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TÓM TẮT 

Mặc dù tự kỷ là tình trạng thường kéo dài cả đời, các triệu chứng của tự kỷ có thể 

thay đổi theo thời gian. Một số trẻ tự kỷ có thể giảm đi các triệu chứng, nhưng một số trẻ 

khác vẫn còn gặp những vấn đề nghiêm trọng, nhiều trẻ có khả năng nhân thức bình 

thường, bất chấp những trở ngại về khả năng xã hội và ngôn ngữ. Can thiệp sớm là cách 

để giúp cải thiện sự phát triển của trẻ. Trong đó, việc áp dụng phương pháp vào trong 

quá trình can thiệp cho trẻ một cách phù hợp và có tính khoa học là điều vô cùng cần 

thiết. Việc ứng dụng phương pháp ABA đã tỏ ra hiệu quả và được nhiều nhà khoa học đã 

nghiên cứu và ứng dụng. Kết quả nghiên cứu trường hợp trên một trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

đã cho thấy tính khả thi và hiệu quả của phương pháp này. Một số lưu ý và cách thức 

ứng dụng phương pháp này cũng được lưu ý trong bài báo. 

 

Từ khóa: Tự kỷ, tương tác xã hội, phân tích hành vi ứng dụng 

 

ABSTRACT 

Although autism last for entire lifespan, whose symptoms could be change over 

time. Some autistic children overcome the initial diagnosis, but others still prolong 

persistently during time. Many children have normal awareness despite of obstacles 

about their language and social ability. Early intervention is an effective way to improve 

their abilities and development by using appropriate method characterized by principles 

of science are essential. Applying ABA method has worked effectively and  was studied 

for the improvement by many reseachers. The finding result of a particular case of an 

autism spectrum disorder child pointed out the possibility and effectiveness of this 

method. Some of the caution and the usage of ABA method have also been noted in this 

article. Keywords: autism, social interaction. 
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 Bài viết đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào can thiệp 

rối loạn phát triển” do Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam tổ chức. NXB Thế giới (ISBN: 978 – 604 – 77 – 

3372 – 9), 2017. 



1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, trong việc giáo dục can thiệp cho trẻ tự kỷ có đã phổ biến rất nhiều 

phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp có một ưu thế nhất định. Tuy nhiên, việc am 

hiểu và vận dụng một cách phù hợp và hiệu quả khi tiến hành can thiệp là yêu cầu tất yếu 

quyết định kết quả can thiệp trẻ. Hiện nay, nhiều trường học, tổ chức và cá nhân sử dụng 

phân tích hành vi thích ứng (ABA) cũng đưa ra những phiên bản khác nhau của phương 

pháp ABA (Leaf R. and McEachin J.M, 1999). Mỗi nơi đều có một cách riêng để thực 

hiện chương trình, nhưng tất cả đều dựa trên những khái niệm cơ bản giống nhau. Đã có 

nhiều nghiên cứu chứng nhận cho hiệu quả của phương pháp ABA (Ivar O. Lovaas, 

1987). Phần nghiên cứu nổi tiếng trong số 19 trẻ tự kỷ trong một chương trình ABA cấp 

tốc trong suốt hai năm cho thấy 47% trẻ đạt được chức năng trí tuệ và học vấn bình 

thường với chỉ số IQ bình thường. Điều này đối ứng với con số 2% (của một nhóm trẻ 

không thực hiện chương trình ABA) trẻ đạt chức năng trí tuệ và học vấn bình thường 

(Glascoe FP, 2000). Trước hết với hai thuật ngữ ASD (Autism Spectrum Disorder) và 

PDD (Pervasive Deveplopmental Disorder) là hai tên gọi dùng cho những trẻ có một số 

biểu hiện rối loạn giao tiếp và phát triển. “Tự kỷ” là một chẩn đoán qua quan sát một tập 

hợp những hành vi của trẻ. Để có thể hiểu và áp dụng hiệu quả phương pháp ABA để xây 

dựng kế hoạch và tiến hành can thiệp ngoài việc hiểu bản chất về phương pháp ABA thì 

điều yêu cầu tất yếu của người giáo viên đó là xác định những khó khăn cụ thể mà trẻ Rối 

loạn phổ tự kỷ thường gặp. Trẻ Tự kỷ có những mức độ khó khăn khác nhau trong khi 

học, nhưng quan trọng là, với ABA, trẻ vẫn có thể phát triển dần cho đến khi các kỹ năng 

và hành vi của trẻ gần giống như những mong đợi dành cho trẻ cùng lứa tuổi. Mặc dù 

