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مقدمه
بر اساس آمار جهاني ،حدود  1تا  2/5درصد از کودکاا،،
مبتال به اخاتالت ياف اوتيسا هساتدد  .]1اوتيسا ياک
اختالل رشدي عصبي است که با آسيب در زبا ،،مهار هااي
ارتبا ي و تعامل اجتماعي همراه با الگوهاي رفتاري کليشهاي
و /يا تکراري با عاليق و فعاليتهاي محدود مشخص ميشود
 .]3،2به دليل ارتباط محک بين زبا ،و خواند ،]5،4 ،انتظار
ميرود که بسياري از کودکا ،دچار مشاکال زباا ،از جملاه
کودکا ،مبتال به يف اوتيس در يادگيري خواند ،نيز مشاکل

داشته باشدد  .]5،4از آ،جايي که در جواما باا ساواد ،تماا
کودکا ،داراي حق سوادآموزي هستدد  ،]4در ماورد کودکاا،
داراي اوتيس نيز اين نگراني عمده وجود دارد کاه مشاکال
خواند ،،آ،ها را دسترسي به آموزش محدود کرده و مدجر باه
تالشهاي شغلي و اجتماعي معدود در اول عمرشاا ،بشاود
.]5
خواند ،کلمه در کودکا ،يف اوتيس خيلي ول ميکشد
و آسيب درک خواند ،در اين گروه  3برابر کودکا ،سال است
 .]4يکي از پيشنيازهاي مهار خواند ،،آگاهي واجشداختي
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کومش

