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چكيده

مقدمه :یکی از رایجترین مشکالت رفتاری در کودکان کمتوان ذهنی ،پرخاشگری جسمانی است .پرخاشگری جسمانی به رفتارهایی مانند کتک زدن،
لگدزدن و پرتاب کردن اشیاء و تهدید به انجام این فعالیتها اشاره دارد که همگی به نیت صدمه زدن به دیگران صورت میگیرد .پرخاشگری جسمانی با
عوامل مختلفی از جمله مهارتهای زبانی در ارتباط است که در این مطالعه به بررسی آن در کودکان کمتوان ذهنی پرداخته شده است.
مواد و روشها :تحقیق حاضر به روش غیرتجربی و مقطعی انجام شد201 .کودک کمتوان ذهنی آموزشپذیر ( 12پسر و  12دختر)  6تا  8ساله که
معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (سن و جنسیت) از مراکز آموزشی کودکان کمتوان ذهنی شهر شیراز انتخاب و با
استفاده از نسخۀ فارسی آزمون رشد زبان ) (TOLD-P3و پرسشنامۀ پرخاشگری آشکار و رابطهای ،ارزیابی شدند .به منظور بررسی میزان همبستگی
بین مهارتهای زبانی (زبان بیانی و زبان درکی) و پرخاشگری جسمانی در کودکان کمتوان ذهنی از ضریب همبستگی پیرسون و جهت مقایسۀ
پرخاشگری جسمانی دختران و پسران کمتوان ذهنی از آزمون تی مستقل در سطح معنیداری  0/01استفاده شد.
یافتهها :بین پرخاشگری جسمانی و مهارت زبان بیانی ( )p=0/008و زبان درکی ( )p=0/020رابطۀ منفی و معنیدار وجود داشت .همچنین ،میزان بروز
پرخاشگری جسمانی در پسران به طور معنیداری بیشتر از دختران بود ( .)p=0/020تفاوت معنیداری بین مهارت زبان بیانی و زبان درکی دختران و
پسران کمتوان ذهنی وجود نداشت.
نتيجهگيری :احتمال بروز پرخاشگری جسمانی در کودکان کمتوان ذهنی که مهارتهای زبانی پایینی دارند ،بیشتر است .اگرچه مهارت زبان بیانی ضعیف
در دختران کمتوان ذهنی بروز رفتار پرخاشگرانه جسمانی را در آنها تسهیل میکند ،اما رابطۀ معنیداری بین مهارتهای زبانی (زبان بیانی و زبان درکی)
و پرخاشگری جسمانیِ پسران کمتوان ذهنی وجود نداشت.
كليدواژهها :کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر ،زبان درکی ،زبان بیانی ،پرخاشگری جسمانی
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مقدمه
یکی از متداولترین مشکالت رفتاری در کودکان به ویژه
کودکان کمتوان ذهنی (،)Intellectual disability
پرخاشگری است ( .)2تعاریف پرخاشگری بسیار گوناگون
است ،اکثر متخصصان توافق دارند که پرخاشگری یک فعالیت
بالقوه مضر و آزاردهنده است که به قصد صدمه زدن به
دیگران صورت میگیرد ( .)1براساس سلسله مراتب رشد
رفتار ،پرخاشگری جسمانی ( )physical aggressionاولین
نوع رفتار پرخاشگرانهای است که کودکان نشان میدهند.
پرخاشگری جسمانی به فعالیتهایی مانند کتک زدن ،هل-
دادن ،لگدزدن ،پرتاب کردن اشیا و تهدید به انجام این
فعالیتها اشاره دارد که همگی به نیت صدمه زدن به افراد،
حیوانات و اشیا صورت میگیرد ( .)3به تدریج که کودکان رشد
میکنند میزان رفتارهای پرخاشگرانۀ جسمانی نیز در آنان
تغییر میکند .بطوری که ،منحنی رشد رفتار پرخاشگرانۀ
جسمانی ،نشانگر افزایش میزان پرخاشگری در دومین سال
تولد و کاهش آن بعد از  0سالگی است .بررسی کاهش شیوع
رفتارهای پرخاشگرانۀ جسمانی در  0سالگی با نظریههای رشد
اخالقی و اجتماعی شدن کودک قابل تفسیر است ( .)0در
توصیف ویژگیهای روانشناختی کودکان پرخاشگر جسمانی
میتوان به بهرۀ هوشی پایین ،تأخیر زبانی ،بیشفعالی و
فقدان همدلی اشاره کرد .از آنجا که پرخاشگری جسمانی
قسمتی از فرایند رشد طبیعی کودکان محسوب میشود ،وجود
عواملی مانند فقدان روابط صمیمی والد و کودک ،رفتارهای
خشونتآمیز اعضای خانواده با یکدیگر و عدم رشد زبان
کودکان را در معرض رفتارهای شدید پرخاشگرانۀ بعدی قرار
میدهد ( .)1پژوهشهای متعددی به بررسی تفاوتهای
