn so với trẻ nữ. Cụ thể: ở giai đoạn 3,5-4,5 tuổi, số
HVHH trung bình của trẻ nam giảm 1,25 hành vi/trẻ, so
với giai đoạn 2-3 tuổi, trong khi đó con số này ở trẻ nữ
chỉ là 0,25 hành vi/trẻ. Mặc dù số trẻ nam và số trẻ nữ có
HVHH ở mức độ cao là như nhau, đều giảm từ 5/20 trẻ
xuống còn 3/20 trẻ sau 18 tháng, nhưng ở độ tuổi 3,5-4,5
tuổi, phần lớn trẻ nam được nghiên cứu có HVHH ở mức
độ thấp (13/20 trẻ nam), phần lớn trẻ nữ được nghiên cứu
lại có HVHH ở mức độ trung bình (13/20 trẻ nữ).
2.2. Các kiểu HVHH trong tương tác với bạn của trẻ
mầm non theo độ tuổi
Trên cơ sở kết quả quan sát kết hợp với những thông
tin thu được khi trò chuyện với trẻ, dựa vào quá trình suy
luận từ tình huống xảy ra sự việc và mục đích mà trẻ
hướng tới, HVHH được phân chia thành 3 kiểu:
- HVHH phản ứng: là phản ứng của trẻ đối với sự
khiêu khích công khai của bạn; sự hung hăng của bạn; sự
không quan tâm đến trẻ của bạn,...
- HVHH công cụ chủ động: là hành vi mà trẻ chủ
động thực hiện nhằm công kích, đe dọa, tấn công bạn để
đạt được mục tiêu cá nhân trong những tình huống cụ thể
hơn là ý định gây tổn thương cho bạn.
- HVHH khiêu khích chủ động: là hành vi mà trẻ chủ
động thực hiện nhằm công kích, đe dọa, tấn công với ý
định gây tổn thương cho bạn.
Kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng 2:
Nhìn chung, HVHH trong tương tác với bạn của
những trẻ được nghiên cứu ở cả hai độ tuổi đều xuất phát

Phần lớn trẻ được nghiên cứu ở Trường Mầm non
Việt - Bun, Hà Nội có HVHH ở mức độ trung bình và
có xu hướng ngày càng giảm, thể hiện ở số HVHH
trung bình của trẻ lúc 3,5-4,5 tuổi là 3,05 hành vi/trẻ,
giảm 0,65 hành vi/trẻ so với lúc trẻ 2-3 tuổi ( X = 3,7).
Cụ thể: sau 18 tháng, tỉ lệ trẻ có HVHH ở mức độ cao
đã giảm 10% (từ 25% xuống còn 15%), đa số trẻ có
HVHH ở mức độ trung bình và thấp (chiếm 85%).
Ngoài ra, để đánh giá sự ảnh hưởng của độ tuổi đến tính
hung hăng của trẻ, chúng tôi đã sử dụng cách tính hệ số
tương quan Spearman để kiểm định và thu được kết quả
là r = -1. Kết quả này cho thấy, độ tuổi của trẻ có ảnh
hưởng lớn tới tính hung hăng của trẻ mầm non, nghĩa là
trẻ càng lớn thì mức độ hung hăng trong hành vi tương
tác với bạn càng giảm.
Tuy nhiên, sự thay đổi HVHH trong tương tác với
bạn của các trẻ được nghiên cứu là không giống nhau.
Phần lớn trẻ có xu hướng giảm HVHH khi lớn hơn
(21/40 trẻ - chiếm 52,5%), với X giảm xuống gần 3 lần
(từ 6,1 hành vi/trẻ 2-3 tuổi xuống còn 2,1 hành vi/trẻ 3,54,5 tuổi). Số trẻ có HVHH trong tương tác với bạn ở mức
độ không đổi theo thời gian là 6/40 trẻ - chiếm 15%. Bên
Bảng 2. Các kiểu HVHH trong tương tác với bạn của trẻ ở Trường Mầm non Việt - Bun, Hà Nội theo độ tuổi
2-3 tuổi
3,5-4,5 tuổi
Các kiểu
Nam
Nữ
Tổng
Nam
Nữ
Tổng
HVHH
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
X
X
X
X
X
X
Hung hăng phản
ứng