Phân tích Hành vi Ứng dụng là một thuật ngữ chung gồm nhiều ứng dụng, mọi người vẫn 

quen dùng từ ABA để chỉ một phương pháp dạy cho trẻ tự kỷ. Đó là một phương pháp 

dạy với cường độ cao, được sắp xếp theo kiểu một giáo viên - một trẻ. Cũng như phần 

lớn những chương trình can thiệp sớm khác theo lịch dạy “toàn thời gian”, ABA cần 

khoảng từ 30 đến 40 giờ dạy mỗi tuần, và thường là một giáo viên - một trẻ. Chương 

trình không hướng vào việc trừng phạt, nhưng thay vào đó, tập trung vào việc khen 

thưởng những hành vi tốt được trông đợi. Giáo trình dạy tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân trẻ, 

nhưng chương trình nói chung dựa trên nền tảng tổng quát, bao gồm những kỹ năng lý 

thuyết, ngôn ngữ, xã hội, tự phục vụ bản thân, vận động và vui chơi. Chương trình ABA 

thường bắt đầu trong gia đình khi trẻ còn rất nhỏ. Sự can thiệp sớm ở đây rất quan trọng, 

nhưng phương pháp này, thật ra, cũng mang lại lợi ích cho những trẻ lớn hay người 

trưởng thành. 

2. Phân tích trường hợp 

2.1. Giới thiệu chung về phương pháp phân tích hành vi thích ứng (ABA) 



Phân tích Hành vi thích ứng (ABA) là một thuật ngữ trong lĩnh vực khoa học của 

Chủ nghĩa hành vi, là sự quan sát, phân tích và giải thích mối liên hệ giữa môi trường và 

hành vi, cũng như cách học hỏi của con người.  

Sau khi một hành vi được phân tích, thì một kế hoạch hành động có thể được thực 

hiện nhằm thay đổi hành vi đó. Chủ nghĩa hành vi tập trung vào phần phân tích khách 

quan một hành vi có thể đo được và quan sát được.. Ivan Pavlov, John B. Watson, 

Edward Thorndike và B.F. Skinner là những người tiên phong, những người đã nghiên 

cứu và khám phá ra các nguyên tắc khoa học của Chủ nghĩa hành vi. Họ được xem là 

“Cha đẻ của Chủ nghĩa hành vi”.  

Các bước phân tích hành vi 

Xác định hành vi: Nhằm cân nhắc về mức độ và phạm vi, những ảnh hưởng của 

hành vi đối với bản thân trẻ, những phản ứng và sự việc xảy ra trong môi trường xung 

quanh trẻ. Cần xem xét cả những khoảng thời gian giữa các lần xảy ra hành vi đó 

Quan sát hành vi, bối cảnh đang xảy ra: Quan sát trẻ, bối cảnh và thời gian, những sự 

kiện ở môi trường xung quanh. Thực chất là xâu chuỗi lại hành vi và các sự kiện. Gia 

đình trẻ biết rất rõ trẻ chỉ “diễn” hành vi này với một thành vài thành viên nào đó trong 

gia đình còn với người khác thì không. Nếu chỉ quan sát một lần thì e rằng chưa đủ. 

Phân tích hành vi: Phân tích hành vi đó để tìm ra nguyên nhân 

Giả thiết - thử lại: Người làm việc với trẻ cần đưa ra giả thiết  là nguyên nhân gây 

ảnh hưởng tới hành vi đó. Hoặc tạo ra tình huống bối cảnh để trẻ làm lại hành vi đó. 

Khái quát thành khái niệm: Nhằm hiểu xem bản chất hành vi của trẻ, nguyên nhân 

và những ảnh hưởng môi trường, xã hội đến hành vi của trẻ 

2.2.  Kết quả can thiệp trường hợp sử dụng phương pháp ABA  

Giới thiệu về trường hợp 

Trẻ trai tên N.V.H.A, sinh ngày 05/09/2013, Thường trú tại Phường  Long Bình, 

Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Bé được đưa tới phòng khám tâm lý tại Trung tâm 

chuyên biệt vào ngày 16/10/2106. Theo thông tin khai thác từ người thân ban đầu chúng 

tôi ghi nhận như sau: Bé A là con trai thứ nhất trong gia đình, là con mong muốn và tình 

trạng thai kỳ bình thường. Bé sinh mổ do vỡ nước ối, cân nặng khi sinh ra là 2,7kg. 