جنسیتی در زمینۀ پرخاشگری پرداخته است .برخی نتایج نشان
دادهاند که پسران پرخاشگری جسمانی بیشتری در مقایسه با
دختران و دختران پرخاشگری غیرمستقیم بیشتری در مقایسه
با پسران بروز میدهند (1و.)3
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رشد زبان و رفتار اجتماعی از جنبههای مهم رشد اولیۀ
کودکان محسوب میشوند .مهارتهای زبانی با حیطههای
مختلف رشد (اجتماعی ،عاطفی ،شناختی ،حرکتی) رابطۀ
ناگسستنی دارد و وسیلهای مهم برای یادگیری و برقراری
تعامالت اجتماعی مناسب در مدرسه و محیطهای اجتماعی
محسوب میشود ( .)6زبان یک سیستم کالمی برای برقراری
روابط انسانی است .به دیگر سخن ،زبان ابزاری است که
امکان همکاری و تعامل متقابل میان افراد را فراهم میسازد و
نقشی اساسی را در هماهنگسازی فعالیتهای اجتماعی ایفا
میکند .زبان چارچوبی فراهم میآورد که فرد را قادر میسازد
رخدادهای گذشته ،حال و آینده را به هم پیوند دهد و از
محیط اطراف و رخدادهای درون آن آگاه شود ( .)7زبان بیانی
( )Expressive languageو زبان درکی ( Receptive
 )languageدو عنصر کلیدی رشد زبان محسوب میشوند
که نقش مهمی در رشد و گسترش مهارتهای اجتماعی
کودکان مانند توانایی ورود به بازی گروهی ،برقراری رابطه با
همساالن و حل تعارضات دارند ( .)6زبان بیانی به کاربرد
کلمات گفته شده در گفتگو با دیگران اشاره دارد؛ به عبارت
دیگر ،کودک باید قادر به بیان جمالتی که به لحاظ دستوری
صحیح است ،باشد .زبان درکی به توانایی درک و فهم آنچه
گفته شده است اشاره دارد .کودکان قبل از آنکه زبان را به
شکل مؤثری به کار ببرند میبایست آنچه را که میشنوند
درک کنند ،از سوی دیگر ،کودکان باید قادر به درک معانی
کلمات بیان شده و درک هدف از برقراری گفتگو باشد (.)7
مهارتهای زبان بیانی و زبان درکی ،برای پردازش اطالعات
گفته شدۀ معلم یا همساالن در مدرسه و کالس درس
ضروری است .دانشآموزان با مهارتهای زبان بیانی و درکی
ضعیف قادر به استفاده از فرصتهای یادگیری یکسان به
اندازۀ همساالن عادی خود نیستند .این کودکان مطالب درسی
را کمتر و کندتر از سایر همساالن عادی خود فرا میگیرند؛
عالوه بر این ،رفتارهای منفی از قبیل پرخاشگری و عدم
پیروی از دستورات در این کودکان نیز بسیار رایج است (.)8
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یکی از عوامل مرتبط با مشکالت رفتاری به خصوص
پرخاشگری ،میزان توانایی شناختی است .نقص شناختی ـ
اجتماعی افراد کمتوان ذهنی آنان را در معرض دامنۀ وسیعی
از مشکالت رفتاری و اجتماعی به خصوص پرخاشگری قرار
میدهد ( .)0طبق تعریف انجمن آمریکایی کمتوان ذهنی،
کمتوانی ذهنی عبارت است از عملکرد هوشی پایینتر از
متوسط که قبل از  28سالگی اتفاق افتاده باشد و با نقص در
دو یا چند مهارت سازشی همراه باشد .تقریباً  81درصد از کل
جامعۀ کمتوان ذهنی را افراد کمتوان ذهنی آموزشپذیر
تشکیل میدهند .کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر ممکن
است تا سن مدرسه شناخته نشوند ( .)20عالوه براین ،نقص
ذهنی کودکان کمتوان ذهنی باعث به تأخیر افتادن جنبههای
مختلف رشد (مانند مهارتهای زبانی ،اجتماعی ،حرکتی،
عاطفی) در آنان میشود .در یک مطالعۀ مقایسهای کودکان و
نوجوانان کمتوان ذهنی و عادی در گروههای سنی همتا مورد
بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد کودکان و نوجوانان کم-
توان ذهنی رفتار پرخاشگرانه را بیشتر از گروه عادی بروز
میدادند ( .)22عالوه براین ،پسران کمتوان ذهنی در مقایسه
با دختران کمتوان ذهنی رفتار پرخاشگرانۀ جسمانی بیشتری
نشان میدادند ( .)21از علل افزایش میزان پرخاشگری
جسمانی در کودکان کمتوان ذهنی میتوان به عوامل
زیستشناختی مانند آسیب مغزی ،اختالالت هورمونی ،صرع و
