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Huấn luyện hành vi cha mẹ có con rối loạn hành vi: 
Triết lý, bằng chứng nghiên cứu và quy trình áp dụng



Hơn 50 chương trinh BPT được chứng minh có hiệu quả



Chia sẻ triết lý chung

Xây dựng mối quan hệ cha mẹ - con cái tích cực

Dạy cha mẹ cách tham gia vào những hành vi tích cực của
con cái

Dạy cha mẹ các kỹ năng quản lý hành vi thích hợp



Hiệu quả như
thế nào?

Giảm vấn đề hành 
vi, Tăng hạnh 

phúc ở trẻ

Tăng kiến thức và
kỹ năng làm cha 

mẹ

Tăng hạnh phúc 
cha mẹ

Tăng chất lượng 
quan hệ cha mẹ -

con

Tiết kiệm tiền 

Phòng ngừa bạo
lực và trừng phạt
cơ thể trong gia

đình



Các chương
trình có hiệu quả
thường chia sẻ
một cấu trúc

chung

Tư vấn tâm lý giáo dục cha mẹ về bản chất
hành vi; mối quan hệ tiêu cực cha mẹ - con 

cái; vai trò của các tác nhân củng cố

Xây dựng môi trường/mối quan hệ tưởng 
thưởng cha mẹ - con cái

Rèn luyện kỹ năng làm cha mẹ tích cực: khen, 
hướng dẫn hiệu quả, thưởng

Rèn luyện kỹ năng kỷ luật tích cực – phớt lờ 
chủ động, khoảng lặng, kỷ luật tích cực.

Khái quát hóa kỹ năng ra môi trường ngoài
gia đình bao gồm trường học

Sử dụng bài tập về nhà để khái quát và rèn
luyện kỹ năng.



Một phiên trị liệu thông thường

 Gặp gỡ cha mẹ - không phải trẻ

 Bắt đầu bằng kiểm tra bài tập giao về nhà (tập trung xác định những
khó khăn và những thất bại)

 Giới thiệu những khái niệm và phương pháp mới.

 Nhà trị liệu làm mẫu kỹ thuật/phương pháp mới

 Bố mẹ đóng vai thực hiện kỹ thuật với nhà trị liệu hoặc trẻ.

 Thảo luận về quá trình đóng vai và đưa ra phản hồi với cha mẹ.

 Lên kế hoạch thực hiện những kỹ năng này trong tuần.



Kỹ thuật BPT nào đã được chứng minh có hiệu quả?

 Với trẻ nhỏ:

 Khoảng lặng

 Khen

 Thưởng

 Đưa ra yêu cầu hiệu quả

 Phạt phù hợp• Với trẻ lớn hơn:
• Kỹ năng xã hội
• Kỹ năng giao tiếp
• Khen
• Giải quyết vấn đề
• Thưởng
• Hình phạt phù hợp



Phương Tây – Phương Đông trong dạy con
Giống và khác

 Phong cách dân chủ

 Khuyến khích tự chủ

 Thể hiện yêu thương trực tiếp

 Tự do phát triển cá nhân

 Lên án phạt cơ thể

 Đầu tư không đồng nghĩa với yêu
thương

 Tạo điều kiện tự lập

 Khen nhiều là tốt

 Phớt lờ sai sót nhỏ là tốt

 Xã hội thứ bậc, phong cách độc đoán

 Kiểm soát, hạn chế con nhiều hơn

 Ít thể hiện cảm xúc âu yếm trực tiếp

 Tự do trong khuôn khổ “thể diện”

 Phạt cơ thể là quan tâm/dạy dỗ

 Đầu tư tiền bạc, hy sinh thời gian, nhu
cầu cha mẹ là yêu thương con

 Luôn quản trong tầm mắt

 Khen nhiều dẫn đến kiêu ngạo

 Phớt lờ lỗi nhỏ dẫn đến lỗi lớn

Trần Thành Nam, 2013



Mức độ chấp nhận các kỹ thuật BPT
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Mức độ chấp nhận với các kỹ thuật BPT

Trần Thành Nam, 2013



Cha mẹ Việt nam chấp nhận các chương trình BPT ntn?