53,3

1,6

59,6

1,55

56,3

1,58

42,1

0,8

55,3

1,3

49,4

1,05

Hung hăng khiêu
khích chủ động

11,7

0,35

9,6

0,25

10,7

0,3

13,2

0,25

4,3

0,1

8,2

0,18

Hung hăng công cụ
chủ động

35,0

1,05

30,8

0,8

33,0

0,93

44,7

0,85

40,4

0,95

42,4

0,9

Tổng số (hành vi)

60

52

112

14

38

47

85
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từ động cơ, mục đích khác nhau. Phần lớn những HVHH
của trẻ là sự phản ứng lại với hành động khiêu khích, gây
sự của bạn (chiếm 56,3% lúc trẻ 2-3 tuổi và 49,4% lúc
trẻ 3,5-4,5 tuổi). Tuy nhiên, kiểu HVHH phản ứng của
trẻ có xu hướng giảm một cách rõ rệt, thể hiện ở số
HVHH phản ứng trung bình lúc trẻ 3,5-4,5 tuổi là 1,05
hành vi/trẻ, đã giảm 0,53 hành vi/trẻ so với lúc trẻ 2-3
tuổi ( X = 1,58 hành vi/trẻ). Có sự thay đổi này là do
những HVHH phản ứng của trẻ lúc 2-3 tuổi chủ yếu có
nguyên nhân khởi nguồn từ các bạn, khi lớn hơn, số
HVHH phản ứng của trẻ sẽ giảm xuống. Mặc dù tỉ lệ
HVHH phản ứng có xu hướng giảm xuống nhưng các
nhà giáo dục vẫn cần đặc biệt quan tâm tới một số trẻ
thường phản ứng lại sự thờ ơ, không quan tâm của các
bạn, thu hút sự chú ý của các bạn khác bằng HVHH.
Chẳng hạn: bé H.N (lúc 46 tháng tuổi) lao vào phá đồ
chơi của bạn, khi được giáo viên hỏi lí do thì H.N trả lời:
“Con gọi rủ bạn ra xếp hình cùng con mãi mà bạn không
ra”; hay bé H (51 tháng tuổi) đẩy ngã bạn N vì N không
thích chơi với mình,... Rõ ràng, HVHH phản ứng ở đây
bắt nguồn từ xu hướng cố ý đổ lỗi cho bạn. Những
HVHH kiểu như vậy nếu không được điều chỉnh sớm thì
xu hướng chủ động kết tội người khác sẽ trở thành một
nét tính cách tiêu biểu ở những trẻ này.
Bên cạnh đó, tỉ lệ HVHH công cụ chủ động của trẻ
được nghiên cứu ở độ tuổi 3,5-4,5 (42,4%), cao hơn 9,4%
khi trẻ 2-3 tuổi (33%). Tuy nhiên, số hành vi trung bình
lại phản ánh HVHH công cụ chủ động của trẻ tương đối
ổn định qua các giai đoạn lứa tuổi ( X = 9,3 hành vi/trẻ
2-3 tuổi và X = 9,0 hành vi/trẻ 3,5-4,5 tuổi). Những
HVHH kiểu này ở trẻ không chủ định hướng tới làm đau
hay làm tổn thương bạn mà chủ yếu hướng tới mục đích
là chiếm được đồ vật, đồ chơi hay vị trí,... mà trẻ mong
muốn. Thông qua quan sát và trao đổi với giáo viên,
chúng tôi nhận thấy HVHH công cụ chủ động của trẻ lúc
3,5-4,5 tuổi tương đối cao là do một số trẻ còn nhiều hạn
chế trong việc sử dụng ngôn ngữ, chưa có kĩ năng trao
đổi, thỏa thuận với bạn, nên thường thể hiện HVHH để
chiếm lấy đồ vật mà mình muốn có. Bên cạnh đó, vẫn có
một số ít trẻ vì thích món đồ của bạn nên sau khi đã dùng
lời nói để thuyết phục nhưng bạn vẫn không đồng ý chia
sẻ đồ chơi, trẻ đã dùng những HVHH để “lấn át” bạn
nhằm đạt được mục tiêu riêng của mình. Nếu được người
lớn hướng dẫn cách bày tỏ mong muốn, nguyện vọng
bằng lời nói, hay giúp trẻ kiềm chế sự nóng giận thì trẻ
sẽ hiểu và biết cách ứng xử đúng mực hơn với các bạn
và với những người xung quanh.
Ngoài ra, kiểu HVHH khiêu khích chủ động của trẻ
được nghiên cứu chiếm một tỉ lệ không cao và có xu
