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Abstract: Language adaptation is one of the basic conditions for success in communication,
thinking and social inclusion of students with intellectual disabilities. This study reflects the results
of assessing the level of language adaptation and the correlation between the level of language
adaptation and the age group of students with intellectual disabilities from 8-15 years old attending
primary school.
Keywords: Language adaptation, adaptive behavior scale ABS-S:2, intellectual disability
students.
1. Mở đầu
Thích ứng là một trong những điều kiện cơ bản quyết
định sự thành công trong bất kì hoạt động nào của con
người. Điều này được D.A. Andreeva (1972) - nhà tâm
lí học Liên Xô đã viết: “Thích ứng là tiền đề cho sự thành
công của mỗi cá nhân trong mỗi lĩnh vực hoạt động nhất
định. Nhờ có thích ứng con người có thể lĩnh hội được
những tri thức mới, những kĩ năng, kĩ xảo mới và biến
chúng thành vốn sống, vốn kinh nghiệm cho bản thân,
dần hoàn thiện nhân cách của chính mình” [1]. Đối với
học sinh (HS) khuyết tật trí tuệ (KTTT) do gặp nhiều khó
khăn về nhận thức, ngôn ngữ và giao tiếp thì thích ứng
ngôn ngữ (TƯNN) là cơ hội để các em có thể phát triển
nhận thức, tình cảm xã hội và là cơ sở để tham gia học
cùng với các HS không khuyết tật trong môi trường giáo
dục hòa nhập. Mức độ TƯNN của HS KTTT phụ thuộc
vào yếu tố: Mức độ khuyết tật, độ tuổi, giới tính, mức độ
TƯNN tiếp nhận, ngôn ngữ diễn đạt, giao tiếp xã hội…
Bài viết nghiên cứu và trình bày kết quả về mức độ
TƯNN của HS KTTT cấp tiểu học hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các phương pháp đánh giá mức độ thích ứng
ngôn ngữ
Để đánh giá đạt kết quả khách quan về mức độ
TƯNN của HS KTTT, nghiên cứu này đã sử dụng kết
hợp nhiều phương pháp như:
- Phỏng vấn: Phỏng vấn phụ huynh để thu thập thông
tin về quá trình phát triển của HS, về quá trình phát triển
ngôn ngữ của HS tại gia đình; Phỏng vấn giáo viên (GV)
trong thời gian HS học tại nhà trường, trung tâm.
- Quan sát: Quan sát và ghi chép trong các giờ học,
giờ chơi để đánh giá mức độ TƯNN.
- Trắc nghiệm vẽ hình người Goodenough để đánh
giá mức độ KTTT.
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- Thang đo hành vi thích ứng ABS-S:2 (Adaptive
Behavior Scale - School, 2nd Edition) để đánh giá mức
độ TƯNN. Thang đo này do 3 tác giả người Hoa Kì là
Lambert, Nihira, Leland và được Hiệp hội nghiên cứu về
KTTT Hoa Kì AAMR phát hành năm 1993 (tác giả Trần
Thị Lệ Thu dịch và hiệu đính năm 2003) [2].
- Thống kê, xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS 22.0
để phân tích mối tương quan giữa mức độ TƯNN với
mức độ KTTT.
2.2. Khách thể đánh giá
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung đánh giá
mức độ TƯNN của 33 HS KTTT (từ 8-15 tuổi) đang học
lớp 2 và lớp 3 tại Trung tâm phục hồi chức năng và Giáo
dục trẻ khuyết tật tỉnh Khánh Hòa; Trường Thiểu năng
Hoa Phong Lan, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Thời gian tiến
hành đánh giá vào tháng 3/2019.
2.3. Tổ chức đánh giá
Quy trình đánh giá được tiến hành gồm 2 phần:
- Phần 1: Đánh giá mức độ KTTT (trắc nghiệm vẽ
hình người của Goodenough):
Bước 1: Chọn mẫu đánh giá: 33 HS KTTT lớp 2 và
lớp 3, độ tuổi từ 8-15 tuổi.
Bước 2: Tiến hành trắc nghiệm vẽ hình người (yêu