 Cha mẹ VN chấp nhận các kỹ thuật BPT như khen/ thưởng/ chơi tương tác đặc
biệt; đưa ra chỉ dẫn hiệu quả; cảnh báo và phạt khoảng lặng; tước quyền

 Ông bà VN có mức độ chấp nhận các kỹ thuật BPT thấp hơn bố mẹ

 Cha mẹ Việt Nam thích sử dụng hình phạt (gồm cả phạt tích cực nhiều hơn và
thường yêu cầu được huấn luyện kỹ năng phạt trước khi học về củng cố tích
cực)

 Niềm tin chỉ giáo dục trẻ được trên cơ sở làm cho trẻ sợ hãi hoặc xấu hổ là một
trong những rào cản chính làm giảm hiệu quả phương pháp này.

 Nếu con có vấn đề hành vi, cha mẹ VN không thích tham gia BPT mà tìm sự
giúp đỡ từ giáo viên

Trần Thành Nam, 2013



Cha mẹ Việt nam chấp nhận các chương trình BPT ntn?

 Cha mẹ VN khó chấp nhận kỹ thuật “Phớt lờ chủ động ” nhất vì có niềm tin 
rằng
 Đó là dấu hiệu của sự bất lực, không giáo dục được con. 

 Có mặc cảm tội lỗi là mình bỏ mặc con khi con khó khăn

 Cha mẹ VN chấp nhận sử dụng “Phạt khoảng lặng” nhưng không tin vào tính
hiệu quả của nó
 Do cha mẹ không đủ kiên nhẫn để giải thích và làm nhất quán ngay từ đầu

 Bối cảnh gia đình và sự can dự của ông bà gây ra những khó khăn

Trần Thành Nam, 2013



Tính khả thi của kỹ thuật khi áp dụng
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Các kỹ thuật có thể áp dụng khả thi

Trần Thành Nam, 2013



Mức độ hiệu quả khi áp dụng
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Dự kiến mức độ hiệu quả khi áp dụng

Trần Thành Nam, 2013



Nhận xét

 Triết lý, kỹ thuật của BPT phù hợp với VN và được cha mẹ VN chấp nhận.

 Phần tư vấn tâm lý giáo dục cho bố mẹ tác động lớn đến hiệu quả can thiệp (phải
thuyết phục họ thay đổi về niềm tin về phương pháp giáo dục hiệu quả).

 Giao bài tập VN phải giúp CM lường trước khó khăn và thực hiện nhất quán các
bài tập này.

 Dành nhiều thời gian giới thiệu Phớt lờ chủ động và Tạm lắng, lý do tại sao hiệu
quả, cho họ trải nghiệm qua tình huống cụ thể để thuyết phục. Đưa ra các phiên
bản mới phù hợp với bối cảnh gia đình VN.

 Cần bằng chứng NC tính hiệu quả BPT ở VN với trẻ dưới 12 tháng, trên 15 tuổi, 
BCNC trường diễn về hiệu quả của BPT và từng kỹ thuật…



QUY TRÌNH CƠ BẢN



TƯ VẤN TÂM LÝ GIÁO DỤC CHO CHA MẸ - VỀ 
BẢN CHẤT CỦA RỐI LOẠN HÀNH VI,  VÒNG 

TRÒN VỀ MỐI QUAN HỆ TIÊU CỰC GIỮA CHA 
MẸ VÀ TRẺ, VAI TRÒ CỦA TÁC NHÂN CỦNG CỐ.

PHA 1



Giới thiệu về chương trình 1

1. Thể hiện sự thấu cảm với cha mẹ, đồng ý với họ rằng làm cha mẹ rất khó. 
Đánh giá cao việc cha mẹ đã đầu tư và thử nhiều cách để giúp con họ cải
thiện hành vi.

2. Nhìn con họ như một đứa trẻ có tiềm năng với nhiều điểm mạnh – nhưng
có những vấn đề hành vi có thể ảnh hưởng đến sự thành công của cháu
trong tương lai.