hướng giảm xuống theo thời gian, thể hiện 10,7% tổng
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số HVHH của trẻ ở giai đoạn 2-3 tuổi, với X = 0,3 hành
vi/trẻ, giảm xuống còn 8,2% tổng số HVHH của trẻ lúc
3,5-4,5 tuổi, với X = 0,18 hành vi/trẻ. Ví dụ: bé B.L (36
tháng) và bé P.A (32 tháng) thường xuyên có những
HVHH khiêu khích chủ động như: đánh bạn, cắn bạn
hoặc phá đồ của bạn (mà không có lí do gì) thì sau 18
tháng, trong suốt thời gian nghiên cứu, cả bé B.L (54
tháng) và bé P.A (50 tháng) đều không có những HVHH
chủ động khiêu khích các bạn như trước nữa. Sự thay đổi
này trong hành vi của trẻ một phần là do trẻ ngày càng
kiểm soát tốt hành vi của mình, ít có hành vi bột phát hơn
so với giai đoạn 2-3 tuổi. Hơn nữa, những trẻ này đang ở
lứa tuổi mẫu giáo nhỡ, nên một trong những nhu cầu bức
thiết của trẻ là được chơi cùng các bạn và được bạn thừa
nhận. Điều này đòi hỏi trẻ cần hạn chế “cái tôi” của mình,
kiềm chế những HVHH và cư xử đúng mực. Bên cạnh
đó, vẫn còn một số ít trẻ thể hiện những HVHH chủ động
khiêu khích với bạn. Các nhà giáo dục cần quan tâm, giúp
những trẻ này sửa chữa hành vi, hình thành tiền đề nhân
cách tốt đẹp.
So sánh giữa trẻ nam và trẻ nữ cho thấy, xu hướng
thay đổi các dạng HVHH ở trẻ nam và trẻ nữ tương đối
giống nhau, hầu hết các dạng HVHH đều có xu hướng
giảm, thể hiện ở giá trị trung bình ( X ) lúc trẻ 3,5-4,5
tuổi đều giảm hơn so với trẻ 2-3 tuổi. Duy nhất chỉ có
HVHH công cụ chủ động ở trẻ nữ là tăng lên sau 18
tháng, tuy nhiên mức độ tăng không đáng kể (0,15%
hành vi/trẻ).
2.3. Biểu hiện HVHH trong tương tác với bạn của trẻ
mầm non theo độ tuổi
Bên cạnh việc tìm hiểu sự phát triển về mức độ, động
cơ của HVHH trong tương tác với bạn của trẻ, chúng tôi
còn tìm hiểu về sự thay đổi trong cách biểu hiện HVHH
của trẻ mầm non qua các độ tuổi theo 4 hình thức cơ bản:
- HVHH thể chất: Trẻ sử dụng những hành vi như:
đánh, đấm, tát, cắn, xô đẩy, giật tóc,... để làm tổn
thương bạn.
- HVHH chiếm đoạt/phá hoại vật sở hữu của bạn: Trẻ
sử dụng những hành vi như: giật đồ dùng/đồ chơi, phá
hoại đồ dùng/đồ chơi,... của bạn nhằm chiếm đoạt đồ vật
đó hoặc làm cho bạn bị tổn thương.
- HVHH lời nói: Trẻ sử dụng những hành vi như: quát
mắng, chửi bậy, chế giễu,... với bạn, làm tổn thương bạn.
- HVHH quan hệ xã hội: Trẻ sử dụng những hành vi
như: không chơi cùng bạn, lôi kéo các bạn khác không
chơi với bạn,... nhằm làm cho bạn bị tổn thương.
Quá trình nghiên cứu cho thấy, một HVHH của trẻ
có khi được biểu hiện theo một hình thức đơn nhất, hoặc
là hung hăng thể chất, hoặc là hung hăng chiếm đoạt/phá
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hoại vật sở hữu của bạn, hung hăng lời nói, hoặc là hung
hăng quan hệ; nhưng cũng có khi được biểu hiện ở các
hình thức kết hợp, chẳng hạn: vừa đánh bạn vừa chế giễu
bạn, vừa đẩy bạn vừa quát mắng bạn,... Kết quả cụ thể
như sau:
Bảng 3. Biểu hiện HVHH trong tương tác với bạn của
trẻ ở Trường Mầm non Việt - Bun, Hà Nội theo độ tuổi
2-3 tuổi

3,5-4,5 tuổi

Biểu hiện của HVHH
(%)

X

(%)

