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 مقدمه
درصد از کودکاا،،   5/2تا  1حدود  ،يبر اساس آمار جهان
 کيا  سا  ي[. اوت1هساتدد    سا  ياوت فيا مبتال به اخاتالت    

 يهاا  در زبا،، مهار  بياست که با آس يعصب ياختالل رشد
 يا شهيکل يرفتار يهمراه با الگوها يو تعامل اجتماع يارتبا 
شود  يمحدود مشخص م يها تيو فعال قيبا عال يتکرار ايو/ 
[، انتظار 5،4زبا، و خواند،   نيارتباط محک  ب لي[. به دل3،2 
از کودکا، دچار مشاکال  زباا، از جملاه     ياريرود که بس يم

مشاکل   زيخواند، ن يريادگيدر  س ياوت فيکودکا، مبتال به  

که در جواما  باا ساواد، تماا       ييجا [. از آ،5،4داشته باشدد  
[، در ماورد کودکاا،   4  ستدده يآموز حق سواد يکودکا، دارا

عمده وجود دارد کاه مشاکال     ينگران نيا زين س ياوت يدارا
به آموزش محدود کرده و مدجر باه   يها را دسترس خواند،، آ،

معدود در  اول عمرشاا، بشاود     يو اجتماع يشغل يها تالش
 5.] 

کشد  ي ول م يليخ س ياوت فيکودکا،  خواند، کلمه در 
برابر کودکا، سال  است  3گروه  نيدرک خواند، در ا بيو آس

 يشداخت واج يمهار  خواند،، آگاه يازهاين شياز پ يکي[. 4 

* Hemmatie@yahoo.com    
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   1337 تابستا،(، 71 ي)پياپ 3، شماره 22جلد                                     کومش

 

 

کدداده   يدا يب شيپ کي يشداخت واج ي[. آگاه8-6کودک است  
[. 3اسات    س ياوت يمهار  خواند، در کودکا، دارا يمه  برا
 ايا ساازنده زباا،    يدانش فرد از واحدها يشداخت واج يآگاه

 ،ي[. باه عباارت  11،12زبا، اسات    يبه صداها يو تيحساس
 ديا و سپس خواناد،، با  يشداخت واج يکسب آگاه يکودک برا

حااک    نيو قوان يگفتار ياز صداها يحيصح ييدرک و بازنما
 يهاا  جدباه از مهاار    نيا [. ا12ها داشته باشد   آ، بيبر ترک
در زبا،  يريگ زما، شکل بيدارد که به ترت يابعاد مختلف يزبان
از  يو آگاه هياز قاف ياز هجا، آگاه يعبارتدد از: آگاه يفارس
 [.12واج  

( 2212) (Smith Gabig) کيا گاب تيراستا اسم نيدر هم
کااودک  14و خوانااد، تااک کلمااه در  يشااداخت واج يآگاااه
سااله نرماال    7تاا   5کودک  12را با  س ياوت يرو دارا مدرسه

 يکاارد آگاااه در عماال يگروهاا يهااا کاارد. تفاااو  سااهيمقا
 يآگااه  نيب يرابطه معدادار چيوجود داشت اما ه يشداخت واج
 [. نااش 13، تک کلمه وجاود نداشات    و خواند يشداخت واج

(Nash) يوليو آرک (Arciuli) (2216آگاه )و  يشاداخت  واج ي
 5 سا  ياوت يکودک دارا 23دقت خواند، کلمه و ناکلمه را در 

 يآگااه  نيکاه با   افتداد يکردند و در سهيه  مقا ساله با 11تا 
 يو دقت خواند، کلمه و ناکلمه ارتبااط معداادار   يشداخت واج

( 2227) ا،و همکااار ((Newman ومنياا[. ن5وجااود دارد  
 سا  ياوت فيا مربوط به خواناد، را در کودکاا،     يها مهار 

بدو،  س ياوت فيو کودکا،   (Hyperlexia) يخوان شيب يدارا
 يمدظاور، آگااه   نيا هاا باه ا   کردناد. آ،  ساه يمقا يخاوان  شيب

را با  يخوان شيبا ب س ياوت يکودک دارا 22را در  يشداخت واج
 افتداد يکردند و در يبررس يخوان شيبدو، ب س يکودک اوت 21

