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MỘT SỐ YẾU TỐ TÂM LÍ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN HÀNH VI ỨNG XỬ
CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ
Nguyễn Thị Như Mai - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 30/08/2018; ngày sửa chữa: 06/09/2018; ngày duyệt đăng: 12/09/2018.
Abstract: Early children care and education in kindergarten is a job that requires specific qualities
and skills. Behavior of teachers with children has a significant influence on children's psychology.
Some psychological factors adversely affect the behavior of preschool teachers with children such
as: teachers with unhealthy and stable personality; lack of ability to control emotions and behavior;
not enough love for children... is said to be the most influential. The article mentions some
psychological factors that negatively affect the behavior of preschool teachers in the process of
children care and education.
Keywords: Behavior, psychological factors, preschool teacher.
1. Mở đầu
Trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm hàng đầu ở
các quốc gia. Việt Nam là một trong số những quốc gia
đầu tiên kí Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và đến năm
2016 Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật trẻ em, cho
thấy sự quan tâm to lớn đến trẻ em, muốn trẻ được chăm
sóc, bảo vệ và phát triển tốt. Trường mầm non là cơ sở
giáo dục đầu tiên chăm sóc và giáo dục trẻ, ở đó giáo viên
mầm non (GVMN) giữ vai trò rất quan trọng đối với sự
phát triển bình thường về thể chất và tâm lí của trẻ.
Chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non là công
việc đòi hỏi nhiều phẩm chất và kĩ năng đặc thù. GVMN
nếu không ý thức được rõ ràng về những đòi hỏi đặc biệt
của nghề nghiệp sẽ gặp phải những căng thẳng, ức chế
và dễ có hành vi, ứng xử không phù hợp, thậm chí vi
phạm pháp luật. Thực tế, có những GVMN làm công tác
chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non lâu năm, có nhiều kinh
nghiệm nhưng vẫn có những ứng xử không đúng đắn. Có
nhiều yếu tố tác động đến hành vi ứng xử của GVMN
trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ. Bài viết đề cập
một số yếu tố tâm lí ảnh hưởng tiêu cực đến ứng xử của
GVMN trong chăm sóc - giáo dục trẻ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp của giáo
viên mầm non
Với tư cách là nhà giáo dục, là người chăm sóc - giáo
dục trẻ sớm nhất chỉ sau gia đình của trẻ, GVMN có ảnh
hưởng to lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Cùng
với năng lực chuyên môn nghiệp vụ, GVMN cần có nhân
cách tốt, có phẩm chất đạo đức và lối sống mẫu mực.
Những yêu cầu cụ thể đối với GVMN được quy định
trong Chuẩn nghề nghiệp GVMN [1] là: có đạo đức, nhân
cách và lối sống lành mạnh, trong sáng; không có biểu
hiện tiêu cực trong chăm sóc - giáo dục trẻ; không vi
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phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được
làm; chăm sóc - giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự
công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.
Để đạt được những yêu cầu trên, GVMN phải luôn ý
thức được sự cần thiết tu dưỡng rèn luyện để có được thái
độ và hành vi đúng mực trong mối quan hệ với nhiều yếu
tố áp lực của nghề nghiệp và của đời sống xã hội. Nếu
không có được điều này, những ứng xử tiêu cực, thiếu sư
phạm dễ xảy ra, có ảnh hưởng không tốt đến trẻ em - đối
tượng rất dễ bị tổn thương về tâm lí.
2.2. Hành vi ứng xử của giáo viên mầm non trong
chăm sóc - giáo dục trẻ
Có nhiều tác động tới con người trong cuộc sống, con
người tiếp nhận và có ứng phó đối xử lại với các tác động