عوامل روانشناختی مانند مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
محدود ،افسردگی ،اختالالت شخصیتی و عزت نفس پایین
اشاره کرد (.)23
تأخیرات زبانی از جمله مشکالت رایج در کودکان کمتوان
ذهنی است .در این کودکان تحول زبان نسبت به سایر
زمینهها با تأخیر بیشتری روبرو است ،که از مهمترین علل آن
میتوان به آسیب مغزی ،محدودیتهای شناختی ،کمشنوایی
و مشکالت رفتاری اشاره کرد .کودکان کمتوان ذهنی به
درجات مختلف نقایص زبان بیانی و زبان درکی را نشان می-
دهند .برای مثال ،رشد زبان بیانی در این کودکان آهستهتر و
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طول جمالت کوتاهتر میباشد ( .)20پژوهشهای گستردهای
در زمینه رابطۀ رشد زبان و مشکالت رفتاری صورت گرفته
است .نتایج در بررسی رابطۀ پرخاشگری جسمانی و
مهارتهای زبان بیانی کودکان عادی نشان داد بین میزان
پرخاشگری جسمانی و مهارتهای زبان بیانی همبستگی
منفی وجود دارد ( 6و  .)21عالوه براینConti- ،
 Ramsdenو  )26( Bottingگروهی از کودکان دارای
نقص زبانی را در  7و  22سالگی مورد بررسی قرار دادند ،نتایج
بیانگر آن بود که بین نقص در مهارتهای زبان بیانی در 7
سالگی و قربانی کردن همساالن به وسیله پرخاشگری
جسمانی در  22سالگی ارتباط وجود دارد .از سوی
دیگر Richman،و  )27( Lindgrenدریافتند کودکان
پرخاشگر جسمانی نمرات پایینی در دامنه لغات ،فهم زبان،
زبان درکی و بیانی ،تکرار و تکمیل جمالت دارند .همچنین،
میانگین تعداد کلماتی که در هر جمله بکار میبرند نیز بسیار
کمتر از سایر کودکان است.
از آنجا که پرخاشگری جسمانی در افراد کمتوان ذهنی خفیف
اغلب با پیامدهای منفی مانند ناتوانی در رشد و حفظ روابط
اجتماعی مناسب با دیگران در کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی
همراه است؛ بنابراین ،تشخیص این مشکل و مداخلههای
بهنگام می تواند از ادامۀ این رفتار در آینده پیشگیری نماید
( .)1از سوی دیگر ،تحقیقات نشان داده است حضور کودکان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر در برنامههای آموزشی فراگیر
( :Inclusionحضور کودک کمتوان ذهنی در مدارس عادی
با کمک معلمیار) منجر به بهبود مهارتهای زبانی و اجتماعی
این گروه در مقایسه با کودکان کمتوان ذهنی که در مراکز
مخصوص دانشآموزان کمتوان ذهنی تحصیل میکنند،
میشود ( .)28بنابراین ،بررسی رشد زبانی این گروه از کودکان
به دلیل ارتباط بین رشد زبان و توانایی شناختی از اهمیت
ویژهای برخوردار است .از سوی دیگر ،پژوهشها در زمینۀ
ارتباط پرخاشگری جسمانی و مهارتهای زبانی در کودکان
عادی و کودکان کمتوان ذهنی در ایران صورت نگرفته است؛
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الزم به ذکر است که بیشتر مطالعات انجام شده به بررسی
میزان پرخاشگری جسمانی و مقایسه آن در کودکان عادی و
کمتوان ذهنی پرداخته است و رابطۀ مهارتهای زبانی و
پرخاشگری جسمانی کودکان کمتوان ذهنی مورد بررسی قرار
نگرفته است .لذا بررسی رابطۀ ابعاد مختلف رشد زبان و
پرخاشگری جسمانی در کودکان کمتوان ذهنی میتواند
متخصصان تعلیم و تربیت استثنایی ،گفتاردرمانگران و والدین
را در روبرو شدن با معضالتی از این نوع در جریان آموزش
کمک کند .از اینرو ،در پژوهش حاضر به بررسی سؤاالت زیر
پرداخته شده است :الف :آیا بین ابعاد مختلف رشد زبان (زبان
بیانی و زبان درکی) و پرخاشگری جسمانی همبستگی
معنیدار وجود دارد؟ ب :آیا تفاوت معنیداری بین دختران و
پسران کمتوان ذهنی در میزان بروز پرخاشگری جسمانی
وجود دارد؟ ج :آیا تفاوت معنیداری بین دختران و پسران
کمتوان ذهنی در مهارت زبان درکی و زبان بیانی وجود دارد؟
مواد و روشها
این پژوهش به روش غیرتجربی و مقطعی انجام شد .برای
انتخاب نمونهها ،از روش نمونهگیری چندمرحلهای استفاده