 يدارا ساا يدر کودکاا، اوت  يشااداخت واج يکاه مهااار  آگااه  
بار  [. 14اسات    يخاوان  شيبهتر از کودکا، بدو، ب يخوان شيب

اختالل در حال حاضار   نيگزارشا ، آمار ا نيدترياساس جد
تولد اعال  شده  152در هر  کي را،يو در ا 68به  کي ايدر دن
[. 15  دارد يدتريتر است و رفرنس جد قيدق نيچو، ا "است

مها    ارياخاتالل و نقاش بسا    نيا ا يبات وعيلذا با توجه به ش
خواند، و نوشاتن   يريادگيدر  يشداخت واج يآگاه يها  مهار

در داخال   داه يزم نيدر ا يعد  وجود پژوهش نيچد [ و ه 16 
 يآگااه  يهاا  مهاار   نياي تع دهيدر زم يا کشور، انجا  مطالعه

به نظر  يضرور را،يدر ا س ياوت يدر کودکا، دارا يشداخت واج
 نيا ادر جهت درما، اخاتالت  خواناد، در    يتا گامرسد  يم

 يالگاو  نياي مطالعاه، تع  نيا کودکا، برداشته شاود. هادا از ا  
 .بود س ياوت فيدر کودکا،   يشداخت واج يآگاه يها مهار 

 هامواد و روش

و  يو به صور  مقطع يليتحل -يفيمطالعه از نوع توص نيا
مااه در شاهر اصافها،     2باه ماد     1336در سال  يا سهيمقا

باا کاد    يقاتيصور  گرفت. اين پژوهش برگرفته از  رح تحق
 يو با اخذ کد اخالق از دانشگاه علو  پزشک 235137مصوب 
انجاا  شاد. قبال از  بات      (.IR.MUI.REC.1395) اصافها، 

کدددگا، رضايت آگاهانه گرفته شاد.   از تمامي شرکت عا ا ال
 و( 21/8±32/1) سا  ياوت فيا کودک   12امل ها ش يآزمودن

 ،يعقلا  سن نظر از که بودند (13/6±48/2) يعي ب کودک 12
شاده بودناد.    يساز با گروه مورد همسا، تيو جدس يسن زبان

در  يريا گ شاهد( باه روش نموناه  12 مورد و12) يآزمودن 22
اصافها، و   بهشات يارد س يدسترس، که گروه مورد از مرکز اوت

 نيا ا يمهارو مااه اصافها، بارا     يدبساتان  شيگروه شاهد از پا 
 يهاا  يآزماودن  يورود بارا  يارهايپژوهش انتخاب شدند. مع

زبا، و تاک زباناه باود، از     يگروه مورد عبار  بود از: فارس
 يبررسا  قيا بود، از  ر ريپذ آموزش ن،يپرسش از والد قي ر
بهار   هاوش ج تست وکسلر کودکا،، نسخه ساو  )محادوده   ينتا
 Mean Long)  اول گفتاه   نيانگيا داشتن م .[17(  72 يبات

Utterance)  نمونه گفتار محاوره کاودک   يبا بررس 5باتتر از
و  يحرکتاا ،ييشاادوا ،ييداااي[، عااد  وجااود مشااکال  ب 18 

پرونده  قيا العا  از  ر نيدر دها، و صور  که ا يساختار
کاودک و پرساش از    مشاهده ،يسالمت کودکا،، پرونده پزشک

خروج از مطالعه شاامل:   اري. معديحاصل گرد ا،يو مرب نيوالد
 ييشدوا ،ييدايب دياز مشکال  شد کيمبتال بود، کودک به هر 

 تيعاد  رضاا   ايا و  يگفتار يها در اندا  مخصوصاً يو حرکت
 .شرکت در پژوهش بود يبرا نيوالد

 يشاداخت  واج يآگااه  يبررسا  يآزمو، مورد استفاده بارا 
 يشاداخت  واج يآگااه  يهاا  مهاار   يداريکودکا،، آزمو، شاد 

 ياي آزمو، روا ني[. ا12( بود  1388 يکاشان ي)آران "5-آشا"
آ، بار اسااس    ييايا ( دارد و پا85/2) يمطلوب اريبس ييمحتوا

 33/2ساااله( براباار  6تااا  5کااودک  52روش بااازآزمو، )در
 6تاا   5مخصاو  کودکاا،    "5-آشاا " [. آزمو،12باشد   يم