3. Khẳng định “Tôi biết cách tốt nhất để giúp con bạn, đó là giúp bạn học
một vài chiến lược làm cha mẹ mới, hiệu quả”.

4. Những chiến lược làm cha mẹ mà họ đã áp dụng (có thể hiệu quả với
những đứa con khác) có thể không phù hợp với những đứa trẻ có vấn đề
hành vi. Họ cần học những cách thức cụ thể để giúp con cái ứng xử tốt.



Giới thiệu về chương trình 2

5.  Chúng ta sẽ gặp nhau và tôi sẽ là huấn luyện viên của bạn. Hàng
tuần, bạn sẽ học những kỹ thuật mới và thực hành nó ngay tại
đây. Sau đó, bạn sẽ thực hành những kỹ thuật đã học ở nhà với
con bạn và chúng ta sẽ xem kỹ thuật nào áp dụng tốt nhất với
bạn và con bạn.

6.  Cha mẹ có rất NHIỀU thời gian bên con nếu so với nhà trị liệu.
1. Có thể can thiệp ngay lập tức khi hành vi không thích nghi xảy ra ở nhà.

7.  Cha mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của trẻ.
1. Có khả năng hỗ trợ cho sự thay đổi lâu dài trong gia đình.



Phỏng vấn động cơ

 Cha mẹ có thể không muốn đến trị liệu – họ hy vọng nhà trị liệu gặp
con và chữa khỏi vấn đề của con họ!

 Nghĩ trước và thảo luận những điều khó khăn cho cha mẹ khi cam kết
tham gia trị liệu
 Sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề để cân nhắc các giải pháp

 Thể hiện sự cam kết vượt qua khó khăn trở ngại cùng nhau khi có khó khăn

 Đánh giá lợi-hại của việc đến với trị liệu và tiếp tục con đường đã chọn.
 Bao nhiêu thời gian dành cho việc giúp trẻ tuân theo các hướng dẫn?

 Đừng làm cho cha mẹ cảm thấy phòng vệ
 Trẻ có rối loạn hành vi có những nhu cầu đặc biệt. Những gì có hiệu quả với những trẻ khác không có

hiệu quả với các em – các em cần nhiều hơn thế!



Giáo dục về hành vi ứng xử sai của trẻ

 Tại sao trẻ ứng xử sai?

 Tất cả những hành vi đều có mục đích và nguyên nhân đằng
sau.

 Mô hình 4 yếu tố (Weisz & Chorpita)
1. Đặc điểm của trẻ (cảm xúc, thể chất, nhận thức)

2. Đặc điểm của cha mẹ (cảm xúc, thể chất, nhận thức)

3. Hệ quả

4. Các sự kiện trong cuộc đời



Thấp Cao

Mức độ hoạt động

Trường chú ý

Dễ nổi cáu

Quảng giao

Mong muốn về nề nếp

Khả năng ngôn ngữ

Phối hợp vận động

Đặc điểm của cha mẹ và trẻ

Cha mẹ =  Trẻ= 



Thấp Cao

Mức độ hoạt động

Trường chú ý

Dễ nổi cáu

Quảng giao

Mong muốn về nề nếp

Khả năng ngôn ngữ

Phối hợp vận động

Đặc điểm của cha mẹ và trẻ

Cha mẹ =  Trẻ= 



1. Trẻ cư xử sai để có được hệ quả tích cực

2. Trẻ cư xử sai để thoát khỏi các hệ quả tiêu cực

3. Trẻ không được củng cố khi có hành vi phù hợp

 Điều gì xảy ra khi trẻ có hành vi sai?

 Điều gì xảy ra khi trẻ không có hành vi ứng xử sai?

Hệ quả và hành vi không thích nghi



Những sự kiện cản trở việc làm cha mẹ, thay đổi nhận thức của cha 
mẹ về trẻ, và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình cảm của trẻ
gồm:

 Bất đồng trong gia đình (e.g., giữa cha mẹ và ông bà sống chung; giữa
cha và mẹ trong việc chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái)

 Các vấn đề về tài chính

 Các vấn đề về sức khỏe

 Các vấn đề gây stress khác ????