گردید .ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش استثنایی
شهر شیراز و کسب مجوز از این سازمان ،از بین کلیۀ مراکز
آموزشی کودکان کمتوان ذهنی و براساس مناطق چهارگانۀ
آموزش و پرورش ،چهار مرکز آموزشی انتخاب شد؛ ابتدا با
استفاده از اطالعات موجود در پروندۀ بهداشتی آزمودنیها،
اطالعات مربوط به نمونهها استخراج و بررسی شدند .سپس
براساس این اطالعات و مشاهدههای مستقیم مربیان ،کودکان
دارای مشکالت شنوایی ،نابینایی ،معلولیت جسمی حرکتی،
صرع و اوتیسم از نمونهها حذف شدند .عالوه بر این ،داشتن
بهرۀ هوشی  10تا  70از معیارهای ضروری ورود به مطالعه
بود .برای اجرای آزمون ،ابتدا توضیحات الزم به مربیان و
والدین داده شد .در نهایت ،پس از تکمیل فرم رضایتنامه
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توسط والدین 12( 201 ،دختر و  12پسر) کودک  6تا  8ساله
کمتوان ذهنی آموزشپذیر براساس نمونهگیری طبقهای (سن
و جنسیت) انتخاب شدند .الزم به ذکر است که حجم نمونه در
این مطالعه با استفاده از فرمول کوکران توسط مشاور آمار
تعیین شد.
جهت تعیین سطح مهارتهای زبانی کودکان از آزمون رشد
زبان ()Test of Language Development-3
( )20و برای تشخیص پرخاشگری جسمانی در کودکان از
پرسشنامۀ پرخاشگری آشکار و رابطهای ( )10استفاده شد .در
ابتدا ،با فراهم آوردن شرایط و محیط آزمایش مناسب و
برقراری رابطۀ همدلی با آزمودنیها ،آزمون رشد زبان
 TOLD-3به صورت انفرادی توسط آزمونگری باتجربه که
تخصص الزم در زمینۀ آسیبشناسی گفتار و زبان را داشت،
اجرا شد .عالوهبراین ،تا حد امکان سعی شد دستورالعملها
دقیقاً طبق راهنمای مقیاس اجرا گردد .آزمون TOLD-
P3دارای  0خرده آزمون در زمینۀ سنجش رشد زبان کودکان
 0تا  8سال و  22ماه میباشد .در مطالعۀ حاضر ،جهت تعیین
سطح مهارت زبان بیانی کودکان از خردهآزمونهای واژگان
شفاهی ( 18گویه) و تکمیل دستوری ( 18گویه) استفاده شد.
همچنین ،از خردهآزمونهای واژگان تصویری ( 30گویه) و
درک دستوری ( 11گویه) برای سنجش سطح مهارت زبان
درکی کودکان استفاده گردید .پایایی این مقیاس با استفاده از
روش همسانی درونی برای  1گروه سنی با میانگین ضریب
آلفای کرونباخ برای مهارتهای زبان بیانی و زبان درکی به
ترتیب  0/00و  0/81گزارش شده است .روایی آزمون نیز با
استفاده از روایی محتوا ،روایی مالک و روایی سازه مورد
بررسی قرار گرفته است که همگی مطلوب گزارش شده است
( .)20در مرحلۀ بعد ،پرسشنامه پرخاشگری آشکار و رابطهای
توسط  26معلم که سابقۀ تدریس آنها از  1تا  10سال
(میانگین=  21/2و انحراف معیار=  )0/18متغیر بود برای هر
یک از کودکانی که به وسیله آزمون رشد زبان ارزیابی شده
بودند ،تکمیل گردید .پرسشنامۀ پرخاشگری آشکار و رابطهای
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حاوی  12گویه چهار گزینهای (به ندرت= ،2یکبار در ماه=،1
یکبار در هفته= ،3و اغلب روزها= )0در زمینه سه عامل
پرخاشگری جسمانی ( 7گویه) ،پرخاشگری رابطهای ( 8گویه)
و پرخاشگری واکنشی کالمی بیش فعال ( 6گویه) میباشد.
پرسشها در این پرسشنامه طوری تنظیم شدهاند که در
برگیرندۀ درجات متفاوتی از شدت بروز پرخاشگری بوده و
براساس میزان بروز رفتار درجهبندی میشوند .مقدار ضریب
آلفای کرونباخ برای هر سه عامل پرخاشگری جسمانی،
رابطهای و واکنشی کالمی پیش فعال به ترتیب ،0/80 ،0/81
و  0/83و برای کل آزمون  0/02گزارش شده است ( .)10در
این پژوهش از بخش پرخاشگری جسمانی پرسشنامه فوق
استفاده شد .در مرحلۀ آخر ،دادههای استخراج شده با کمک
نرمافزار  SPSS18و با استفاده از روشهای آماری ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل در سطح معنیداری
 p>0/01تحلیل شدند.
یافتهها