cầu trẻ thực hiện hình vẽ).
Bước 3: Chấm điểm hình vẽ: Có tất cả 52 tiêu chí,
mỗi tiêu chí là 1 điểm (chỉ chấm các chi tiết hình vẽ của
HS, không chấm điểm thẩm mĩ của hình vẽ).
Bước 4: Kết luận: Dựa vào tổng điểm hình vẽ  Tính
tuổi thực và tuổi trí tuệ  Chỉ số trí tuệ (IQ) được tính
theo công thức:
Tuoåi trí tueä
IQ
x100
Tuoåi thöïc
 Kết luận mức độ KTTT.
Email: chinhedu.gddb@gmail.com
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- Phần 2: Đánh giá mức độ TƯNN (thang đo ABSS:2):
Bước 1: Xây dựng phiếu phỏng vấn phụ huynh: Gồm
15 câu hỏi, trong đó có 9 câu trả lời dưới hình thức
khoanh tròn vào lĩnh vực mà HS thực hiện được cao nhất
và 6 câu trả lời dưới dạng đánh dấu X vào những hành vi
mà HS thực hiện được thấp nhất về TƯNN.
Bước 2: Chọn mẫu đánh giá: Sử dụng mẫu của trắc
nghiệm vẽ hình người.
Bước 3: Thu thập thông tin thông qua quan sát, ghi
chép trong các giờ học, giờ chơi của HS; trao đổi với GV
để thu thập thêm thông tin của HS tại Trung tâm.
Bước 4: Chấm điểm thô trên phiếu trắc nghiệm thang
đo ABS-S:2 gồm 10 item (từ item 37- item 46) thuộc lĩnh
vực TƯNN bao gồm: ngôn ngữ tiếp nhận, ngôn ngữ diễn
đạt và giao tiếp xã hội.
- Cách chấm điểm: + Khoanh tròn vào số ở mức cao
nhất mà HS làm được; + Khoanh tròn vào tất cả các câu
trả lời, nếu “có” thì khoanh tròn vào ô “có” ; “không” thì
khoanh tròn vào ô “không”; + Tính tổng điểm thô của
từng item cụ thể và của cả lĩnh vực TƯNN bằng cách
cộng điểm thô của các item.
Bước 5: Đánh giá và kết luận:
Sau khi có điểm thô của lĩnh vực TƯNN, tra bảng
bách phân vị B18 và C21 chuyển điểm thô sang điểm
chuẩn và đưa ra kết luận về mức độ TƯNN theo thứ bậc
sau:
TT
Điểm chuẩn
Mức độ TƯNN
1
17 - 20
Rất cao
2
15 - 16
Cao
3
13 - 14
Trên trung bình
4
8 - 12
Trung bình
5
6-7
Dưới trung bình
6
4-5
Kém
7
1-3
Rất kém
2.4. Kết quả nghiên cứu
2.4.1. Mức độ khuyết tật trí tuệ của học sinh
Đánh giá mức độ KTTT theo tiêu chí độ tuổi và giới
tính thu được kết quả như bảng 1:
Qua thống kê bằng phần mềm SPSS tính hệ số tương
quan giữa 2 nhân tố mức độ KTTT theo giới tính, mức
độ KTTT theo độ tuổi (Correlations Test), chúng tôi nhận
thấy, kết quả tương quan Sig. (2-tailed) giữa mức độ
KTTT theo giới tính và theo độ tuổi của 33 HS đều nhỏ
hơn 5%, độ tin cậy đạt 95%, sự chênh lệch về tương quan
như sau:
- Mức độ KTTT với độ tuổi có sự chênh lệch rõ nét
từ 0,08% đến 0,97%. Do đó có thể khẳng định mức độ
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KTTT tại thời điểm đánh giá phụ thuộc vào độ tuổi.
Ngoài ra, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác (môi
trường chăm sóc, giáo dục tại gia đình và Trung tâm).
Qua kiểm tra trực tiếp bằng thang đo Goodenough còn
nhận thấy trong cùng một nhóm tuổi cũng có sự chênh
lệch về mức độ khuyết tật.
- Mức độ KTTT theo giới tính không có sự chênh
lệch đáng kể, lần lượt là 0,21% và 0,22% điều này phản
ánh ý nghĩa tương quan: Mức độ KTTT không phụ thuộc
hoàn toàn vào giới tính.
Như vậy có thể kết luận: yếu tố độ tuổi có ảnh hưởng
đến mức độ KTTT của các HS được nghiên cứu. Mức độ
KTTT không đồng đều ở hai nhóm lứa tuổi; trong cùng
một nhóm tuổi có sự chênh lệch về mức độ KTTT; mức
độ KTTT theo giới tính không có sự chênh lệch đáng kể.
Bảng 1. Tương quan mức độ KTTT
với độ tuổi và giới tính
Hệ số tương quan (Correlations Test)
Mức độ
KTTT

