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THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ XÂM HẠI TRẺ EM
CỦA CHA MẸ TRẺ MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
Vũ Thanh Hòa - Trường Đại học Hạ Long
Ngày nhận bài: 13/02/2019; ngày sửa chữa: 15/03/2019; ngày duyệt đăng: 11/04/2019.
Abstract: The article reflects the current status of awareness of the preschool children’s parents in
Quang Ninh province about child abuse (the nature of child abuse, types of child abuse, age to start
educating children skills to prevent child abuse) and forms of child education. Research results
show that the perception of this object group is limited and there are many conflicts. From the
situation of research, we propose measures to promote propaganda to raise awareness for people
in general, for parents in particular on the issue of child abuse. At the same time, the training for
parents of preschool children skills to prevent child abuse is an urgent job that the authorities at all
levels and schools need to do to help minimize child abuse.
Keywords: Child abuse, preschool children, awareness, parents, sexual assault, violence.
1. Mở đầu
Vấn nạn xâm hại trẻ em được quan tâm đặc biệt bởi
các chính phủ và cộng đồng quốc tế. 6 trong tổng số 8
mục tiêu phát triển thiên niên kỉ là nhằm nâng cao chất
lượng cuộc sống và thực hiện các quyền lợi của trẻ em,
tạo cho trẻ em điều kiện sống và phát triển tốt nhất. Công
ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em được Việt Nam phê
chuẩn ngày 20/02/1990 quy định trẻ em có các quyền:
Quyền về không phân biệt đối xử đối với trẻ em; Quyền
được bảo vệ và chăm sóc; Quyền không bị cách li khỏi
cha mẹ; Quyền được chăm sóc sức khoẻ; Quyền được
học hành; Quyền được bảo vệ chống lại sự ngược đãi;
Quyền được bảo vệ chống lại sự lạm dụng tình dục;
Quyền được bảo vệ chống lại sự bóc lột; Quyền được
bảo vệ khỏi bị bóc lột về kinh tế...
Ở Việt Nam, việc thực hiện các quyền của trẻ em
ngày càng được chú trọng. Ngày 10-11/10/2017, tại Hà
Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ
chức hội thảo “Tham vấn dự thảo báo cáo quốc gia lần
thứ 5 + 6 về tình hình thực hiện Công ước quyền trẻ em
của Liên hợp quốc tại Việt Nam”. Phát biểu tại hội thảo,
Quyền Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam Yoshimi
Nishino đánh giá, Việt Nam đã có những bước tiến vượt
bậc trong thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về
quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Đó là việc Việt Nam đã
thông qua Luật Trẻ em năm 2016 với nhiều điều luật
mới; Chính phủ Việt Nam thành lập Ủy ban Quốc gia về
trẻ em do Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban. Hay việc
thành lập Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Luật
Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 là bước đi cụ thể
nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển
gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói
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chung và xử lí người chưa thành niên vi phạm pháp luật
nói riêng. Tuy nhiên, thách thức Việt Nam đang gặp phải
là hiện vẫn còn một số trẻ em đang sống trong nghèo đói,
phải chịu các hình thức bạo lực bao gồm cả bạo lực gia
đình, bạo lực học đường và các hình thức bạo lực khác.
Phát biểu tại Lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc
gia bảo vệ trẻ em - 111, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nói: “Việt Nam là quốc
gia đầu tiên ở châu Á và thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công
ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà không bảo lưu
bất cứ một điều khoản nào”. Kể từ đó tới nay, hệ thống
pháp luật quy định việc thực thi quyền trẻ em ở Việt Nam
liên tục được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện từ văn bản có
giá trị pháp lí cao nhất là Hiến pháp năm 2013 và Luật
Trẻ em năm 2016 đến nay, các văn bản hướng dẫn thi
hành đã cơ bản đồng bộ. Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều
nỗ lực để giải quyết vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em thông
qua ban hành hệ thống luật pháp và chính sách nhằm
phòng ngừa và giải quyết bạo lực, xâm hại trẻ em. Điều 37
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nghiêm cấm xâm hại,
hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao
động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em” [1].