đó, gọi là ứng xử [2]. Theo đó, ứng xử là những ứng phó
đối xử lại của con người với các kích thích, tác động.
Trong quan hệ với người khác, ứng xử là cách phản ứng
với những tác động của người khác đến mình trong tình
huống nhất định, được thể hiện thông qua thái độ, hành
vi, cử chỉ, cách nói năng của con người [3].
Ứng xử của GVMN trong chăm sóc - giáo dục trẻ
ở đây được hiểu là cách giáo viên đối xử với trẻ em
trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ để thực hiện
nhiệm vụ giáo dục. Cách đối xử được thể hiện trong
tính chất của thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng
của giáo viên với trẻ.
Ứng xử của GVMN với trẻ được thể hiện trong tất cả
các hoạt động giữa cô và trẻ ở trường mầm non, từ những
hoạt động mang tính sinh hoạt như ăn, ngủ cho đến các
hoạt động học, chơi... Từ lúc trẻ đến trường cho đến khi
về nhà trong một ngày, thời gian trẻ ở lớp với cô tương
đối dài, các tương tác giữa cô và trẻ khá nhiều. Vì vậy,
tính chất ứng xử của cô với trẻ có ảnh hưởng đáng kể đến
tâm lí của trẻ.
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2.3. Các yếu tố tâm lí ảnh hưởng tiêu cực đến ứng xử
của giáo viên mầm non trong chăm sóc - giáo dục trẻ
Vấn đề ứng xử của giáo viên trong hoạt động nghề
nghiệp từ lâu đã được các nhà tâm lí học - giáo dục học
nghiên cứu. Các quan điểm và những nghiên cứu về tâm
lí học nhân cách người giáo viên và giao tiếp sư phạm
của nhiều tác giả nước ngoài và trong nước như
K.D.Usinxki, N.Đ. Lêvitôp, A.V. Pêtrovxki, V.A.
Cruchetxki, Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Ngô Công
Hoàn, Nguyễn Văn Lê…đã đề cập đến các yếu tố cơ bản
về phẩm chất và năng lực của người giáo viên, những
yêu cầu trong giao tiếp của giáo viên với trẻ em nói
chung. Đối với giáo viên mầm non, có các tác giả như E.
Plaisance, P. Kergomard, M-C. Rolland, Nguyễn Ánh
Tuyết, Lê Xuân Hồng, Hồ Lam Hồng…
Đảm nhiệm một công việc có đối tượng là trẻ nhỏ,
còn non nớt về cả thể chất lẫn tinh thần, phần lớn GVMN
là những cô giáo - “mẹ hiền”, giúp phụ huynh chăm sóc,
dạy dỗ các con, đặt nền móng cho sự hình thành nhân
cách tốt đẹp của trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn những giáo viên
có hành vi tiêu cực với trẻ. Nhìn từ góc độ lí luận và qua
tìm hiểu thực tế, những hành vi này phần nhiều bị chi
phối bởi các yếu tố tâm lí cơ bản sau:
- Có nhân cách thiếu lành mạnh, ổn định. Nhân cách
một con người được hình thành dần dần trong suốt quá
trình lớn lên và bị chi phối bởi nhiều yếu tố như môi
trường sống, điều kiện giáo dục, tính chất hoạt động và
giao lưu... Nếu một người không được hưởng những yếu
tố cơ bản thuận lợi, phù hợp cho sự hình thành một nhân
cách tốt, thêm vào đó thiếu rèn luyện, tu dưỡng dễ bị
những mặt tiêu cực của các yếu tố này chi phối, làm cho
nhân cách bị lệch lạc, thiếu lành mạnh và ổn định. Ở họ,
các giá trị và chuẩn mực sống thường ít tuân theo các giá
trị, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội nên hành vi,
ứng xử dễ mang tính chất thiếu lành mạnh, lệch chuẩn.
Đặc biệt, trước trẻ nhỏ, đối tượng yếu ớt chưa đủ khả
năng phản ứng tự bảo vệ, các hành vi thiếu chuẩn mực
của càng khó bị kiểm soát.
- Thiếu kĩ năng nhận biết cảm xúc, trạng thái tâm lí
của người khác và của bản thân: Trong cuộc sống, con
người luôn có các trạng thái tâm lí - cảm xúc khác nhau,
cả tích cực và tiêu cực. Nếu chủ thể không nhận biết được
tâm lí - cảm xúc của bản thân và người khác sẽ không thể
hiểu, thấu cảm và sử dụng cảm xúc hoặc kiểm soát cảm
xúc phù hợp.
Trẻ mầm non còn hạn chế về cách thể hiện tâm lí cảm xúc, trẻ nhiều khi chỉ biết khóc, quấy khi muốn đáp