اين مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي و به صور مقطعي و
مقايسهاي در سال  1336باه ماد  2مااه در شاهر اصافها،
صور گرفت .اين پژوهش برگرفته از رح تحقيقاتي باا کاد
مصوب  235137و با اخذ کد اخالق از دانشگاه علو پزشکي
اصافها (IR.MUI.REC.1395.) ،انجاا شاد .قبال از بات
ا العا از تمامي شرکتکدددگا ،رضايت آگاهانه گرفته شاد.
آزمودنيها شامل  12کودک ياف اوتيسا ( )8/21±1/32و
 12کودک بيعي ( )6/13±2/48بودند که از نظر سن عقلاي،
سن زباني و جدسيت با گروه مورد همسا،سازي شاده بودناد.
 22آزمودني (12مورد و 12شاهد) باه روش نموناهگياري در
دسترس ،که گروه مورد از مرکز اوتيس ارديبهشات اصافها ،و
گروه شاهد از پايشدبساتاني مهارو مااه اصافها ،باراي ايان
پژوهش انتخاب شدند .معيارهاي ورود باراي آزماودنيهااي
گروه مورد عبار بود از :فارسي زبا ،و تاک زباناه باود ،از
ريق پرسش از والدين ،آموزشپذير بود ،از رياق بررساي
نتايج تست وکسلر کودکا ،،نسخه ساو (محادوده هاوشبهار
باتي  .]17 )72داشتن مياانگين اول گفتاه (Mean Long
) Utteranceباتتر از  5با بررسي نمونه گفتار محاوره کاودک
 ،]18عااد وجااود مشااکال بيدااايي ،شاادوايي ،حرکتااي و
ساختاري در دها ،و صور که اين ا العا از ريق پرونده
سالمت کودکا ،،پرونده پزشکي ،مشاهده کاودک و پرساش از
والدين و مربيا ،حاصل گرديد .معيار خروج از مطالعه شاامل:
مبتال بود ،کودک به هر يک از مشکال شديد بيدايي ،شدوايي
و حرکتي مخصوصاً در اندا هاي گفتاري و ياا عاد رضاايت
والدين براي شرکت در پژوهش بود.
آزمو ،مورد استفاده باراي بررساي آگااهي واجشاداختي
کودکا ،،آزمو ،شاديداري مهاار هااي آگااهي واجشاداختي
"آشا( "5-آراني کاشاني  )1388بود  .]12اين آزمو ،رواياي
محتوايي بسيار مطلوبي ( )2/85دارد و پاياايي آ ،بار اسااس
روش بااازآزمو( ،در 52کااودک  5تااا  6ساااله) براباار 2/33
ميباشد  .]12آزمو" ،آشاا "5-مخصاو کودکاا 5 ،تاا 6
ساله فارسي زبا ،است و شامل سه زيرآزمو ،آگاهي از هجاا،
آگاهي از قافيه و آگاهي از واج ميباشد .زيرآزمو ،آگااهي از
هجا شامل بخشهاي شداسايي هجا ،تقطي هجا ،ترکيب هجاا
و حذا هجا است .زيرآزمو ،آگاهي از قافيه شامل بخشهاي
شداسايي قافيه و بيا ،کلمه ها قافياه مايشاود و زيرآزماو،
آگاهي از واج شامل بخشهاي تشخيص کلمه متفاو از نظار
واج آغازين ،شداسايي واج آغازين در کلمه و هجاهاي کلماه،
شداسايي واج انتهايي ،ناميد ،واج آغازين و بيا ،کلماههاا باا
واج آغازکددده يکسا ،است  .]12پس از انتخاب آزمودنيهاا
بر اساس شرايط ورود به مطالعه ،مراحل زير به ترتياب اجارا
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کودک است  .]8-6آگاهي واجشداختي يک پيش بيدايکدداده
مه براي مهار خواند ،در کودکا ،داراي اوتيس اسات .]3
آگاهي واجشداختي دانش فرد از واحدهاي ساازنده زباا ،ياا
حساسيت وي به صداهاي زبا ،اسات  .]11،12باه عباارتي،
کودک براي کسب آگاهي واجشداختي و سپس خواناد ،،باياد
درک و بازنمايي صحيحي از صداهاي گفتاري و قوانين حااک
بر ترکيب آ،ها داشته باشد  .]12ايان جدباه از مهاار هااي
زباني ابعاد مختلفي دارد که به ترتيب زما ،شکلگيري در زبا،
فارسي عبارتدد از :آگاهي از هجا ،آگاهي از قافيه و آگاهي از
واج .]12
در همين راستا اسميت گابياک ))2212( (Smith Gabig
آگاااهي واجشااداختي و خوانااد ،تااک کلمااه در  14کااودک
مدرسهرو داراي اوتيس را با  12کودک  5تاا  7سااله نرماال
مقايسااه کاارد .تفاااو هاااي گروه اي در عماالکاارد آگاااهي
واجشداختي وجود داشت اما هيچ رابطه معداداري بين آگااهي
واجشداختي و خواند ،تک کلمه وجاود نداشات  .]13نااش
) (Nashو آرکيولي ) )2216( (Arciuliآگاهي واجشاداختي و
دقت خواند ،کلمه و ناکلمه را در  23کودک داراي اوتيسا 5
تا  11ساله با ه مقايسه کردند و دريافتداد کاه باين آگااهي
واجشداختي و دقت خواند ،کلمه و ناکلمه ارتبااط معدااداري
وجااود دارد  .]5نيااومن ) )Newmanو همکااارا)2227( ،
مهار هاي مربوط به خواناد ،را در کودکاا ،ياف اوتيسا
داراي بيشخواني ) (Hyperlexiaو کودکا ،يف اوتيس بدو،
بيشخاواني مقايساه کردناد .آ،هاا باه ايان مدظاور ،آگااهي
واجشداختي را در  22کودک داراي اوتيس با بيشخواني را با
 21کودک اوتيس بدو ،بيش خواني بررسي کردند و دريافتداد
کاه مهااار آگااهي واجشااداختي در کودکاا ،اوتيسا داراي
بيش خواني بهتر از کودکا ،بدو ،بيشخاواني اسات  .]14بار
اساس جديدترين گزارشا  ،آمار اين اختالل در حال حاضار
در دنيا يک به  68و در ايرا ،يک در هر  152تولد اعال شده
است" چو ،اين دقيق تر است و رفرنس جديدتري دارد .]15
لذا با توجه به شيوع باتي ايان اخاتالل و نقاش بسايار مها
مهار هاي آگاهي واجشداختي در يادگيري خواند ،و نوشاتن
 ]16و ه چدين عد وجود پژوهشي در اين زميداه در داخال
کشور ،انجا مطالعهاي در زميده تعياين مهاار هااي آگااهي
واجشداختي در کودکا ،داراي اوتيس در ايرا ،ضروري به نظر
ميرسد تا گامي در جهت درما ،اخاتالت خواناد ،در ايان
کودکا ،برداشته شاود .هادا از ايان مطالعاه ،تعياين الگاوي
مهار هاي آگاهي واجشداختي در کودکا ،يف اوتيس بود.
مواد و روشها

جلد  ،22شماره ( 3پياپي  ،)71تابستا1337 ،

عليرضا آغاز و همکارا،

...

