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Tóm tắt 

Hàng trăm công trình nghiên cứu, đã chỉ ra cảm xúc của cha mẹ đặc biệt là 
người mẹ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển nhân cách của trẻ sau này. Hơn nữa 
các công trình khoa học cũng khẳng định năng lực làm chủ cảm xúc của cha mẹ, 
cũng như cách thức biểu hiện cảm xúc sẽ tạo nên số phận của trẻ trong tương lai. 
Từ kết quả nghiên cứu khoa học trên chúng tôi có đưa ra một số cách thức giáo dục 
trí tuệ cảm xúc cho trẻ để cho trẻ phát triển tâm lý, nhân cách tốt nhất. 

1. Cảm xúc của cha mẹ ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ 
Những công trình nghiên cứu đầu tiên của Darwin (1872, 1877) và những công 
trình nghiên cứu hiện đại của Izard, 1971, chứng minh rằng những cảm xúc nền 
tảng (hứng thú, hồi hộp, vui sướng, ngạc nhiên, đau khổ, căm giận, ghê tởm, khinh 
bỉ, khiếp sợ, xấu hổ, tội lỗi) có cùng cách biểu hiện và đặc điểm kinh nghiệm ở 
những xã hội rất khác nhau. Một số công trình nghiên cứu khác chỉ ra rằng những 
cảm xúc nền tảng được đảm bảo bởi những chương trình thần kinh bẩm sinh. Như 
vậy, những cảm xúc nền tảng đều có nguồn gốc sinh học. Tuy nhiên mỗi người đều 
có thể học được cách kiềm chế hay biến đổi những biểu hiện cảm xúc có tính bẩm 
sinh của mình. Những người thuộc tầng lớp xã hội khác nhau hay ở các nền văn hóa 
khác nhau học được cách biểu cảm bằng nét mặt khác nhau, có thể giấu những biểu 
hiện cảm xúc có tính bẩm sinh. Như vậy, những cảm xúc bẩm sinh người ta hoàn 
toàn có thể học được cách biểu hiện bằng con đường giáo dục. Phương thức biểu 
hiện những cảm xúc nguyên  mẫu là bẩm sinh. Tuy nhiên phương thức bẩm sinh đó 
có phát triển không và phát triển như thế nào, lại do tự tạo, do giáo dục của từng 
nền văn hóa khác nhau. Giáo dục cảm xúc giúp con người hiểu được cảm xúc đúng 
tình huống, hoàn cảnh phù hợp đồng thời cũng giúp con người biết cách kiềm chế 
cảm xúc khi cần thiết. Cảm xúc là kết quả của giáo dục vì vậy, bậc làm cha làm mẹ 
hãy giáo dục cảm xúc cho con cái của mình để phát triển tình cảm một cách tốt 
nhất. 

Trong cuộc sống, mỗi cá nhân đều tạo ra cho mình rất nhiều mối quan hệ khác 
nhau trong xã hội. Nhưng  mối quan hệ đầu tiên và quan trọng nhất là mối quan hệ 
giữa người mẹ với đứa con của mình. Thực ra, mối quan hệ này trước đây chúng ta 
chưa quan tâm đến nhiều cũng như không tìm hiểu rõ mối quan hệ này sẽ ảnh 
hưởng như thế nào tới sự phát triển nhân cách, tâm lý của đứa trẻ sau này cũng như 
thay đổi tâm lý của chính người mẹ. Mãi đến giữa những năm 60 của thể kỷ XX, 
các nhà tâm lý học đã đi sâu tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt này và sử dụng thuật ngữ 
“sự gắn bó” để diễn tả nó. Sự gắn bó mẹ con được đặc trưng bởi cảm xúc nồng ấm 
cùng với sự giao lưu tình cảm sâu sắc giữa mẹ và con. 