Giới
tính

Độ
tuổi

Hệ số tương quan
Mức độ
ĐLC
KTTT
N

1

0,21

0,08

0,21

0,22

0,97

33

33

33

Hệ số tương quan

0,22

1,00

0.00

ĐLC

0,23

Giới
tính

N
Hệ số tương quan
Độ tuổi ĐLC
N

1,0

33

33

33

0,00

0,00

1,00

0,97

1,00

33

33

33

(Trong đó: * Hệ số tương quan: Correlations;
* Tổng số khách thể nghiên cứu N; Độ lệch chuẩn
(ĐLC): Sig. (2-tailed): >0,5% - tỉ lệ thuận giữa mức độ
KTTT với độ tuổi và giới tính)
2.4.2. Mối tương quan giữa mức độ thích ứng ngôn ngữ
với mức độ khuyết tật trí tuệ
- Mối tương quan giữa mức độ TƯNN tiếp nhận với
mức độ KTTT (xem bảng 2):
Bảng 2 với tiêu chí “ngôn ngữ tiếp nhận” gồm: đọc
hiểu từ và câu; hiểu lời hướng dẫn của GV cho kết quả
cụ thể về mức độ tương quan TƯNN tiếp nhận như sau:
+ Có 2 HS đạt mức độ TƯNN tiếp nhận ở mức cao với
mức điểm trung bình tương ứng là 1,0, do đó ĐLC 0,0%
đều không phản ánh về giới tính hay độ tuổi có khác biệt.
Nếu xét theo mức độ KTTT thì khả năng TƯNN của 2
trẻ này đều có chỉ số trí tuệ ở mức nhẹ; + HS KTTT có
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mức độ TƯNN ở mức trên trung bình và trung bình lần
lượt 9 HS (ĐLC là 0,7% theo mức độ KTTT, 0,5% theo
độ tuổi và giới tính). Như vậy, tương quan về mức độ
KTTT với TƯNN tiếp nhận đều trên 0.5% cho thấy
không có ảnh hưởng đến mức độ thích ứng; + HS KTTT
có mức độ TƯNN dưới trung bình (6 HS), ĐLC 0,8%,
theo tiêu chí độ tuổi cũng trên 0,5%; + HS KTTT có mức
độ TƯNN ở mức kém (1 HS) và rất kém (2 HS), trong
đó có 2 em ở nhóm độ tuổi 8-11, đây là trường hợp HS
có mức độ KTTT nặng, 2 em hầu như gặp hạn chế về
ngôn ngữ tiếp nhận.
Bảng 2. Tương quan giữa mức độ TƯNN tiếp nhận
với mức độ KTTT
Ngôn ngữ tiếp nhận
Cao
Trên trung
bình
Trung
bình
Dưới
trung bình
Kém