جدول  .1میانگین و انحراف معیار پاسخ افراد بر حسب جنسیت به سه
متغیر (آگاهی از هجا  ،قافیه و واج)
متغیر
آگاهی از هجا
آگاهی از قافیه
آگاهی از واج

کودکان مبتال به

کودکان طبیعی

اوتیسمMean±SD

*Mean±SD

دختر

03/22±7/2

76/8±4/9

پسر

28/2±7/2

74/22±2/1

دختر

1±1/4

2/1±8/0

پسر

3/2±3/38

6/2±2/0

دختر

13/2±2/2

49/8±0/0

پسر

7/0±8

47±2/1

جنسیت

*Standard Deviation

براي مقايسه ميانگين نمرا آگاهي از هجا ،قافيه و واج و
ه چدين زيرآزمو،هاي مربو ه ،از آزمو،هاي تاي مساتقل و
منويتدي استفاده شد .نتايج اين آزمو،هاا در جادول  2آورده
شده است .در اين جدول ک ترين و بيشترين امتياز کسب شده
توسط کودکا ،دو گروه نيز ارائه شده است.
بر اساس جدول  ،2تفاو معديداري بين ميانگين نمارا
آگاهي از هجاا ،قافياه و واج در دو گاروه کودکاا ،بيعاي و
کودکا ،مبتال به اوتيس مشاهده گرديد ( .)p<2/221فقاط در
ميانگين نمرا زيرآزمو،هاي دو متغير تقطي کلماه باه هجاا
( )p=2/25و ترکيب هجا ( ،)p=2/34ارتباط معديداري يافت
نشد.
براي بررسي انحاراا ياا تفااو در مياانگين پاساخ باه
زيرآزمو،هااي آگااهي از هجاا ،قافياه و واج و بخاشهااي
مربو ه در بين گروه سال و بيمار ،از روش تحليال پروفايال
استفاده شد .نتايج شکل  1نشا ،ميدهد گروه مبتال به اوتيسا
نسبت به گروه سال در تما متغيرهااي مطالعاه ،در مياانگين
نمرا خود تاخير دارند و الگوي ميانگين نمرا گاروه مباتال
به اوتيس در تما زيرآزمو،ها و بخشهاي آ،ها مشابه گروه
سال ميباشد .و مشاهده ميگردد که تدها در متغيار شداساايي
هجا انحرافي و تفاو در ميانگين نمرا گروه مبتال به اوتيس
نسبت به گروه سال وجود دارد.

نتايج
در اين پژوهش ميانگين نمرا آزمو ،آگاهي واجشداختي
 12کودک مباتال باه ياف اوتيسا و  12کاودک بيعاي باا
يکديگر مقايسه شدند 6 .پسار و  4دختار در هار دو گاروه
شرکت داشتدد .ميانگين و انحراا معيار پاسخ افراد بر حساب
جدسيت به سه متغير (آگاهي از هجا ،قافيه و واج) در جادول
 1آورده شده است .نتايج جدول  1نشا ،ميدهد کاه کودکاا،
مبتال به اوتيس از ميانگين نمره پايينتري نسابت باه کودکاا،
سال در هر دو جدسيت برخوردار بودند .ها چداين مياانگين
نمره پاسخ دخترا ،در هر دو گروه باتتر از پسرا ،بود.