Nhà tâm lí học Ainsworth, 1983, đã coi những cách thức cư xử biểu hiện sự 
gần gũi của trẻ và mẹ là những yếu tố hành vi của sự gắn bó, bao gồm: hành vi 
mang tính dấu hiệu (khóc, cười, nói); hành vi mang tính định hướng (nhìn); hành vi 
lôi cuốn sự chú ý (dõi theo, đến gần) và cả các hoạt động tích cực để có được sự 
tiếp xúc cơ thể (thử leo trèo, ôm ấp, hôn hít, ghì chặt, siết chặt, nắm lấy). Sự gắn bó 
có được từ cả hai phía (trẻ và mẹ), gắn liền với các cảm xúc và sự giao lưu tình cảm 
yêu thương gần gũi. Còn Ainsworth cho rằng nếu thiếu các cách thức cư xử nói trên 
thì những mối quan hệ cảm xúc khó có thể hình thành. Ví dụ: làm sao có thể nói về 
tình cảm gắn bó gần gũi ở những đứa trẻ có biểu hiện thường xuyên lảng tránh khi 
người mẹ muốn tiếp xúc với chúng; hoặc ở những trẻ không cười, không có biểu 
hiện thích thú khi người mẹ xuất hiện. Rõ ràng, người mẹ (người chăm sóc) cần 
phải tích cực, chủ động hơn trong khi tiếp xúc với trẻ để làm tăng thêm sự gắn bó. 
Những hành động ban đầu ở trẻ cần được đáp lại bằng những phản ứng phù hợp từ 
phía người lớn như: chuyện trò, mỉm cười và gần gũi trẻ. Những cách cư xử của 
người lớn cũng lại gây ra những phản ứng nào đó ở trẻ. Nếu cha mẹ và những người 
gần gũi với trẻ luôn có những biểu hiện cảm xúc phù hợp thì họ có thể giúp cho trẻ 
học điều khiển những cảm xúc của mình và mối quan hệ giữa trẻ với cha mẹ là mối 
quan hệ của sự tin tưởng và an toàn. Nhà tâm lí học Bowbly, 1973, đã khẳng định 
rằng, ngay từ khi vừa mới sinh ra, trẻ đã có các cách thức cư xử cho phép gần gũi 
với mọi người,  trẻ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đáp lại những tín hiệu giao tiếp 
của người lớn. Theo Bowbly thì những cách thức cư xử như thế được hình thành ở 
con người và những loài động vật khác trong quá trình tiến hoá, trong quá trình 
sống, quá trình trưởng thành và trong di truyền. 

Bowbly khẳng định rằng sự gắn bó được hình thành dựa trên những cách thức 
cư xử đã lập trình sẵn của trẻ và của những người quan tâm đến trẻ, sau đó sự gắn 
bó được củng cố bằng các hoạt động, các biểu hiện bên ngoài nhằm thoả mãn nhu 
cầu của trẻ. Do đó, di truyền và môi trường có ảnh hưởng đến sự phát triển cũng 
như duy trì sự gắn bó giữa trẻ và người lớn. Theo Bowbly, sự gắn bó của trẻ với 
người đầu tiên quan tâm đến trẻ được hình thành dưới dạng mô hình giải phẫu bên 
trong hoặc dưới dạng hệ thống vào cuối năm đầu sau khi sinh. Trẻ sử dụng mô hình 
này để cố gắng đoán trước và giải thích cách cư xử của mẹ đồng thời điều khiển các 
phản ứng của riêng mình. Ngay sau khi mô hình giải phẫu sinh lý bên trong được 
hình thành, trẻ vẫn tiếp tục duy trì, củng cố mô hình đó ngay cả khi các cư xử của 
những người quan tâm đến trẻ thay đổi. Ví dụ, nếu mẹ bị ốm, một thời gian dài 
không quan tâm chăm sóc trẻ được, sau khi bình phục, người mẹ tiếp tục quan tâm 
đến trẻ thì trẻ vẫn chấp nhận việc mẹ ít quan tâm đến mình nhưng với trạng thái 
không thoải mái. Điều đó dẫn đến việc các bà mẹ cảm thấy khó khăn hơn trong việc 
thể hiện sự gần gũi của mình với trẻ sau một thời gian xa cách (Bretherton, 1992). 
Cuối cùng các nhà tâm lí học Bowbly và Ainsworth đi đến khẳng định rằng, kiểu 
quan hệ giữa cha mẹ và trẻ được hình thành trong quá trình phát triển sự gắn bó hai 
năm đầu đời sẽ tạo cơ sở cho sự hình thành những mối quan hệ về sau này. Các nhà 
tâm lí học trong suốt thời gian dài đã cho rằng sự gắn bó của trẻ với người lớn chỉ 
xuất hiện khi người lớn thoả mãn những nhu cầu của trẻ. Người ta cho rằng trẻ học 
được cách gần gũi với người lớn bằng việc người lớn thoả mãn những nhu cầu sinh 
học của trẻ, ví dụ như cho trẻ ăn (Sears, 1963). Tuy nhiên các cuộc nghiên cứu thực 
nghiệm chỉ ra rằng việc quan tâm đáp ứng nhu cầu của trẻ chỉ là một trong nhiều 
nguyên nhân tạo ra sự gắn bó ban đầu ở trẻ.   



