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Muốn Dạy Con Thành Công Là Phải Biết Yêu Thương Đúng Cách

Các cụ ngày xưa đã có câu: “Thương thì cho roi cho vọt”. Không hẳn cứ mềm
mỏng là hại con nhưng khi dạy bảo, bạn cũng cần cứng rắn và một chút “tàn
nhẫn” thì mới mong con ngoan ngoãn, nên người.
Tôi tin rằng, làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng và tôi cũng tin chắc
rằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái dù ở đâu, khi nào, sắc tộc
nào và trong hoàn cảnh nào thì cũng là vô bờ bến, không thể đong đếm. Tình
yêu thương đó có chăng chỉ khác nhau ở cách thể hiện.
Giáo dục con cái là một môn nghệ thuật mà bậc cha mẹ nào cũng phải học.
Bởi nếu không học cách nuôi dạy con đúng đắn thì chắc chắn sẽ có ngày cha
mẹ chuốc lấy hậu quả đáng hận. Không ai vốn sẵn có số phận là mẹ của triệu
phú hay thiên tài, chính phương pháp giáo dục có liên quan mật thiết đến sự
thành công hay thất bại của một con người và cũng như sự hưng thịnh hay
suy thoái của cả một dân tộc.
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Yêu có “chất lượng” - Yêu thương chứ đừng nuông chiều
“Mềm mỏng là hại, tàn nhẫn là yêu. Người nào nuông chiều con ắt có ngày
phải băng bó vết thương cho con”, Sara Imas – một bà mẹ gốc Do Thái nói
thế và tôi ngẫm thấy thực sự rất rất đúng. Nhiều bà mẹ Việt Nam, ngoài 8
tiếng quần quật ở công sở thì về đến nhà lại như một “chiếc giẻ lau mâm”.
Lúc nào cũng luôn chân luôn tay ‘hầu hạ’ và không có kỹ năng từ chối bất kỳ
nhu cầu vật chất nào của con. Khi con bị chèn ép, bắt nạt… ngay lập tức cha
mẹ rat ay “giải cứu”, quyết không để con phải chịu ấm ức. Và vô tình, cha mẹ
đã trở thành “nô lệ” của con.
Cha mẹ không nên quan niệm sai lầm rằng: Cố gắng đáp ứng tất cả mọi nhu
cầu vật chất của con, làm tất cả mọi việc cho con mới là yêu con. Thực ra, đó
chỉ là nuông chiều vô lối. Cha mẹ khôn ngoan luôn “ra luật” và có nguyên tắc
dạy con nhất định. Nếu hành vi của trẻ vượt quá giới hạn, cha mẹ sẽ không
nương tay mà nghiêm khắc phê bình khuyên bảo.
Khen đúng, đủ
Lời khen có thể là “liều thuốc tăng lực” với trẻ nhưng trong một số trường hợp
có thể là “độc dược” nguy hại. Lời khen tuy có sức mạnh rất lớn nhưng cha
mẹ tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện. Khen ngợi, khích lệ trẻ phát huy
thế mạnh là hành động đáng hoan nghênh. Song khi khen không nên dùng
những câu nói quá như: “Con là số 1”, “Con tuyệt nhất!”… bởi như thế trẻ sẽ
đánh giá sai thực lực của bản thân.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên khuyến khích trẻ nhận ra khuyết điểm và sửa
chữa lỗi sai để lần sau trẻ không mắc phải nữa. Chỉ cần cha mẹ không dùng
lời lẽ hay hành động phủ định trẻ, mà phân tích xem trẻ sai ở đâu, cần sửa
chữa những gì thì trẻ sẽ nghe theo. Nếu trẻ thực sự làm sai thì cha mẹ không
nên “giả vờ” khen ngợi, như vậy trẻ sẽ tưởng mình làm đúng và lặp lại lần
sau. Khắc phục khuyết điểm của bản thân sẽ giúp trẻ ngày càng tự tin hơn.
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Dạy đối nhân xử thế
Sớm dạy con quy tắc ưng xử dù là nhỏ nhất cũng rất quan trọng, quyết định
sự thành bại sau này của con. Con bạn có thể không phải là người giỏi nhất
nhưng sẽ thành công nhất nếu biết linh hoạt và ứng xử đúng khi gặp khó
khăn. Cung cấp cho con những trải nghiệm, dạy con cách xử lý vấn đề có giá
trị hơn ngàn vạn lần nhà lầu, xe hơi… bạn vất vả làm lụng, tích cóp cả đời để
dành cho con.
Tôn trọng quyết định của trẻ
Muốn con giỏi, ngoan… tuyệt đối không nói với trẻ những câu mang tính chất
áp đặt, cấm đoán như: “Con còn nhỏ, phải nghe lời bố mẹ!”, “Con đừng làm
như thế, như thế là sai!”, “Con không được làm thế này!”, “Suy nghĩ của con
sai rồi!”… Bởi như thế sẽ khiến trẻ dần nhận thức được tình trạng không được
tôn trọng và khi lớn lên, trẻ sẽ chống đối bằng lời nói hoặc biểu hiện, có khi
phản kháng mạnh mẽ bằng hành động.
Nếu trẻ đưa ra yêu cầu không hợp lí, cha mẹ cũng không nên nổi giận đánh
mắng mà đầu tiên nên nghĩ cách khuyên bảo uốn nắn suy nghĩ của trẻ, sau
đó giảng cho trẻ hiểu nguyên nhân vì sao mình không đồng tình, cuối cùng cổ

3/5

Y Duoc Viet Nam - Ydvn

vũ trẻ nghĩ ra cách giải quyết hợp lí.

Rèn cho trẻ tự tin thể hiện bản thân nơi đông người
Hầu hết những đứa trẻ lớn lên đều thành công là do được rèn dũa tố chất của
người lãnh đạo từ sớm. Trẻ con không phải đứa nào cũng bản lĩnh và cứng cỏi
mà rất nhiều đứa nhút nhát, hay xấu hổ. Vì thế, cha mẹ nên dành thời gian
đưa trẻ đến những môi trường giao tiếp đông người, tham gia vào những hoạt
động xã hội để trẻ tăng cường hiểu biết và mạnh dạn hơn.
Ngoài ra, sớm dạy con một số tố chất như: tự tin, tự lập mục tiêu cá nhân, kỹ
năng tổ chức, kỹ năng giải quyết vấn đề… thì rất có thể một ngày không xa,
con bạn sẽ trở thành người lãnh đạo vô cùng xuất sắc.
Yêu con chân thành
Yêu thương con là một loại tình cảm đó là bản năng trời sinh của cha mẹ,
đồng thời nó cũng là một loại khoa học. Giống như Y học, bạn không thể sinh
ra đã là bác sĩ mà phải thông qua một quá trình học tập gian khổ mới có thể
trở thành bác sĩ thực thụ. Mỗi người cha, người mẹ cũng phải học tập và nỗ
lực hết mình mới mong nhận ra chân lý đó.
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Trong giáo dục gia đình, yêu thương chân thành là nền tảng của giáo dục con
cái. Những đứa trẻ không được hưởng đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ khi
lớn lên thường có khiếm khuyết ẩn hiện về mặt nhân cách. Vì vậy, yêu
thương cũng là một thủ thuật giáo dục, mục đích và phương pháp không
giống nhau sẽ dẫn đến hiệu quả hoàn toàn khác biệt.
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