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ABSTRACT
Children with autism spectrum disorders have many difficulties in
conversation. Many children with autism spectrum disorders do not know
how to initiate, develop, expand, maintain and end a conversation either.
Some of them could not focus on the topic of the conversation, could not pay
attention to the person who is talking to them and could not show gestures
and attitude clearly in conversation which makes their conversation poor.
Parents play an important role in developing conversational skills for children
with children with autism spectrum disorders. This research presents
experimental results of some methods to guide parents to develop
conversation skills for children with children with autism spectrum disorders
at home. The results showed that the children who participated in the research
had a clear and significant improvement in conversational skills. They could
open, maintain and end conversations themselves.

1. Mở đầu
Khó khăn về kĩ năng giao tiếp là một trong những khiếm khuyết cốt lõi của trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK). Trong
đó, kĩ năng hội thoại (KNHT) là kĩ năng trẻ RLPTK gặp khó khăn hơn cả. Giai đoạn 4-5 tuổi là giai đoạn trẻ đã có
những nền tảng để phát triển KNHT một cách mạnh mẽ. Vì vậy, thời điểm này nhà giáo dục và cha mẹ cần quan tâm
phát triển KNHT cho trẻ RLPTK để giúp con tích cực hòa nhập cộng đồng, mở rộng việc kết nối với xã hội sau này.
Cha mẹ có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc, giáo dục cho trẻ RLPTK phát triển về mọi mặt. Cách thức hội
thoại của cha mẹ ảnh hưởng lớn đến KNHT của trẻ trong quá trình giao tiếp. Một số nghiên cứu cho thấy, hướng dẫn
cha mẹ phát triển KNHT cho con sẽ giúp tăng hiệu quả KNHT. Trong cuốn Teaching social communication to
children with autism, cẩm nang dành cho cha mẹ, tác giả Brooke và Anna (2009) đã hướng dẫn cha mẹ sử dụng các
kĩ thuật phát triển kĩ năng giao tiếp xã hội cho trẻ tự kỉ, như: theo sự dẫn dắt của trẻ, bắt chước trẻ, làm mẫu và mở
rộng ngôn ngữ. Tác giả Colleen và cộng sự (2019) cũng đã chỉ ra rằng: cha mẹ có vai trò quan trọng giúp phát triển
các kĩ năng chú ý chung, giao tiếp, ngôn ngữ cho trẻ RLPTK. Trong bài báo của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Anh và
Nguyễn Thị Thúy Hằng (2018) cũng đề cập việc phối hợp với phụ huynh trong quá trình phát triển kĩ năng giao tiếp
cho trẻ. Nhóm tác giả cho rằng, việc phối hợp giữa cha mẹ và giáo viên để can thiệp tại nhà cho trẻ là rất quan trọng,
góp phần giúp trẻ có thể chiếm lĩnh được kĩ năng nhanh hơn và khái quát kĩ năng được học qua các môi trường khác
nhau. Tác giả Nguyễn Thị Thanh (2014) đề cập biện pháp “phối hợp với phụ huynh”. Trong đó, nhà chuyên môn
cần hỗ trợ cha mẹ trẻ tự kỉ, giúp họ có kiến thức và đặc biệt là kĩ năng giao tiếp với con gồm các nội dung: cung cấp
thông tin thông qua tài liệu, giải thích nội dung tài liệu cho cha mẹ trẻ, hướng dẫn kĩ năng cho cha mẹ trẻ thông qua
hướng dẫn, làm mẫu, băng hình. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, cha mẹ trẻ RLPTK đang thiếu các hướng dẫn
về những biện pháp phát triển KNHT cho trẻ tại gia đình.