Các sự kiện trong đời và hành vi không phù hợp



Đặc điểm của trẻ (đặc
điểm khiến trẻ khó nghe lời

hoặc sống chung cùng
người khác

Đặc điểm người chăm
sóc

(điều góp phần vào xung
đột với trẻ)

Hệ quả
(các hệ quả mà trẻ học

được khi làm một điều tốt
hay xấu)

Các sự kiện trong cuộc đời
(sự kiện ảnh hưởng đến việc

chăm sóc con cái)

Mô hình 4 yếu tố



XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ CHA MẸ -
CON CÁI MANG TÍNH TÍCH CỰC VÀ

TƯỞNG THƯỞNG

PHA 2



Hoạt động trên lớp: Giáo viên tốt/ tồi

 Hãy mô tả về một giáo viên tồi nhất bạn đã từng gặp.

 Bây giờ nghĩ về một giáo viên tốt nhất mà bạn từng gặp. 

 Người nào bạn cảm thấy khó làm việc cùng? Với người nào bạn cảm thấy
chỉ muốn được giải thoát?



Ông chủ xấu – Ông chủ tốt



Ông chủ tốt – Ông chủ xấu



Tại sao lại sử dụng thời gian chơi đặc biệt?

 Mọi người đều cần sự chú ý và khen ngợi

 Chúng ta cảm thấy vui hơn và làm việc chăm hơn khi được khen ngợi



Thời gian chơi đặc biệt là gì?

 15-20 phút CHỈ có trẻ và cha hoặc mẹ, không bị ngắt quãng và
xao nhãng

 Các hoạt động nên :
 Do trẻ tự lựa chọn (hợp lý)
 Không bao gồm các hoạt động thụ động như xem tv, chơi điện tử, đọc sách, v.v

 Mục đích:
 Tăng chất lượng sự chý ý của cha mẹ đến con cái
 Tăng chất lượng mối quan hệ cha mẹ-con cái thông qua hoạt động chơi
 Dạy cho cha mẹ chú ý đến hành vi tích cực của trẻ và phớt lờ hành vi tiêu cực ở mức

độ nhẹ



Thời gian chơi đặc biệt là gì?

 Mô tả liên tục các hoạt động của trẻ đang diễn ra (như người bình
luận thể thao)
 “Con đang làm …. (mô tả trẻ đang làm gì)

 “đây là …” (mô tả đồ/thứ trẻ đang làm ra)

 Cho thấy cha mẹ đang chú ý và thích thú với những gì trẻ đang
làm

 Khó hơn anh/chị hình dung!

 Trẻ YÊU hoạt động này!



Những điều KHÔNG Nên làm ở thời gian chơi

 Không chỉ dẫn!
Đòi hỏi trẻ chú ý đến cha mẹ

 Không hỏi!
Đòi hỏi trẻ trả lời cha mẹ

Không nên “làm chung” với anh chị của trẻ

 Không chỉ trích!
Có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ cha mẹ-con cái và làm tăng các hành

vi phá phách

 Không “phủ định” : không, đừng, dừng lại v.v



RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ TÍCH CỰC: 

KHEN, HƯỚNG DẪN HIỆU QUẢ, THƯỞNG

PHA 3



Khen ngợi: Thưởng con bằng sự chú ý

 “Chú ý đến những lúc trẻ NGOAN”
Cần chú ý đến hành vi tích cực hơn hành vi tiêu cực

Nhìn nhận việc vắng các hành vi tiêu cực như một điều xuất sắc!

 Nhiều cha mẹ tin rằng trẻ xử sự sai để “gây chú ý”
Đây chính là cách cho con sự chú ý hiệu quả nhất để điều chỉnh hành vi!

 Tăng cường các hành vi tích cực là cách làm BỀN VỮNG nhất
để giảm các hành vi tiêu cực.



Để khen ngợi có hiệu quả thì

 Gần gũi trẻ-luôn để ý đến những điều tốt
 Khi đưa ra chỉ dẫn, dừng lại xem từng nhiệm vụ được hoàn thành

như thế nào
 Khen ngợi ngay lập tức!
 Khen ngợi cụ thể!
 Thể hiện sự nhiệt tình, giao tiếp mắt và động chạm để tăng hiệu quả

của lời khen.
 Ví dụ:

 “Mẹ rất thích cách con làm theo chỉ dẫn của mẹ!”
 “Con chia sẻ đồ chơi với em là rất tốt!”
 “Cảm ơn con đã lấy túi khi mẹ yêu cầu.”



