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HÀNH VI 
  
Năm loại vấn đề hành vi chúng ta thường thấy nhất ở những trẻ 
em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, và cả ở những trẻ em có các rối 
loạn phát triển tương tự, là:  
1.- Lạm dụng bản thân:  cắn tay, đập đầu, v.v.   
2.- Gây sự:  tát người khác, nhổ nước bọt vào người khác, v.v.   
3.- Gây rối:  ném đồ vật, la hét, hoặc rời khỏi bàn, v.v.  
4.- Lặp đi lặp lại:  không ngừng đưa đồ vật vào miệng hoặc lặp đi 
lặp lại các câu hỏi, v.v.  
5.- Khiếm khuyết:  hấp tấp, ít khởi đầu, tránh tiếp xúc thể chất, 
không thể tập trung lâu, không chấp nhận những thay đổi trong 
sinh hoạt hàng ngày, v.v.  
 
Phần 10 này trình bày các kỹ thuật quản lý hành vi có thể áp dụng 
có hiệu quả trong một số trường hợp cụ thể. 
 
Có hai loại kỹ thuật để quản lý các hành vi xuất hiện trong môi 
trường giáo dục:  
1) Một là, những kỹ thuật áp dụng cho những hành vi xuất hiện 
trong chương trình giảng dạy. 
2) Hai là, những kỹ thuật làm đảo lộn tất cả các hoạt động giảng 
dạy, không thích hợp với việc học các kỹ năng mới của trẻ.  
Trong trường hợp thứ nhất, các kỹ thuật quản lý tốt nhất là những 
kỹ thuật được tích hợp vào cấu trúc giảng dạy. Các mục tiêu 
chính của chương trình giáo dục vẫn được duy trì, việc quản lý 
hành vi chỉ là một khía cạnh phụ của chương trình giảng dạy. 
Trong trường hợp thứ hai, đối với các loại vấn đề hành vi dễ gây 
rối loạn, cản trở việc giảng dạy, thì hành vi phải được kiểm soát 
trước khi đứa trẻ có thể tiếp tục tham gia vào các hoạt động học 
tập.  Trong trường hợp này, việc giảng dạy phải phụ thuộc vào 
việc quản lý hành vi cụ thể.  Chỉ khi việc giảng dạy không thể tiếp 
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tục được nữa, thì việc điều chỉnh hành vi mới trở thành mục tiêu 
chính của toàn bộ chương trình giáo dục. 

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy là khi giáo viên và phụ huynh 
khéo léo hơn trong việc dạy dỗ đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, thì họ có thể 
xử lý nhiều vấn đề hành vi hơn trong môi trường giáo dục. Vì lý do 
này, sự phân biệt giữa hai loại vấn đề hành vi không phải là lúc nào 
cũng rõ ràng. Tuy nhiên, tốt hơn hết là vẫn giữ sự phân biệt này trong 
đầu khi lập kế hoạch giảng dạy có các khía cạnh của việc điều chỉnh 
hành vi. 
Vì các thí dụ minh họa sau đây được viết như là một phần của một 
chương trình giảng dạy cho một đứa trẻ cụ thể, chúng bao gồm cả Bối 
cảnh và các Dữ liệu phân tích (Background and Analysis data). Các dữ liệu 
có liên quan đến vấn đề hành vi của đứa trẻ được tóm tắt trong Bối 
cảnh (Background), nhưng tất nhiên điều này không có nghĩa là các 
phương pháp cụ thể chỉ có thể áp dụng cho một đứa trẻ với những đặc 
điểm đó. Thật ra, các thông tin này nhằm cho thấy cách chúng tôi 
quản lý các vấn đề về hành vi trong bối cảnh giảng dạy. Những yếu tố 
cũng cần thiết trong việc phát triển một chương trình hành vi là: 1) 
việc xác định tính ưu tiên của các vấn đề hành vi; 2) tính chất của bối 
cảnh giáo dục trong đó vấn đề hành vi xảy ra; và 3) các kỹ thuật đã áp 
dụng thất bại trong việc kiểm soát hành vi. Những thông tin này là cơ 
sở để lựa chọn các mục tiêu và phương pháp can thiệp được giải thích 
dưới tiêu đề Phân tích (Analysis). 
Tiếp theo các thí dụ minh họa là các thí dụ ngắn về các biện pháp can  
thiệp hành vi, nhằm cung cấp cho người đọc các mẫu kỹ thuật xử lý 
hành vi ở qui mô rộng lớn hơn. Những minh họa và thí dụ sẽ đạt hiệu 
quả cao nhất nếu được cá nhân hóa chi tiết dựa trên một đứa trẻ cụ thể. 
Phần 10 này không nhằm mục đích nêu ra đầy đủ tất cả các vấn đề 
hành vi bộc lộ ở trẻ em tự kỷ, cũng không nhằm mục đích nêu ra đầy 
đủ các biện pháp can thiệp hành vi.  
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B-1.- LẠM DỤNG BẢN THÂN 
 
Vấn đề: Cắn mu bàn tay. 

Bối cảnh: Mão là một bé trai 8 tuổi, các chức năng nói chung ở 
mức 4-5 tuổi, kỹ năng giao tiếp diễn đạt không trên mức 
2 tuổi. Mu bàn tay của em có nhiều vết sẹo do lâu nay 
em có thói quen cắn vào đó mỗi khi được bảo làm một 
việc hoặc thay đổi từ một việc này sang một việc khác. 
Các biện pháp trừng phạt như la hét, mắng mỏ hoặc đánh 
đòn đều không hiệu quả. 

Phân tích: Hành vi cắn là cách Mão bày tỏ sự căng thẳng. Khi em có 
hành vi đó, mọi người thường đáp ứng yêu cầu của em: cho 
em những gì em muốn hoặc không tiếp tục bắt em làm 
những việc em không muốn. Dường như em không thấy đau 
đớn khi gây thương tích cho mình. Chúng ta cần dạy em một 
cách nào khác để bày tỏ sự căng thẳng, thừa nhận cách bày 
tỏ đó và đáp ứng phần nào ý muốn của em (thí dụ, giúp đỡ 
em nhiều hơn, giảm bớt công việc cho em và cho em một 
thứ thay thế cho thứ em muốn mà chúng ta chưa có sẵn lúc 
đó). 

Mục tiêu: Dạy Mão một cách bày tỏ sự không hài lòng để thay thế 
hành vi cắn tay. 

Can thiệp: Trong các hoạt động giảng dạy, hãy luôn luôn quan sát Mão 
để có thể can thiệp kịp thời trước hoặc ngay thời điểm em 
bắt đầu cắn. Nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn động tác cắn 
của em và cầm tay em đưa xuống gầm bàn, bảo: "Bỏ tay 
xuống."  Rồi bảo em bắt chước chúng ta: lắc đầu và nói 
"Không làm," hoặc "Không.  Muốn kẹo",  tùy thuộc vào lý 
do khiến em căng thẳng. Khi em làm theo, hãy đáp ứng yêu 
cầu của em và nói "Được rồi, Mão, thầy/cô đồng ý," hoặc 
"Được rồi, Mão, làm lại lần nữa, rồi thầy/cô cho kẹo." 
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B-2.- LẠM DỤNG BẢN THÂN 
 
Vấn đề: Đập đầu. 

Bối cảnh: Sương là một bé gái 4 tuổi, phối hợp hoạt động tốt. Khả 
năng hoạt động của em nói chung ở mức độ 21/2 tuổi, 
nhưng vốn từ vựng biểu cảm của em ít hơn năm từ. 
Sương có ý thức về người khác và biết họ sẽ phản ứng 
thế nào với hành vi của mình. Tâm trạng của em thay đổi 
thất thường. Trong vòng một năm, em thường đập đầu 
mỗi khi tức giận - do tâm trạng thất thường của em hoặc 
do trò chơi em chọn bị gián đoạn. Hành vi này tuy không 
gây thương tích gì rõ rệt ở em, nhưng làm cha mẹ em lo 
lắng. Biện pháp không trừng phạt, cũng không bày tỏ 
mối quan tâm đặc biệt dường như giúp làm giảm hành vi 
đó. 

Phân tích: Hành vi đập đầu của Sương lập tức gây ra phản ứng ở 
người khác. Em dường như không quan tâm đến phản 
ứng đó là sự tức giận và trừng phạt hoặc sự lo âu và bày 
tỏ yêu thương. Em dường như biết rằng việc đập đầu của 
em sẽ làm chúng ta thay đổi yêu cầu của chúng ta và để 
em làm theo cách của em. 

Mục tiêu: Giảm hành vi đập đầu của Sương bằng cách thay đổi 
phản ứng của chúng ta với hành vi này, nghĩa là: không 
chú ý đến em hoặc giữ nguyên yêu cầu của chúng ta. 