ứng nhu cầu, khi khó chịu. Nếu giáo viên thiếu khả năng
nhận biết tình trạng của trẻ và lại kém cả việc nhận biết
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trạng thái tâm lí của bản thân thì những hành xử tiêu cực
với trẻ rất dễ xảy ra.
- Thiếu kĩ năng kiếm chế cảm xúc và hành vi, nhất là
những cảm xúc, hành vi tiêu cực. Năng lực đòi hỏi sự rèn
luyện với ý thức và nỗ lực lớn. Nhận biết được trạng thái
tâm lí của bản thân và của người khác, đồng cảm, thấu
hiểu với tình trạng của họ là điều kiện quan trọng để kiềm
chế cảm xúc và hành vi tiêu cực. Nhưng nhận biết được
cảm xúc mà thiếu khả năng kiềm chế thì vẫn có những
hành xử không đúng. Cách phản ứng của con người còn
phụ thuộc vào khí chất, bị quy định bởi kiểu thần kinh.
Những người nóng nảy, khả năng này không tốt bằng
người điềm tĩnh nếu thiếu sự rèn luyện và ý thức kiềm
chế cao độ. Đứng trước trẻ em, non nớt về mọi mặt, giáo
viên dễ cho rằng mình có thể tùy tiện thả cho cảm xúc và
hành vi bộc lộ tự nhiên. Từ đây, các cảm xúc và hành vi
thể hiện đầy tính bản năng, thiếu kiềm chế.
- Ý thức trách nhiệm trong công việc không cao. Ý
thức trách nhiệm bao gồm trong nó nhận thức, tình cảm,
ý chí, quan điểm, niềm tin...quy định thái độ và hành
động của con người đối với một đối tượng nhất định. Một
người để có ý thức trách nhiệm phải được giáo dục và
rèn luyện lâu dài trong môi trường tốt. Thiếu ý thức trách
nhiệm làm cho con người làm việc theo cảm tính mà ít
chú ý tới hậu quả của việc làm. Với giáo viên thiếu ý
thức trách nhiệm, những ứng xử tùy tiện, thiếu cân nhắc
dễ xảy ra, gây ảnh hưởng không tích cực đến trẻ. Nghề
GVMN đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Có thể chỉ sơ
sảy một chút là có hậu quả tiêu cực. Người thiếu trách
nhiệm trong chăm sóc - giáo dục trẻ khả năng để xảy ra
chuyện không mong muốn cao hơn so với người có trách
nhiệm và thường khi xảy ra chuyện họ dễ cho rằng đó
không phải là do mình mà đổ lỗi cho người khác, cho
chính trẻ em.
- Không đủ tình thương yêu đối với trẻ nhỏ. Nghề
GVMN đòi hỏi trước hết phải có tình yêu thương đối với
trẻ. Có yêu thương trẻ mới vượt qua được những mệt mỏi,
bức xúc trong quá trình chăm dạy trẻ. Chăm dạy trẻ không
dễ dàng, phải đủ yêu thương mới vượt lên được những khó
khăn mà nghề nghiệp đặt ra. Các nhà tâm lí học đã khẳng
định: trẻ em cần nhất là tình yêu thương. Thiếu tình yêu
thương, trẻ em không thể phát triển bình thường về mặt
tâm lí và cả về thể chất. Mang đến cho trẻ tình yêu thương
là yêu cầu hàng đầu đối với những người chăm sóc - giáo
dục trẻ. GVMN cần phải hiểu rõ điều này.
- Thiếu kĩ năng giải tỏa các áp lực về tâm lí. Do đặc
thù nghề nghiệp, GVMN chịu tác động bởi nhiều áp lực:
+ Áp lực nghề nghiệp: phải hoàn thành việc chăm sóc
- giáo dục trẻ gồm nhiều công việc mang tính đặc thù dễ
gây bức xúc, số lượng trẻ thường đông làm giáo viên mệt
mỏi, nhiều trẻ nghịch ngợm không vâng lời, quan hệ với
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cấp trên và đồng nghiệp, quan hệ với phụ huynh mang rất quan trọng. Nếu không tôn trọng trẻ, không biết đến
tính nhạy cảm… Ngoài ra còn phải tham gia các hoạt những tổn thương và tác hại của nó đến tâm lí của các em
động của ngành, của cộng đồng.
thì dễ có những ứng xử thiếu kiềm chế, ảnh hưởng không
+ Áp lực đời sống: trách nhiệm với gia đình, chăm tốt đến trẻ. Thực tế cho thấy: những tổn thương mà trẻ có
sóc bản thân… Những áp lực này ai cũng gặp phải và do ứng xử nóng giận, thiếu kiềm chế và tôn trọng trẻ của
nếu tích tụ lại sẽ rất dễ làm cho giáo viên “ giận cá chém phụ huynh, người lớn có thể kéo dài trong suốt cuộc đời,
thớt”, trút vào trẻ. Kĩ năng giải tỏa để có được trạng thái làm ảnh hưởng đến quan hệ và cách nhìn nhận của trẻ về