Tháng thứ 3 đến tháng thứ 4 bé có hóng chuyện, nói chuyện; tháng thứ 6 biết quay lại và 

có từ vô nghĩa; tháng thứ 9 đến tháng thứ 12 bé chưa biết đứng, chưa có từ nhưng biết 

chơi cùng; tháng thứ 14 trẻ bắt đầu biết đi và bập bẹ vài từ đơn; tháng thứ 18 biết chạy 

theo chơi cùng người lớn, không ngồi im và có hành vi lăng xăng, có hành vi đi nhón gót, 

hay xoay người, thích đồ xoay xoay; đến tháng thứ 24 thì giảm dần các chức năng. 

Trong quá trình quan sát khai thác thông tin của bác sĩ  khi bé tới khám thấy rằng 

trẻ không quay lại khi có tiếng động lạ, gọi có nghe thấy nhưng không quay lại; nói 

những từ vô nghĩa; có giao tiếp mắt; hay ăn vạ; yêu cầu bằng phi ngôn ngữ 

Kết quả chẩn đoán, đánh giá các lĩnh vực phát triển 



Kết quả kết luận sơ bộ (sau 1 lần đánh giá) từ bác sĩ: Theo dõi Rối loạn phát triển 

lan tỏa. 

Kết quả đánh giá điểm phát triển ban đầu   

Sử dụng thang đo PEP-R đánh giá cho thấy về các lĩnh vực phát triển hiện tại của 

trẻ còn rất thấp và có nhiều hành vi thiếu phù hợp, trong đó: 

Vận động thô (GM) là lĩnh vực trẻ thực hiện tương đối tốt, trẻ có thể tự đi bộ 1 

mình, bước chân lân cầu thang bằng 2 chân luân phiên, có thể nhảy chụm chân hoặc leo 

lên vật có độ cao 30-40 cm. 

Vận động tinh (FM): trẻ có thể cầm vật nhỏ bằng 3 ngón tay, có thể cầm vật di 

chuyển từ tay này sang tay khác, trẻ có thể lấy vật bằng các ngón tay nắm chắc,.. 

Tri giác (P): Có chú ý đến những quả bóng xà phòng và biết theo dõi sự chuyển 

động của các quả bóng xà phòng đến đường giữa, có phản ứng với một số nguồn âm 

thanh và quay lại tìn kiếm 

Phối hợp tay –Mắt (EH): Việc phối hợp tay mắt của trẻ còn gặp nhiều khó khăn, 

chỉ có thể làm những thao tác phối hợp tay mắt đơn giản như chơi trò bỏ vòng cổ vịt. 

Nhận thức thể hiện (CP): Kỹ năng nghe hiểu của trẻ còn rất hạn chế, hầu như chỉ 

dừng lại ở một số câu lệnh đơn giản kèm với hành động phi ngôn ngữ như yêu cầu trẻ “ 

lại đây” hay “ ngồi xuống”. 

Nhận thức Ngôn ngữ (CV): Hiện tại trẻ chỉ mới dừng ở những hành động phi ngôn 

ngữ như cầm tay người khác kéo về phía muốn yêu cầu. 

Bảng 1. Lược đồ biểu diễn điểm phát triển (tháng 25/10/2016) 

 

 

Chú thích: 

Bắt chước (I):8 tháng    Phối hợp tay mắt (EH): 8 tháng 
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Tri giác (P): 4 tháng              Nhận thức thể hiện (CP): 7 tháng 

Vận động tinh(FM): 10 tháng   Nhận thức ngôn ngữ (CV:) 15 tháng 

Vận động thô (GM): 14 tháng 
 

Mục tiêu và nội dung can thiệp bằng phương pháp ABA 

Mục tiêu và nội dung can thiệp 

Từ kết quả đánh giá trên cho thấy A cần được can thiệp một cách toàn diện ở hầu 

hết tất cả các lĩnh vực đặc biệt là các lích vực về bắt chước, yêu cầu và tương tác xã hội. 

Kế hoạch can thiệp dựa theo chương trình ABA được thực hiện trong 3 tháng (tháng 10, 

11,12 /2106) với các mục tiêu dài hạn đưa ra sau đây: 

 

Giáo trình Các chương 

trình 

1. Tiếp thu ngôn ngữ 

 Hiểu và đáp ứng câu lệnh 1 bước: đứng lên, 

ngồi xuống, lại đây, đóng cửa, bỏ rác,.. 