Gia đình là nơi đứa trẻ nhận được sự giáo dục cảm xúc đầu tiên. Thời thơ ấu 
trẻ học được những bài học xúc cảm quan trọng nhất và những bài học ấy đôi khi 
quyết định tiến trình cả cuộc đời của một con người. Sự giáo dục xúc cảm của bố 
mẹ không chỉ qua những gì bố mẹ nói và làm đối với con cái mà còn bằng tấm 
gương của bố mẹ trong quan hệ xúc cảm đối với nhau. Bố mẹ cần chỉ cho con thấy 
là có nhiều cách để phản ứng; dạy và giúp con chế ngự cảm xúc và tìm được cách 
giải quyết vấn đề theo lối tích cực. Bố mẹ có ảnh hưởng đến sự am hiểu xúc cảm bắt 
đầu từ lúc trẻ nằm trong nôi. Theo nghiên cứu của Ekman, 1972; Izard, 1971 thì sự 
giao tiếp cảm xúc tạo ra sự quyến luyến của người mẹ đối với đứa trẻ. Nhiều nhà 
khoa học xem sự quyến luyến của người mẹ và đứa trẻ như là cơ sở quan trọng đối 
với sự phát triển xã hội và tâm lý của trẻ. Tất cả những gì tạo nên sự gắn bó, quyến 
luyến đều có mối liên hệ chặt chẽ với cảm xúc. 

Cảm xúc là nơi biểu hiện của tình cảm. Xúc cảm của người  mẹ có vai trò rất 
quan trọng đối với đứa trẻ, nhất là những năm tháng đầu đời. Sự biểu hiện cảm xúc 
của người mẹ tạo nên sự gắn bó mẹ con, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển nhân cách, 
tâm lý của trẻ sau này. Người mẹ gây ra cảm xúc cho đứa trẻ từ lúc lọt lòng, lặp lại 
liên tục và đa dạng các cảm xúc yêu thương và dần dần hình thành tình cảm mẹ con. 
Các bậc cha mẹ không để cảm xúc chi phối cách dạy con như: khi tức thì quát tháo, 
khi vui thì ngọt ngào, từ đó sẽ tạo cho trẻ sự nghi ngờ. Muốn cho cảm xúc của  một 
đứa trẻ hình thành và phát triển một cách tốt đẹp thì bố mẹ cần làm chủ được chính 
cảm xúc của mình để điều khiển cảm xúc, dẫn dắt cảm xúc của chính mình và của 
đứa trẻ. Giáo dục cảm xúc có tác dụng và cần thiết đến suốt cuộc đời của một con 
người. Sự gắn bó mẹ con là mối liên hệ cảm xúc nào đó giữa cha mẹ và con cái. Nó 
chứa đựng các yếu tố như tình cảm gần gũi và yêu thương. Sự gắn bó tác động theo 
hai hướng: cha mẹ gắn bó mạnh mẽ hơn với con mình, và ngược lại con cái với cha 
mẹ. Mối liên hệ qua lại đó giữa cha mẹ và con cái được bắt đầu từ khi sinh đẻ và 
tiếp tục sâu sắc hơn trong suốt lứa tuổi hài nhi của trẻ. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Châu Giang trong tác phẩm “Năng lực cảm xúc 
của cha mẹ và số phận của con”, đã chỉ rõ: những đứa trẻ trong gia đình luôn luôn 
có cách ứng xử (giáo dục con cái theo cách tiêu cực như: thường xuyên cáu gắt, 
mắng mỏ, tức giận, đánh đập…, trẻ sẽ hình thành cho mình sự bi quan, nghi ngờ, 
sống khép nép, hư hỏng hoặc bất cần đời). Như vậy, khả năng làm chủ cảm xúc của 
cha mẹ ảnh hưởng lớn tới sự phát triển nhân cách của trẻ. Chúng ta thấy rằng những 
cách biểu hiện cảm xúc của cha mẹ đối với con cái trong đời sống hàng ngày sẽ là 
tiền đề để hình thành nhân cách cho trẻ (trở nên tự tin hay hoài nghi, hư hỏng hay 
không)… Trong cách giáo dục cảm xúc cho trẻ cũng như cách thể hiện cảm xúc, 
cha mẹ phải thận trọng. Tác giả cuốn sách còn đưa ra luận điểm: cha mẹ cũng cần 
hiểu được con mình đang buồn, giận, sợ ra sao để mình phản hồi cảm xúc trở lại 
bằng thái độ và lời nói thể hiện là mình đồng cảm với trẻ. Có sự đồng cảm, trẻ sẽ 
bộc lộ tâm tình và qua đó cha mẹ dẫn dắt con làm chủ cảm xúc, biết điều khiển cảm 
xúc trong quan hệ người - người. 