جدول  .2مقایسه میانگین نمرات آگاهی از هجا  ،قافیه و واج و زیر آزمون های مربوطه در کودکان طبیعی و کودکان اوتیسم
متغیر

کودکان مبتال به اوتیسم

کودکان طبیعی

میانگین انحراف معیار حداکثر امتیاز حداقل امتیاز میانگین انحراف معیار حداکثر امتیاز حداقل امتیاز

**P-value

آگاهی از هجا

77/43

2/38

67

71

29/2

7/30

06

23

>3/331#

شناسایی هجا

01/0

0/7

06

22

4/1

13/23

02

3

>3/331#

تقطیع کلمه به هجا

10/2

3/84

14

12

12/9

1/06

14

13

*3/22

ترکیب هجا

12

3

3

3

11/8

3/70

12

13

3/04#

حذف هجا

9/8

2/39

10

7

4/2

2/31

12

3

3/339#

آگاهی از قافیه

8

2/1

11

2

3/6

1/32

0

3

>3/331#

شناسایی قافیه

0/8

1/78

7

1

3/7

3/84

2

3

*>3/331
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شد .پس از برقراري ارتباط با کاودک ،توصايف مختصاري از
آزمو ،به وي ارائه شده و تما مراحل بر اساس دساتورالعمل
آزمو" ،آشا "5-اجرا شد و پاسخ کودک توسط پژوهشگر در
برگه بت گرديد .نحوه اجراي آزمو ،،نمره دهي به پاسخهااي
کودک ،فرصت ارائه پاسخ ،کمک باه کاودک ،چگاونگي بياا،
سوالهاي متن آزمو ،و ارائه زما ،استراحت به کودک ،کاامالً
بر اساس متن و دستورالعمل مددرج در کتاب آزمو ،شديداري
مهار هاي آگاهي واجشداختي "آشا "5-ويژه کودکاا5-6 ،
ساله فارسي زبا( ،آراني کاشاني و قرباني  )1388اجارا شاده
است .در نمونهگيري از کودکا ،داراي اوتيس در صاورتي کاه
در هر بخش از زيرآزمو ،ها کودک به ياک ساو از تکااليف
پاسخ نميداد ياا پاساخ نادرسات مايداد ،از پرسايد ،اداماه
تکاليف آ ،بخش از زيرآزمو ،خودداري ميشد ،کودک نماره
آ ،بخش از زيرآزمو ،را نميگرفت و آزماونگر باه پرسايد،
ساير بخش هاي آ ،زيرآزمو ،ميپرداخت .نماره کال آگااهي
واجشداختي آزمودنيها از ريق محاسابه مجماوع امتياازا
آ،ها در زيرآزمو،هااي آگااهي از هجاا ،آگااهي از قافياه و
آگاهي از واج محاسبه گرديد .ا العا حاصله در نار افازار
 SPSSنسخه  24وارد و از آزمو،هاي منويتدي و تايمساتقل
براي تجزيه و تحليل ا العا استفاده شد .ه چدين p<2/25
براي سطوح معداداري در نظر گرفته شد.

جلد  ،22شماره ( 3پياپي  ،)71تابستا1337 ،

کومش
کودکان طبیعی

متغیر

کودکان مبتال به اوتیسم

میانگین انحراف معیار حداکثر امتیاز حداقل امتیاز میانگین انحراف معیار حداکثر امتیاز حداقل امتیاز

**P-value

آگاهی از واج

48/03

4/0

22

43

9/2

4/2

14

3

#>3/331

شناسایی واج آغازین

0/6

1/32

2

2

3/4

3/8

2

3

#>3/331

شناسایی واج پایانی

04/1

2/21

08

01

3

3

3

3

#>3/331

نامیدن واج آغازین

4/6

1/82

7

1

4/2

1/84

7

3

*3/8

بیان کلمه با واج آغازین یکسان

2/8

3/42

7

2

1

2/47

7

3

3/10#

** میزان معنی داری  P-valueمتغیر ها با سطح کمتر از  3/32تفسیر شد # .با توجه به نرمال بودن متغیر ها از آزمون تی مستقل استفاده شده است* .با
توجه به نرمال نبودن متغیر ها از آزمون من ویتنی استفاده شده است.
سالم

اوتیسم

70
50
40
30

میانگین نمرات

60

20
10
0

شکل  .1مقایسه سطوح میانگین متغیر های مطالعه در دو گروه کودکاان
طیف اوتیسم و طبیعی