tinh thần cân bằng là rất cần thiết. Thiếu kĩ năng này giáo phụ huynh, về người khác.
viên dễ có những hành vi làm tổn thương trẻ về thể chất
- Hiểu biết chưa đầy đủ về quyền trẻ em. Trên thế
và tinh thần.
giới, Công ước quốc tế về Quyền trẻ em được kí năm
- Thiếu kĩ năng kiểm soát các phản ứng và hành vi. 1989 và có hiệu lực từ ngày 2/9/1990 quy định các
Các phản ứng và hành vi của con người bị chi phối bởi quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của
cả ý thức và vô thức. Có những lúc phản ứng của con trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước
người bị chi phối khá mạnh mẽ bởi vô thức, do những thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước này. Năm
ấm ức, hẫng hụt, dồn nén gây ra. Thông thường, cá nhân 2016, Luật trẻ em của Việt Nam được ban hành, quy
được giáo dục tốt, có môi trường sống lành mạnh và cá định về quyền trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm.
tính ôn hòa dễ kiểm soát, kiềm chế được hành vi hơn. Tuy vậy, do thiếu hiểu biết về lĩnh vực này và ý thức
Nếu ngược lại, hành vi mất kiểm soát dễ xuất hiện. Tuy
pháp luật chưa cao dẫn đến có một số người trông trẻ
vậy, trong môi trường nhiều áp lực, nếu không cẩn trọng,
vi phạm luật, bạo hành trẻ. Bạo hành trẻ em có hai hình
cả những người ôn hòa vẫn có thể có những phản ứng
thức: bạo hành thể chất và bạo hành tinh thần. Không
không thích hợp. Vì vậy, GVMN, với đặc thù nghề
nghiệp của mình, cần ý thức rõ về điều này và chú ý việc đánh đập, gây tổn hại về cơ thể nhưng lăng mạ, mắng
chửi trẻ em cũng là một loại bạo hành. Những yếu tố
rèn luyện để có kĩ năng.
- Ít hiểu biết về sự phát triển tâm lí của trẻ em. Về nêu trên có liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu tất cả
đào tạo, tất cả giáo viên đều được học về đặc điểm phát cùng tác động sẽ gây hậu quả nặng nề đến trẻ. Nếu chỉ
triển tâm lí của trẻ em cùng cách áp dụng vào quá trình một hoặc một vài yếu tố cũng đã có thể ảnh hưởng tiêu
chăm sóc - giáo dục trẻ. Tuy nhiên, mức độ lĩnh hội của cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
mỗi người không giống nhau. Thêm vào đó, ở một số cơ 2.4. Ý kiến của giáo viên mầm non về một số yếu tố tâm
sở, do thiếu giáo viên hoặc do những lí do khác, người lí ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi ứng xử của giáo viên
chăm sóc trẻ không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ mầm non trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ
dẫn đến việc thiếu hiểu biết về quá trình phát triển tâm lí
Nhằm tìm hiểu ý kiến của GVMN về một số yếu
của trẻ em. Thiếu hụt này làm cho người chăm sóc - giáo tố tâm lí có ảnh hưởng tiêu cực đến ứng xử của giáo
dục trẻ hiểu biết không đầy đủ về trẻ, dễ có ứng xử không viên trong chăm sóc - giáo dục trẻ, khảo sát đã được
thích hợp.
thực hiện bằng phiếu hỏi và trao đổi với 109 GVMN
- Quan niệm cũ của người lớn về cách hành xử với ở Hà Nội, Thái Bình và Nam Định trong thời gian từ
con cái, trẻ nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh, người lớn hiểu tháng 6-8/2018. Các giáo viên được khảo sát có thâm
đơn giản: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” niên nghề nghiệp từ 1 năm đến 20 năm, tập trung nhiều
và cho mình toàn quyền hành xử với con em. Trẻ em phải vào 3-5 năm. Kết quả ở bảng sau:
được dạy dỗ mới trở thành Người, tuy nhiên cách dạy lại
Bảng ý kiến của GVMN về một số yếu tố tâm lí ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi ứng xử của giáo viên mầm non
trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ
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Yếu tố ảnh hưởng