Chỉ dẫn hiệu quả: Tạo điều kiện cho con làm đúng

Cần dùng chỉ dẫn một cách “hạn chế”

Khi cần thiết, quan trọng

Khi cha mẹ mong muốn thấy công việc hoàn thiện

2 điều khiến chỉ dẫn hiệu quả:

Từ chúng ta nói

Cách thức chúng ta nói



Những lỗi thông thường khi cha mẹ đưa ra chỉ dẫn

Một loạt chỉ dẫn

Chỉ dẫn ngắt quãng

Chỉ dẫn lặp lại

Chỉ dẫn mơ hồ

Chỉ dẫn dạng câu hỏi

Chỉ dẫn dạng “hãy làm…



Làm thế nào để chỉ dẫn trở nên hiệu quả?

 Chỉ nói khi bạn thực sự muốn điều đó (và muốn thấy công việc được
thực hiện)

 Chắc chắn con bạn chú ý – Đến, chạm vào, nhìn

 Hạn chế sao nhãng

 Giong nói nhẹ nhàng

 Trình bày, không hỏi

 Con, không “CHÚNG TA” hoặc “HÃY” 

 Một yêu cầu CỤ THỂ

 Rõ ràng, trẻ nhắc lại



Hướng dẫn có hiệu quả
Tại sao những chỉ dẫn sau không hiệu quả. Viết lại chúng để hiệu quả hơn.

1. Chúng ta mặc quần áo để đi học. 

2. Đi nhặt đồ chơi.  Hương, Mẹ yêu cầu con đi nhặt đồ chơi.  Nhặt ngay đồ chơi lên. 

3. Mẹ muốn cái nhà này sạch. 

4. Nhặt áo lên, mang cặp của con lại đây, rửa sạch tay rồi vào bàn ăn tối. Nhanh lên. 

5. Con có muốn tự mình mang bát đĩa đến chậu rửa không? 

6. Đi nói với bố là đến giờ ăn tối. Chúng ta có tôm. Con thích tôm phải không? Mẹ nghĩ

con sẽ thích bữa này đó. Con có đói không? 



Thưởng: củng cố mạnh để thay đổi hành vi

 Với những hành vi khó thay đổi, thưởng là một cách khá hiệu quả vì nó là một
công cụ rất quyền năng tạo động cơ thay đổi. Trẻ có động lực rất lớn nếu cháu
làm sẽ có thưởng.

 Giúp trẻ thực hiện hành vi dễ dàng hơn và có cảm giác mình có khả năng làm việc
tốt cũng như có cảm giác tự hào về bản thân khi làm việc tốt.

 Bên cạnh đó:
 Thuận tiện và tức thời

 Duy trì hiệu quả và giá trị

 Hệ thống, có tổ chức và công bằng

 Tăng sự chú ý của cha mẹ với các hành vi phù hợp



Tạo hệ thống tính phần thưởng cho trẻ

 Chọn 1-3 hành vi để thưởng. Rất rõ ràng, cụ thể!

 Trẻ được điểm quy đổi, hình dán, mặt cười hoặc các phần thưởng
nhỏ ngay lập tức khi thực hiện hành vi này.

 Một số điểm quy đổi = Phần thưởng (có thể là 1 phần thưởng cụ thể
hoặc danh mục các phần thưởng)

 Luôn tạo hứng thú và cảm xúc tích cực

 Sự tham gia của trẻ!

 Nhất quán!



Tạo bảng theo dõi điểm thưởng



Với trẻ lớn hơn: Hệ thống thưởng sẽ có hiệu quả

 Trách nhiệm/Công việc
Cần tạo điều kiện cho trẻ thành công

1-2  thứ mà trẻ đã làm được, gần như mọi lúc

1-2  thứ mà trẻ thỉnh thoảng làm được (nhưng cha mẹ muốn trẻ nhiều hơn)

1-2 thứ mà trẻ hiếm hoặc không bao giờ làm

 Phần thưởng/Quyền lợi
Cần bền vững/có thể chi trả được

1-2 thứ mà cha mẹ có thể cung cấp hàng ngày

1-2 thứ có thể có được 1 lần/tuần

1-2 phần thưởng rất lớn



Các bước tạo Kế hoạch thưởng cho Trẻ

 Nói về lý do tạo kế hoạch thưởng.