Can thiệp: Với các hoạt động trên bàn (như chơi ghép hình, cắm 
chốt, tô màu, v.v.), hãy đặt bàn ghế của em thế nào để 
em không thể đập đầu vào bức tường sau lưng em. Mỗi 
khi Sương bắt đầu đập đầu lên bàn, hãy kéo các đồ vật 
trên bàn về phía chúng ta và quay người đi. Đếm đến 10 
(khoảng 10 giây) rồi quay lại, đưa lại các đồ vật cho em. 
Giúp em một chút chỉ ở bước đầu tiên. Khen em khi em 
bắt đầu làm việc. Hãy lặp lại cách xử lý này mỗi lần em 
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đập đầu.  Nhớ giữ nguyên hoạt động cho đến khi em làm 
xong (có thể rút ngắn hoạt động nếu thấy em đặc biệt 
khó chịu trong ngày hôm đó, nhưng phải để em làm 
động tác kết thúc hoạt động để em biết rằng chúng ta 
không thay đổi yêu cầu do hành vi của em). Tiếp tục áp 
dụng cách xử lý này trong 2 tuần, đánh dấu trên bảng 
theo dõi mỗi lần em đập đầu (xem Hình 10.1). Cần chú ý 
nhiều đến em và khen ngợi khi em không đập đầu. 

  

Ngày, tháng Hoạt động 
Các lần đập đầu  

(một gạch cho mỗi lần chúng ta 
quay người đi) 

20-1 Đặt vòng vào trụ  /// 
 

 
 Hình 10.1. Bảng theo dõi hành vi đập đầu 

 

B-3.- GÂY SỰ 
 
Vấn đề: Phun nước miếng vào người khác. 

Bối cảnh: Dũng là một cậu bé 13 tuổi, với khoảng 3 tuổi trí tuệ. Đôi 
khi, em phun nước miếng vào mặt người khác như em trai 
của em, những đứa trẻ khác hoặc người lớn lạ.  Em không 
phun nước miếng vào cha mẹ. Những biện pháp trước đây 
để ngăn chặn hành vi này đã thất bại: nói "Không", đánh 
đòn, đưa em về phòng hoặc để em trai đánh lại. Dũng không 
thể hiểu lời giải thích về các giới hạn hoặc hậu quả. Hành vi 
phun nước miếng thường là vô cớ. 

Phân tích: Chúng ta không biết tại sao Dũng lại phun nước miếng 
vào Giang hoặc người khác, nhưng việc em không phun 
nước miếng vào cha mẹ cho thấy là em có khả năng 
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kiểm soát hành vi này khi cần thiết. Những biện pháp đã 
áp dụng trước đây không đủ gây khó chịu cho Dũng và 
không liên quan trực tiếp đến hành vi phun nước miếng 
của em. Do đó, Dũng đã không thấy mối liên hệ giữa 
hành vi phun nước miếng của mình và các biện pháp nói 
trên. 

Mục tiêu: Chấm dứt hành vi phun nước miếng. 

Can thiệp: Yêu cầu Giang cùng với một người trong chúng ta và 
Dũng tham gia vào một trong các hoạt động khá dễ đối 
với Dũng: tô màu hình tròn hoặc đặt các tấm hình vào 
bảng hình ảnh (trò chơi bắt cặp). Để Giang ngồi gần 
Dũng để Dũng có cơ hội phun nước miếng vào Giang. 
Mỗi lần Dũng phun nước miếng, hãy để một góc chiếc 
khăn tẩm tương ớt1 vào miệng em một lúc. Rồi quay trở 
lại với hoạt động. Đánh dấu vào bảng theo dõi hành vi 
phun nước miếng (xem Hình 10.2) mỗi lần Dũng phun 
nước miếng; tiếp tục theo dõi ít nhất 1 tuần. Khi đã kiểm 
soát được hành vi phun nước miếng trong các hoạt động 
kể trên, hãy áp dụng biện pháp này vào các hoạt động 
khác trong ngày, bất cứ khi nào Dũng phun nước miếng 
vào người khác. (Giấm thường được sử dụng để đối phó 
với vấn đề hành vi này, nhưng chúng tôi đề nghị tương 
ớt vì Dũng thích giấm. Chúng ta phải chắc chắn rằng 
tương ớt không chạm vào bất kỳ bộ phận nào khác ngoại 
trừ miệng của Dũng.) 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chúa 
nhật 

P-T       

                                                             
1 Trong bản tiếng Anh, tác giả dùng từ “Tabasco sauce”, gâ ̀n giống tương ớt của Việt Nam. 
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P 
P-T 
P-T 

 
 

 P = Phun nước miếng    T = Tương ớt trong miệng 
  

Hình 10.2.  Bảng theo dõi hành vi phun nước miếng. 
 

 
B-4.- GÂY SỰ 
 
Vấn đề: Tát vào mặt người lớn. 

Bối cảnh: Trí là một cậu bé 4 tuổi, tuổi chức năng2 khoảng 18 
tháng, không biết giao tiếp bằng lời nói hoặc cử chỉ. Bấy 
lâu nay, em đã có hành vi tát vào mặt người khác. Hành 
vi này xảy ra trong khi em thực hiện việc tự chăm sóc và 
khi em được yêu cầu chú ý hoặc làm việc gì đó trong các 
tiết học. 

Phân tích: Hành vi tát của Trí là một thông điệp cho biết em không 
thích một tình huống, em bực mình vì thất bại hoặc lúng 
túng vì không biết phải làm thế nào. Bởi vì mục tiêu 
chính của chúng tôi là giao tiếp với Trí, chúng tôi không 
muốn loại bỏ các biểu hiện cảm xúc của em, mà muốn 
dạy cho em một cách thích hợp để truyền thông điệp của 
em. Nếu đã biết cách làm cho mọi người biết điều em 
muốn, em sẽ không còn phải tát ai nữa.  

Mục tiêu: Dạy Trí biết dùng cử chỉ hoặc dấu hiệu cho biết em chán 
làm việc hoặc đang lúng túng không biết làm gì và 

                                                             
2 Functional age 
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không muốn bị người khác cản trở công việc của em. 

Can thiệp: Bất cứ khi nào Trí có hành vi muốn tát chúng ta trong 
tiết học, hãy giữ bàn tay của em, bình tĩnh và kiên quyết 
nói "Không tát", và dạy cho em ký hiệu có nghĩa "Không 
làm nữa" (chải các đầu ngón tay của cả hai bàn tay trên 
ngực của em, theo hướng từ trên xuống). Khen ngợi em 
để củng cố việc ra dấu của em; rồi để em chơi trên bàn 
một lát với bất cứ thứ gì em muốn. Sau đó, tiếp tục tiết 
học, trở lại với hoạt động mà chúng ta biết em làm được. 
Thường xuyên giúp đở và khen ngợi khi em làm việc. 
Dạy em làm dấu "Không làm nữa" ngay khi chúng ta 
nhìn thấy em sắp tát. Luôn luôn đồng ý để cho em dừng 
công việc một lát sau khi em làm dấu, để Trí biết là 
chúng ta đã hiểu. Khi Trí đã làm được điều này trong các 
tiết học, thì sau đó chúng ta có thể dạy em làm điều này 
trong các hoạt động tự chăm sóc hàng ngày. 

 
B-5.-  GÂY RỐI 
 
Vấn đề: Ném đồ đạc. 

Bối cảnh: Duy là một cậu bé 4 tuổi, không biết nói, chức năng ở 
mức chậm vừa phải.  Các tiết học ở nhà và ở trường 
mầm non của em càng ngày càng khó thực hiện do hành 
vi ném đồ đạc của em. Hành vi này cũng gây rối cho 
cuộc sống gia đình của em. Hành vi này thường xảy ra 
khi em được yêu cầu làm những việc em không thích 
hoặc khi yêu cầu của em bị từ chối. Một số biện pháp 
can thiệp đã thất bại như la rầy, lờ đi, bảo em nhặt lên 
mọi thứ em vừa ném, thay đổi cách sắp đặt các tiết học, 
và đánh mạnh vào tay của em mỗi khi em ném đồ đạc. 
Trong các hoạt động vận động thô ở trường, giáo viên 
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quan sát thấy Duy không thích bị hạn chế hoạt động. 

Phân tích: Qua việc ném đồ vật, Duy thấy mình kiểm soát được 
mọi việc đang xảy ra: chúng ta không thể dạy em kỹ 
năng mới và em có thể làm gián đoạn hoạt động của 
chúng ta bất cứ khi nào em muốn. Hành vi này có thể 
gây nguy hiểm cho bản thân em và cho người khác, bởi 
vì em không biết cái gì dễ vỡ, cái gì có giá trị hoặc có 
hại. Em sẽ kềm chế hành vi này nếu em biết nó sẽ đưa 
đến những hậu quả khó chịu. Đối với Duy, đó là sự hạn 
chế hoạt động. 

Mục tiêu: Chất dứt hành vi ném vật dụng trong các tiết học. 