2. Kỹ năng bắt chước  

 Bắt chước các hành động vận động thô: nhảy 

chụm chân 3 -4 lần, vỗ tay theo bài hát 

 Bắt chước các hành động vận động tinh: bắt 

chước bỏ vòng vào cọc, cầm bút vẽ nguệch ngoạc. 

 Bắt chước các hành động với vật dụng: cầm 

muỗng xúc, đẩy xe ôtô qua lại, cầm dùi trống gõ trống 

 Bắt chước phát âm: phát các âm thanh của con 

vật và đồ vật ( cạc cạc, zin zin, gâu gâu, éc éc, …) 

3. Yêu cầu 

 Ngửa tay xin vật mình muốn, chủ động ngửa 

tay xin và nói “xin” 

 Sử dụng ngón trỏ để yêu cầu: chỉ vật mình 

muốn lấy 

 

Mỗi bài tập được thiết kế theo đúng phương pháp ABA theo các bước như: (1) 

Tạo nhân tố kích thích (SD) : Những lời hướng dẫn, yêu cầu hay mệnh lệnh được đưa ra 

lúc đầu, tạo tình huống trước khi hành vi xảy ra. (2). Thứ tự của việc đưa ra các yêu cầu 

(SD), nhận được câu trả lời (giáo viên có thể sử dụng bất kỳ gợi ý nào cần thiết) và khen 

thưởng cho câu trả lời. (3) Khích lệ, khen thưởng (Reinforcer) : Kết quả xảy ra ngay sau 

khi trẻ trả lời,  có thể là khích lệ hoặc phần thưởng hiện hữu. (4). Những gợi ý nếu trẻ 

chưa làm đúng (Prompts):Những lời khuyến khích, chỉ dẫn hay gợi ý được giáo viên đưa 

ra, được sử dụng trước hay trong khi thực hiện hành động.(5) Đánh giá mức độ tiếp thu : 



Chỉ đơn giản chấm trẻ đã làm thế nào trong mỗi phần dạy. Phần trả lời của trẻ với 

một khuyến khích (SD) có thể là: 

+ đúng (đánh dấu bằng + hay V) 

+ không đúng (đánh dấu bằng – hay X) 

+ Không trả lời (đánh dấu bằng NR „Non-response‟)  

+ Gần đúng (đánh dấu bằng chữ “A” hay chữ “S”-Successive Approximation) 

Thu thập dữ liệu và kiểm soát mức tiến bộ là phần quan trọng của chương trình ABA.  

Kết quả can thiệp 

  Sau thời gian can thiệp 3 tháng dựa trên phương pháp can thiệp chính phương 

pháp ABA, chúng tôi tiến hành quan sát và sử dụng thang đo PEP-R nhằm đánh giá lần 2 

tất cả các kỹ năng mà trẻ thực hiện đạt được như sau: 

Vận động thô (GM): Ngoài các kỹ năng mà trẻ đạt được lúc đánh giá lần 1 như 

trẻ có thể tự đi bộ 1 mình, bước chân lân cầu thang bằng 2 chân luân phiên, có thể 

nhảy chụm chân hoặc leo lên vật có độ cao 30-40 cm. Thì sau 3 tháng, kết quả đánh 

giá ghi nhận được là trẻ có thể chạy và đi vững hơn. Trẻ có thể vỗ tay, có thể nhảy chụm 

chân về phía trước. Tuy nhiên, các hoạt động vận động thô của trẻ cũng còn phụ thuộc 

vào sự trợ giúp vê mặt thể chất từ phía giáo viên.  

Vận động tinh (FM): Ngoài các kỹ năng như sử dụng 3 ngón tay, có thể cầm 

vật di chuyển từ tay này sang tay khác, trẻ có thể lấy vật bằng các ngón tay nắm 

chắc. Thì kết quả đánh giá lần này theo quan sát và kết quả test cho thấy trẻ có khả 

năng cầm nắm vật nhỏ như viên bi, trẻ có thể sử dụng ngón trỏ để ấn đất sét, hay 

có thể cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc. Tuy nhiên, trẻ vẫn chưa có thể xâu các vòng 