از هجاا،   يآگاه رآزمو،يزبا، است و شامل سه ز يه فارسسال
از  يآگااه  رآزمو،يباشد. ز ياز واج م يو آگاه هياز قاف يآگاه

هجاا   بيهجا، ترک  يهجا، تقط ييشداسا يها هجا شامل بخش
 يها شامل بخش هياز قاف يآگاه رآزمو،يو حذا هجا است. ز

 رآزماو، يشاود و ز  يما  هيا قاف کلمه ها   ا،يو ب هيقاف ييشداسا
کلمه متفاو  از نظار   صيتشخ يها از واج شامل بخش يآگاه

کلماه،   يدر کلمه و هجاها نيواج آغاز ييشداسا ن،يواج آغاز
هاا باا    کلماه  ا،يو ب نيواج آغاز د،ينام ،ييواج انتها ييشداسا

هاا   يآزمودن خاب[. پس از انت12است   کسا،يواج آغازکددده 
اجارا   بيا به ترت ريورود به مطالعه، مراحل ز طيبر اساس شرا
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 و همکارا، عليرضا آغاز                                         ...

 

 

از  يمختصار  فيارتباط با کاودک، توصا   يشد. پس از برقرار
دساتورالعمل   ارائه شده و تما  مراحل بر اساس يآزمو، به و

شد و پاسخ کودک توسط پژوهشگر در اجرا  "5-آشا"آزمو، 
 يهاا  به پاسخ يده نمره ،آزمو، ي. نحوه اجراديبرگه  بت گرد

 ا،يا ب يفرصت ارائه پاسخ، کمک باه کاودک، چگاونگ   کودک، 
 متن آزمو، و ارائه زما، استراحت به کودک، کاامالً  يها سوال

 يداريبر اساس متن و دستورالعمل مددرج در کتاب آزمو، شد
 5-6کودکاا،   ژهيو "5-آشا" يشداخت واج يآگاه يها مهار 

( اجارا شاده   1388 يو قربان يانکاش يزبا، )آران يساله فارس
کاه   يدر صاورت  س ياوت ياز کودکا، دارا يريگ است. در نمونه

 فيساو  از تکاال   کيا کودک به  ها رآزمو،يدر هر بخش از ز
اداماه   د،يداد، از پرسا  يپاساخ نادرسات ما    ايا داد  يپاسخ نم

شد، کودک نماره   يم يخوددار رآزمو،يآ، بخش از ز فيتکال
 د،يآزماونگر باه پرسا   گرفت و  يرا نم رآزمو،يآ، بخش از ز

 يپرداخت. نماره کال آگااه    يم رآزمو،يآ، ز يها بخش ريسا
 ازا يا محاسابه مجماوع امت   قياز  ر ها يآزمودن يشداخت واج
و  هيا از قاف ياز هجاا، آگااه   يآگااه  يهاا  رآزمو،يها در ز آ،

افازار   . ا العا  حاصله در نار  دياز واج محاسبه گرد يآگاه
SPSS  مساتقل  يو تا  يتديو من يها آزمو،وارد و از  24نسخه 

 >25/2p نيچد ا العا  استفاده شد. ه  ليو تحل هيتجز يبرا
 .در نظر گرفته شد يسطوح معدادار يبرا

 
 نتايج
 يشداخت واج ينمرا  آزمو، آگاه نيانگيپژوهش م نيدر ا

باا   يعا يکاودک  ب  12و  سا  ياوت فيا کودک مباتال باه     12
دختار در هار دو گاروه     4پسار و   6شدند.  سهيمقا گريد کي

پاسخ افراد بر حساب   اريو انحراا مع نيانگيشرکت داشتدد. م
و واج( در جادول   هي، قافاز هجا ي)آگاه ريبه سه متغ تيجدس
دهد کاه کودکاا،    ينشا، م 1جدول  جيآورده شده است. نتا 1

نسابت باه کودکاا،     يتر نيينمره پا نيانگياز م س يمبتال به اوت
 نيانگيا م نيچدا  برخوردار بودند. ها   تيدو جدس سال  در هر

 نمره پاسخ  دخترا، در هر دو گروه باتتر از پسرا، بود.