Vì vậy, bài báo đề xuất các biện pháp hướng dẫn cha mẹ phát triển KNHT cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi ở môi trường
gia đình; đồng thời, trình bày kết quả thực nghiệm các biện pháp này trên 2 trẻ RLPTK để chứng minh tính hiệu quả
của các biện pháp đã đề xuất.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái niệm kĩ năng hội thoại
KNHT là kĩ năng ngôn ngữ mà người nói hồi đáp lại yếu tố kích thích tiền đề có tính chất ngôn ngữ nhưng không
cùng sự tương ứng từ đầu tới cuối hoặc không cùng dạng ngôn ngữ với yếu tố tiền đề này (Nguyễn Xuân Hải và
cộng sự, 2019). Kết quả của hành vi hội thoại thường là “phần thưởng” mang tính chất xã hội như lời khen, sự chú
ý từ người nghe.
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2.2. Đặc điểm kĩ năng hội thoại của trẻ rối loạn phổ tự kỉ
Trẻ RLPTK thường có khiếm khuyết trong khả năng khái quát và duy trì hội thoại với người khác. KNHT kém
thể hiện ở chỗ trẻ RLPTK thường có những tương tác không phù hợp với bạn bè và các thành viên trong gia đình
(American Psychiatric Association, 2013). Trong nghiên cứu của Mari Wiklunk (2016) cho thấy: 84% trong số trẻ
tham gia nghiên cứu có yếu kém về giao tiếp mắt; 38% có khó khăn về lời nói; 35% có khó khăn trong việc chờ đến
lượt; 31% có giọng nói quá nhỏ…
Trẻ RLPTK có xu hướng thể hiện sự thiếu hụt trong sử dụng lời nói khi hội thoại, điều này làm hạn chế sự tương
tác của trẻ với những người khác trong môi trường xã hội; hay trẻ thường không đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi từ
những người khác… Những khó khăn này có thể diễn tiến theo thời gian và trở nên nặng hơn khi trẻ lớn lên.
2.3. Một số biện pháp phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi tại gia đình
Các nhóm biện pháp hướng dẫn cha mẹ tại gia đình được đề xuất dựa trên đặc điểm trẻ RLPTK, phù hợp với lứa
tuổi trẻ RLPTK 4-5 tuổi và điều kiện của môi trường gia đình tại Việt Nam. Cụ thể:
- Biện pháp 1: Hướng dẫn cha mẹ đánh giá KNHT của trẻ RLPTK 4-5 tuổi. Ở biện pháp này, cha mẹ sẽ được
hướng dẫn tìm hiểu đặc điểm, cách thức giao tiếp của trẻ tại các môi trường khác nhau. Ngoài ra, cha mẹ sẽ được
hướng dẫn sử dụng phiếu đánh giá KNHT cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi để đánh giá các mức độ hội thoại liên quan đến
mở đầu cuộc hội thoại, duy trì cuộc hội thoại và kết thúc cuộc hội thoại của trẻ, để từ đó phân tích điểm mạnh và hạn
chế về KNHT của trẻ RLPTK.
- Biện pháp 2: Hướng dẫn cha mẹ xây dựng kế hoạch phát triển KNHT cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi. Biện pháp này
sẽ hướng dẫn cha mẹ xác định mục tiêu, nội dung từng kĩ năng, các hoạt động cho mỗi mục tiêu, phương pháp, kĩ
thuật, đồ dùng học liệu sử dụng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển KNHT. Cha mẹ được hướng dẫn lập kế
hoạch xây dựng mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, đề ra phương pháp, cách tiến hành các mục tiêu phát triển
KNHT cho trẻ RLPTK, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả can thiệp cho trẻ.
- Biện pháp 3: Hướng dẫn cha mẹ các kĩ thuật phát triển KNHT cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi. Cha mẹ sẽ được cung
cấp tài liệu về các kĩ thuật phát triển KNHT thông qua việc phân tích ví dụ và hướng dẫn cha mẹ thực hành từng
nhóm kĩ thuật. Các nhóm kĩ thuật này gồm: kĩ thuật trong phương pháp INREAL (học tập thông qua tương tác), các
kĩ thuật của JASPER (phương pháp chú ý chung, chơi tượng trưng, gắn kết và quy định), kĩ thuật hướng dẫn chơi
R.O.C.K (Repeat - Opportunity - Cue - Keep it simple: Nhắc lại - Tạo cơ hội - Gợi ý - Đơn giản hóa).