Rất kém
Tổng số
khách thể

TB
N
ĐLC
TB
N
ĐLC
TB
N
ĐLC
TB
N
ĐLC
TB
N
ĐLC
TB
N
ĐLC
TB
N

Means Test
Mức độ
KTTT
1,00
2
0,00
1,44
9
0,73
2,00
13
0,00
2,33
6
0,82
3,00
1
0,00
3,00
2
0,00
1,94
33

Giới
tính
1,00
2
0,00
1,56
9
0,53
1,69
13
0,48
2,00
6
0,00
2,00
1
0,00
1,50
2
0,71
1,67
33

Độ tuổi
1,00
2
0,00
1,67
9
0,50
1,54
13
0,52
1,50
6
0,55
1,00
1
0,00
2,00
2
0,00
1,55
33

(Trong đó: * Giá trị trung bình (TB): Mean;
* Số khách thể nghiên cứu (N): * Độ lệch chuẩn (ĐLC)
Std. Deviation: >0,5% - có sự đồng nhất giữa mức độ
KTTT với độ tuổi và giới tính)
Kết quả trên cho thấy: phần lớn các HS KTTT ở mức
độ nhẹ có mức độ TƯNN tiếp nhận ở mức trung bình là
những HS có khả năng nhận thức và giao tiếp tương đối
tốt trong lớp. Các em có khả năng thực hiện các tiêu chí
về viết, nói, sử dụng từ, đọc hiểu câu ngắn một cách khá
thuần thục. Cụ thể như: quan sát trong giờ hội thoại các
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HS khá tự tin khi nói về các chủ đề được GV gợi ý; đọc
được các câu ngắn theo mẫu GV ghi trên bảng; sử dụng
từ khá phù hợp với ngữ cảnh khi GV gợi ý. Có nhiều HS
nói đúng trong lần trả lời đầu tiên câu hỏi của GV.
Như vậy, HS KTTT ở mức độ nhẹ thì cũng có mức
độ TƯNN ở mức cao nhất trong các mức độ mà HS
KTTT có thể đạt về tiêu chí “ngôn ngữ tiếp nhận”. Vì
vậy, mức độ KTTT tỉ lệ thuận với mức độ TƯNN của
HS. HS KTTT nhóm tuổi 12-15 có mức độ TƯNN cao
hơn nhóm tuổi 8-11.
- Mối tương quan giữa mức độ TƯNN diễn đạt với
mức độ KTTT (xem bảng 3):
Bảng 3. Tương quan giữa mức độ TƯNN diễn đạt
với mức độ KTTT
Means Test
Mức độ
Giới
Ngôn ngữ diễn đạt
Độ tuổi
KTTT
tính
TB
1,00
1,00
1,25
Cao
N
4
4
4
ĐLC
0,00
0,00
0,50
TB
1,38
1,75
1,50
Trên
N
8
8
8
trung bình
ĐLC
0,52
0,46
0,54
TB
2,00
1,69
1,77
Trung bình
N
13
13
13
ĐLC
0,00
0,48
0,44
TB
2,86
1,86
1,29
Dưới
N
7
7
7
trung bình
ĐLC
0,38
0,38
0,49
TB
3,00
2,00
2,00
Kém
N
1
1
1
ĐLC
0,00
0,00
0,00
TB
1,94
1,67
1,55
Tổng số
N
33
33
33
khách thể
ĐLC
0,70
0,48
0,51
(Trong đó: * Giá trị trung bình (TB): Mean;
* Số khách thể nghiên cứu (N): * Độ lệch chuẩn (ĐLC)
Std. Deviation: >0,5% - có sự đồng nhất giữa mức độ
KTTT với độ tuổi và giới tính)
Ở bảng 3 với tiêu chí “ngôn ngữ diễn đạt” gồm: nói,
viết và sử dụng từ cho kết quả cụ thể về mức độ tương
quan TƯNN diễn đạt như sau: + Có 4 HS đạt mức độ
TƯNN diễn đạt ở mức cao với mức điểm trung bình
tương ứng là 1,0, do đó ĐLC 0,5% đều không phản ánh
yếu tố giới tính hay độ tuổi có ảnh hưởng đến mức độ
thích ứng; + HS KTTT có mức độ TƯNN diễn đạt ở mức