بحث و نتيجهگيري
اين مطالعه براي تعيين الگوي مهار هاي واجشاداختي در
کودکا ،اوتيس و مقايسه آ ،با کودکا ،بيعاي راحاي شاده
است .مقايسه صور گرفته بين دو گروه نشا ،داد که کودکا،
يف اوتيس  ،از نظر آگاهي واجشداختي در سطح پاايينتاري
نسبت به کودکا ،بيعي همسا ،قرار دارند .در بررسي هار دو
گروه ،به ور مشترک سختترين مهار آگاهي واجشاداختي
مربوط به آگاهي از قافيه اسات کاه شاامل دو زيارمجموعاه
شداسايي کلما ه قافيه و بيا ،کلما ه قافيه ميباشد و هار
دو گروه در اين مهار ک ترين ميانگين نمره را کسب کردهاند.
در خصو بررسي آگاهي واجشداختي در کودکا ،ياف
اوتيس تحقيقا اندکي صاور گرفتاه اسات و از رفاي در
تحقيقا موجود نيز تفاو هاايي در تعااريف و آزماو،هااي
مورد استفاده ديده ميشود .گابياگ ( )2212در پژوهشاي بار
روي  14کودک داراي اوتيس نشا ،داد که مهار هاي آگاهي
واجشداختي در کودکاا ،داراي اوتيسا نسابت باه همساات،
عادي خود ک تر توسعه و رشد يافتاه اسات و ايان تغييارا
ميتواند مشکال مشاهده شده در کدگشايي آوايي ناکلماههاا
در کودکا ،اوتيس را نشا ،دهد .ها چداين در مطالعاه خاود
نتوانست اين مطلب را توضيح دهد که آيا اين ياک تااخير در