Can thiệp: Trong 2 tuần liên tiếp, hãy tập trung vào việc giảm hành 
vi ném đồ của Duy trong các tiết học. Trong thời gian 
ngoài các tiết học, hãy áp dụng các kỹ thuật sau đây: 1) 
không để các đồ vật có giá trị trong tầm tay của em, 2) 
không rời mắt khỏi em và quan tâm đến em khi em 
chuẩn bị với tay lấy cái gì đó để ném và 3) không quan 
tâm đến em nếu em ném đồ đạc. Trong các tiết học, hãy 
cho em làm những bài tập dễ. Mỗi khi Duy ném đồ vật 
(khối, cọc, vòng, v.v.), hãy phản ứng ngay, cương quyết 
nói "Không ném".  Rồi giữ chắc hai bàn tay của em ở hai 
bên thân mình của em. Quay đầu đi và đếm thầm đến 30. 
Sau đó thả hai tay của em ra, quay lại với em và đưa cho 
em món đồ kế tiếp để tiếp tục bài tập. Đánh dấu vào 
bảng theo dõi việc ném đồ vật (xem Hình 10.3). Đừng 
quan tâm đến hành vi ném đồ của em; đừng nhặt đồ vật 
bị ném lên ngay. Cần có vài khối, cọc, vòng, v.v., để em 
có thể làm xong bài tập mà không cần phải nhặt các đồ 
vật em vừa ném lên ngay. Áp dụng biện pháp này mỗi 
khi em ném đồ. Nếu em không ném đồ, hãy khen ngợi, 
thưởng cho em một trái nho khô và nói "Giỏi"; cười và 
hoan nghênh em. 
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Ngày, tháng Hoạt động Số lần ném Phần thưởng khi 
không ném 

20-1 Cắm cọc || PPPP   

(Nho khô) 
 
 

 
Hình 10.3  Bảng theo dõi việc ném đồ đạc 

   
  
B-6.- GÂY RỐI 
 
Vấn đề: Khóc, la khi được bảo làm các việc đơn giản. 

Bối cảnh: Cúc là một bé gái 6 tuổi, chức năng không ổn định. Em 
phản ứng dữ dội với hầu hết các sự tiếp xúc, la lớn 
"Không... Dừng lại ... Con không muốn", hoặc khóc lóc. 
Em tiếp tục như thế cho đến khi cha mẹ chấp nhận yêu 
cầu của em. Em không chịu đi mua sắm với mẹ, sau đó 
khóc đòi đi, rồi lại từ chối lên xe, v.v. Các yêu cầu đơn 
giản nhất trong lĩnh vực tự chăm sóc cũng gây ra các 
phản ứng tương tự. Cha mẹ em đã đưa ra nhiều phần 
thưởng khác nhau cho mỗi hành động hợp tác: lời khen, 
thức ăn, các hoạt động em thích, hoặc dành thời gian cho 
riêng em; nhưng không phần thưởng nào thực sự có hiệu 
quả. Họ buồn rầu và bối rối  bởi các phản ứng tiêu cực 
của em đối với những nỗ lực giúp em của họ.  Họ muốn 
có được sự hợp tác tự nguyện của em, chứ không muốn 
dùng hình phạt để buộc em hợp tác. 

Phân tích: Cúc từ chối không phải do không có khả năng, mà do em 
không muốn thay đổi - chuyển sang một hoạt động mới 
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hoặc các nề nếp sinh hoạt mới. Cúc không biết rõ em 
muốn gì, ngoại trừ việc em muốn tiếp tục kiểm soát mọi 
việc có liên quan. Các biện pháp xử lý không đủ mạnh 
để khắc phục sự không thích thay đổi quá mạnh của em. 
Cha mẹ em không muốn áp dụng biện pháp trừng phạt. 

Mục tiêu: Giảm các phản ứng la hét hoặc khóc lóc. 

Can thiệp: Trong 2 tuần liên tiếp, hãy lập một bảng theo dõi hành vi la 
hét của Cúc (xem Hình 10.4) để biết các biện pháp sau đây 
có tác dụng hay không: 1) lờ việc la hét / khóc lóc của Cúc; 
2) nhẹ nhàng chạm vào cơ thể của Cúc để nhắc nhở và 3) đặt 
phần thưởng có thể ăn được trong tầm mắt của Cúc để 
thưởng ngay sau khi em hợp tác. Mỗi ngày, hãy ngồi xuống 
với Cúc hai lần, cho em một bài tập không lời đơn giản 
(phân loại, bắt cặp, tô màu, v.v.). Đặt thức ăn gần đó, giải 
thích rằng em sẽ được thưởng khi làm xong bài tập. Mặc kệ 
sự phản kháng của em, chúng ta bắt đầu ngay với thao tác 
đầu tiên. Sau đó, cầm tay em làm thao tác kế tiếp. Không 
nhắc nhở bằng lời nói, chỉ mỉm cười với em khi em làm 
việc. Đừng quan tâm đến âm thanh, lời nói của em, nhưng 
nếu em ngừng lại thì nhẹ nhàng cầm tay em giúp em tiếp tục. 
Ngay sau khi em làm xong, hãy vỗ về em, cười với em và 
thưởng cho em thức ăn như đã hứa. Sau đó, ghi chép vào 
bảng theo dõi hành vi la hét. 

 

Ngày, tháng Hoạt động 
Số lần  

nhắc nhở 

Số lượng la hét 
(Không có, Nhẹ nhàng, 

Vừa phải, Nghiêm trọng) 

20-1 Phân loại llll   l Vừa phải 
 

 
Bảng 10.4.- Bảng theo dõi hành vi la hét 
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B-7.- GÂY RỐI 
 
Vấn đề: Nhảy ra khỏi bàn trong bữa ăn. 

Bối cảnh: Năm là một bé trai 41/2 tuổi, phối hợp tốt và rất năng 
động. Em có thể hiểu ngôn ngữ đơn giản trong các cụm 
từ ngắn nhưng không thể tập trung chú ý để lắng nghe 
các lời giải thích. Các bữa ăn gia đình thường xuyên bị 
gián đoạn bởi hành vi của Năm. Em bốc thức ăn trong 
dĩa, nhảy ra khỏi bàn và chạy đi, sau đó vòng trở lại bốc 
thức ăn, rồi chạy đi, v.v. Cha mẹ của em đã đét đít em, la 
mắng, thuyết phục và buộc em vào ghế. Việc buộc vào 
ghế làm bùng phát cơn giận dữ, gây rối của em. 

Phân tích: Năm thường xuyên gây căng thẳng trong bữa ăn, khi mọi 
người chờ đợi hành vi sai trái của em xảy ra hoặc khi 
mọi người phải dừng bữa ăn lại do hành vi sai trái của 
em. Em là tâm điểm của sự chú ý, và dường như hài lòng 
với cả sự quan tâm tiêu cực cũng như tích cực. Để thay 
đổi chu kỳ này, chúng ta áp dụng biện pháp sau đây:  1) 
chỉ quan tâm đến em khi em cư xử đúng và 2) thu giữ 
thức ăn của em khi em không ngồi vào bàn ăn thức ăn 
trong dĩa của em. 

Mục tiêu: Dạy cho Năm ở lại chỗ ngồi trong các bữa ăn. 

Can thiệp: Điểm quan trọng cần nhớ là chú ý đến Năm, khen ngợi 
em khi em có hành vi tốt, và không chú ý đến em khi em 
có hành vi xấu. Đặt Năm ngồi ở nơi em không thể với 
tay đến các cái dĩa khác trên bàn, trừ dĩa của em. Khi em 
rời khỏi bàn, hãy hoàn toàn lờ em. Đừng kêu em trở lại 
hoặc thậm chí không nhìn em. Khi em quay lại và ngồi 
xuống, hãy nhìn em, mỉm cười, nói: "Giỏi, mình ngồi ăn, 
nhé." Nếu em không ngồi xuống mà vẫn cố lấy thức ăn, 
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đừng tranh luận với em. Hãy dời đĩa thức ăn ra giữa bàn 
và chỉ đưa cho em khi em ngồi xuống ghế của em. Khi 
cả nhà ăn xong (sau khoảng 20 phút), hãy dọn sạch thức 
ăn trên bàn. Sau đó, không cho Năm ăn bất cứ thứ gì, chỉ 
cho em uống Kool-Aid3 hoặc nước ép trái cây. Để biện 
pháp này có hiệu quả, phải bắt Năm đợi đến bữa ăn sau 
mới được ăn. Hãy ghi lại số lần Năm rời khỏi bàn trong 
bảng theo dõi dưới đây (xem Hình 10.5). 

 

Ngày tháng Bữa ăn 
Số lần  

rời khỏi bàn 
Thức ăn nhẹ 

được cho sau đó 

20-1 Sáng /// Táo 
 

 
Hình 10.5.- Bảng theo dõi số lần rời khỏi bàn trong các bữa ăn 

 

   B-8.- LẶP ĐI LẶP LẠI 
 
Vấn đề: Cho vào miệng những đồ vật không ăn được. 