- Biện pháp 4: Hướng dẫn cha mẹ lựa chọn và sử dụng hệ thống các bài tập phát triển KNHT cho trẻ RLPTK 45 tuổi. Cung cấp và hướng dẫn cha mẹ sử dụng hệ thống các bài tập phát triển kĩ năng mở đầu cuộc hội thoại, duy trì
cuộc hội thoại và kết thúc cuộc hội thoại phù hợp với đặc điểm KNHT của trẻ RLPTK (xem bảng 1):
Bảng 1. Danh sách bài tập phát triển KNHT cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi
STT
Kĩ năng
Tên bài tập
1
Chào hỏi
2
Hát chào theo bài hát “Chim vành khuyên”
3
Đến chơi nhà bạn
4
Kĩ năng mở đầu cuộc hội thoại
Thể hiện nhu cầu
5
Đặt câu hỏi “Cái gì đây?”
6
Đặt câu hỏi “Cái gì đâu rồi?”
7
Tự giới thiệu tên, tuổi, nơi ở
8
Nhìn vào người đối thoại
9
Diễn tả khuôn mặt khi hội thoại
10
Đáp lại cử chỉ điệu bộ 1
11
Đáp lại cử chỉ điệu bộ 2
12
Đáp lời hội thoại
13 Kĩ năng duy trì nội dung hội thoại Chờ đến lượt mình
14
Lần lượt
15
Luân phiên hội thoại 1
16
Luân phiên hội thoại 2
17
Luân phiên và trả lời khi hội thoại 1
18
Luân phiên và trả lời khi hội thoại 2
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19
Nói chủ động
20
Nhận biết cảm xúc
21 Kĩ năng kết thúc cuộc hội thoại
Dừng hội thoại
22
Tạm biệt
- Biện pháp 5: Hướng dẫn cha mẹ các hoạt động khái quát hóa KNHT cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi. Hướng dẫn cha
mẹ sử dụng phần mở rộng trong những bài tập cũng như phát huy sự sáng tạo các hoạt động phát triển KNHT nhằm
giúp trẻ RLPTK sử dụng được các KNHT trong nhiều bối cảnh khác nhau như: tại gia đình, tại trường học, trong
cộng đồng. Biện pháp giúp cha mẹ lập kế hoạch cho việc phát triển KNHT qua nhiều môi trường khác nhau thông
qua các tình huống cụ thể và hướng dẫn bằng cách làm mẫu cho cha mẹ. Biện pháp cũng đưa ra những hướng dẫn
cha mẹ để thực hành và luôn có sự điều chỉnh để giúp cha mẹ hoàn thiện các kĩ năng.
2.4. Kết quả thực nghiệm các biện pháp phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi tại gia đình
Thực nghiệm các biện pháp phát triển KNHT được tiến hành trên 2 trẻ RLPTK 4-5 tuổi. 2 trẻ được đánh giá
trước thực nghiệm bằng phiếu đánh giá KNHT nhằm xác định các đặc điểm KNHT của trẻ. Phiếu đánh giá mức độ
KNHT trước thực nghiệm như tại bảng 2:
Bảng 2. Phiếu đánh giá mức độ KNHT của trẻ RLPTK
Mức điểm các kĩ năng
Mức độ
Mở đầu cuộc hội thoại
Duy trì cuộc hội thoại Kết thúc cuộc hội thoại
Tốt
13-15
25-30
6
Khá
10-12
19-24
5
Trung bình
7-9
13-18
4
Yếu
4-6
7-12
3
Kém
1-3
1-6
1-2
Quá trình thực nghiệm:
- Lựa chọn 1 trẻ RLPTK 4-5 tuổi và tiến hành thực nghiệm trong 6 tháng.