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trên trung bình và trung bình lần lượt là 8 HS (ĐLC là
0,5% theo mức độ KTTT, 0,4% theo độ tuổi và 0,5 %
giới tính); + HS KTTTcó mức độ TƯNN dưới TB (7
HS), ĐLC 0,3%, theo độ tuổi 0,3% theo giới tính 0.4%.
Như vậy, sự khác biệt về tương quan mức độ KTTT với
TƯNN diễn đạt thể hiện cả theo giới tính và độ tuổi; +
HS KTTT có mức độ TƯNN diễn đạt ở mức kém (1 HS)
thuộc 1 nhóm độ tuổi nên không thể hiện ĐLC rõ ràng.
Kết quả trên cho thấy, mặc dù so với tiêu chí “ngôn
ngữ tiếp nhận” thì “ngôn ngữ diễn đạt” đối với HS KTTT
đòi hỏi khó hơn về cả kĩ năng sử dụng từ, khả năng nhận
thức và tư duy để diễn đạt mong muốn HS cần thể hiện
ra bằng lời nói. Tuy nhiên, số HS có mức độ TƯNN diễn
đạt ở mức cao trội hơn so với tiêu chí “ngôn ngữ tiếp
nhận”. Qua tìm hiểu và dự giờ thực tế tại lớp, chúng tôi
nhận thấy: 4 HS trên điều được can thiệp sớm tại Trung
tâm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình và
nhà trường; do đó việc sử dụng từ ngữ để giao tiếp đúng
tình huống được các em làm khá tốt. Hơn nữa, xếp loại
mức độ KTTT của 4 HS đều ở mức nhẹ.
Trong quá trình đánh giá, ngoài việc sử dụng các tiêu
chí theo thang đo hành vi thích ứng ABS-S:2 kết hợp với
dự giờ, chúng tôi nhận thấy, một số HS có mức độ KTTT
trung bình cũng có mức độ TƯNN tương đương những
HS KTTT mức độ nhẹ; những HS KTTT mức độ trung
bình hoàn toàn có thể thực hiện các kĩ năng trong các
hoạt động phát triển ngôn ngữ và giao tiếp như các HS
KTTT mức độ nhẹ. Có nhiều trường hợp khi kiểm tra
trực tiếp có HS thực hiện một số tiêu chí về nói, viết, sử
dụng từ ngữ khá tốt, chúng tôi khó có thể phân biệt được
em đó thuộc nhóm HS KTTT nhẹ. Tuy nhiên, khi sử
dụng tiêu chí của thang đo ABS-S:2 thì các em lại chỉ đạt
ở mức độ TƯNN trung bình và dưới trung bình.
Như vậy, những HS KTTT mức độ trung bình có
mức độ TƯNN diễn đạt gần tương đương với HS KTTT
mức độ nhẹ ở một số tiêu chí: sử dụng từ; đọc hiểu từ và
một số câu ngắn dù các em có sự chênh lệch về chỉ số trí
tuệ. Mức độ TƯNN diễn đạt của HS KTTT cao hơn mức
độ TƯNN tiếp nhận.
- Mối tương quan giữa mức độ TƯNN giao tiếp xã
hội với mức độ KTTT (xem bảng 4):
Ở bảng 4, với tiêu chí “giao tiếp xã hội”, kết quả cụ
thể về mức độ tương quan TƯNN như sau: + Không có
HS đạt mức độ TƯNN giao tiếp xã hội ở mức “rất cao;
cao và trên trung bình”. Điều này phản ánh rõ nét nhất về
mức độ KTTT đã chi phối đến khả năng tư duy, sử dụng
từ ngữ và kĩ năng giao tiếp một cách linh hoạt trong các