Bối cảnh: Dung là một bé gái 8 tuổi, lừ đừ, chức năng hơi chậm, 
nhưng có khả năng ghi nhớ các bước tiến hành một hoạt 
động khá tốt và kỹ năng tự học đọc sớm hơn tuổi. Dù 
biết đọc, em lại rất chậm hiểu ngôn ngữ. Dung thích xem 
truyền hình. Khi xem truyền hình, em thường xé các 
mẩu giấy, nhựa, rút các sợi chỉ từ ghế sofa, v.v. và bỏ 
vào miệng nhai.  Trong sân, em ngắt hoa, lá cho vào 
miệng, v.v.  Các bữa ăn gia đình thường bị gián đoạn do 
thói quen của em: lấy nước đá trong ly ra nhai. Dung rất 
khó chịu khi việc làm của em bị cản trở.  Các thói quen 

                                                             
3 Một thương hiệu nước giải khát được bán dưới dạng bột, muốn uống phải pha vào nước. 
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của em rất khó thay đổi. La mắng, đánh đòn, cách ly em 
trong phòng của em và  khen ngợi hành vi không đưa đồ 
vật vào miệng đã được thử nghiệm.  Không thành công. 
Dung hiểu các quy tắc và sẽ dừng lại bất cứ khi nào 
được bảo dừng lại, nhưng em quên ngay khi em xem 
truyền hình hoặc chơi ngoài trời. 

Phân tích: Dung có thể kềm chế hành vi đưa đồ vật vào miệng khi 
được mẹ nhắc nhở, nhưng khi không được nhắc nhở em 
lại không hay biết gì về điều em đang làm. Hành vi này 
có nguy cơ tiềm ẩn vì trong sân có hoa quả độc và thuốc 
trừ sâu. Cần giúp Dung luôn luôn nhớ quy tắc "Không 
cho đồ vật vào miệng” khi mẹ không có mặt. Kỹ năng 
đọc của em có thể được sử dụng như một công cụ nhắc 
nhở trực quan. 

Mục tiêu: Dạy Dung biết kềm chế hành vi đưa đồ vật vào miệng dù 
không có lời nhắc nhở của mẹ. 

Can thiệp: Chúng tôi bắt đầu bằng cách dạy Dung đọc thẻ quy tắc, 
và sử dụng quy tắc này để kềm chế sự thôi thúc trong 
em. Khi em đã biết rằng chúng ta muốn em đọc quy tắc, 
chứ không phải lắng nghe chúng ta đọc quy tắc, thì 
chúng ta có thể sử dụng biện pháp này trong một số tình 
huống khác nhau.  
Bước 1. Trong các tiết học, hãy đặt một ly nước đá và 
một cái muỗng ở gần em. Phía trước cái ly, đặt một cái 
thẻ có ghi dòng chữ "Dùng muỗng để lấy nước đá". 
Ngay sau khi em dùng tay lấy nước đá, không nói gì, 
nhưng ngay lập tức cầm cái ly lên và đổ hết nước đá. Chỉ 
vào tấm thẻ và yêu cầu em đọc nội dung trên đó. Giải 
thích, "Em quên quy tắc, chúng ta sẽ làm lại."  Cho em 
một cơ hội khác sau khoảng 5-10 phút. 
Bước 2. Trong các tiết học, đặt gần bên em một số đồ vật 
mà em thích cho vào miệng. Đặt cạnh em một tấm thẻ có 
ghi dòng chữ "Không cho vào miệng.” Giải thích rằng 
nếu em nhớ quy tắc trong 10 phút, em sẽ được thưởng 
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kẹo cao su. Một lần nữa, không nhắc nhở em bằng lời 
nói, nhưng không thưởng kẹo cao su nếu em quên. 

Bước 3. Phía dưới màn hình TV, hãy dán một tấm thẻ có 
ghi dòng chữ "Không cho vào miệng" để nhắc nhở em 
(không bằng lời nói). Quan sát em, mỗi khi em quên, lại 
cho đồ vật vào miệng, hãy tắt TV trong vài phút. Chỉ vào 
tấm thẻ và lắc đầu. Đừng la mắng, cũng đừng nói bất cứ 
điều gì để an ủi, dù em tỏ ra buồn bã và giận dữ. 

 
   
B-9.- LẶP ĐI, LẶP LẠI 
 
Vấn đề: Thường xuyên lặp đi lặp lại câu hỏi, "Mấy giờ rồi?" bất 

chấp câu trả lời hoặc tình huống. 

Bối cảnh: Thành là một bé trai 10 tuổi, thừa cân, chức năng nói 
chung trong phạm vi chậm vừa phải. Em rất quan tâm và 
có trí nhớ tuyệt vời về ngày sinh của mọi người, số điện 
thoại, số xe và giờ giấc. Những câu hỏi về giờ giấc là 
những câu hỏi xuất hiện thường xuyên nhất và làm mọi 
người bực mình nhất trong số nhiều câu hỏi dai dẳng của 
em. Em hỏi giờ ngay cả khi em đang ngồi trước cái đồng 
hồ. Những biện pháp đã được áp dụng để làm giảm bớt 
hành vi này bao gồm trả lời khi em hỏi, làm bộ như 
không nghe em hỏi, quay đi chỗ khác, rời khỏi căn 
phòng và bảo em im lặng.   

Phân tích: Các biện pháp trước đây không hiệu quả có thể bởi vì 
Thành không thực sự đặt câu hỏi. Em đã biết câu trả lời 
rồi. Em nói ra một ý nghĩ dai dẳng trong đầu và không 
quan tâm đến việc người lớn có đáp lại hay không. Việc 
bảo em “Im lặng” đòi hỏi ở em khả năng kềm chế cao 
hơn mức phát triển của em. Có thể dạy em kềm chế bằng 
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cách sử dụng một quy tắc cụ thể "Ngậm miệng lại" và 
một phần thưởng cụ thể cho việc tuân theo quy tắc. 

Mục tiêu: Giảm các câu hỏi dai dẳng trong các tiết học. 

Can thiệp: Bắt đầu dạy Thành "Ngậm miệng lại" trong một số tiết 
học cụ thể. Giao cho em một bài tập không lời dễ làm, 
chẳng hạn như bắt cặp các khối theo chữ số. Đặt sáu cái 
thẻ trên bàn bên cạnh một cái cốc. Mỗi lần em bắt cặp 
một khối với một chữ số, hãy khen ngợi em và đặt một 
cái thẻ vào cốc. Ngay sau khi em lặp lại câu hỏi “Mấy 
giờ rồi?”, chúng ta hãy nói "Ngậm miệng lại", lắc đầu, 
và ngậm miệng lại. Lấy một cái thẻ trong cốc ra và tỏ vẻ 
không hài lòng. Ra hiệu cho em tiếp tục làm việc.  Bỏ 
thẻ vào cốc và khen ngợi em mỗi lần em bắt cặp một 
khối với một chữ số. Mỗi lần em lặp lại câu hỏi, lại lấy 
một cái thẻ ra. Nếu em nhìn đồng hồ và có vẻ như sắp 
lặp lại câu hỏi, hãy làm một cử chỉ cảnh báo, chỉ vào 
mấy cái thẻ và ngậm miệng lại. Đừng lấy thẻ ra nếu em 
kềm chế được việc lặp lại câu hỏi. Khi bài tập kết thúc 
và sáu cái thẻ đều nằm trong cốc, thì hỏi Thành "Mấy 
giờ rồi?" và chờ em trả lời. Như thế, chúng ta sẽ dạy cho 
em biết lúc nào em có thể và lúc nào em không thể đặt 
câu hỏi.  

 
B-10.- KHIẾM KHUYẾT 
  
 
Vấn đề: Thời gian chú ý ngắn, khả năng kềm chế kém. 

Bối cảnh: Danh là một cậu bé 4 tuổi, không nói, cực kỳ năng động, 
các kỹ năng không ngôn ngữ ở mức 2 tuổi. Hấp tấp và dễ 
mất tập trung. Danh không ngồi yên trên bàn ăn, trong 
khi tắm, khi vào nhà vệ sinh hoặc khi được mặc quần áo. 



18 
 

 18 

Khi chú ý, Danh có thể hiểu một vài mệnh lệnh đơn giản 
kết hợp với cử chỉ. Những lúc như vậy rất hiếm. Các 
biện pháp đã được áp dụng là la mắng và đánh đòn. Cha 
mẹ của em quan sát thấy rằng dường như em không biết 
như thế là sai và trở nên ngày càng lăng xăng và làm họ 
lo lắng. Họ thích tính tình vui vẻ của em và không muốn 
làm mất đi điều đó, cũng không muốn sử dụng bất kỳ thứ 
thuốc nào để kiểm soát mức độ hoạt động của em. 

Phân tích: Việc kéo dài thời gian chú ý của Danh (thời gian em sẽ ở 
lại với một hoạt động trước khi bỏ đi) là một kỹ năng cơ 
bản cần thiết cho sự tiến bộ của em trong lĩnh vực ngôn 
ngữ, trong các kỹ năng tự lực và trong việc đi học ở 
trường mẫu giáo của em. Em có thể bắt đầu kéo dài thời 
gian chú ý và kiểm soát sự hấp tấp của mình tốt nhất 
trong các tiết học ngắn và có cấu trúc rõ ràng, lúc đó em 
biết được việc em phải làm, nơi em làm việc đó, và 
những việc sẽ xảy ra tiếp theo. Cấu trúc trực quan “học-
rồi-chơi” sẽ dạy cho em sự khác biệt giữa thời gian để 
làm điều em muốn và thời gian để kiểm soát cử động của 
em. 