در مطالعۀ حاضر ،به منظور تعیین همبستگی نمرات مهارت
زبان درکی و زبان بیانی با پرخاشگری جسمانی از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به نتایج ارائه شده در
جدول  ،2بین مهارت زبان بیانی و پرخاشگری جسمانی
همبستگی منفی و معنیداری ( )p= 0/008 ،r=-0/16وجود
داشت .به دیگر سخن ،ضعف در مهارت زبان بیانی منجر به
افزایش پرخاشگری جسمانی در کودکان کمتوان ذهنی
میشود .همچنین ،بین مهارت زبان درکی و پرخاشگری
جسمانی همبستگی منفی و معنیداری مشاهده شد (-0/13
= .)p=0/020 ،rعالوه بر این ،به جز در خردهآزمون واژگان
تصویری ،بین نمرات سه خردهآزمون واژگان شفاهی (-0/18
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= ،)p=0/001 ،rتکمیل دستوری ( )p=0/020 ،r=-0/13و
درک دستوری ( )p=0/021 ،r=-0/11و پرخاشگری جسمانی
همبستگی منفی و معنیداری وجود داشت.
همچنین ،به منظور بررسی کاملتر رابطۀ بین مهارت زبان
بیانی ،زبان درکی و پرخاشگری جسمانی ،ضریب همبستگی
پیرسون به طور جداگانه برای دختران و پسران مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج نشان داد بین زبان بیانی و پرخاشگری
جسمانی دختران رابطۀ منفی و معنیدار وجود دارد (،r=-0/38
 .)p>0/02به عبارت دیگر ،ضعف در مهارت زبان بیانی
دختران منجر به افزایش پرخاشگری جسمانی در آنان میشود.
این در حالی است که رابطه معنیداری بین مهارتهای زبان
بیانی ،زبان درکی و پرخاشگری جسمانی در پسران وجود
نداشت (جدول .)2
به منظور مقایسۀ میانگین نمرات پرخاشگری جسمانی دختران
و پسران کمتوان ذهنی از روش آماری تی مستقل استفاده شد.
نتایج در جدول  1گزارش شده است .نتایج نشان داد بین
میانگین نمرات پرخاشگری جسمانی دختران و پسران کمتوان
ذهنی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p=0/020به طوریکه،
پسران در مقایسه با دختران ،پرخاشگری جسمانی بیشتری
بروز میدادند .بررسی فراوانی بروز پرخاشگری جسمانی شدید
که اشاره به بروز رفتار پرخاشگرانه در اغلب روزها دارد ،نشان
داد کتککاری با کودکان از بیشترین فراوانی ( )%12/6و
استفاده از چوب و وسایل مشابه در دعوا و وارد آوردن صدمات
جدی در کتککاری از کمترین فراوانی ( )%1برخوردار بودند.
عالوهبراین ،مقایسۀ میانگین نمرات مهارت زبان بیانی و زبان
درکی ،با استفاده از روش آماری تی مستقل ،نشان داد تفاوت
معنیداری بین دختران و پسران کمتوان ذهنی در این
مهارتها وجود ندارد.
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جدول  .2ضریب همبستگی نمرات مهارت زبان درکی ،زبان بیانی و خرده آزمونهای رشد زبان با پرخاشگری جسمانی
پرخاشگری جسمانی