Bộ luật hình sự cũng đã quy định các biện pháp nghiêm
khắc xử lí các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em,... Tuy
nhiên, điều đáng buồn là hàng năm, trung bình còn hàng
nghìn trường hợp trẻ em bị tử vong do nhiều nguyên nhân
khác nhau, trong đó phần lớn là do đuối nước và trẻ em bị
xâm hại. Trong thời gian qua, tại một số địa phương xảy
ra nhiều vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em gây hoang
mang và bức xúc trong dư luận. Đã đến lúc chúng ta không
chỉ dừng lại ở kêu gọi sự sẻ chia mà cần yêu cầu mỗi cơ
quan, mỗi tổ chức, mỗi bậc cha mẹ, anh chị phụ trách phải
xắn tay vào hành động ngăn chặn, xử lí nghiêm minh, kịp
thời các hành vi vi phạm trên.
Email: hoatlgd@gmail.com
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Bài viết phản ánh thực trạng nhận thức của cha mẹ
trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về vấn đề xâm
hại trẻ em (bản chất của xâm hại trẻ em, các hình thức
biểu hiện của hành vi xâm hại trẻ em, độ tuổi bắt đầu giáo
dục kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em) và về các
hình thức giáo dục trẻ em. Từ thực trạng nghiên cứu, bài
viết góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm
nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, các bậc
phụ huynh nói riêng về vấn đề xâm hại trẻ em, đồng thời
tập huấn cho cha mẹ trẻ mẫu giáo về giáo dục kĩ năng
phòng chống xâm hại trẻ em là việc làm cấp thiết mà
chính quyền các cấp và nhà trường cần thực hiện để góp
phần giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Thực tế cho thấy, hiện nay, nhiều quyền của trẻ em
đang bị xâm phạm và nhiều trẻ em đang bị xâm hại. Đây
là vấn nạn toàn cầu. Hàng năm, trên thế giới có hàng triệu
trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức khác nhau làm dấy
lên hồi chuông báo động về vấn nạn này.
Trong Luật trẻ em năm 2016, “xâm hại trẻ em” được
định nghĩa như sau: “Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại
về thể chất, tình cảm, tâm lí, danh dự, nhân phẩm của trẻ
em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục,
mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại
khác” [2]. Một cách khái quát, xâm hại trẻ em có 4 hình
thức: xâm hại tình dục, bạo hành, xâm hại tinh thần và sao
nhãng [3]. Theo chúng tôi, một trong những nguyên nhân
của vấn nạn xâm hại trẻ em là do sự hạn chế trong nhận thức
của người lớn về vấn đề này - những người trực tiếp nuôi
dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
Ở tỉnh Quảng Ninh, theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2017 là năm đầu triển khai
Luật Trẻ em, các cấp, các ngành trong tỉnh đã rất nỗ lực
để chăm sóc, bảo vệ và dành điều tốt nhất cho mọi trẻ
em. Để triển khai Luật Trẻ em, trong năm 2017, toàn
tỉnh đã tổ chức 128 buổi tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép
các nội dung về Luật Trẻ em, kiến thức bảo vệ trẻ em,
chính sách liên quan đến trẻ em cho trên 10.000 lượt
người nuôi dưỡng, cha mẹ, trẻ em và cán bộ trực tiếp làm
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ngoài ra, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội cũng đã tiến hành nâng cấp
phần mềm, cơ sở dữ liệu để hoàn thiện hệ thống giám sát,
đánh giá về thực hiện quyền trẻ em tại 14 địa phương
trong tỉnh. Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực nhưng không hẳn
mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đều đã được đón nhận đầy
đủ sự yêu thương, chăm sóc từ phía cộng đồng và gia
đình. Vẫn còn có những trường hợp trẻ bị xâm hại, bị bạo
hành bởi chính những bạn bè, người thân.
Nghiên cứu của chúng tôi được triển khai trên 1.500
cha mẹ trẻ mẫu giáo thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ
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tháng 5 đến tháng 11/2018. Các phương pháp nghiên cứu
được sử dụng chủ yếu là: Phương pháp điều tra bằng
Anket, phương pháp phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu
được xử lí bằng các công thức toán học với sự hỗ trợ của
phần mềm SPSS 20.0.