Mục tiêu: Tăng thời gian ngồi lại và tham gia hoạt động 2-15 giây. 

Can thiệp: Bố trí khu vực học tập để Danh có thể nhìn thấy nơi em 
học và nơi em chơi (xem Hình 10.6). Bắt đầu với một 
hoạt động đơn giản, một hoạt động mà chúng ta biết 
Danh có thể làm được (ghép hình bốn mảnh đơn giản). 
Đặt bảng ghép hình trên bàn, lấy ra một mảnh để sau đó 
Danh ghép vào. Gọi em đến bên bàn, giúp em ngồi 
xuống và bảo em đặt mảnh bạn vừa lấy ra vào bảng 
ghép. Khi em làm xong, khen ngợi em và cho em một 
trái nho khô. Sau đó, cho em đi đến khu vực chơi. Sau 
khoảng 30 giây, gọi em trở lại học tiếp. Lần thứ hai, 
chúng ta sẽ lấy ra hai mảnh ghép. Sau khi em làm xong, 
lại khen ngợi em, cho em nho khô và cho em đi chơi. 
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Khi Danh đã quen với hoạt động này (sau khoảng 60 lần 
thực hiện), chúng ta sẽ tăng thêm bài tập bằng cách lấy 
ra hai mảnh ghép. Dạy em đặt "tất cả" các mảnh ghép 
vào, và một lần nữa khen ngợi em, thưởng cho em và để 
em đi đến khu vực chơi. Bằng cách này chúng ta có thể 
tăng dần số lượng công việc em phải làm trước khi đứng 
dậy. Không nên chuyển đến bài tập lấy ra ba hoặc bốn 
mảnh ghép (kéo dài thời gian hơn) nếu Danh vẫn cần 
được nhắc nhở mới hoàn thành được các bài tập lấy ra 
hai mảnh ghép. 

  
   

 
Hình 10.6.- Cách sắp xếp để tăng thời gian tập trung 

 
 

B-11.- KHIẾM KHUYẾT 
  
 
Vấn đề: Thiếu chủ động trong việc thay đổi các hoạt động theo 

thời khóa biểu ở trường. 

Bối cảnh: Bình là một cậu bé 14 tuổi, trí thông minh ở mức có thể 
học được. Trong lớp, em đã biết làm phận sự hàng ngày 
một mình, nhưng khi làm xong một việc, em không biết 

Trò chơi 
ghép hình 

Nho khô 

Khu vực chơi 
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tự động làm việc kế tiếp nếu không có một cái gật đầu, 
chỉ trỏ, hoặc lời nhắc nhở của giáo viên.  Tất cả các học 
sinh khác trong lớp đều tự động thay đổi hoạt động khi 
làm xong. Bình biết phận sự hàng ngày, nhưng nếu giáo 
viên không nhắc nhở, Bình chỉ ngồi nhìn giáo viên,  
không di chuyển hoặc tiếp xúc với giáo viên. 

Phân tích: Bình đã quá phụ thuộc vào sự nhắc nhở của giáo viên và 
càng trở nên phụ thuộc hơn mỗi khi em được nhắc nhở.  
Em cần có khả năng chuyển từ một hoạt động sang một 
hoạt động kế tiếp để thích ứng với môi trường làm việc 
đặc thù (có trợ giúp) trong tương lai. Các giáo viên có 
thể phát triển một hệ thống thẻ khen thưởng để giúp 
Bình tích cực bắt đầu thói quen làm việc không cần sự 
chú ý dành riêng cho cá nhân em. 

Mục tiêu: Thu dọn việc đã làm xong và tiếp tục làm việc mới mà 
không cần được giáo viên hướng dẫn hoặc chú ý đặc 
biệt. 

Can thiệp: Lập một hệ thống thẻ cho Bình. Lúc đầu em nhận được 
một thẻ cho mỗi lần em tự nguyện thu dọn công việc đã 
làm xong và làm công việc mới - không cần được nhắc 
nhở bằng một cái gật đầu, chỉ trỏ, hoặc lời nói. Lúc đầu, 
chúng ta có thể nhắc nhở Bình, bằng cách đưa ra một 
hướng dẫn cho cả nhóm mà không nhìn vào Bình: "Hãy 
nhớ, tất cả học sinh tự thu dọn công việc của mình." Đặt 
một "hộp đựng thẻ" trên bàn của em.  Mỗi lần em bắt 
đầu một hành động mà không cần nhắc nhở, hãy đặt một 
thẻ vào hộp đó và khen ngợi em. Lúc đầu, mỗi khi em có 
được ba thẻ trong hộp thì chúng ta cho em nghỉ 10 phút. 
Sau đó, chúng ta sẽ “tăng giá” của 10 phút tự do này lên 
4 hoặc 5 thẻ. 
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B-12.- KHIẾM KHUYẾT 
 
Vấn đề: Không thích thú lắm với việc tiếp xúc cơ thể. 

Bối cảnh: Giáp là một bé trai 20 tháng tuổi, có một số hành vi tự 
kỷ. Một trong những hành vi thường thấy nhất là không 
đáp lại khi được ôm ấp, vỗ về, hoặc thậm chí khi được 
đặt ngồi trên đùi. Em tỏ ra không thích thú hoặc không 
cần tiếp xúc thể chất, và khi được những người thân âu 
yếm, em không đáp lại mà lãng tránh ngay. Giáp thích đi 
bộ, tay cầm một mẫu dây vụt qua vụt lại trong không 
khí. Em cũng thích thức ăn. 

Phân tích: Ở thời điểm đó, Giáp không thấy thích thú với các tiếp 
xúc thể chất này. Cần kết hợp việc tiếp xúc thể chất với 
một cái gì đó hoặc một sự kiện nào đó đã từng làm cho 
em vui. 

Mục tiêu: Bảo Giáp đi đến một người, tiếp xúc thể chất với người 
đó để nhận được một phần thưởng hấp dẫn. 

Can thiệp: Trong khi chơi với Giáp trên sàn nhà, hãy cầm một cái gì 
đó em thích (sợi dây hoặc trái nho khô) và làm cho em 
chú ý đến vật đó. Khi em đã chú ý, chúng ta hãy nằm 
xuống và di chuyển vật đó trên ngực để em phải bò lên 
người của chúng ta mới lấy được nó. Sau khi em đã lấy 
được vật đó, hãy ôm nhẹ em một chút. Khi ngồi trên ghế 
xô-pha, hãy cho em nhìn thấy trái nho khô trên tay, rồi 
giấu nó trong túi áo của chúng ta.  Nếu Giáp muốn tìm 
trái nho khô trong túi, Giáp phải leo lên đùi của chúng ta. 
Chúng ta cũng có thể quấn một sợi dây xung quanh trán 
hoặc cổ để em muốn có được nó thì phải chạm vào mặt 
của chúng ta. Luôn luôn vỗ về, ôm ấp em và để em chạm 
vào người chúng ta nếu em muốn. Chúng ta muốn em 
bắt đầu liên hệ việc tiếp xúc cơ thể với một kinh nghiệm 
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vui. 

 
B-13.- KHIẾM KHUYẾT 
  
Vấn đề: Vội vàng di chuyển vật dụng trước khi lắng nghe lời 

hướng dẫn hoặc trước khi biết việc phải làm. 

Bối cảnh: Chính là một cậu bé 6 tuổi, một số kỹ năng gần bình 
thường nhưng kỹ năng ngôn ngữ tiếp nhận và diễn đạt ở 
mức chậm vừa phải. Là một đứa trẻ có tinh thần hợp tác 
muốn thành công, Chính luôn luôn hấp tấp bắt đầu làm 
việc trước khi lắng nghe và suy nghĩ. Ngay cả khi được 
dặn dò giữ yên bàn tay dưới bàn trong khi giáo viên 
hướng dẫn, Chính vẫn không thể tập trung chú ý vào lời 
nói của giáo viên, cũng không dành thời gian suy nghĩ về 
cách làm trước khi bắt đầu. Hành vi vội vã này cản trở 
sự tiến bộ của em trong các bài học ngôn ngữ tiếp nhận 
và cũng gây khó khăn khi em được bảo ban công việc ở 
nhà. 

Phân tích: Động cơ để thành công của Chính là đúng, nhưng em 
không biết là phải lắng nghe kỹ càng, hiểu rõ, và biết 
cách làm trước khi bắt đầu. Việc dạy em "Chờ đợi", 
"Lắng nghe", và "Suy nghĩ" không làm tăng tính tự chủ 
của em. Em cần trải nghiệm một thất bại ngay sau mỗi 
lần em hấp tấp như thế. Thất bại đó sẽ dạy em giám sát 
sự chú ý của em. 

Mục tiêu: Lắng nghe, chờ đợi và suy nghĩ trước khi với tay lấy vật 
dụng. 