PGS.TS. Lê Khanh chỉ rõ chính từ cái nôi gia đình, ngay từ lúc lọt lòng mẹ, 
đứa trẻ đã nhận được sự giáo dục cảm xúc đầu tiên thông qua cử chỉ âu yếm hay 
dửng dưng; yêu thương, trừu mến hay độc ác, tàn nhẫn….của những người trực tiếp 
chăm sóc, đặc biệt là người mẹ. Hàng trăm công trình nghiên cứu đã khẳng định 
rằng, cách đối xử trực tiếp của cha mẹ đối với con cái, cũng như cách cha và mẹ thể 



hiện tình cảm với nhau trước mặt chúng có những ảnh hưởng sâu xa và lâu bền đối 
với đời sống xúc cảm - tình cảm cũng như sự phát triển tâm lý của chúng. 

Cảm xúc của cha mẹ, khả năng cha mẹ nhận thức được cảm xúc của bản thân, 
cảm xúc của con là yếu tố không thể thiếu cho sự hình thành nhân cách của trẻ. 
Năng lực làm chủ cảm xúc của cha mẹ sẽ ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến tương lai của 
trẻ thơ. Nếu cha mẹ quá chiều chuộng con cái, không biết kiềm chế cảm xúc yêu 
con quá mức sẽ dẫn đến con hư hỏng hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, khi phải 
xa cha mẹ (do bình thường luôn được yêu thương, chăm sóc, bao bọc) đứa trẻ bị hụt 
hẫng về tình cảm, cảm thấy trống vắng, không gì có thể bù đắp nổi. Đứa trẻ trở nên 
lầm lì ít nói, thu mình không muốn giao tiếp với bất cứ ai, học hành chểnh 
mảng….Có những ông bố bà mẹ thì ngược lại, cáu giận con liên tục – không làm 
chủ được cảm xúc tiêu cực, khi giận con thì mắng té tát, hạ giá con với những lời 
xúc phạm làm mất đi ý thức phẩm giá, lòng tự trọng, tự tin ở con khiến con căm tức, 
rối trí có thái độ hỗn láo, thù địch rất tai hại cho việc phát huy những tiềm năng của 
trẻ và ảnh hưởng xấu đến số phận tương lai. Còn có những ông bố bà mẹ không 
quan tâm đến mong muốn, khát vọng của con, tình cảm của con, chỉ quan tâm đến 
tiền và đáp ứng nhu cầu vật chất của con, khiến con họ đi vào con đường nghiện 
ngập, chơi bời lêu lổng,không biết quí trọng đồng tiền mà chỉ biết phá phách, không 
biết yêu lao động. Có gia đình thì quá coi trọng nam mà khi sinh con lại sinh con 
gái thì hắt hủi, không quan tâm gì đến con, không dành thời gian trò chuyện, vuốt 
ve, âu yếm con, thể hiện niềm vui hạnh phúc khi có con ở trên đời này, khiến đứa 
trẻ tủi thân, thu mình, coi mình là người thừa, không giá trị gì đối với cha mẹ, gia 
đình và trên đời này v. v…Có vô vàn những câu chuyện như thế. 