tròn nhỏ vào sợi dây hảy bỏ các bánh gỗ vào cọc 

Tri giác (P): A phản ứng tốt hơn với các nguồn âm thanh phát ra. Có thể 

định hướng và quay lại với nguồn âm thanh đó. A phản ứng tốt như ngoảnh lại khi 

ai đó gọi tên mình. Tuy nhiên, đối với những người lạ thì phản ứng quay lại còn 

yếu  

Phối hợp tay –Mắt (EH): Khi đánh giá lần 1 kết quả ghi nhận được là A còn gặp 

nhiều khó khăn, chỉ có thể làm những thao tác phối hợp tay mắt đơn giản như chơi trò bỏ 

vòng cổ vịt. Hiện tại, thì lĩnh vực này A còn phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp từ phía giáo 

viên khi thực hiện các bài tập. 

Nhận thức thể hiện (CP): Hiện tại, trẻ có thể hiểu được một số câu lệnh quen thuộc, đơn 

giản dạng 1 bước. Như đứng lên, lại đây, bỏ rác,..Tuy nhiên, trẻ chỉ mới dừng lại ở một 

số câu lệnh quen thuộc và đơn giản 

Nhận thức Ngôn ngữ (CV): Trẻ đã có một số từ đơn như: xin, ba, vịt,..Ngoài 

ra, trẻ đã bắt chước được một số tiếng kêu con vật và đồ vật. Tuy nhiên, trẻ còn lệ 

thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp. 

 



 

 

 
Bảng 2. Lược đồ biểu diễn điểm phát triển (tháng 29/12/2016) 

 

 

Chú thích: 

Bắt chước (I):11 tháng    Phối hợp tay mắt (EH): 9 tháng 

Tri giác (P): 5 tháng              Nhận thức thể hiện (CP): 12 tháng 

Vận động tinh(FM): 13 tháng   Nhận thức ngôn ngữ (CV:) 10 tháng 

Vận động thô (GM): 15 tháng 

 

3. Kết luận 

Việc ứng dụng các phương pháp vào hoạt động can thiệp cho trẻ tự kỷ là vô cùng 

cần thiết. Trong đó, chúng tôi nhấn mạnh đến hiệu quả của việc áp dụng phương pháp 

ABA vào trong quá trình can thiệp cho trẻ tự kỷ. Phân tích hành vi là mô tả và lượng 

hóa các hành vi đó, đúng như nó diễn ra trong tình huống xác định, quan sát khách quan 

và thực hiện các phản ứng của cơ thể khi có các tác nhân kích thích, nhằm xác định tương 

quan giữa kích thích và phản ứng (S-R). Nhờ đó biết được nguyên nhân dẫn đến hành vi 

và dạy hành vi thay thế. Vì vậy, giáo viên làm việc với trẻ tự kỷ phải nắm được hành vi 

của trẻ diễn ra nhằm mục đích gì? Nguyên nhân vì sao có hành vi đó?  Hành vi tích cực 

thì cần được củng cố. Hành vi tiêu cực thì phải được xóa bỏ bằng các hành vi thay thế. 
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Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, phương pháp ABA đã được vận dụng để xây 

dựng bài tập phát triển các kỹ năng cho trẻ Rối loạn phổ tự kỷ. Kết quả thử nghiệm các 

bài tập trên một trẻ có chứng rối loạn phổ tự kỷ đã cho thấy tính khả thi và khả năng ứng 

dụng của phương pháp này trong can thiệp, rèn luyện phát triển khả năng nhận thức cho 

trẻ. 

Tuy nhiên, để việc sử dụng phương pháp này thực sự có hiệu quả, cần lưu ý một số 

điểm sau: (1) Việc sử dụng phương pháp này cần phải có độ linh hoạt cao. (2) Mục tiêu 

can thiệp và các bài tập được lựa chọn phải dựa trên kết quả chẩn đoán, đánh giá một 

cách toàn diện và có hệ thống. (3) Các bài tập cần được điều chỉnh để phù hợp với đặc 

điểm của từng trẻ, với điều kiện của gia đình, lớp học để mang lại hiệu quả thực tế. Đặc 

biệt chú ý đến việc tôn trọng trẻ, tránh tình trạng áp đặt trẻ. (4) Cần có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa gia đình và nhà trường để tạo nên sự thống nhất về cách thức và quy trình sử 

dụng phương pháp đối với từng mục tiêu cụ thể nhằm, giúp cho trẻ được hình thành các 

kỹ năng một cách bền vững. 
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