Can thiệp: Lấy bốn cái cốc bằng giấy, dưới đáy của mỗi cái dán một 
hình ảnh tượng trưng cho một trong các cấu trúc ngôn 
ngữ chúng ta đang dạy Chính (cậu bé đang chạy, cậu bé 
đang bắt banh, con chó đang chạy, con chó đang sủa). 
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Úp 4 cái cốc xuống, xếp thành hàng. Bí mật đặt một 
đồng xu dưới một trong 4 cái cốc (xem Hình 10.7) để 
Chính không nhìn thấy. Bây giờ nói cho em biết nơi giấu 
đồng xu bằng cách nói tên hình ảnh dán trên cái cốc có 
đồng xu: "Con chó đang chạy", v.v. Nếu em lật cái cốc 
này lên, em sẽ được đồng xu. Nếu em chọn cái cốc khác, 
em sẽ không có đồng xu. Cho phép em làm lại nếu em 
làm sai. Tiếp tục chơi cho đến khi em có được năm đồng 
xu. Đừng bảo em lắng nghe hoặc chờ đợi. Tự em sẽ nhận 
ra rằng em cần lắng nghe, chờ đợi và suy nghĩ để tìm 
thấy những đồng xu. 

  

                                       
  
  Hình 10.7.-  Bốn cái cốc, hình ảnh và phần thưởng giấu kín 
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Các thí dụ ngắn gọn về can thiệp hành vi 
 

Các biện pháp can thiệp sau đây được đưa ra cho những trường hợp cụ 
thể, và đã thành công. Chúng tôi nêu ra dưới đây những vấn đề hành 
vi, những biện pháp can thiệp và lý do thành công. 
 

b-14.- LẠM DỤNG BẢN THÂN 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Đập đầu lên bàn. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Đôn hay đập đầu lên bàn khi tức giận. Đôi khi vì em 
giận món đồ trên bàn, đôi khi vì chúng ta bắt đầu một trò 
chơi mới hoặc thay đổi một số thói quen nhỏ trong cách 
sắp xếp các vật dụng và đôi khi vì một lý do nào đó 
chúng ta chưa biết. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng 
ta cần phải ngăn chặn ngay vì em có thể bị thương. Hãy 
ngồi bên cạnh em khi dạy em. Ngay khi em ngả người 
tới trước và đập đầu một lần, hãy kéo ghế của em ngả về 
phía sau, làm cơ thể của em mất thăng bằng. Giữ yên 
trong 2-5 giây. Sau đó, đặt em ngồi thẳng lại. Lặp lại quy 
trình này mỗi lần em đập đầu. Đừng la mắng hoặc nói 
chuyện với em khi nghiêng ghế. 

Lý do 
thành công: 

Khi ghế nghiêng về phía sau, Đôn không thể đập đầu 
xuống bàn được. Việc mất thăng bằng làm em khó chịu. 
Sau một số lần lặp lại, em nhận ra rằng việc mất thăng 
bằng xảy ra khi em đập đầu. Em bắt đầu biết kềm chế ý 
muốn đập đầu. Chúng ta không sử dụng ngôn ngữ bởi vì 
Đôn không có kỹ năng ngôn ngữ tiếp nhận. 

 
b-15.- LẠM DỤNG BẢN THÂN 
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Vấn đề 
hành vi: 

Tự tát vào mặt. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Hành vi tát vào mặt của Lành dường như là sự bộc phát 
cơn giận dữ do tâm trạng bức bối. Bởi vì em không biết 
nói, chúng ta không biết chắc nỗi khổ của em. Dù gì đi 
nữa, em làm mặt của em đỏ lên và dường như càng thấy 
khó chịu hơn. Ngay khi em bắt đầu tát, hãy ngay lập tức 
dùng hai bàn tay ôm hai bên má của em, la thật to 
"Không tát." Sau đó buông má em ra và giúp em di 
chuyển các vật liệu em đang sử dụng. 

Lý do 
thành công: 

Ôm mặt của em để em không tát vào má em. Tiếng la 
lớn "Không tát" làm Lành giật mình, có tác dụng làm em 
ngừng tát. Ngay lập tức cho em làm một công việc bằng 
tay trên bàn để khuyến khích một hành vi thay thế, khác 
với hành vi tát. 

 

b-16.- GÂY SỰ 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Cắn người khác. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Khi Đằng đột nhiên cắn chúng ta hoặc một người nào 
khác ở gần em, hãy ngay lập tức nhấc bổng em lên (cặp 
em vào nách) và mang em ngay đến một cái ghế trong 
góc. Nhanh chóng và cương quyết đặt em ngồi xuống 
ghế, quay mặt vào tường. Rời khỏi chỗ đó ngay, không 
nói gì. Lờ đi tiếng khóc của em. Sau 10-15 giây, chúng 
ta quay trở lại, dẫn em trở lại bàn cho em tiếp tục làm 
việc như không có gì xảy ra. Hãy nhớ rằng, Đằng không 
thể hiểu lời nói của chúng ta, và những nỗ lực trước đây 
của chúng ta như la mắng, giải thích hoặc đánh đòn em 
đã không có hiệu quả. 
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Lý do 
thành công: 

Mặc dù việc “cặp nách” không làm Đằng đau, nhưng Đằng 
thấy khó chịu khi đột ngột bị nâng lên đem đi chỗ khác.  Sau 
khi bị “cặp nách” nhiều lần, em đã nhận ra rằng điều này chỉ 
xảy ra sau khi em cắn người khác. Bởi vì khả năng tập trung 
của em quá ngắn, chúng ta không nên để em ngồi trên ghế 
quay mặt vào tường quá lâu đến nỗi em quên mất lý do tại 
sao em ở đó.  Việc nhất quán mang em đi chỗ khác mỗi khi 
em cắn người khác là bí quyết thành công của biện pháp này. 

 

b-17.- GÂY SỰ 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Kéo tóc người khác. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Thủy Tiên thực sự bị cuốn hút bởi mái tóc, nhất là mái tóc 
dài. Em không biết là kéo tóc sẽ làm đau người khác. Chúng 
ta giúp em giảm bớt hành vi này bằng cách: 1) buộc tóc của 
chúng ta ra phía sau khi làm việc với em, 2) cảnh giác khi 
em ngồi trên đùi của chúng ta hoặc ôm chúng ta từ phía sau 
để kịp thời ngăn chặn khi em nắm tóc của chúng ta, 3) dạy 
em chơi vuốt nổ hoặc đánh vào cánh tay của chúng ta để tạo 
điều kiện cho em tiếp xúc cơ thể với chúng ta. 

Lý do 
thành công: 

Tóc kích thích Thủy Tiên quá mức, em khó có thể kềm chế 
cảm xúc của mình; nhưng khi tóc không ở ngay trước mắt, 
trong tầm tay của em thì em không cố với tay nắm tóc. Đồng 
thời, em thích tiếp xúc, chú ý và biết tương tác với người lớn 
thông qua các trò chơi vỗ nhẹ, vỗ tay và cù léc. 

b-18.- GÂY RỐI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Ngốc nghếch. 

Biện pháp Lờ đi những biểu hiện cảm xúc ngờ nghệch của Giác - 
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can thiệp: tiếng cười khúc khích, cử chỉ kỳ lạ, nụ cười ngớ ngẩn, 
v.v. Giả vờ như không thấy. Vẫn tiếp tục hoạt động, 
nhưng lặp lại lời hướng dẫn một cách đơn giản hơn. Sử 
dụng chỉ một hoặc hai từ cùng với cử chỉ gợi ý và chạm 
vào tay của em để hướng dẫn em vận động chính xác 
hơn. Bình tĩnh khen ngợi em ngay khi em bắt đầu làm 
việc. 

Lý do 
thành công: 

Khi cảm thấy bối rối hoặc mệt mỏi, Giác sẽ có những 
hành vi ngốc nghếch. Hãy hướng dẫn thật đơn giản, dễ 
hiểu và giúp đỡ em nhiều hơn để khuyến khích em tiếp 
tục cố gắng. Hãy giữ bình tĩnh và lờ đi các biểu hiện 
kích động của em để em không lặp lại hành vi này nữa. 

 

b-19.- GÂY RỐI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Chọc tức (thí dụ, giữ chiếc xe hơi đồ chơi dưới gầm 
bàn). 

Biện pháp 
can thiệp: 

Khi Tinh bắt đầu chọc tức chúng ta bằng cách cố tình lấy 
đi một đồ dùng dạy học khi chúng ta tiến hành một hoạt 
động với em, như thể kích động chúng ta phải chống lại 
em, la mắng em hoặc giành lại đồ dùng đó với em, 
chúng ta phải ngay lập tức ngồi xuống, đặt hai bàn tay 
lên đùi. Sau đó, nói cho em biết việc gì sẽ xảy ra sau khi 
kết thúc hoạt động: "Chừng nào xong, chúng ta sẽ chơi 
bóng"; đồng thời chỉ tay đến khu vực nơi chúng ta và em 
sẽ chơi bóng. Sau đó, trở lại với hoạt động đang tiến 
hành, bình tĩnh lặp lại lời hướng dẫn, ví dụ "Đặt chiếc xe 
dưới cái hộp."  Hãy chờ một vài giây, sau đó nhắc lại 
một lần nữa bằng cách trỏ đến cái hộp và lặp lại lời 
hướng dẫn "Dưới cái hộp." 