میانگین و انحراف معیار پاسخ افراد بر حسب جنسیت به سه  .1جدول 

 متغیر )آگاهی از هجا ، قافیه و واج(

 کودکان طبیعی
Mean±SD* 

 کودکان مبتال به

 Mean±SDاوتیسم 
 متغیر جنسیت

 دختر 2/7±22/03 9/4±8/76
 آگاهی از هجا

 پسر 2/7±2/28 1/2±22/74

 خترد 4/1±1 0/8±1/2
 آگاهی از قافیه

 پسر 38/3±2/3 0/2±2/6

 دختر 2/2±2/13 0/0±8/49
 آگاهی از واج 

 پسر 8±0/7 1/2±47

*Standard Deviation 

 
و واج و  هي، قافاز هجا ينمرا  آگاه نيانگيم سهيمقا يبرا

مساتقل و   يتا  يها مربو ه، از آزمو، يها رآزمو،يز نيچد ه 
آورده  2هاا در جادول    آزمو، نيا جياستفاده شد. نتا يتديو من

کسب شده  ازيامت نيتر شيو ب نيتر جدول ک  نيشده است. در ا
 ارائه شده است. زيتوسط کودکا، دو گروه ن

نمارا    نيانگيم نيب يدار يتفاو  معد، 2اساس جدول  بر
و  يعا يو واج در دو گاروه کودکاا،  ب   هيا از هجاا، قاف  يآگاه

(. فقاط در  >221/2p) ديمشاهده گرد س يکودکا، مبتال به اوت
کلماه باه هجاا      يتقط ريدو متغ يها رآزمو،ينمرا  ز نيانگيم
(25/2=pو ترک )بي ( 34/2هجا=pارتباط معد ،)افتي يدار ي 

 نشد. 
پاساخ باه    نيانگيا متفااو  در   ايا انحاراا   يبررس يبرا

 يهاا  و واج و بخاش  هيا ، قافاز هجاا  يآگااه  يهاا  رآزمو،يز
 ليا پروفا ليا از روش تحل مار،يگروه سال  و ب نيمربو ه در ب

 سا  يدهد گروه مبتال به اوت ينشا، م 1 شکل جياستفاده شد. نتا
 نيانگيا م رمطالعاه، د  يرهاا يدر تما  متغ نسبت به گروه سال 

نمرا  گاروه مباتال    نيانگيم يدارند و الگو رينمرا  خود تاخ
ها مشابه گروه  آ، يها ها و بخش آزمو، ريدر تما  ز س يبه اوت
 ييشداساا  ريا گردد که تدها در متغ يباشد. و مشاهده م يم سال 

 س ينمرا  گروه مبتال به اوت نيانگيو تفاو  در م يهجا انحراف
 .دارد جودنسبت به گروه سال  و

 

  و زیر آزمون های مربوطه در کودکان طبیعی و کودکان اوتیسم  . مقایسه میانگین نمرات آگاهی از هجا ، قافیه و واج2جدول 

 متغیر
 کودکان مبتال به اوتیسم کودکان طبیعی

P-value**
 

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

 <331/3# 23 06 30/7 2/29 71 67 38/2 43/77 آگاهی از هجا

 <331/3# 3 02 23/13 1/4 22 06 7/0 0/01 شناسایی هجا

 22/3* 13 14 06/1 9/12 12 14 84/3 2/10 تقطیع کلمه به هجا

 04/3# 13 12 70/3 8/11 3 3 3 12 ترکیب هجا

 339/3# 3 12 31/2 2/4 7 10 39/2 8/9 حذف هجا

 <331/3# 3 0 32/1 6/3 2 11 1/2 8 آگاهی از قافیه

 <331/3* 3 2 84/3 7/3 1 7 78/1 8/0 شناسایی قافیه
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   1337 تابستا،(، 71 ي)پياپ 3، شماره 22جلد                                     کومش

 

 

 متغیر
 کودکان مبتال به اوتیسم کودکان طبیعی

P-value**
 

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

 #<331/3 3 1 01/3 13/3 0 2 68/3 2/4 بیان کلمه هم قافیه

 #<331/3 3 14 2/4 2/9 43 22 0/4 03/48 آگاهی از واج

 #<331/3 3 2 8/3 4/3 2 2 32/1 6/0 واج آغازینشناسایی 

 #<331/3 3 3 3 3 01 08 21/2 1/04 شناسایی واج پایانی

 8/3* 3 7 84/1 2/4 1 7 82/1 6/4 نامیدن واج آغازین

 10/3# 3 7 47/2 1 2 7 42/3 8/2 بیان کلمه با واج آغازین یکسان

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

 توجه به نرمال نبودن متغیر ها از آزمون من ویتنی استفاده شده است.
 