Những điều trên cho thấy, năng lực, cảm xúc của cha mẹ rất quan trọng cho sự 
hình thành nhân cách của trẻ, số phận của trẻ, bởi lẽ đó, cha mẹ phải rèn luyện cho 
mình năng lực cảm xúc để làm gương cho con và có những kỹ năng cần thiết để 
giúp con phát triển hài hòa tâm trí, thành đạt và hạnh phúc ở đời. 

2. Một số cách thức giáo dục cảm xúc cho trẻ 
Trước khi đi vào nội dung chính, chúng tôi nói qua về khái niệm “trí tuệ cảm 

xúc” bởi trong những gì chúng tôi chia sẻ dưới đây, sẽ sử dụng rất nhiều khái niệm 
này. “Trí tuệ cảm xúc” được hiểu: mình biết rõ về cảm xúc của bản thân và có thể 
cảm nhận được cảm xúc của người khác để điều khiển cho chính cảm xúc của mình. 
Người có năng lực làm chủ cảm xúc là người có khả năng nhận dạng cảm xúc, hiểu 
được ý nghĩa của chúng và nhận ra tác động của chúng đối với những người xung 
quanh – họ chính là những người giàu trí tuệ cảm xúc. 

   Để cho con sau này là người có trí tuệ cảm xúc, việc đầu tiên mà cha mẹ cần 
phải làm đó là cần hình thành cho trẻ thói quen biết quan tâm, chia sẻ cả về công 
việc lẫn tình cảm với những người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè…Đây 
tưởng như là những công việc đơn giản nhưng trong đó chứa đựng cả sự kiên trì, 
tình yêu thương, trách nhiệm của cha mẹ với tương lai đứa con của mình. Hơn nữa 
cha mẹ cũng không được nuông chiều quá mức. Đối với trẻ, sẽ có rất nhiều đòi hỏi 
mà cha mẹ cần đáp ứng. Nhưng trong những đòi hỏi của trẻ, sẽ có rất nhiều đòi hòi 
vô lý, trường hợp này cha mẹ không nên chiều. Đây chính là công việc giúp trẻ biết 
hạn chế cũng như điều khiển cảm xúc của chính mình. 



Thứ nhất: Cha mẹ có thể giải thích cho bé hiểu sự liên quan giữa những hành vi của 
bé với cảm xúc của những người xung quanh. Ví dụ, khi bé giành đồ chơi của bạn: 
“Thử tưởng tượng con là bạn, khi bị giật món đồ chơi mình rất quý, con cảm thấy 
thế nào?”. Đó cũng chính là cách bạn giúp bé hiểu được cảm xúc của người khác 
cũng như của chính mình... Những thói quen tốt, dù rất nhỏ song sẽ hình thành cho 
trẻ một nhân cách đẹp và tâm hồn nhạy cảm. 

Thứ hai: Nên giúp trẻ gọi tên cảm xúc của mình, xây dựng cho nó vốn từ vựng cảm 
xúc như buồn, vui, giận, lo sợ... Ví dụ, cho trẻ xem nhiều bức ảnh diễn tả các trạng 
thái cảm xúc khác nhau và giải thích.Nếu trẻ thất vọng vì mất đồ chơi, đừng bảo 
nó là "không sao đâu, đừng khóc" mà hãy tận dụng cơ hội này dạy trẻ, các khái 
niệm về xúc cảm. Ví dụ, hãy hỏi trẻ có thích đồ chơi ấy không, tại sao, như vậy con 
bạn sẽ bộc lộ, miêu tả được cảm xúc dưới nhiều góc độ hơn. 