 Giới thiệu ngắn gọn về cách làm (cho trẻ nhỏ và trẻ lớn)

 Giúp cha mẹ xác định 3 hành vi cần thay đổi.

 Giúp cha mẹ xác định các phần thưởng.

 Giúp cha mẹ thiết lập điểm thưởng cho từng hành vi và phần thưởng.

 Tạo bảng theo dõi điểm thưởng, dán sao hoặc theo dõi tokens. 



Xác định những hành vi mục tiêu tốt

 Cha mẹ liệt kê tất cả các vấn đề hành vi và mức độ thường xuyên xảy ra.

 Ưu tiên những hành vi gây nguy hiểm (như đánh người khác) hoặc gây trở
ngại đáng kể đến hoạt động chức năng (không làm bài về nhà).

 Làm an lòng với bố mẹ rằng bạn sẽ làm việc trên tất cả các hành vi nhưng sẽ
bắt đầu với 1-2 hành vi quan trong và có khả năng thành công

 Hành vi mục tiêu cần phải được xác định rõ ràng (cụ thể hành vi nào sẽ được
thưởng)



Giới thiệu về phần thưởng cho cha mẹ.

 Chúng ta luôn nghĩ về phần thưởng là những gì chúng ta cần mua nhưng phần
thưởng có thể là những thứ không mất tiền và trẻ vẫn được nhận mà không mất
gì. VD:
 Những thứ trẻ vẫn nhận mà không mất gì như…

 Thời gian bên bố mẹ, người thân, bạn bè…

 Phần thưởng hoạt động….

 Phần thưởng vật chất hay đồ ăn….

 Chúng ta muốn một số phần thưởng có thể cho trẻ hàng ngày, một số phần
thưởng có thể cho trẻ hàng tuần và có những phần thưởng chỉ thưởng cho trẻ 1 
lần/tháng.



Lựa chọn các phần thưởng đa dạng

Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng

Những gì trẻ vẫn được
một cách miễn phí

Phần thưởng xã hội

Hoạt động

Phần thưởng vật chất



Những lỗi làm phần thưởng không hiệu quả

 Đặt giới hạn quá cao
Các hành vi được thưởng đều quá khó
Phải làm qua nhiều hành vi mới nhận được thưởng

 Phần thưởng bị trì hoãn
Trẻ không thể chờ được sự ban thưởng

 Không bền
Quá đắt
Tốn nhiều thời gian mới có

 Điểm thưởng bị lấy đi
Trẻ không có gì thì không có gì để mất!



Cha mẹ lo lắng về phần thưởng.

Cha mẹ có thể cảm thấy lo lắng về những hành vi họ thưởng cho con là những
hành vi con cần phải làm.

1. Cảm thông với những lo lắng của họ.

2. Nói mục đích của chúng ta là thay đổi hành vi của con và đây là một nhiệm
vụ khó cho con bạn. Kỹ thuật này là một kỹ thuật tốt để giúp đạt mục đích
của cha mẹ, rất hiệu quả để tăng hành vi tốt ở con. Chúng ta thường làm việc
tốt hơn nếu chúng ta được thưởng. 

3. Mục tiêu là xây dựng động cơ bên trong cho trẻ. Trẻ sẽ bắt đầu cảm thấy
mình có thể thành công và bắt đầu có động lực để làm việc tốt. Sẽ không cần
phải sử dụng phần thưởng mãi . 



RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KỶ LUẬT TÍCH CỰC: 

PHỚT LỜ CHỦ ĐỘNG, KHOẢNG LẶNG
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Chủ động phớt lờ: kỷ luật bằng sự không chú ý

 Thực hiện cùng với khen ngợi

Chú ý nhiều đến hành vi TÍCH CỰC và giảm chú ý đến hành vi TIÊU 
CỰC

 Thử đưa ra một số ví dụ khi hành vi chống đối,  hoặc không
nghe lời được “thưởng” bằng sự chú ý?