رشد است و مايتاوا ،باا مداخلاه زودهدگاا و کساب درک
شداختي از ساختار کلما و هجاها اين مشکل را بر را کرد
يا خير .نتيجه کلي مطالعاه حاضار باا نتاايج مطالعاه گابياگ
ه راستا است .به عالوه اينکه در اين مطالعه با تحليل پروفايل
ميانگين نمرا دادهها و با ترسي نمودار  1مشخص شد که در
تمامي متغيرهاي مطالعه که در کودکا ،اوتيسا بررساي شاد
نسبت به کودکا ،عاادي در مياانگين نمارا تااخير دارناد و
الگوي ميانگين نمرا در تماامي زيارآزماو،هاا ،باه غيار از
زيرآزمو ،شداسايي هجا مشابه گروه کدترل ميباشاد و نسابت
به الگوي ميانگين نمارا گاروه کدتارل انحرافاي ندارناد .باه
عبارتي ديگر کودکا ،يف اوتيس فقاط در متغيار شداساايي
هجا که نسبت به گروه نرمال انحراا دارد و در ساير حيطهها،
تاخير در رشد و اکتساب مهار ها مشاهده شده است.
نتايج اين پژوهش در بررساي مهاار هااي آگااهي واج
شااداختي بااا مطالعااه ناااش و آرکي اولي ( )2216و نيااومن و
همکارا )2227( ،همسو ميباشاد .آزماو ،ماورد اساتفاده در
مطالعه نيومن و همکارا ،و ناش و آرکياولي آزماو ،پاردازش
واجشااداختي (Comprehensive Test of Phonological
) Processingاست که از ساه ساطح کلاي :حاذا کلماا ،
ترکيب کلما و تطابق کرد ،صداها تشاکيل شاده اسات .]5
ولي در مطالعه حاضر از آزمو ،شديداري مهار هااي آگااهي
واجشداختي "آشا "5-استفاده شده است کاه بار اسااس ساه
سطح کلي آگاهي از هجاا ،قافياه و واج راحاي شاده اسات
 .]12با توجه به آزمو ،متفاوتي که در اين مطالعاا اساتفاده
شده است ،نميتوا ،به ور دقيق نتايج زيرآزمو،ها را باا ها
مقايسه کرد.
يافته مه ديگر پژوهش حاضر ،اين است کاه در کودکاا،
يف اوتيس  ،تقطي کلمه به هجا و شداساايي واج پايااني باه
ترتيب بيشترين و ک ترين ميانگين نمره بوده است .اين نتيجه
نشا ،ميدهد که شداساايي واج پايااني باراي کودکاا ،ياف
اوتيس  ،نسبت به ساير حيطههاي بررسي شاده ،ساختتارين
مهار آگاهي واجشداختي است .در خصو اينکه چرا نمره
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 نسبت باه سااير،آگاهي واجشداختي در شداسايي واج پاياني
 اههاار، ک تر به دست آمده است ميتاوا،موارد بررسي شده
 ياف اوتيسا در،داشت که با توجه به مشکل اصلي کودکاا
ها در، و ه چدين مشکال شداختي آ،فرآيدد توجه و حفظ آ
 احتماتً نميتواندد به قسامت پايااني و،،درک ساختار واژگا
صداي انتهايي کلمه توجه کددد و قسمت اصلي توجه کودک به
 لاذا امتيااز آگااهي از واج.هجاي اول کلمه معطوا ميگردد
. يف اوتيس ک ترين است،پاياني براي کودکا
 نتيجاه،با توجه به نتايج به دست آمده از مطالعه مايتاوا
 يف اوتيس از نظار مهاار هااي آگااهي،گرفت که کودکا
. بيعي قرار دارناد،واجشداختي در سطح پايينتري از کودکا
، يف اوتيسا در زيارآزماو، کودکا، ور که اشاره شد،هما
شداسايي واج پاياني ضعيفتار از سااير ماوارد مهاار هااي
 عمل کردند و مهار آگاهي از قافيه به اور مشاترک،آزمو
.براي هر دو گروه دشاوارتر از سااير مهاار هاا باوده اسات
،گوناه کاه در کودکاا، داد که هما،بدابراين نتايج حاصله نشا
 در گروه مورد مطالعه نيز مهار در تماا،عادي ديده ميشود
 نبوده و به يک انادازه رشاد،موارد آگاهي واجشداختي يکسا
 به عبار ديگر برخي از ماوارد نسابت باه بقياه.نکرده است
 امياد. بيشتري براي رشد نياز داشاتدد،مشکلتر بودند و زما
 و متخصصيدي که بر هر ريقي باا، مربيا،،است که درمانگرا
 باا باه کاارگيري نتاايج، يف اوتيس سر و کار دارند،کودکا
حاصل از اين مطالعه بتواندد روشهاي درمااني باه هدگاا و
. ارائه دهدد، اين کودکا،مو ري را براي بهبود مشکال خواند
در نهايت پيشدهاد ميگردد که در پاژوهشهااي بعادي تعاداد
 عالوه بر.نمونهها افزايش يابد تا نتايج معتبرتري به دست آيد
اين شايد انجا پژوهش در ساير ساطوح تواناايي نهداي نياز
.دادههاي جديدتري ارايه نمايد
تشكر و قدردانی
 بابت حمايت،بدينوسيله از دانشگاه علو پزشکي اصفها
 ها چداين از.اين ارح تحقيقااتي ساپاسگازاري مايشاود
 و تماامي،همکاري مسئولين مرکز اوتيس ارديبهشات اصافها
، اين تحقيق که همکاري تز را با پژوهشاگر داشاتدد،کودکا
.تشکر ميگردد
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Introduction: The phonological awareness is individual's knowledge of language constructive units or sensitivity
to language sounds and it’s an important predictor of reading skill in children with autism spectrum. In this way,
previous studies have shown that children with autism have problems with learning phonological awareness skills. The
purpose of this study was to determine the pattern of phonological awareness skills in children of autism spectrum and
comparison with normal children.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 10 children with autism spectrum disorders (ASD)
and 10 normal children were matched in terms of age and gender. The phonological awareness skills of the subjects
were evaluated using the Auditory Test of ASHA-5 Phonological Awareness Skills and the results were recorded in
the checklist.
Results: In this research, the mean and standard deviation of the individual’s response were compared with each
other, separated by gender. There was a significant difference between syllable, rhyming and phonological awareness
in the two groups (p <0.0001). Only a significant difference was not found in the mean scores of sub-tests for word-tosyllable analysis (p = 0.25) and syllable-word combination (p = 0.34), and there was a significant difference between
the two groups. In the case group, the decomposition of the word into the syllable and the identification of the final
phoneme were respectively the highest and lowest mean scores.
Conclusion: Based on the results of this study, children with autism spectrum had lower level of phonological
awareness than normal children. Also, the results showed that, as in normal children, in all subtests of the
phonological awareness skills were not the same in the study group and did not develop to the same extent.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Phonological Awareness, Reading, Children.
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