Thứ ba: Nên để trẻ quan sát cảm xúc của người xung quanh, chẳng hạn như "Hôm 
qua bà nội vui lắm, bà cười nhiều. Tại sao bà vui? Vì cu Tí biết nhường đồ chơi cho 
em...". Như vậy, trẻ không chỉ nhận biết cảm xúc của người khác mà còn hiểu 
nguồn gốc những cảm xúc đó, cũng như ảnh hưởng của cảm xúc đó đến mọi người. 
Từ đó, trẻ sẽ biết điều chỉnh cảm xúc, hành vi của mình - một khả năng rất cần thiết 
để thành công trong cuộc sống. 

Thứ tư: Với trẻ dưới 6 tuổi, cần hạn chế tối đa sự trừng phạt (nhưng phải chỉ ra lỗi) 
và hào phóng, thậm chí không giới hạn lời khen, miễn là khen có lý. Với trẻ nhỏ, 
đừng lạm dụng lời giáo huấn vì "Không phải lời giáo huấn, mà chính sự trải nghiệm 
sẽ có tác dụng với trí tuệ cảm xúc của trẻ". 

Tùy từng trường hợp cụ thể, người làm cha mẹ sẽ biết nên nói với con như thế nào. 
Điều quan trọng là để dạy con về trí tuệ cảm xúc, cha mẹ không thể là người "vô 
cảm". Bạn phải cho trẻ được tắm mình vào môi trường cảm xúc, bạn nhất thiết phải 
dành thời gian cho con. 

Một số mặt của trí tuệ cảm xúc của trẻ  đựơc trau dồi dần dần qua sự tiếp xúc với 
bạn bè nhưng cha mẹ vẫn đóng vai trò chủ yếu trong việc luyện tập những măt khác 
nhau của nó và làm chủ các xúc cảm của mình, tỏ ra đồng cảm với người khác, điều 
khiển tình cảm biểu hiện ra ở những mối quan hệ với người khác. 

Mặt giáo dục này của cha mẹ ảnh hưởng rất sâu sắc đối với con cái. Các nhà nghiên 
cứu nhận thấy rằng, khi cha mẹ có trí tuệ  cảm xúc thì: 

+ Con cái họ hoà hợp với họ hơn, yêu thương họ hơn và thoải mái hơn khi cha 
mẹ  có mặt. 

+ Con cái họ dễ làm chủ các xúc cảm của mình hơn, tự trấn tĩnh được khi gặp điều 
gì làm chúng bị lay động và chúng ít bực mình hơn. 

+ Chúng dường như cũng thoải mái hơn về mặt sinh học: tỷ lệ hoócmon của stress 
và những chỉ số rối nhiễu XC của chúng thấp hơn. 



Ngoài ra, có những lợi ích khác về mặt xã hội: những đứa trẻ này được bạn bè quý 
trọng và yêu thương hơn, được các giáo viên coi là dễ gần hơn. Làm theo cha mẹ, 
thầy cô thì trẻ ít có những vấn đề về ứng xử, ít gây hấn. Cuối cùng là những lợi ích 
về mặt nhận thức, những học sinh này chăm chỉ hơn và giỏi hơn. Với IQ bằng nhau, 
những đứa trẻ lên 5 tuổi có bố mẹ là những người hướng dẫn giỏi, đã đạt được 
những điểm tốt về toán và tập đọc trước khi lên tiểu học. 

Như vậy, những cái lợi đối với các trẻ có cha mẹ am hiểu về xúc cảm không chỉ 
giới hạn vào các mặt của trí tuệ cảm xúc mà còn bao trùm lên tất cả lĩnh vực đời 
sống của trẻ, đặc biệt hơn cả là sự phát triển nhân cách trẻ sau này. 

Ảnh hưởng của cha mẹ đến sự am hiểu xúc cảm bắt đầu từ lúc trẻ nằm trong nôi. 
Sự đồng cảm được học từ tuổi còn rất nhỏ, khi cha mẹ cùng có những xúc cảm của 
trẻ. Những đứa trẻ đã từng được tán thưởng và khuyến khích mỗi khi thu được 
thành công nhỏ...chúng thường lạc quan, cho rằng chúng có thể vượt qua những 
khó khăn mà cuộc đời dành cho chúng. Những đứa trẻ được nuôi dạy trong bầu 
không khí gia đình dửng dưng, không bao giờ được khuyến khích, tán thư� 

 