ابعاد و خرده آزمونهای
مختلف رشد زبان

دختران
**-0/38

پسران
-0/11

كل نمونه
**-0/16
-0/18
*-0/13

**

-0/02
*-0/30

-0/11
-0/13

زبان دركی

*-0/13

-0/16

-0/16

واژگان تصویری

-0/27
*-0/11

-0/20
*-0/30

-0/10
-0/11

زبان بيانی

**

واژگان شفاهی
تكميل دستوری

درک دستوری

* سطح معنیداری کمتر از 0/01
** سطح معنیداری کمتر از 0/02

جدول  .1مقایسۀ میانگین نمرات زبان درکی ،زبان بیانی و پرخاشگری جسمانی در دختران و پسران کمتوان ذهنی
دختران
متغيرها
پرخاشگری جسمانی
زبان بيانی
زبان دركی

پسران

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

t


p

8/32
21/00
16/12

1/10
20/11
20/70

22/07
21/20
16/12

0/06
20/01
0/83

0/00
0/000
0/013

p>0/02
N.S
N.S

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ مهارت زبان بیانی و زبان
درکی با پرخاشگری جسمانی در کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر شهر شیراز بود .نتایج نشان داد بین مهارت زبان
بیانی و زبان درکی با پرخاشگری جسمانی در کودکان کمتوان
ذهنی همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد .نتایج پژوهش
حاضر همسو با نتایج مطالعات  )21( Dionneو Estrem
( )6بود که دریافتند بین پرخاشگری جسمانی و نمرات رشد
زبان کودکان عادی همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد.
عالوه براین ،یافتۀ این پژوهش نشان داد بین واژگان شفاهی
و پرخاشگری جسمانی همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد؛
که با یافته  )21( Dionneهمسو است .از سوی دیگر ،یافته
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  )1000( Kristyکه نشان داد
بین توانایی زبان بیانی و پرخاشگری جسمانی رابطه وجود
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ندارد ،همسو نیست ( .)12در مجموع ،به نظر میرسد کودکانی
که خزانۀ واژگان ضعیفی دارند کمتر قادر به بیان کالمی افکار
و احساسات خود هستند ،در نتیجه به دشواری میتوانند این
اطالعات را به دیگران انتقال دهند .همچنین ،این کودکان
ممکن است خود را به شیوهای پرخاشگرانه که بیشتر ناشی از
ضعف مهارتهای زبانی و مهارتهای اجتماعی است ،بیان
کنند (.)11
بررسی تفاوت میانگین نمرات پرخاشگری جسمانی در دختران
و پسران کمتوان ذهنی نشان داد پسران پرخاشگری جسمانی
بیشتری در مقایسه با دختران بروز میدهند .یافته پژوهشی
حاضر قابل مقایسه با یافته توصیفی شهیم ( )20که به بررسی
پرخاشگری جسمانی در کودکان عادی دبستانی پرداخته است،
میباشد؛ میانگین نمرات پرخاشگری جسمانی کودکان عادی
( )6/60و کمتوان ذهنی ( )0/00نشان میدهد که کودکان
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عادی پرخاشگری جسمانی کمتری را در مقایسۀ با کودکان
کمتوان ذهنی مطالعۀ حاضر ،نشان میدهند .عالوه براین،
پسران عادی و کمتوان ذهنی نسبت به دختران عادی و
کمتوان ذهنی پرخاشگری جسمانی بیشتری بروز میدادند.
همچنین ،نتیجه پژوهش حاضر با نتایج تحقیق  Crockerو
همکاران ( )21که نشان دادند پسران کمتوان ذهنی در
مقایسه با دختران کمتوان ذهنی پرخاشگری جسمانی بیشتری
نشان میدادند ،همسو است .بنابراین ،نتیجه گرفته میشود که
کمبود مهارتهای سازشی و شناختی میتواند منجر به