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

 
 

 گيريبحث و نتيجه
در  يشاداخت  واج يها مهار  يالگو نييتع يمطالعه برا نيا

شاده   ي راحا  يعا يآ، با کودکا،  ب سهيو مقا س يکودکا، اوت
دو گروه نشا، داد که کودکا،  نيصور  گرفته ب سهياست. مقا

 يتار  نييدر سطح پاا  يشداخت واج ياز نظر آگاه س ،ياوت في 
هار دو   يسهمسا، قرار دارند. در برر يعينسبت به کودکا،  ب

 يشاداخت  واج يمهار  آگاه نيتر گروه، به  ور مشترک سخت
مجموعاه   ريا اسات کاه شاامل دو ز    هياز قاف يمربوط به آگاه

باشد و هار   يم هيقاف کلما  ه  ا،يو ب هيقاف کلما  ه  ييشداسا
 اند. نمره را کسب کرده نيانگيم نيتر مهار  ک  نيدو گروه در ا

 فيا در کودکا،   يشداخت واج يآگاه يدر خصو  بررس
در  يصاور  گرفتاه اسات و از  رفا     ياندک قا يتحق س ياوت
 يهاا  و آزماو،  فيدر تعاار  ييهاا  تفاو  زيموجود ن قا يتحق

بار   ي( در پژوهشا 2212) گيا شود. گاب يم دهيمورد استفاده د
 يآگاه يها نشا، داد که مهار  س ياوت يکودک دارا 14 يرو
نسابت باه همساات،     سا  ياوت يدر کودکاا، دارا  يداختش واج
 را ييا تغ نيا اسات و ا  افتاه يتر توسعه و رشد  خود ک  يعاد
هاا   ناکلماه  ييآوا ييتواند مشکال  مشاهده شده در کدگشا يم

در مطالعاه خاود    نيچدا  را نشا، دهد. ها   س يدر کودکا، اوت
در  ريتااخ  کيا  نيا ايدهد که آ حيتوضمطلب را  نينتوانست ا

هدگاا  و کساب درک    تاوا، باا مداخلاه زود    يرشد است و ما 
مشکل را بر را کرد  نياز ساختار کلما  و هجاها ا يشداخت

 گيا مطالعاه گاب  جيمطالعاه حاضار باا نتاا     يکل جهي. نتريخ اي
 ليپروفا ليمطالعه با تحل نيدر ا که نيراستا است. به عالوه ا ه 
مشخص شد که در  1نمودار   يها و با ترس دادهنمرا   نيانگيم

شاد    يبررسا  سا  يمطالعه که در کودکا، اوت يرهايمتغ يتمام
دارناد و   رينمارا  تااخ   نيانگيا در م ينسبت به کودکا، عااد 

از  ريا هاا، باه غ   آزماو،  ريا ز ينمرا  در تماام  نيانگيم يالگو
نسابت  باشاد و   يهجا مشابه گروه کدترل م ييشداسا رآزمو،يز

ندارناد. باه    يرافا نمارا  گاروه کدتارل انح    نيانگيم يبه الگو
 ييشداساا  ريا فقاط در متغ  س ياوت فيکودکا،   گريد يعبارت

ها،  طهيح ريهجا که نسبت به گروه نرمال انحراا دارد و در سا
 ها مشاهده شده است.  در رشد و اکتساب مهار  ريتاخ

واج  يآگااه  يهاا  مهاار   يپژوهش در بررسا  نيا جينتا
و  ومنياا( و ن2216) يولياابااا مطالعااه ناااش و آرک يشااداخت

باشاد. آزماو، ماورد اساتفاده در      ي( همسو م2227همکارا، )
آزماو، پاردازش    يوليا و همکارا، و ناش و آرک ومنيمطالعه ن

 Comprehensive Test of Phonological) يشااداخت واج

Processing)     حاذا کلماا ،   ياست که از ساه ساطح کلا :
. [5 شاده اسات    ليتطابق کرد، صداها تشاک  ولما  ک بيترک
 يآگااه  يهاا  مهار  يداريدر مطالعه حاضر از آزمو، شد يول