Chủ động Phớt lờ

Khó hơn bạn nghĩ!
Không bị “lôi kéo” vào việc tranh cãi, giải thích, măng mỏ

Không bộc lộ cảm xúc kể cả nét mặt, lời nói, cử chỉ

Tránh tiếp xúc mắt

Để ý đến việc khác (nhưng vẫn xem trẻ để bạn có thể khen ngợi
trẻ khi trẻ có hành vi tốt!)



Chủ động phớt lờ: Lo lắng chung của cha mẹ

 Cha mẹ cảm thấy có lỗi
Nhớ là anh/chị KHÔNG phớt lờ đứa trẻ mà chủ là phớt lờ hành vi không

mong muốn

Tăng chú ý đến hành vi tốt có nghĩa là trẻ sẽ không nhận ít chú ý đi, mà là
nhận được chú ý ở những thời điểm khác nhau

 Trẻ đang có những khó khăn thực sự
Trẻ có thể thực sự cần trợ giúp, nhưng mực tiêu là giúp trẻ hình thành cách

thức hợp lý thể hiện nhu cầu của mình

Quan trọng là phải đáp ứng nhanh các hành vi hợp lý

 Làm thế nào để ông bà có thể sử dụng các kĩ năng này một cách
thống nhất và kiên định?



Chủ động phớt lờ: Sự bùng nổ trước khi dập tắt

 Khi chúng ta quen với việc được khen thưởng, khen thưởng chấm
dứt, điều gì xảy ra?

Ví dụ thang máy

 Lên kế hoạch trước hiệu ứng bùng nổ trước khi dập tắt

Đây là cách chúng ta biết cách chúng ta đang làm là có hiệu quả!



Phạt khoảng lặng: Cách ly khỏi mọi củng cố tích cực

 … Từ củng cố tích cực đến hình phạt
 Xem xét lý do các hình thức trừng phạt lại có tác dụng củng cố tiêu cực

 Khoảng lặng là một quá trình thống nhất và được dự báo để đối
quản lý những hành vi không vâng lời.

 Khi quy trình này được thực hiện thống nhất, cha mẹ có một công
cụ hữu hiệu để quản lý hành vi không thích nghi.

 Khi trẻ biết chính xác những gì được chờ đợi sau khi chỉ dẫn đưa
ra, xu hướng tuân thủ sẽ tăng lên cũng như cảm giác an toàn của
trẻ.



Vì sao khoảng lặng hiệu quả

 Giảm hành vi tiêu cực

 Nhẹ và an toàn hơn bất cứ dạng kỉ luật nào mà cha mẹ thường
dùng

 Thông báo các hậu quả có thể dự đoán trước với những hành vi 
xấu

 Cho phép cha mẹ cơ hội “nguôi”

 Cha mẹ có thể nói họ đã thử cách thức này trước đây nhưng sự
thành công của kỹ thuật này phụ thuộc vào cách thức tiến hành và
sự kiên quyết khi sử dụng nó. 



Chỉ dẫn

Vâng lời

Vâng lời

Không vâng lời

Không vâng lời

Thưởng

Thời gian tạm lắng

Thưởng

Cảnh báo
5 giây

Kịch bản tiến hành với việc vâng lời
5 giây



Những lỗi thông thường

 Quá lâu!

Không nên quá 1-2 phút/tuổi và không quá 10’

Hiệu quả không tăng tỉ lệ thuận với thời gian!

 Địa điểm

Không nên ở phòng ngủ, xem TV hoặc chỗ mọi người nói chuyện

 Cho phép trẻ tự quyết định lúc hết thời gian lặng

 Tiếp tục giải thích về lỗi cháu đã mắc phải.

Trừng phạt kép!!



Những thách thức: Trẻ không chịu thực hiện khoảng lặng

 Thật bình tĩnh, đưa trẻ tới chỗ thực hiện khoảng lặng với sự hỗ trợ
tối thiểu.

 Trẻ bị mất một số quyền lợi cho đến khi thực hiện khoảng lặng
 VD không được xem Tivi

 Tất cả các phần thưởng đều khép lại nếu có kế hoạch để thưởng
trẻ.
 Không có cơ hội được nhận phần thưởng hoặc tích điểm thưởng cho đến khi hoàn thành

khoảng lặng.