افزایش مشکالت رفتاری از قبیل پرخاشگری جسمانی در این
گروه از کودکان شود .عالوه براین ،دختران اغلب پرخاشگری
جسمانی کمتری در مقایسه با پسران به کار میبرند ،به دلیل
آنکه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی پرخاشگری جسمانی
مناسب نقش جنسیتی دخترانه نمیباشد .از سوی دیگر ،رفتار
پرخاشگری در پسران در گروه همساالن تشویق میشود ،در
حالیکه در دختران رفتار پرخاشگرانۀ جسمانی اصوالً با
نکوهش همراه است.
مقایسۀ وضعیت رشد زبان در دو گروه دختران و پسران
کمتوان ذهنی تحت مطالعه نشان داد بین میانگین نمرات
مهارتهای زبان بیانی و زبان درکی دختران و پسران کمتوان
ذهنی تفاوت معنیداری وجود ندارد .یافتهای که همسو با
نتایج گزارش شده توسط  Thomas-Tateو همکاران ()13
است که گزارش کردند بین میانگین نمرات رشد زبان دختران
و پسران پیشدبستانی تفاوت معنیداری وجود ندارد .عالوه
براین ،نتایج پژوهش حاضر با یافته حسنزاده و مینایی ()20
مبنی بر عملکرد بهتر دختران نسبت به پسران در آزمون
 TOLD-P3مغایرت دارد .آسیب مغزی و تواناییهای
شناختی ضعیف مانند فراخنای حافظۀ کوتاهمدت محدود
ممکن است مسئول تأخیر در مهارتهای زبانی این گروه از
کودکان باشند ( .)23از آنجا که بسیاری از کودکان کمتوان
ذهنی دارای اختالالت گفتاری هستند ،اغلب از برقراری
ارتباط با دیگران اجتناب میکنند که این امر منجر به از دست
دادن فرصت تمرین مهارت تعامل اجتماعی با دیگران شده و
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اثرات منفی آن تا مراحل بعدی رشد در نوجوانی و بزرگسالی
ادامه مییابد.
نتيجهگيری
ضعف در مهارتهای زبان بیانی و زبان درکی میتواند کودکان
کمتوان ذهنی را در معرض پرخاشگری جسمانی قرار دهد.
بنابراین ،برنامههای مداخلهای مانند آموزش مهارتهای
اجتماعی و برنامههای پیشگیری از تأخیر زبانی و گفتاردرمانی
میتواند منجر به کاهش پرخاشگری جسمانی در این گروه از
کودکان شود.
محدودیتها
در این تحقیق ارزیابی پرخاشگری جسمانی با استفاده از
پرسشنامه ـ فرم نظرسنجی از معلمان ـ انجام شده است؛ و
دیگر روشهای ارزیابی پرخاشگری مانند مشاهدۀ مستقیم،
نظرسنجی از والدین و همساالن بکار گرفته نشده است.
بنابراین ،احتمال سوگیری معلمان نسبت به رفتار کودکان را
باید مورد توجه قرار داد .عالوه براین ،با توجه به داشتن
محدویت دامنه سنی ( 0تا  8سال و  22ماه) در آزمون رشد
زبان  TOLD-3و معیارهای ورود به مطالعه ،امکان ارزیابی
گروه بیشتری از کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر دبستانی،
میسّر نبود.
پيشنهادها
برای انجام پژوهشهای آتی به نظر میرسد بررسی تأثیر
آموزش مهارتهای اجتماعی و رشد زبانی در این گروه از
کودکان بتواند در امر آموزش مهارتهای زبانی و رفتاری
راهگشا باشد.
تشكر و قدردانی
مراتب سپاس خود را از کلیۀ معلمان و مدیران محترم مدارس
و سرکار خانم زهرا رزمجویی که در به انجام رساندن این
پژوهش ما را یاری کردند ،ابراز میداریم.
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The relationship between language development and physical aggression
among children with intellectual disability
Maryam Razmjoee*, Sima Shahim1, Leili Salmani Khanekahdani2
Original Article