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tình huống cụ thể hàng ngày; + HS KTTT có mức độ
TƯNN giao tiếp xã hội ở mức trung bình là 9 HS (ĐLC
là 0,5% theo độ tuổi và 0,5 % giới tính); + HS KTTT có
mức độ TƯNN giao tiếp xã hội ở mức dưới trung bình
(15 HS), ĐLC theo độ tuổi 0,5% theo giới tính 0,4%, có
sự khác biệt nhỏ về tương quan mức độ KTTT với
TƯNN giao tiếp xã hội thể hiện theo giới tính; + HS
KTTT có mức độ TƯNN giao tiếp xã hội ở mức kém
(6 HS) ở mức rất kém (3 HS), ĐLC theo giới tính, độ tuổi
đều trên 0,5%.
Bảng 4. Tương quan giữa mức độ TƯNN
giao tiếp xã hội với mức độ KTTT
Means Test
Mức độ
Giao tiếp xã hội
Giới tính Độ tuổi
KTTT
TB
1,00
1,56
1,44
Trung bình
N
9
9
9
ĐLC
0,00
0,53
0,53
TB
2,00
1,73
1,60
Dưới
N
15
15
15
trung bình
ĐLC
0,00
0,46
0,51
TB
2,67
1,50
1,67
Kém
N
6
6
6
ĐLC
0,52
0,55
0,52
TB
3,00
2,00
1,33
Rất kém
N
3
3
3
ĐLC
0,00
0,00
0,58
TB
1,94
1,67
1,55
Tổng số
N
33
33
33
khách thể
ĐLC
0,70
0,48
0,51
(Trong đó: * Giá trị trung bình (TB): Mean;
* Số khách thể nghiên cứu (N): * Độ lệch chuẩn (ĐLC)
Std. Deviation: >0,5% - có sự đồng nhất giữa mức độ
KTTT với độ tuổi và giới tính)
Kết quả trên cho thấy, ở tiêu chí “giao tiếp xã hội”,
mức độ TƯNN đã không còn trải đều giữa các mức độ
từ “rất cao” đến “rất kém”. Mức độ KTTT của HS có ảnh
hưởng lớn nhất đến kĩ năng giao tiếp xã hội, đây cũng là
tiêu chí HS KTTT đạt được ở mức thấp nhất trong 3 tiêu
chí đánh giá. Sau khi tính điểm TB và ĐLC hầu hết đều
vượt 0,5%, do vậy không thấy sự khác biệt về mức độ
TƯNN giao tiếp xã hội theo độ tuổi và giới tính.
Một số nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên: + Trong
số 33 khách thể nghiên cứu có 6 HS xếp loại mức độ
KTTT nặng, 3 HS có mức độ trung bình nhưng kiểm tra
ở tiêu chí “giao tiếp xã hội: hầu hết các em không hoàn
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thành được các câu hỏi về giao tiếp xã hội theo thang đo
ABS-S:2; + 9 HS trên khi thống kê độ tuổi các em đa số
(6 HS) đều thuộc nhóm 8-11 tuổi, không được can thiệp
sớm nên kĩ năng giao tiếp có nhiều hạn chế. Mặt khác,
việc giáo dục phát triển ngôn ngữ bài bản cho các em tại
gia đình không được thực hiện, chủ yếu là phối hợp giáo
dục các em những kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng sinh hoạt
hàng ngày; + Những HS KTTT mức độ nặng có ảnh
hưởng trực tiếp đến khả năng nhận thức gặp nhiều khó
khăn, đặc biệt là trong các giờ tập đọc, luyện từ và câu
hoặc giải toán có lời văn.