X

Thể chất

72,0

2,7

50,8

1,55

Chiếm đoạt/phá hoại
vật sở hữu của bạn

18,7

0,7

8,2

0,25

Lời nói

8,0

0,3

20,5

0,63

Quan hệ

1,3

0,05

20,5

0,63

Tổng

150

122

Mặc dù trong suốt thời kì từ 2-3 đến 3,5-4,5 tuổi, đa
số HVHH của trẻ được nghiên cứu vẫn biểu hiện dưới
dạng hung hăng thể chất, nhưng hành vi của trẻ đang có
sự thay đổi theo hướng giảm dần HVHH thể chất từ
72,0% với X = 2,7 hành vi/trẻ khi trẻ 2-3 tuổi, xuống
50%, với X = 1,55 hành vi/trẻ khi trẻ 3,5-4,5tuổi,
HVHH chiếm đoạt/phá hoại vật sở hữu của bạn từ
18,9%, với X = 0,7 hành vi/trẻ khi trẻ 2-3 tuổi, xuống
8,2%, với X = 0,25 hành vi/trẻ khi trẻ 3,5-4,5 tuổi. Trong
khi đó, HVHH về lời nói và quan hệ lại có xu hướng tăng
lên sau 18 tháng, cụ thể: tỉ lệ HVHH lời nói tăng thêm
12,5%, tương ứng với X tăng thêm là 0,33 hành vi/trẻ;
tỉ lệ HVHH quan hệ tăng thêm 19,2%, tương ứng với X
tăng thêm là 0,58 hành vi/trẻ. Sự thay đổi về hình thức
biểu hiện của HVHH như vậy một phần là do ảnh hưởng
của đặc điểm lứa tuổi. Trẻ ở giai đoạn3,5-4,5 tuổi (mẫu
giáo nhỡ) có nhu cầu lớn trong việc giao tiếp với bạn, do
đó trẻ dùng lời nói (chế giễu, quát mắng, đe dọa,...) hay
những HVHH quan hệ (không chơi cùng bạn, lôi kéo các
bạn khác không chơi cùng bạn,...) đôi khi còn gây tổn
thương, làm bạn buồn hơn cả HVHH thể chất hay chiếm
đoạt/phá hoại vật sở hữu của bạn.
3. Kết luận
Tìm hiểu thực trạng thay đổi HVHH trong tương tác
với bạn của trẻ qua hai độ tuổi (2-3 tuổi và 3,5-4,5 tuổi)
đưa đến những nhận xét sau: Phần lớn trẻ được nghiên
cứu ở Trường Mầm non Việt - Bun, Hà Nội có HVHH
trong tương tác với bạn ở mức độ trung bình và có xu
hướng ngày càng giảm theo thời gian khi trẻ lớn hơn.
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Trong đó, mức độ hung hăng của trẻ nam có xu hướng
giảm xuống nhanh hơn so với trẻ nữ. Bên cạnh đó, mức
độ hung hăng trong tương tác với bạn của một số ít trẻ
không những không giảm đi mà còn có xu hướng tăng
lên sau 18 tháng.
HVHH của trẻ mầm non được nghiên cứu có thể xuất
phát từ nhiều động cơ khác nhau như: khiêu khích để làm
bạn bị tổn thương, phản ứng lại trước những hành vi của
bạn khiến trẻ không hài lòng, hoặc hung hăng với bạn
nhằm chiếm hữu/phá hoại vật sở hữu của bạn. Tuy nhiên,
khi trẻ 3,5-4,5 tuổi thì hầu hết những HVHH này đều
giảm xuống ở cả trẻ nam và trẻ nữ, đặc biệt là HVHH
phản ứng có sự thay đổi mạnh nhất.
So với trẻ 2-3 tuổi, biểu hiện HVHH trong tương tác
với bạn của trẻ 3,5-4,5 tuổi có thay đổi khá rõ rệt theo
hướng chuyển từ HVHH thể chất và chiếm đoạt/phá hoại
vật sở hữu của bạn sang HVHH lời nói và HVHH quan
hệ. Mặc dù HVHH trong tương tác với bạn của trẻ có xu
hướng giảm nhưng vẫn còn khá nhiều trẻ có những biểu
hiện của tính hung hăng. Do đó, các nhà giáo dục cần
quan tâm tới các trẻ này và có biện pháp tác động phù
hợp, nhằm giúp trẻ hình thành, phát triển nhân cách tốt
đẹp trong các giai đoạn tiếp theo.
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