اسااس ساه    استفاده شده است کاه بار   "5-آشا" يشداخت واج
 شاده اسات   يو واج  راحا  هيا از هجاا، قاف  يآگاه يسطح کل

مطالعاا  اساتفاده    نيکه در ا ي. با توجه به آزمو، متفاوت[12 
ها را باا ها     رآزمو،يز جينتا قيبه  ور دق وا،ت يشده است، نم

 کرد. سهيمقا
است کاه در کودکاا،    نيوهش حاضر، اژپ گريمه  د افتهي

باه   يانيا واج پا ييکلمه به هجا و شداساا   يتقط س ،ياوت في 
 جهينت نينمره بوده است. ا نيانگيم نيتر و ک  نيتر شيب بيترت

 فيا کودکاا،    يبارا  يانيا واج پا ييدهد که شداساا  ينشا، م
 نيتار  شاده، ساخت   يبررس يها طهيح رينسبت به سا س ،ياوت

چرا نمره  که نياست. در خصو  ا يشداخت واج يمهار  آگاه
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 و همکارا، عليرضا آغاز                                         ...

 

 

 رينسبت باه ساا   ،يانيواج پا ييدر شداسا يشداخت واج يآگاه
تاوا، اههاار    يتر به دست آمده است  م شده، ک  يموارد بررس

در  سا  ياوت فيا کودکاا،    يکه با توجه به مشکل اصلداشت 
ها در  آ، يمشکال  شداخت نيچد توجه و حفظ آ، و ه  دديفرآ

و  يانيا تواندد به قسامت پا  ينم درک ساختار واژگا،، احتماتً
توجه کودک به  يکلمه توجه کددد و قسمت اصل ييانتها يصدا
از واج  يآگااه  ازيا گردد. لاذا امت  ياول کلمه معطوا م يهجا
 است. نيتر ک  س ياوت فيکودکا،   يبرا يانيپا

 جاه يتاوا، نت  يبه دست آمده از مطالعه ما  جيبا توجه به نتا
 يآگااه  يهاا  از نظار مهاار    س ياوت فيگرفت که کودکا،  

قرار دارناد.   يعياز کودکا،  ب يتر نييدر سطح پا يتخشدا واج
آزماو،   ريا در ز سا  ياوت في ور که اشاره شد، کودکا،   هما،
 يهاا  ار ماوارد مها   ريتار از ساا   فيضع يانيواج پا ييشداسا

به  اور مشاترک    هياز قاف يآزمو، عمل کردند و مهار  آگاه
هاا باوده اسات.     مهاار   ريدو گروه دشاوارتر از ساا   هر يبرا

گوناه کاه در کودکاا،     حاصله نشا، داد که هما، جينتا نيبدابرا
مهار  در تماا    زيشود، در گروه مورد مطالعه ن يم دهيد يعاد

انادازه رشاد    کينبوده و به  کسا،ي يشداخت واج يموارد آگاه
 هيا از ماوارد نسابت باه بق    يبرخ گرينکرده است. به عبار  د

 ديا داشاتدد. ام  ازيرشد ن يبرا يتر شيتر بودند و زما، ب مشکل
باا   يقيکه بر هر  ر يديو متخصص ا،ياست که درمانگرا،، مرب

 جينتاا  يريباا باه کاارگ    سر و کار دارند، س ياوت فيکودکا،  
باه هدگاا  و    يدرماان  يها روش توانددمطالعه ب نيحاصل از ا

کودکا، ارائه دهدد.  نيبهبود مشکال  خواند، ا يرا برا يمو ر
هااي بعادي تعاداد     گردد که در پاژوهش  پيشدهاد مي تيدر نها
بر ها افزايش يابد تا نتايج معتبرتري به دست آيد. عالوه  نمونه

اين شايد انجا  پژوهش در ساير ساطوح تواناايي نهداي نياز     
 .هاي جديدتري ارايه نمايد هداد

 
 تشكر و قدردانی

 تياصفها، بابت حما ياز دانشگاه علو  پزشک لهيوس نيبد
از   نيچدا  شاود. ها    يما  يگازار  ساپاس  يقاات ي ارح تحق  نيا

 ياصافها، و تماام   بهشات يارد س يمرکز اوت نيمسئول يهمکار
ر داشاتدد،  تز  را با پژوهشاگ  يکه همکار قيتحق نيکودکا، ا
 .گردد تشکر مي
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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-to-

syllable 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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