2.2. Thực trạng nhận thức về bản chất xâm hại trẻ em
của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Sử dụng câu hỏi mở: “Ông/Bà hiểu như thế nào về
xâm hại trẻ em?”, những câu trả lời mà chúng tôi nhận
được nhiều nhất như sau: là xâm phạm cơ thể trẻ em
(28%); là hành vi xâm hại bộ phận sinh dục của trẻ em
(57%). Ngoài ra, một số khách thể nhận định: Xâm hại
trẻ em là hành vi chủ ý làm tổn thương hoặc gây hại cho
trẻ; Là những hành vi xâm phạm thể chất, tinh thần của
trẻ như mắng, chửi, đánh đập, xâm hại bộ phận sinh dục
của trẻ; Là những hành động làm ảnh hưởng đến thể
chất và tinh thần của trẻ; Là bất cứ hành động có chủ ý
làm tổn thương hoặc nguy hại đến trẻ em; Là những
hành động có chủ ý gây nguy hại đến trẻ, xâm hại đến bộ
phận sinh dục của trẻ.
Như vậy, có thể thấy, đa số các khách thể khảo sát đánh
đồng xâm hại trẻ em với xâm hại tình dục trẻ em. Trên
thực tế, xâm hại trẻ em không chỉ là hành vi xâm hại tình
dục, bạo hành trẻ mà còn bao gồm cả những hình thức xâm
hại tinh thần trẻ như mắng chửi, miệt thị, đe dọa, bỏ mặc,
bỏ rơi, bóc lột, bắt cóc trẻ. Khi chúng tôi gặp phụ huynh
để khảo sát ý kiến, nhiều người đã nói: Con chị là con trai
thì làm gì có chuyện bị xâm hại (ý muốn nói rằng xâm hại
tình dục). Điều đó cho thấy, nhận thức của nhiều khách thể
về xâm hại trẻ em còn hạn chế, cần phải có biện pháp tuyên
truyền để nâng cao nhận thức cho họ về vấn đề này nhằm
giảm thiểu hành vi xâm hại trẻ em.
2.3. Thực trạng nhận thức về các hình thức biểu hiện
của hành vi xâm hại trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Khảo sát thực trạng nhận thức về các hình thức biểu hiện
của hành vi xâm hại trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi thu được kết quả ở bảng 1.
Bảng 1 cho thấy, cha mẹ trẻ mẫu giáo trong mẫu khảo
sát của chúng tôi xác định được tất cả các biểu hiện của
hành vi xâm hại trẻ em, tuy nhiên với tỉ lệ khác nhau, dao
động từ 33,3% (không trông nom, giám sát trẻ) đến 99,7%
(chạm vào nơi trẻ không muốn). Các hành vi xâm hại tình
dục, bạo hành thể chất (đánh trẻ để hả giận; xâm hại bộ
phận sinh dục dưới mọi hình thức) được đông đảo khách
thể nhận diện hơn là những hành vi xâm hại tinh thần
(mắng chửi, đe dọa, chế nhạo trẻ, phớt lờ nhu cầu tình cảm
của trẻ, xâm phạm sự riêng tư của trẻ) và sao nhãng trẻ
(không trông nom, giám sát trẻ; không lắng nghe trẻ).
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Bảng 1. Thực trạng nhận thức về các hình thức biểu hiện của hành vi xâm hại trẻ em
của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số lượng (n = 1.500)
Các hành vi
Nói lời tục tĩu
Trêu chọc quá đáng
Chạm vào nơi trẻ không muốn
Bắt trẻ chạm vào cơ thể mình
Xâm phạm sự riêng tư của trẻ
Đánh trẻ để hả giận
Nói dối trẻ
Bỏ mặc trẻ, không cho ăn uống, tắm, giặt...
Sử dụng trẻ như nô lệ
Không lắng nghe trẻ
Phớt lờ nhu cầu tình cảm của trẻ
Mắng chửi, xúc phạm trẻ
Đe dọa trẻ
Bắt trẻ làm việc quá nhiều, thiếu vui chơi, học tập
Chế nhạo trẻ
Phớt lờ nhu cầu được chữa bệnh của trẻ
Không cho trẻ đi học
Xâm hại bộ phận sinh dục của trẻ dưới mọi hình thức
Không trông nom, giám sát trẻ

Tồn tại mâu thuẫn trong câu trả lời của cha mẹ trẻ mẫu
giáo trong mẫu khảo sát của chúng tôi khi một mặt có tới
99,7% cha mẹ trẻ xác định chạm vào nơi trẻ không muốn
là hành vi xâm hại trẻ em; mặt khác, chỉ có 67,7% khách
thể xác định được rằng xâm hại còn thể hiện ở việc sử dụng
trẻ như nô lệ. Mâu thuẫn này còn thể hiện một lần nữa khi
chúng tôi đối chiếu nhận thức của cha mẹ trẻ mẫu giáo về
hình thức biểu hiện của hành vi xâm hại với nhận thức về
bản chất của xâm hại trẻ em đã trình bày ở trên.