- Nội dung: Xây dựng kế hoạch can thiệp trong 6 tháng và lồng ghép các biện pháp hướng dẫn cha mẹ tại gia đình.
2.4.1. Thông tin chung về đối tượng thực nghiệm
- Họ và tên: N.T.V, giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 5/2/2016; dạng tật: RLPTK mức độ trung bình.
- Hoàn cảnh gia đình: V là con trai út trong gia đình có bố, mẹ, anh trai và chị gái. Cả bố, mẹ đều rất quan tâm
chăm sóc V. Cả gia đình V đều sẵn sàng tham gia vào việc chăm sóc giáo dục cho V. Trong quá trình mang thai mẹ
V có sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có bất kì biểu hiện bất thường nào, con sinh ra đủ tháng đủ ngày. Tuy
nhiên, trong quá trình chăm sóc con, mẹ phát hiện những biểu hiện chậm và bất thường. Đến 3 tuổi mẹ cho V đi
khám tại Bệnh viện nhi Trung ương và được kết luận cháu có biểu hiện của RLPTK. V đi học mầm non và can thiệp
cá nhân theo giờ với giáo viên giáo dục đặc biệt.
2.4.2. Kết quả đánh giá kĩ năng hội thoại trước thực nghiệm của N.T.V
Qua quan sát trực tiếp, giao tiếp trực tiếp và qua phỏng vấn cha mẹ, giáo viên của V, chúng tôi đã đánh giá KNHT
của V thời điểm trước thực nghiệm ở bảng 3.
Bảng 3. Đánh giá KNHT của N.T.V trước thực nghiệm
Kĩ năng
Tổng điểm
Mức độ
Mở đầu cuộc hội thoại
5
Yếu
Duy trì cuộc hội thoại
12
Yếu
Kết thúc cuộc hội thoại
3
Yếu
Dựa vào bảng đánh giá trên, có thể thấy KNHT của V ở mức độ yếu. V đạt mức yếu ở tất cả các kĩ năng nhỏ của
KNHT. Những kĩ năng tốt nhất của V cũng chỉ dừng lại ở mức 2 điểm (thực hiện được với sự hỗ trợ). Trong đó V
yếu nhất ở kĩ năng Mở đầu cuộc hội thoại. Tất cả các tiêu chí đều đạt điểm 1 (không thực hiện được ngay cả khi
được hỗ trợ). V chưa có các kĩ năng chào hỏi đơn giản, chưa đặt câu hỏi trong các tình huống giao tiếp đơn giản. V
cũng chưa chủ động khởi xướng một cuộc hội thoại mới khi giao tiếp. Vì vậy, kĩ năng Mở đầu cuộc hội thoại là kĩ
năng quan trọng cần phải tác động thay đổi giúp V tham gia vào cuộc hội thoại tốt hơn. Ngoài ra, kĩ năng Duy trì
cuộc hội thoại của V cũng gặp nhiều hạn chế. Trong quá trình hội thoại, V chưa nhìn vào người đối thoại, V không
sử dụng cử chỉ điệu bộ để giao tiếp và thu hút sự chú ý trong quá trình hội thoại, V cũng không hiểu cử chỉ điệu bộ
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cử người đối thoại. Tuy nhiên, thi thoảng V nói đúng nội dung cuộc hội thoại, trả lời được câu hỏi đơn giản đúng nội
dung. V chưa có sự chờ đợi đến lượt mình và thi thoảng nói trôi chảy lưu loát về những thứ đã biết. V cũng chưa có
các kĩ năng Kết thúc cuộc hội thoại, vì V không hiểu cử chỉ điệu bộ của người khác nên chưa biết mình phải dừng
cuộc hội thoại khi người khác thấy chán nản; V cũng chưa chủ động trong việc chào tạm biệt hay tự kết thúc cuộc
hội thoại của mình.