1

Có nhân cách thiếu lành mạnh, ổn định
Thiếu kĩ năng nhận biết cảm xúc, trạng thái
tâm lí của người khác và của bản thân
Thiếu kĩ năng kiếm chế cảm xúc và hành
vi, nhất là những cảm xúc, hành vi tiêu cực
Thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc

2
3
4

Ảnh hưởng
nhiều
48,62
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Mức độ (%)
Ảnh hưởng
Ảnh
trung bình
hưởng ít
22,02
18,35

Không
ảnh hưởng
11,01

22,93

47,71

29,36

0

48,62

25,69

19,27

6,42

43,12

21,10

22,94

12,84
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5
6

Không đủ tình thương yêu đối với trẻ nhỏ
Thiếu kĩ năng giải tỏa các áp lực về tâm lí
Thiếu kĩ năng kiểm soát các phản ứng và
hành vi
Ít hiểu biết về sự phát triển tâm lí của trẻ em
Quan niệm truyền thống của người lớn về
cách hành xử với con cái, trẻ nhỏ
Hiểu biết chưa đầy đủ về quyền trẻ em

7
8
9
10

Bảng trên cho thấy: hầu hết GVMN được khảo sát cho
rằng, tất cả các yếu tố được kể đến đều có ảnh hưởng tiêu
cực đến ứng xử của giáo viên trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ ở những mức độ khác nhau. Những yếu tố
được nhiều giáo viên cho là có ảnh hưởng nhiều nhất lần
lượt là: Có nhân cách thiếu lành mạnh, ổn định; thiếu khả
năng kiềm chế cảm xúc và hành vi; không đủ tình thương
yêu đối với trẻ nhỏ, tiếp theo là ít hiểu biết về sự phát triển
tâm lí của trẻ em; thiếu ý thức trách nhiệm trong công
việc; thiếu kĩ năng kiểm soát các phản ứng và hành vi.
Yếu tố thiếu kĩ năng giải tỏa các áp lực về tâm lí được
nhiều giáo viên đề cập hơn cả; và mức độ ảnh hưởng
nhiều và ảnh hưởng trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất trong
các yếu tố. Giáo viên gặp nhiều áp lực trong quá trình
chăm sóc - giáo dục trẻ và nhận thức được nếu thiếu kĩ
năng này sẽ dễ có những ứng xử tiêu cực với trẻ.
Một yếu tố quan trọng thuộc về khả năng trí tuệ - cảm
xúc của con người: Thiếu khả năng nhận biết cảm xúc,
trạng thái tâm lí của người khác và của bản thân được
các giáo viên nhận thấy có ảnh hưởng, không giáo viên
nào phủ nhận tác động của yếu tố này đến ứng xử tiêu
cực với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, phần đông trong số này cho
là chỉ ảnh hưởng ở mức trung bình.
Có một số giáo viên thấy một vài yếu tố tâm lí được