Điều đó cho thấy sự thiếu nhất quán, không rõ ràng
trong nhận thức của cha mẹ trẻ mẫu giáo về hành vi xâm
hại trẻ. Vì thế, công tác tuyên truyền, tập huấn để nâng
cao nhận thức cho các bậc cha mẹ về hành vi xâm hại trẻ
em là cần thiết để ngăn ngừa những nguy cơ gây tổn
thương tới trẻ từ phía cha mẹ, đồng thời giúp các bậc cha
mẹ có thể tiến hành giáo dục kĩ năng phòng chống xâm
hại cho con một cách hiệu quả nhất.
2.4. Thực trạng nhận thức về sự phù hợp của các hình
thức giáo dục trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh
Khảo sát thực trạng nhận thức về sự phù hợp của các
hình thức giáo dục trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi thu được kết quả ở
bảng 2.
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901
1.139
1.495
1.353
1.147
1.380
672
1.068
1.015
961
864
1.098
1.418
1.243
1.166
1.199
1.290
1.354
500

Tỉ lệ (%)
60,1
75,9
99,7
90,2
76,5
92,0
44,8
71,2
67,7
64,1
57,6
73,2
94,5
82,9
77,7
79,9
86,0
90,3
33,3

Bảng 2 cho thấy, vẫn còn một số cha mẹ trẻ mẫu giáo
cho rằng trong việc giáo dục trẻ, các hình phạt nặng nề
dưới dạng xâm hại là phù hợp, thậm chí rất phù hợp
(Đánh trẻ - 1,9% cho là rất phù hợp, 6,9% - phù hợp. Tỉ
lệ tương đương ở các hình thức khác như Mắng nặng lời
- 1,9% và 6,7%; So sánh với trẻ khác - 24,1% và 4,3%;
Chế nhạo trẻ khi trẻ mắc lỗi - 6,7% và 0,4%). Đây là
nhận thức sai lầm dẫn đến việc nhiều bậc cha mẹ có
những hành vi bạo hành thể chất, xâm hại tinh thần, sao
nhãng trẻ. Thực tế cho thấy, việc đánh trẻ giúp cho người
lớn giải tỏa được cơn giận giữ hơn là giúp cho trẻ ngoan.
Sợ đòn roi, đứa trẻ có thể nghe lời người lớn, dừng lại
hành vi mà người lớn không mong muốn nhưng lại làm
cho trẻ tổn thương cả về thể chất và tinh thần, tạo nên sự
chống đối ngầm và sự xa cách giữa trẻ đối với người lớn.
Quan niệm “yêu cho roi, cho vọt” tồn tại từ lâu trong xã
hội là cội nguồn của hình thức giáo dục này. Bên cạnh
đó, việc mắng trẻ nặng lời cũng là một hình thức giáo
dục không phù hợp. Tiến sĩ Deema Sihweil, một nhà tâm
lí học lâm sàng tại Viện Nghiên cứu về các mối quan hệ
con người Dubai (HRI) cũng thống nhất với quan điểm
mà nhiều nghiên cứu đã kết luận: việc la hét, quát mắng,
chỉ mặt trẻ chắc chắn sẽ gây ra những tác động rất xấu
đến tình trạng tâm lí của chúng. Những đứa trẻ coi việc
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Bảng 2. Thực trạng nhận thức về sự phù hợp của các hình thức giáo dục trẻ em
của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Mức độ (%)
Hình thức
Rất
Không
Ít
Phù hợp
phù hợp
biết
phù hợp
Đánh trẻ khi trẻ không vâng lời
1,9
6,9
0
11,1
Mắng nặng lời khi trẻ mắc lỗi
1,9
6,7
0
29,0
Bỏ mặc, không cho ăn uống để trẻ sợ
0,3
1,7
0,3
2,0
Luôn nói lời yêu thương, âu yếm trẻ ngay cả khi
15,7
13,1
0,5
41,1
trẻ vi phạm nội quy
Kiên trì giải thích cho trẻ về những nguyên tắc mà
69,9
20,1
0,3
2,2
trẻ phải tuân thủ
Không cần bận tâm khi trẻ mắc lỗi, bởi trẻ còn bé,
0
0,5
0
21,3
lớn hơn trẻ sẽ thay đổi
Đe dọa trẻ
1,7
0,4
0
16,7
Chế nhạo trẻ khi trẻ mắc lỗi
6,7
0,4
0,3
3,5
Nhẹ nhàng nhắc nhở trẻ khi trẻ mắc lỗi, dù đó là
55,7
43,7
0
0,7
trẻ cá tính, ương bướng
Phạt trẻ (đứng úp mặt vào tường, ngồi một góc...)