2.4.3. Xây dựng kế hoạch phát triển kĩ năng hội thoại của N.T.V
Kế hoạch giáo dục cá nhân của V trong 6 tháng (năm học 2019-2020) với mục tiêu phát triển KNHT như tại
bảng 4:
Bảng 4. Bảng mục tiêu kế hoạch phát triển KNHT của N.T.V
Biết chủ động chào, giới thiệu tên
Biết chủ động đặt câu hỏi
Mục tiêu mở đầu cuộc hội thoại
Biết đưa ra một nội dung hội thoại mới
Biết lắng nghe hội thoại
Biết chờ đến lượt hội thoại của mình
Mục tiêu duy trì cuộc hội thoại
Biết nói đúng chủ đề hội thoại
Biết luân phiên lượt lời khi hội thoại
Phối hợp cử chỉ khi tham gia hội thoại
Biết dừng hội thoại khi được yêu cầu
Mục tiêu kết thúc cuộc hội thoại
Biết chào tạm biệt khi kết thúc hội thoại
2.4.4. Quá trình thực nghiệm tác động
- Chuẩn bị tổ chức thực nghiệm:
+ Lập kế hoạch trong thời gian 6 tháng.
+ Xác định mục tiêu: Hướng dẫn trẻ tương tác cùng cha mẹ, anh chị em trong gia đình; Rèn khả năng trả lời các
câu hỏi đơn giản như: Ai? Cái gì? Con gì?; Sử dụng các từ: đến lượt mẹ, đến lượt con; Mở rộng vốn từ trong khi
chơi; Lựa chọn trò chơi; Sử dụng các trò chơi giúp trẻ có nhiều cơ hội tương tác, trao đổi với cha mẹ; Nên sử dụng
đa dạng các phương tiện tổ chức trò chơi, nâng dần độ khó và giảm dần sự hỗ trợ.
+ Lựa chọn biện pháp tổ chức: Cha mẹ nên sử dụng hỗ trợ trực quan trong khi tổ chức các hoạt động chơi cho
trẻ. Ví dụ, sử dụng video, tranh ảnh, sử dụng mũ để trẻ nhận ra lượt của mình và lượt của mẹ. Bên cạnh đó trong quá
trình tương tác, cha mẹ cần sử dụng các kĩ thuật phát triển KNHT để đạt hiệu quả cao khi tương tác với trẻ. Sắp xếp
môi trường phù hợp, có cấu trúc rõ ràng, lựa chọn đồ dùng đồ chơi gây hứng thú. Luôn chờ đợi, tạo cơ hội cho trẻ
chủ động, bắt chước hành động, âm thanh của trẻ, mở rộng câu và sửa lại những câu chưa đúng của trẻ.
- Tiến hành tổ chức các hoạt động của bài tập: Cha mẹ cần thực hiện các bài tập theo đúng quy trình sau: (1) Khởi
động trước khi thực hiện bài tập, giúp trẻ thoải mái, thư giãn, sẵn sàng tham gia các hoạt động; (2) Cha mẹ giới thiệu
về nội dung của bài tập; (3) Cha mẹ làm mẫu; (4) Hỗ trợ trẻ thực hành chơi, giảm dần sự hỗ trợ giúp trẻ độc lập trong
các hoạt động, tăng dần độ khó và mở rộng hoạt động cho trẻ, giúp trẻ thực hành trong nhiều tình huống khác nhau,
luôn chờ đợi trẻ và đưa ra gợi ý phù hợp; (5) Kết thúc bài tập, cha mẹ nhận xét, khen ngợi, động viên trẻ.
- Đánh giá kết quả KNHT: Cha mẹ khen ngợi, động viên trẻ; mở rộng các hoạt động đa dạng theo nhiều cách
khác nhau với nhiều bối cảnh và phương tiện khác nhau và thực hiện bài tập nhiều lần (nếu trẻ hứng thú).