Những thách thức: Trẻ trốn tránh khoảng lặng

 Đưa ra cảnh báo: “Nếu con còn đi ra một lần nữa thì….”

 Phương án về các hậu quả:

Mất quyền lợi

Chuyển địa điểm thực hiện khoảng lặng ra một nơi biệt lập hơn.

Loại bỏ tất cả các kế hoạch thưởng
Tuyên bố rằng các kế hoạch thưởng hoặc các đặc quyền sẽ bị đình lại cho đến khi trẻ

thực hiện khoảng lặng.

Phớt lờ trẻ cho đến khi hoàn thành khoảng lặng.



Những cách thức quản lý hiệu quả khác

 Mất quyền lợi
 Như thời gian xem ti vi, chơi game, không được chơi với bạn sau giờ học, ở nhà vào cuối tuần, 

không được nhận điểm thưởng, và những cách thức khác.

 Nhiệm vụ khó chịu
 Phải làm thêm vệc nhà hoặc những nhiệm vụ không dễ chịu khác.

 Phải lau nhà, lau xe, etc.

 Những chiến lược này chỉ hiệu quả khi
 Những hành vi được trông đợi hay những quy tắc của gia đình phải thật thống nhất!

 Hậu quả cho những hành vi không thích nghi phải rõ ràng!
 Điều gì sẽ xảy ra khi phá vỡ những quy định của gia đình, trẻ sẽ bị mất quyền lợi trong bao lâu

 Những hậu quả phải được thực thi một cách thống nhất!

 Thực thi hậu quả một cách bình tĩnh. Chỉ tập trung vào hành vi của trẻ chứ không phải
nhân cách trẻ.



Những niềm tin sai lầm về kỷ luật

 Sử dụng nhiều hình phạt (nhiều hơn, dài hơn) có hiệu quả hơn.

 Nếu những hình phạt nhẹ không hiệu quả thì những hình phạt nghiêm khắc
hơn cần được dùng.

 Trẻ càng thất vọng (khóc hoặc cảm thấy tồi tệ về chúng) càng phản ánh hình
phạt có hiệu quả.

 Tất cả những gì trẻ không thích (đọc sách, bài tập , luyện đàn) là những hình
phạt có thể sử dụng. 



QUẢN LÝ NHỮNG HÀNH VI KHÔNG THÍCH NGHI
NGOÀI GIA ĐÌNH
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Lên kế hoạch cho các tình huống xấu có thể xảy ra

 Dự đoán những vấn đề có thể nảy sinh ở nơi công cộng trước khi
bạn đi tới đó

 “Hội ý nhanh trên xe”
Thiết lập các nguyên tắc trước khi bạn đi tới một nơi công cộng.
Nói những nguyên tắc cho trẻ hoặc viết ra giấy và trẻ nhắc lại.
Thiết lập các phần thưởng cho việc tuân theo các nguyên tắc (miếng dán, 

quy đổi, phần thưởng)
Thiết lập các hậu quả cho việc không vâng lời (khoảng lặng, không được

điểm thưởng, etc)
Giao các nhiệm vụ, công việc



Hướng dẫn lập kế hoạch

 Khó di chuyển
Có thể báo trước kế hoạch di chuyển.

Trong 5/10 phút nữa chúng ta sẽ đi. Nếu con dọn dẹp đồ chơi ngay, con sẽ
có thêm những miếng dán, điểm thưởng.

 Có thể cần nhiều sự “hội ý nhanh”
Trước khi đi

Về địa điểm mà bạn sẽ tới

Về việc di chuyển khi hành trình kết thúc.



Tăng hành vi tích cực ở trường: Giúp giáo viên hỗ trợ con mình

 Sử dụng những phần thưởng ở nhà để tăng cường hành vi tích cực ở trường

 Phối hợp với giáo viên để xác định những hành vi cần hướng tới và những
phần thưởng.

 Chọn 1-3 hành vi (tuỳ vào lứa tuổi)

 Thực hiện hàng ngày



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