23,8
3,2
0,1
27,3
khi trẻ mắc lỗi
Làm gương cho trẻ
59,3
39,6
0,4
0,3
So sánh trẻ với trẻ khác
24,1
4,3
1,1
45,5
Hứa hẹn thưởng, cho quà nếu trẻ thay đổi hành vi
17,9
28,3
1,1
29,6
Không nói nặng, không đánh mắng mà thể hiện
36,3
42,0
0,4
2,3
sự buồn rầu khi trẻ mắc lỗi
Thể hiện lời nói, cảm xúc tích cực với trẻ (yêu
86,6
12,7
0
0,3
thương, động viên, khích lệ, vui vẻ...)

la hét của bố mẹ như một mối đe dọa, chúng có cảm giác
như đang mất đi sự an toàn và tự tin ngay chính trong gia
đình mình. Rất có thể, những câu nói tưởng “thoáng qua”
đó sẽ hằn sâu trong tâm trí con, trở thành những kỉ niệm
đáng sợ cho các con, để dần dần chúng sẽ cảm thấy sợ
mỗi khi ở nhà. La hét, quát mắng không phải một công
cụ giúp tạo tính kỉ luật hiệu quả. Ngoài ra, những lời chỉ
trích quá mức còn có thể làm giảm sự ngưỡng mộ và tôn
trọng của con trẻ dành cho người lớn. Nó giống như một
cách để cha mẹ thể hiện cơn giận dữ và sự mất kiên nhẫn
của riêng mình hơn là cách để hướng dẫn hành vi đúng
cho con cái. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ không nhận
thức được điều đó và cho rằng đó là biện pháp cần thiết
để con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời.
Đặc biệt, hình thức giáo dục So sánh trẻ với trẻ khác
được gần 1/3 số khách thể đánh giá là rất phù hợp và phù
hợp (tỉ lệ tương ứng là 24,1% và 4,3%). Trên thực tế,
nhiều nghiên cứu đã cho thấy, việc so sánh trẻ với những
đứa trẻ khác có thể cản trở sự phát triển tâm thần và tác
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Không
phù hợp
80,1
62,4
95,7
29,6
7,4
78,2
81,1
89,1
0
45,6
0,3
25,1
23,1
19,0
0,5

động đến lòng tự trọng của chúng, từ đó có khả năng ảnh
hưởng đến toàn bộ cuộc sống của trẻ. So sánh làm cho
trẻ trở nên tự ti, nghi ngờ khả năng của mình, ghen tị với
người được cho là tốt hơn trẻ, từ đó ảnh hưởng tiêu cực
đến mối quan hệ của trẻ với người khác. Hơn nữa, việc
liên tục bị đem ra so sánh sẽ khiến cho trẻ cố gắng làm
những việc có thể hài lòng cha mẹ, người lớn mà không
phải là phát huy khả năng hay điều làm cho nó thực sự
hạnh phúc. Việc tước bỏ quyền lợi chính đáng của trẻ
như Bỏ mặc, không cho ăn uống để trẻ sợ cũng được một
số cha mẹ lựa chọn (tỉ lệ % đánh giá rất phù hợp và phù
hợp tương ứng là 0,3% và 1,7%).