2.4.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm (xem bảng 5 và 6):
Bảng 5. Kết quả KNHT của N.T.V sau thực nghiệm
Kĩ năng
Tổng điểm
Mức độ
Mở đầu cuộc hội thoại
8
Trung bình
Duy trì cuộc hội thoại
20
Khá
Kết thúc cuộc hội thoại
4
Trung bình
Bảng 6. Bảng so sánh kết quả KNHT của trẻ N.T.V trước và sau thực nghiệm
Trước thực nghiệm
Sau thực nghiệm
Kĩ năng
Tổng điểm
Mức độ
Tổng điểm
Mức độ
Mở đầu cuộc hội thoại
5
Yếu
8
Trung bình
Duy trì cuộc hội thoại
12
Yếu
20
Khá
Kết thúc cuộc hội thoại
3
Yếu
4
Trung bình
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Bảng 5 và 6 cho thấy rõ sự tiến bộ rõ rệt trong KNHT của N.T.V. Kĩ năng có sự tiến bộ vượt bậc là Duy trì cuộc
hội thoại, có sự nhảy vọt từ mức yếu lên mức khá, tăng 8 điểm so với trước thực nghiệm (từ 12 lên 20 điểm). Trẻ V
có thể thực hiện được tất cả các tiểu mục khi có sự hỗ trợ của cha mẹ. Với kĩ năng Mở đầu cuộc hội thoại và kĩ năng
Kết thúc cuộc hội thoại V cũng có sự tiến bộ từ mức yếu lên mức trung bình. V từ cậu bé chưa thể thực hiện được
các mục tiêu đã có thể chủ động thực hiện được khi có sự hỗ trợ; đã mạnh dạn, tự tin hơn, vui vẻ khi gặp người thân
quen, vẫy tay chào hỏi và tạm biệt khi ra về; biết đặt câu hỏi với những thứ chưa biết khi có sự chờ đợi, hướng ánh
mắt đến con. V cũng biết sử dụng cử chỉ khi tham gia hội thoại. Giáo viên và cha mẹ đều nhận xét con đã có sự thay
đổi rõ rệt, cởi mở với mọi người xung quanh, vui chơi với bạn, chủ động đưa ra yêu cầu, sử dụng ngôn ngữ lời nói
thường xuyên hơn.
2.4.6. Một số kết luận về trường hợp nghiên cứu
Sau quá trình vận dụng các biện pháp hướng dẫn cha mẹ phát triển KNHT cho trẻ RLPTK đối với trường hợp
V, cho thấy V đã mạnh dạn, tự tin hơn, đã biết sử dụng cử chỉ điệu bộ và ngôn ngữ lời nói chủ động, linh hoạt hơn.
Đặc biệt, KNHT của V đã thay đổi rõ rệt, chủ động hội thoại, duy trì hội thoại, luân phiên hội thoại, kết thúc cuộc
hội thoại khi có ít sự hỗ trợ. Cha mẹ cũng tự nhận xét bản thân mình đã hiểu con hơn, biết cách tương tác giao tiếp
cùng con và con tiến bộ rất nhiều.
3. Kết luận
Việc hướng dẫn cha mẹ cần bao gồm: đánh giá KNHT, xây dựng kế hoạch phát triển KNHT, sử dụng các kĩ
thuật hội thoại, sử dụng hệ thống bài tập phát triển KNHT và các hoạt động khái quát hóa cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi
tại gia đình. Kết quả so sánh trước và sau quá trình thực nghiệm trên 2 trẻ RLPTK điển hình (tại bài viết đưa ra quá
trình thực nghiệm của trẻ N.T.V đã chứng minh được tính hiệu quả của các biện pháp hướng dẫn cha mẹ trong việc
phát triển KNHT cho trẻ RLPTK 4-5 tuổi tại gia đình. Do vậy, kết quả này càng góp phần khẳng định được ý nghĩa
và vai trò của cha mẹ trong quá trình đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục và can thiệp cho trẻ RLPTK.
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