Abstract
Introduction: One of the most common behavioral problems in children with intellectual disability is
physical aggression. Physical aggression is described as behaviors such as hitting, kicking, throwing
object and threatening with the intent to harm others. Physical aggression is related to the different factors
such as language skills, which has been examined among intellectually disabled children in the present
study.
Materials and Methods: In a descriptive cross-sectional survey, 102 intellectually disabled children of 6
and 8 years old (51 girls and 51 boys) who satisfied the inclusion criteria were recruited from educational
centers for children with intellectual disability in Shiraz by stratified sampling method (age and gender).
The Test of Language Development-Primary: 3rd Edition (TOLD-3) and Overt and Relational Aggression
Questionnaire were used to assess children. Data was analyzed by Pearson’s correlation coefficient and
independent t-test. Significance level was set at less than 0.05.
Results: There was a negative and significant correlation among physical aggression, expressive language
(p=0.008) and receptive language (p=0.019). Furthermore, more boys than girls expressed physical
aggression (p=0.014). There was no a significant difference among boys and girls in expressive and
receptive language skills.
Conclusion: Intellectually disabled children with the low levels of expressive and receptive language
skills are more likely to express physical aggression. Although poor expressive language skills of
intellectually disabled girls facilitate to express physically aggressive behaviors, there was no any relation
between language skills and physical aggression among boys with intellectual disability.
Keywords: intellectually disabled children, receptive language, expressive language, physical aggression
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