Ngược lại, một số hình thức giáo dục mang tính tích
cực như Không nói nặng, không đánh mắng mà thể hiện
sự buồn rầu khi trẻ mắc lỗi và Kiên trì giải thích cho trẻ
về những nguyên tắc mà trẻ phải tuân thủ được một số
cha mẹ cho là ít phù hợp và không phù hợp (tỉ lệ % đánh
giá hai hình thức này ít phù hợp và không phù hợp tương
ứng là 2,3% và 19%; 2,2% và 7,4%).
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Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của
nhiều bậc cha mẹ về hình thức giáo dục trẻ em còn hạn
chế và có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại
thể chất, tinh thần trẻ em trong nhiều gia đình vẫn còn
phổ biến. Điều đó đòi hỏi nhà trường và xã hội cần có
biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho phụ
huynh về việc ứng xử và giáo dục con một cách phù hợp.
2.5. Thực trạng nhận thức về độ tuổi bắt đầu giáo dục
kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em của cha mẹ
trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Khảo sát thực trạng nhận thức về độ tuổi bắt đầu giáo
dục kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em của cha mẹ
trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi thu
được kết quả ở bảng 3.
Bảng 3. Thực trạng nhận thức về độ tuổi bắt đầu giáo
dục kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em của cha
mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số lượng
STT
Độ tuổi
Tỉ lệ (%)
(n = 1.500)
1
Trước 3 tuổi
262
17,5
2
Từ 3-4 tuổi
1.187
79,1
3
Từ 4-5 tuổi
25
1,7
4
Từ 5 tuổi trở lên
26
1,7
5
Sau tuổi mẫu giáo
0
0
Bảng 3 cho thấy, các khách thể trong mẫu nghiên cứu
của chúng tôi có quan niệm khác nhau về độ tuổi có thể
bắt đầu giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ.
Hầu hết, mỗi độ tuổi đều có số lượng khách thể nhất định
lựa chọn với tỉ lệ nhất định. Đa số phụ huynh cho rằng
nên bắt đầu giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại cho
trẻ trong độ tuổi từ 3-4 tuổi. Trên thực tế, việc giáo dục
kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ được thực hiện
càng sớm càng tốt, khi nhận thức của trẻ đã phát triển, trẻ
có thể hiểu được ngôn ngữ của người lớn và từ trước 3
tuổi trẻ đã có khả năng này. Theo chúng tôi, sẽ là quá
muộn nếu từ 4 tuổi trở lên trẻ mới được trang bị kĩ năng
phòng chống xâm hại bởi điều đó đã làm mất đi cơ hội
phòng ngừa và thoát hiểm cho trẻ nếu như trước đó trẻ
đã bị xâm hại.
3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
- Nhận thức của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh về vấn đề xâm hại trẻ em (bản chất của xâm
hại trẻ em, các hình thức biểu hiện của hành vi xâm hại
trẻ em, độ tuổi bắt đầu giáo dục kĩ năng phòng chống
xâm hại cho trẻ em), về các hình thức giáo dục trẻ em
vẫn còn hạn chế và chứa đựng nhiều mâu thuẫn.
+ Đa số cha mẹ trẻ mẫu giáo đã đánh đồng xâm hại
trẻ em với xâm hại tình dục trẻ em. Trên thực tế, xâm hại
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trẻ em không chỉ là hành vi xâm hại tình dục, bạo hành
trẻ mà còn bao gồm cả những hình thức xâm hại tinh thần
trẻ như mắng chửi, miệt thị, đe dọa, bỏ mặc, bỏ rơi, bóc
lột, bắt cóc trẻ.
+ Các hành vi xâm hại tình dục, bạo hành thể chất
được đông đảo khách thể nhận diện hơn là những hành
vi xâm hại tinh thần và sao nhãng trẻ.
+ Nhiều hình thức giáo dục mang tính chất bạo lực
đối với trẻ được một số phụ huynh đánh giá là rất phù
hợp và phù hợp. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới tình
trạng xâm hại trẻ em vẫn còn diễn ra phổ biến ở nhiều
gia đình hiện nay.
- Thực trạng nghiên cứu trên cho thấy, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho
người dân nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng về vấn
đề xâm hại trẻ em, đồng thời tập huấn cho cha mẹ trẻ mẫu
giáo về việc giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại trẻ
em là việc làm cấp thiết mà chính quyền các cấp và nhà
trường cần thực hiện để góp phần giảm thiểu tình trạng
xâm hại trẻ em.
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