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Khi con tỏ ra ganh tị, cha 

mẹ nên làm gì??? 

 

 

• Đừng so sánh các con trước mặt trẻ 

(bạn nhận thấy những sự khác biệt giữa các 

con của bạn) nhưng  cố gắng không bình 

phẩm, so  sánh điều đó trước mặt chúng. Trẻ 

có thể nghĩ rằng trẻ không tốt hoặc không 

được yêu bằng em của nó khi bạn so sánh 

chúng.  

 

• Bạn cố gắng không tham gia vào cuộc 

tranh luận của các con. Ví dụ chúng đang 

tranh cãi về các khối đồ chơi, bạn có thể chia 

đồ chơi ra để mỗi trẻ có một số khối để chơi 

 

• Nếu các con yêu cầu cha mẹ can thiệp, 

thì bạn nên giải thích là các con gây ra mâu 

thuẫn thì các con có trách nhiệm giải quyết 

tranh cãi đó. Bạn đừng theo đứa con nào cả 

nhưng hãy đưa ra những hướng dẫn về 

những cách các con giải quyết các tranh cãi. 

  

• Dĩ nhiên bạn can thiệp khi trẻ có hành vi 

bạo lực. Các con cần biết bạn không chấp 

nhận hành vi bạo lực.. Khen ngợi các con 

khi chúng giải quyết được sự tranh luận 

và thưởng cho hành vi tốt. 

 

 

 

• Bạn đừng thiên vị. Bạn hãy phân công một 

cách công bằng. Nếu bạn phải can thiệp, nên 

cố gắng nghe hết khía cạnh của câu chuyện 

để đưa ra quyết định  

 

•Tôn trọng sự riêng tư của con. Khi bạn cần 

dạy con, hãy làm điều đó với một mình trẻ ở 

một nơi yên tĩnh và riêng tư. Đừng làm cho trẻ 

bối rối khi bị la mắng trước mọi người. Điều 

đó sẽ làm cho đứa con khác trêu chọc khi 

thấy anh/chị bị bạn phạt. 

 

• Hãy dùng những buổi họp gia đình để biểu 

lộ suy nghĩ và cảm xúc,cũng như bàn về kế 

hoạch trong tuần. Luôn động viên khen 

thưởng những hành vi tốt.   

 

 

  Mối quan hệ giữa anh chị em trong gia 

đình là những mối quan hệ sớm nhất. 

Bằng cách giúp các con bạn học cách tôn 

trọng và yêu thương nhau, bạn đang tặng 

cho chúng một món quà lớn-đó là việc 

giúp trẻ kết bạn lâu dài sau này.    

 

GANH TỊ GIỮA ANH CHỊ EM 

GANH TỊ KHI NHÀ CÓ EM 

BÉ MỚI 

 Một em bé mới sinh ra làm cho người 

anh/chị cảm thấy em bé đó sẽ dành một 

vai trò quan trọng trong gia đình,nên anh 

/chị ganh tị với em 

Bạn gặp khó khăn khi tìm hiểu con 

và nuôi dạy con 
 Tham khảo thêm kinh nghiệm nuôi dạy 

trẻ tại các trang web như:          

 http://lamchame.com   

 http://hocnuoicon.com 

 Hỏi ý kiến các chuyên viên tâm lý 

anhntk
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bạn trong khi bạn đang cho em bé bú, bạn 

nói anh/chị đến chơi ở chỗ khác, để 

anh/chị thấy chúng có thể tự chơi mà 

không cần cha mẹ phải giúp đỡ như em 

mình 

 

•  Bạn đừng so sánh giữa các con như 

“Mẹ muốn con ăn hết phần của con như 

em con vậy”. Điều đó làm cho trẻ lớn cảm 

thấy trẻ không tốt. Bạn có thể nói: “Con cố 

ăn thêm một chút nữa, rồi mới được xem 

tivi”. 

 

• Bạn đừng phạt trẻ khi trẻ có hành vi 

như giống như em mình (đái dầm, đòi 

đút ăn). Bạn hãy nhớ đây là cách trẻ phản 

ứng  với các cảm xúc mà trẻ không hiểu, 

ví dụ như  sự ganh tị. 

 

•Đừng nghĩ rằng sự ganh tị giữa các con 

nghĩa là các con sẽ không có mối quan hệ 

tốt sau này-một khi trẻ vượt qua được sự 

ganh tị và được cha mẹ chia sẻ, thì không 

có lý do gì trẻ không học để sống chung 

với người em của trẻ. 

 

 

Sự ganh tị được thể hiện 

như thế nào?                                                 

 

Sự ganh tị này thường xảy ra ở trẻ dưới 

4 tuổi và nhất là khi các trẻ chỉ cách 

nhau 2-3 tuổi, vì ở lứa tuổi này trẻ còn 

tập trung ở bản thân và khó muốn cha 

mẹ chia sẻ tình cảm với tất cả các con 

 

 

-  Anh/chị có thể có  

những hành vi hung  

hăng đối với em bé,  

như đánh bé hoặc 

 ném đồ vào bé 

 

 

- Một số anh/chị  

Muốn trở lại thành 

em bé như nổi cơn  

thịnh nộ hoặc từ  

chối ngồi bô dù đã  

có thể tự đi vệ sinh 

trong bô 

 

 

 

 

 Các phản ứng này hoàn toàn tự 

nhiên, là cách trẻ biểu lộ sự hụt hẫng và 

bối rối về vai trò và vị trí của trẻ trong 

gia đình.   

 

 

Làm thế nào cha mẹ có thể 

phòng ngừa sự ganh tị giữa 

các con? 

• Nếu bạn đang có bầu, bạn hãy chuẩn bị cho 

trẻ về sự ra đời của em bé mới. Ví dụ bạn 

cho con xem một quyển sách nói vể chủ đề 

này.   

 

• Bạn hãy cùng con nhìn lại những hình ảnh 

của con lúc còn bé, để con có thể nhớ là con 

cũng đã được cha mẹ quan tâm và chăm sóc 

lúc mới lọt lòng mẹ. 

 

• Bạn cố gắng dành thời gian cho đứa con 

lớn để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi và phải 

làm ra hành động gây hấn để được bạn chú ý 

 

• Không nên thay đổi quá nhiều các việc 

thường qui của anh/chị khi có em bé ra đời, 

chẳng hạn như sắp xếp lại chỗ ngủ; nên làm 

điều đó hai tháng trước khi sinh em bé 

hoặc vài tháng sau khi em bé ra đời. 

 

• Bạn hãy cho phép đứa con lớn tham gia tích 

cực vào đời sống của em nhỏ, bằng cách 

nhờ nó trông chừng em, thay tã cho em hoặc 

đọc sách cho em nghe. 

 

• Động viên anh chị em tự giải quyết những 

khác biệt của nhau khi chúng lớn lên. 

 

• Khi ứng xử với một trẻ lên ba, bạn hãy giúp 

trẻ tự giải quyết vấn đề thay vì luôn đáp ứng 

nhu cầu của trẻ. Ví dụ nếu anh/chị quấy rầy  