Như vậy, khả năng TƯNN giao tiếp xã hội của HS
KTTT thấp hơn so với TƯNN tiếp nhận và TƯNN diễn đạt.
2.4.3. So sánh tương quan mức độ thích ứng ngôn ngữ
của học sinh khuyết tật trí tuệ
Kết quả đánh giá tương quan mức độ TƯNN của HS
KTTT (xem bảng 5):
Bảng 5. Tổng hợp mức độ thích TƯNN của HS KTTT
Means Test
Mức độ
Giới
Độ
Mức độ TƯNN
KTTT
tính
tuổi
TB
1,00
1,00
1,00
N
Cao
2
2
2
ĐLC
0,00
0,00
0,00
TB
1,00
1,67
1,50
Trên
N
6
6
6
trung bình
ĐLC
0,00
0,52
0,55
TB
1,92
1,58
1,58
Trung
N
12
12
12
bình
ĐLC
0,29
0,52
0,52
TB
2,44
1,78
1,56
Dưới
N
9
9
9
trung bình
ĐLC
0,53
0,44
0,53
TB
2,50
2,00
1,50
Kém
N
2
2
2
ĐLC
0,71
0,00
0,71
TB
3,00
2,00
2,00
Rất kém
N
2
2
2
ĐLC
0,00
0,00
0,00
TB
1,94
1,67
1,55
Tổng số
N
33
33
33
khách thể
ĐLC
0,704
0,479 0,506
(Trong đó: * Giá trị trung bình (TB): Mean;
* Số khách thể nghiên cứu (N): * Độ lệch chuẩn (ĐLC)
Std. Deviation: >0,5% - có sự đồng nhất giữa mức độ
KTTT với độ tuổi và giới tính)
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Bảng 5 cho thấy, tương quan về mức độ TƯNN và
mức độ KTTT có sự khác biệt. Mức độ TƯNN trải đều
từ mức rất kém đến mức cao, trong đó:
+ Không có HS KTTT nào có mức độ TƯNN ở
mức rất cao.
+ Có 2 HS KTTT đạt mức độ TƯNN cao: đó là 2
HS cùng nhóm độ tuổi 8-11, đều thuộc giới tính
“Nam”, do vậy khi so sánh tương quan, ĐLC giữa
mức độ KTTT với mức độ TƯNN không thể hiện rõ
(ĐLC 0%). 2 HS trên có mức độ KTTT đều ở ngưỡng
IQ gần 70 điểm, tiến hành kiểm tra trực tiếp các em
đều thể hiện sự vượt trội trong các câu trả lời của GV
về: “ngôn ngữ diễn đạt” (nói; viết; sử dụng từ ngữ
phù hợp với ngữ cảnh), “ngôn ngữ tiếp nhận” (đọc hiểu từ và câu; hiểu và thực hiên được yêu cầu của
GV). Chỉ có tiêu chí “giao tiếp xã hội”, HS đạt điểm
TƯNN ở mức TB.
+ Có 6 HS KTTT đạt mức độ TƯNN trên trung
bình, tương ứng với chỉ số IQ ở mức trung bình, ĐLC
về giới tính và độ tuổi không có sự khác biệt (0,51%
và 0,54%), do đó không ảnh hưởng đến mức độ
TƯNN.
+ Đa số HS có mức độ TƯNN ở mức TB (12 HS),
dưới trung bình (9 HS). Trong đó, ĐLC về mức độ
KTTT so với mức độ TƯNN TB 0,28% - có sự khác
biệt, mức độ TƯNN dưới trung bình có ĐLC trên
0,5%, do đó không sự khác biệt giữa mức độ KTTT và
mức độ TƯNN. Mức độ TƯNN theo giới tính không
có sự chênh lệch. Điều đó tiếp tục khẳng định mức độ
KTTT tỉ lệ thuận với mức độ TƯNN.
+ Mức độ TƯNN ở mức kém (2 HS - ĐLC 0,7%)
và rất kém (2 HS - ĐLC 0,0%) trường hợp tương quan
TƯNN có ĐLC 0,0%, thực tế do mức độ KTTT nặng,
kiểm tra trực tiếp 2 HS trên chỉ hoàn thành các tiêu chí