hỏi ý kiến không có ảnh hưởng đến ứng xử của họ trong
chăm sóc- giáo dục trẻ. Trong đó, không đủ tình thương
yêu với trẻ có tỉ lệ nhiều hơn đôi chút so với các yếu tố
còn lại. Các giáo viên này cho rằng họ vẫn yêu thương
trẻ nhưng do gặp nhiều áp lực về phía đồng nghiệp, phụ
huynh và chính trẻ; thêm vào đó là thiếu kĩ năng giải tỏa
các áp lực về tâm lí và thiếu kĩ năng kiểm soát các phản
ứng, hành vi nên dù thương yêu trẻ nhưng vẫn có thể có
những hành vi tiêu cực.
Khi trao đổi, hầu hết giáo viên đều cho rằng: áp lực
lớn của nghề nghiệp có thể khiến họ có hành vi tiêu cực
trong chăm sóc - giáo dục trẻ. Áp lực khiến giáo viên thấy
nặng nề chủ yếu đến từ yêu cầu nghề nghiệp, tính chất
quan hệ nghề nghiệp và mức đãi ngộ như: đòi hỏi của các
cấp quản lí chuyên môn đôi khi có tính quan liêu, chưa
sát thực tế; nhiều sổ sách, văn bản phải hoàn thành;
cường độ làm việc lớn, thời gian làm việc dài; phụ huynh
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47,71
35,78

17,43
49,54

20,18
16,51

14,68
7,34

40,37

27,52

28,44

3,67

44,95

22,94

24,77

7,34

26,61

38,53

26,61

8,25

39,45

25,69

22,93

11,93

không tôn trọng, thiếu hiểu biết về tâm lí trẻ, có đòi hỏi
thái quá; trẻ quá được chiều chuộng hoặc có bất ổn tâm
lí nên quấy phá; đồng nghiệp gây khó dễ; giáo viên trẻ
chưa được coi trọng; phải làm những công việc khác
không thuộc chuyên môn giáo dục; mức lương cho
GVMN thấp.
3. Kết luận
Trong chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non, ứng xử của
giáo viên có ảnh hưởng nhiều đến trẻ, chi phối rõ rệt hiệu
quả giáo dục. Trẻ mầm non yếu ớt về thể chất, non nớt
về tâm lí đòi hỏi GVMN không chỉ hết lòng thương yêu
trẻ mà còn cần có nhân cách tốt, nhận thức đúng và rèn
luyện những kĩ năng đặc trưng của một nghề có đối
tượng đặc thù. Nghề GVMN có nhiều áp lực và đòi hỏi
sự chịu đựng cao, GVMN phải cố gắng nỗ lực rèn luyện
và học hỏi để có được những phẩm chất và kĩ năng cần
thiết giúp thực hành nghề nghiệp tốt. Có như vậy, những
năm tháng đầu tiên của cuộc đời trẻ em mới được bình
an, hạnh phúc - cơ sở hết sức quan trọng để trẻ trở thành
một nhân cách bình thường, tốt đẹp, có ích cho gia đình
và xã hội khi lớn lên.
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