Lý do Tinh gặp khó khăn ở các giai đoạn chuyển tiếp. Em cảm 
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thành công: thấy khó chịu khi không biết chắc việc gì sẽ xảy ra tiếp 
theo. Em thường bắt đầu chọc tức khi sắp kết thúc một 
hoạt động. Bằng cách nói với em điều gì sẽ xảy ra tiếp 
theo và không để bị cuốn vào trò chơi chọc tức của em, 
hành vi của em sẽ không có lý do để tiếp tục. 

 

b-20.- GÂY RỐI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Rên rỉ và làm ầm ĩ để truyền đạt nhu cầu. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Khi Đán rên rỉ hoặc làm ầm lên, hãy yêu cầu em chỉ vào một 
vật nào đó, chạm vào nó, hoặc nói một từ nào đó (nếu nó có 
trong vốn từ vựng của em). Nếu biết em muốn cái gì đó, hãy 
cầm tay em dạy em cách chỉ hoặc chạm vào vật đó. Ngay 
sau khi em sử dụng cách truyền đạt thích hợp này, hãy cho 
em giữ món đồ trong vài giây. Nếu em không cho chúng ta 
biết điều em muốn, hãy quay lưng lại với em trong 10 giây. 
Rồi quay lại với em và một lần nữa giúp em chỉ vào đồ vật 
em muốn. Không cần phải bảo em “yên lặng”, vì tự em sẽ 
hiểu điều đó. 

Lý do 
thành công: 

Đán được dạy cách truyền đạt nhu cầu; đồng thời, người 
lớn không đáp ứng với cách truyển đạt theo thói quen 
của em. 

b-21.-  GÂY RỐI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Trẻ thường xuyên từ bàn nhảy lên. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Sắp xếp bàn làm việc của chúng ta và ghế của Răng thế 
nào để lưng của em quay vào góc tường. Để bảo đảm sự 
an toàn cho em, hãy thắt đai quanh thắt lưng của em để 
giữ chắc em vào lưng ghế. Ngay sau đó, đưa đồ dùng 
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học tập cho em. Khen ngợi em khi em bắt đầu làm việc. 
Nếu Răng khóc la hoặc nổi giận, hãy xoay chiếc ghế của 
em một vòng để em quay mặt vào góc tường cho đến khi 
em bình tĩnh (thời gian không quá 1 phút). Sau đó, xoay 
ghế trở lại.  Hãy cho em một phần thưởng có thể ăn được 
ngay sau khi em bắt đầu làm việc. Khi Răng chịu ngồi 
học, không nổi giận hoặc đòi đứng lên, thì có thể tháo 
đai cho em (vẫn để đai trên ghế nhưng không thắt quanh 
thắt lưng của em). 

Lý do 
thành công: 

Sự ràng buộc của dây đai nhắc nhở Răng rằng em đã 
được yêu cầu ngồi yên. Nó làm gián đoạn những cử 
động hấp tấp của em. Việc quay mặt em vào tường đã 
cho em biết rằng hành vi la khóc hoặc nổi giận của em sẽ 
không làm chúng ta thay đổi ý định, cũng không làm 
chúng ta chú ý nhiều hơn. Việc cho em các công cụ dễ 
sử dụng tại bàn sẽ khuyến khích em ngồi yên tại chỗ. 
Dây đai được để lại trên ghế, ngay cả khi không thắt 
quanh thắt lưng của em, để nhắc em nhớ quy tắc ngồi 
yên khi làm việc. 

 

 
 
b-22.- GÂY RỐI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Thường xuyên làm ồn hoặc la hét lớn tiếng, tự kích 
thích. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Quí đã 18 tuổi, nhưng em không hiểu những lời giải 
thích dài dòng. Em sẽ biết kiểm soát những tiếng ồn do 
em gây ra thông qua những trải nghiệm khó chịu lặp đi 
lặp lại. Chúng ta hãy dùng một cái đè lưỡi có quấn băng 
keo ở một đầu. Mỗi lần Quí gây ra tiếng ồn như vậy, hãy 
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đưa cái đè lưỡi vào giữa hai hàm răng của em và nói 
"Không làm ồn." Khi em hiểu điều này xảy ra khi em 
gây ra tiếng ồn, thì chúng ta có thể sử dụng cái đè lưỡi 
như một cảnh báo rằng em không nên làm ồn. 

Lý do 
thành công: 

Quí không thích chúng ta đưa cái đè lưỡi vào miệng của 
em, nhưng em không chống lại. Cái đè lưỡi tập trung sự 
chú ý vào điểm nhạy cảm của em - miệng của em. Tiếng 
ồn ngừng ngay khi cái đè lưỡi được đặt vào miệng của 
em. Cha mẹ và giáo viên của em áp dụng biện pháp can 
thiệp này trong 2 tuần. Sau đó, Quí đã biết kềm chế hành 
vi của mình khi có mặt họ trong phòng. 

 

b-23.- LẶP ĐI LẶP LẠI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Lặp đi lặp lại tiếng ồn lớn. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Ngay sau khi Gấp bắt đầu làm ồn, hãy đến bên em, đặt 
một ngón tay lên môi của em, nói "Shhh" và giúp em bắt 
chước động tác đó. Cầm ngón tay trỏ của em đè lên môi 
của em. Nếu sau khi chúng ta lấy ngón tay của em ra, em 
lại tiếp tục làm ồn, thì đặt một túi giấy lớn trùm lên đầu 
của em (miệng túi tựa trên vai của em) trong vài giây. 
Lấy bao giấy ra khỏi đầu em và tiếp tục công việc như 
bình thường. Nếu em lại bắt đầu làm ồn, cảnh báo em 
với cử chỉ "Shhh"; và sau đó, nếu cần thiết, đặt túi giấy 
trên đầu của em một lần nữa. Lần thứ hai này kéo dài 
hơn một chút, nhưng không lâu quá 15-20 giây. 

Lý do 
thành công: 

Cái túi phải đủ lớn để không làm em khó thở. Cái túi 
phải có màu sáng để không làm em sợ hãi do bóng tối.  
Cái túi có tác dụng làm tăng cường độ tiếng ồn, để Gấp ý 
thức rõ hơn về tiếng ồn do em gây ra; đồng thời, không 
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để em nhìn thấy mọi vật xung quanh hoặc biết phản ứng 
của người khác với tiếng ồn của em. Em không thích 
biện pháp này và ngay lập tức biết kiểm soát tiếng ồn 
của mình khi thấy cái túi sẵn sàng được sử dụng. Cái túi 
chỉ đặt trên đầu em trong một thời gian ngắn bởi vì 
chúng tôi không muốn Gấp quên lý do nó được trùm lên 
đầu của em hoặc bắt đầu các hành vi tự kích thích khác. 

 

b-24.- LẶP ĐI LẶP LẠI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Gắn bó với đồ vật - trẻ hét lên khi sợi dây bị lấy đi. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Chúng ta phải lấy sợi dây để Giao có thể sử dụng cả hai 
tay. Điều này cần được làm từng bước: 
1. Hãy để em giữ sợi dây trong tay trái trong khi tay phải 
cầm chốt đặt vào bảng cắm chốt. 
2. Đặt sợi dây trên mu bàn tay trái của em khi giúp em 
dùng lòng bàn tay trái giữ bảng cắm chốt. 
3. Đặt sợi dây trên cổ tay trái của em. 
4. Quấn sợi dây quanh cổ tay trái của em (như chiếc 
vòng tay) khi bắt đầu hoạt động cắm chốt. 
5. Làm cho nó thành chiếc vòng tay trước khi em ngồi 
xuống để làm một hoạt động nào đó. 

Lý do 
thành công: 

Khi chúng ta từng bước di chuyển sợi dây đến những vị 
trí thích hợp trên cơ thể của em, Giao biết rằng em có thể 
giữ nó và do đó không sợ mất nó. Sau đó, em yên tâm 
tham gia vào các hoạt động và dần dần không chú ý đến 
sợi dây nữa. 

 
b-25.- LẶP ĐI LẶP LẠI 
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Vấn đề 
hành vi: 

Gắn bó với đồ vật - trẻ mang theo chiếc xe tải nhỏ màu 
đỏ mọi lúc, mọi nơi. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Chúng ta và Sắc cùng ngồi trên bàn. Đặt trước mặt Sắc 
một cái khay hoặc miếng giấy hình vuông màu đỏ và 
trước mặt chúng ta một lọ nước xà phòng.  Từng bước, 
chúng ta dạy Sắc để chiếc xe của em trên hình vuông 
màu đỏ trước khi làm bể các bong bóng xà phòng.   
1. Nhẹ nhàng nâng bàn tay của em đang cầm chiếc xe 
đặt lên hình vuông màu đỏ; giữ yên ở đó trong khi chúng 
ta thổi bong bóng cho em đập bể. 
2. Bảo em buông chiếc xe ra để cầm chiếc que nhúng 
nước xà phòng cho chúng ta thổi. 
3. Di chuyển miếng giấy màu đỏ ra xa em một chút 
(khoảng 10 cm) trong khi chúng ta thổi một lần nữa. 
4. Cuối cùng, di chuyển miếng giấy màu đỏ và chiếc xe 
đồ chơi ra xa khoảng 20 cm, nằm ngoài tầm với của em. 
Đặt một bảng lắp hình đơn giản ở trước mặt Sắc, ngay 
khi em làm xong bài tập đó, đẩy chiếc xe trở lại trong 
tầm tay của em. 
Cuối cùng, chúng ta có thể yêu cầu em để chiếc xe trên 
tờ giấy màu đỏ và để ở đó cho đến khi bài học kết thúc. 