về “ngôn ngữ tiếp nhận”. “Ngôn ngữ diễn đạt” và
“giao tiếp xã hội” đều không hoàn thành. Điều này
cũng phản ánh đúng thực tiễn với 2 tiêu chí không
hoàn thành đều là những kĩ năng khó nhất mà HS
KTTT gặp phải trong quá trình giao tiếp nói chung
cũng như khi sử dụng các từ để nói về các chủ đề nào
đó; đáp lại rõ ràng ý kiến của người khác; suy luận về
câu hỏi của người khác thì HS đều gặp khó khăn.
Nguyên nhân của thực trạng này chủ yếu do: + Hầu
hết các HS KTTT có mức độ TƯNN thấp chỉ ở mức
trung bình và dưới trung bình là do sự chi phối của
mức độ KTTT (đặc biệt là ở mức độ KTTT trung bình
và nặng); + Trong cùng một môi trường giáo dục
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nhưng mức độ khuyết tật có sự khác nhau, đặc điểm
nhận thức của HS KTTT cũng khác nhau nên ảnh
hưởng đến sự tích lũy từ vựng, kĩ năng giao tiếp và sự
tương tác xã hội của HS, thể hiện rõ nhất ở tiêu chí
“giao tiếp xã hội” có mức độ thích ứng thấp nhất;
+ Việc giáo dục phát triển ngôn ngữ cho HS KTTT ở
gia đình, phụ huynh còn hạn chế. Phần lớn phụ huynh
đều cho rằng HS KTTT được học ở trường đã có GV
dạy học nên chưa quan tâm thích đáng.
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Từ đó, chúng ta có thể rút ra kết luận về mức độ
TƯNN của HS KTTT như sau: Có sự tương quan
thuận giữa mức độ KTTT với mức độ TƯNN; Đa số
HS KTT có mức độ TƯNN ở mức trung bình và trên
trung bình; HS KTT có mức độ TƯNN thấp nhất ở
tiêu chí “giao tiếp xã hội”.
3. Kết luận
Qua nghiên cứu thực nghiệm về mức độ TƯNN
của HS KTTT tại Trung tâm phục hồi chức năng và
Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa; Trường
Thiểu năng Hoa Phong Lan (Đà Lạt), chúng tôi rút ra
một số kết luận sau: - Có mối tương quan giữa mức độ
KTTT và mức độ TƯNN của HS KTTT (TƯNN cao
nhất là những HS KTTT mức độ nhẹ và trung bình,
TƯNN thấp nhất là HS KTTT mức độ nặng); - Trong
3 tiêu chí đánh giá TƯNN: điểm trung bình về mức độ
TƯNN nhận bằng lời nói cao hơn mức độ TƯNN diễn
đạt; điểm trung bình về mức độ thích ứng về giao tiếp
xã hội là thấp nhất; - Yếu tố độ tuổi có ảnh hưởng đáng
kể đến mức độ TƯNN, HS KTTT độ tuổi 12-15 thích
ứng cao hơn so với HS KTTT độ tuổi 8-11. Yếu tố
giới tính không ảnh hưởng đến mức độ TƯNN của
HS; - Kết quả đánh giá mức độ TƯNN của HS KTTT
tại các trung tâm này là cơ sở để GV xây dựng kế
hoạch giáo dục cá nhân và đề xuất biện pháp giáo dục
hành vi thích ứng phù hợp với khách thể nghiên cứu
trên đây.
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