Lý do 
thành công: 

Bởi vì đồ chơi của em đã có một vị trí nhất định trong 
suốt tiết học, Sắc luôn luôn biết nó ở đâu. Em không còn 
lo lắng do phải rời khỏi nó dù xa hay gần, lâu hay mau, 
vì em không chỉ biết nơi sẽ tìm thấy nó, mà còn biết khi 
nào sẽ được phép lấy lại nó. 

 

b-26.- LẶP ĐI LẶP LẠI 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Đeo bám dai dẵng - trẻ bám cổ mẹ rất lâu, co lên chân 
khi được đặt xuống, không chịu đi bộ. 
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Biện pháp 
can thiệp: 

Phan lớn quá rồi, chúng ta không thể tiếp tục bế hoặc 
cõng em như hồi còn nhỏ, nhưng chúng ta vẫn muốn tiếp 
tục cho em sự tiếp xúc yêu thương. Bởi vì em có tính lặp 
đi lặp lại và không chịu thay đổi thói quen, chúng ta phải 
chủ động thay đổi. Các biện pháp có thể là: 1) từ chối bế 
hoặc cõng em và 2) dạy em các trò chơi xã hội tạo điều 
kiện cho những tiếp xúc yêu thương. Thí dụ, khi em giơ 
tay đòi ẵm, hãy ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc ghế 
sofa hay trên sàn nhà và nhẹ nhàng ôm em. Sau đó 
buông em ra và dạy em chơi vuốt nổ. Ca hát, mỉm cười, 
khen ngợi em và sau đó vỗ về em trìu mến. Cuối cùng, 
giúp em chơi với món đồ chơi em thích vài phút trước 
khi rời khỏi em. Khi em từ chối đi bộ và muốn được ẵm, 
đừng nhấc em lên, hãy nắm bàn tay của em hoặc choàng 
tay quanh vai của em. Nếu em vẫn không chịu đi bộ, hãy 
chấm dứt mọi tiếp xúc và bỏ đi. Sau đó quay trở lại và 
thử lại. Khuyến khích em đi đến với chúng ta bằng cách 
chỉ vào một phần thưởng là đồ chơi hoặc thức ăn chúng 
ta đang đẩy tới phía trước. Lúc đầu, Phan sẽ không hài 
lòng về điều này, nhưng nếu bạn nhất quyết không ẵm 
em, em sẽ biết rằng các quy tắc đã thay đổi. 

Lý do 
thành công: 

Mặc dù trong vài ngày đầu, Phan làm ầm lên, nhưng rồi 
em cũng vui vẻ tham gia trò chơi vuốt nổ và vui lòng từ 
bỏ việc đeo bám. Em đã có thể chơi với đồ chơi vài phút 
sau khi mẹ rời đi. Em vui vẻ bước đi bên cạnh mẹ; khi 
nhìn thấy một vật nào đó, em thích đi bộ về phía nó. 
Tính đeo bám trẻ con của em dường như một phần là do 
thói quen cũ, một phần là do em không biết làm gì khác. 

 

b-27.- KHIẾM KHUYẾT 
  
Vấn đề Không thể nhìn người đang nói chuyện với mình. 
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hành vi: 

Biện pháp 
can thiệp: 

Hãy bắt đầu bằng cách dạy Đôn nhìn chúng ta trong hoạt 
động ngôn ngữ diễn đạt (đưa ra một hình ảnh và đặt 
những câu hỏi “Cái gì?”, “Ai?”, “Ở đâu”). Đưa cho Đôn 
tấm hình và nói, “Đôn, nói cho cô biết ai đang chơi 
bóng”. Sau đó quay tấm hình đi để em không nhìn thấy 
và lặp lại "Nói cho cô biết."  Khi em trả lời mà mắt nhìn 
xuống hoặc nhìn đi chỗ khác, hãy lặp lại một lần nữa 
"Nói cho cô biết", và nhẹ nhàng quay mặt em về phía 
chúng ta. Đừng khen ngợi hoặc thưởng dù em trả lời 
đúng; chỉ khen thưởng khi em nhìn vào chúng ta, dù chỉ 
thoáng qua. Mỗi khi Đôn yêu cầu, "Chơi đi ... Con muốn 
thêm nữa...", v.v. đừng đáp ứng nếu em không nhìn 
chúng ta. Nhắc nhở em về quy định mới này bằng cách 
nhẹ nhàng chạm vào má em nếu em không hiểu lý do 
chúng ta không đáp ứng yêu cầu của em. 

Lý do 
thành công: 

Việc quay tấm hình đi làm gián đoạn sở thích nhìn 
xuống tự nhiên của Đôn. Việc trì hoãn lời khen hoặc 
phần thưởng thúc đẩy em phát triển một thói quen mới – 
nhìn vào người đối diện. Việc lặp đi lặp lại biện pháp 
này trong các bài tập được chuẩn bị trước sẽ giúp biến 
hành vi mới này thành thói quen trong tất cả các hoạt 
động khác. 

 
b-28.- KHIẾM KHUYẾT 
  
Vấn đề 
hành vi: 

Hấp tấp vồ lấy vật dụng. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Sắp xếp vật liệu trên bàn sao cho không có thứ nào dư ra 
để Rốp có thể vồ lấy. Chỉ có hai khay phân loại trong 
tầm tay của em. Chúng ta cầm trong tay một phần 
thưởng ăn được như đậu phộng hoặc nho khô. Lặp lại 
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các bước sau cho đến khi việc phân loại kết thúc: 
1. Nói "Để hai tay xuống" và chờ đến khi Rốp đặt hai tay 
xuống và yên lặng nhìn chúng ta. 
2. Đặt một đồ vật trên bàn và nói "Đặt." Khi Rốp đặt đồ vật 
vào khay đúng, chúng ta hãy lấy tay che nó để em không thể 
lấy lại. Nói "Đặt đúng," rồi nói "Để hai tay xuống." 
3. Khi cả hai bàn tay của em đều được đặt trên đùi, 
chúng ta cho em phần thưởng thức ăn và khen em. 

Lý do 
thành công: 

Rốp đã biết kiểm soát bàn tay của mình bởi vì em được 
bảo phải làm gì với chúng và cũng bởi vì không có việc 
gì khác xảy ra lúc đó – không có đồ chơi để vồ lấy, cũng 
không có thức ăn để thưởng thức - em chỉ có mỗi một 
việc là hướng sự chú ý của mình vào việc kiểm soát hai 
bàn tay. Khi em đã biết kiểm soát hai bàn tay, mệnh lệnh 
“Để hai tay xuống” đã đủ để ngăn chặn hành vi hấp tấp 
vồ lấy vật dụng trong các hoạt động giảng dạy. 

  
 
b-29.- KHIẾM KHUYẾT 
 
Vấn đề 
hành vi: 

Thiếu óc sáng kiến, đứa trẻ thụ động chờ đợi nhắc nhở. 

Biện pháp 
can thiệp: 

Đặt một cái lọ xà phòng ở gần chúng ta và đưa cho 
Giang một khay có hai hạt bẹt và một sợi dây. Giúp em 
xỏ hạt đầu tiên. Nhắc em xỏ hạt thứ hai, sau đó nói 
"Xong rồi." Lấy các hạt bẹt đi và đưa cho em lọ xà 
phòng để thổi. Lặp lại bài tập này với hai hạt bẹt khác 
nhau. Lần này, không nhắc em xỏ hạt thứ hai, nhưng 
nhắc nhở em "Làm xong, rồi thổi." Khi em đã có thể xỏ 
hai hạt không cần nhắc, thì thêm một hạt, cho em ba hạt 
bẹt để xỏ dây không cần nhắc. 

Lý do Bằng cách bắt đầu với một bài tập dễ và rất ngắn, Giang 
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thành công: sớm nhận ra rằng em có thể được chơi trò chơi em thích, 
thổi bong bóng, mà không cần nỗ lực quá nhiều. Em đã 
có thói quen làm việc không đợi nhắc, vì không ai nhắc 
em nữa, và nếu em không làm thì không được chơi.  

 


