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 بررسي تاثير سنوات تحصيلي و جنسيت روي رواني واجي

 
0Fسميرا مظاهري

 3، فرزاد ويسي* 3، محمد رضايي2، ليال شمس پر1
 

 
 چكيده

هاي ذهني آگاهانه و به طور كلي قابليت  پردازش، توانايي توليد كلمات ،عملكرد رواني گفتار مقدمه:
تاثير ويژگي هاي دموگرافيك بر تكاليف رواني اهميت و مي كند.  برقراري ارتباط شفاهي را بررسي 

قصد داريم تا رواني واجي و ارتباط آن با  پژوهش . در اينواجي در مطالعات مختلف ذكر شده است
 مورد بررسي قرار دهيم. سنوات تحصيلي و جنسيت را در زبان فارسي

 290در اين پژوهش پژوهش حاضر به صورت مقطعي انجام شده است. افراد مورد مطالعه  روش كار:
بودند كه سابقه هيچگونه اختالل  هفت گروه سنيدر  ساله طبيعي 12-18فارسي زبان نمونه 
 استفاده شد. همچنينگردآوري اطالعات از آزمون رواني گفتار  جهتي، رواني و حسي نداشتند. ژيكنورولو
 ANOVAمستقل و  T-test هاي آزموناز  داده هامقايسه و  اطالعات توصيفيتجزيه و تحليل براي 

 .شد استفاده
واجي تفاوت  بين سن، ميزان تحصيالت و ميانگين عملكرد رواني بر اساس نتايج بدست آمده، نتايج:

هاي  تعداد انتقال و دار در ميانگين عملكرد همچنين اين تفاوت معني .)> 005/0P( معناداري وجود دارد
 رد.واجي در بين دو جنس دختر و پسر وجود دا رواني

افراد داراي تحصيالت كمتر امتيازات كمتري در تمامي موارد مورد بررسي به  بحث و نتيجه گيري:
غير از خوشه بندي داشتند كه نشان مي دهد غربال گري ذهني ضعيف تري در ميان افراد داراي 

 تحصيالت كمتر وجود دارد.
 

 يرواني كالمي، رواني واجي، جنسيت، سنوات تحصيل :كليد واژه ها

                                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد گفتاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران 1
 ، همدان، ايرانعضو گروه گفتاردرماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان 2
 ، همدان، ايرانهمدان يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده توانبخش ،يگروه گفتاردرمان يعلم ئتيعضو ه 3
 m_r_st@yahoo.comآدرس الكترونيك نويسنده مسئول: *

 26/9/1392 تاريخ دريافت مقاله:
  7/12/1392 تاريخ پذيرش مقاله:
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  مقدمه
 عملكرد رواني گفتار سهولت توليد كلمات توسط فرد را نشان

جهت بررسي اختالالت زبان با علل  يمناسب و معيار دهد مي 
، آزموني است كوتاه ررواني گفتا آزمون. )2, 1( باشد مختلف مي

هاي  ، پردازش)3( توانايي توليد كلمات و مختصر كه نقص در
ذهني آگاهانه و به طور كلي قابليت برقراري ارتباط شفاهي را 

 و توانايي توليد محتواي زبان را تجزيه و تحليل مي بررسي كرده
-معنايي و رواني . تكاليف مربوط به اين آزمون (رواني)4, 2( كند

-روانشناختي و شناختي واجي) به منظور ارزيابي عصب
جستجو در خزانه واژگان و بازيابي از خزانه واژگان  ،روانشناختي

 گيرد و حافظه معنايي، به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي
)5 ,6(. 

در مطالعات مختلفي كه در كشورهاي مختلف انجام شده است 
تكاليف رواني واجي ارتباط معناداري با متغيرهاي سن، جنسيت و 
ميزان تحصيالت دارد. به طوري كه با افزايش سن و سنوات 
تحصيلي تعداد كل كلمات، تعداد انتقال ها و ميانگين اندازه 

خي از مطالعاتي كه خوشه رواني واجي افزايش مي يابد و در بر
در اين زمينه انجام شده است ثابت شده كه زنان عملكرد بهتري 
نسبت به مردان در تكاليف رواني واجي دارند. البته در برخي از 
مطالعات هم جنسيت تاثيري بر عملكرد در چنين تكاليفي نداشته 

كاسميديس و  2004 سال مثال دربه عنوان  .)12-7, 1(است 
اندازه  و يوناني جمعيت براي هنجاريابي منظور به همكاران،

 رواني معنايي آزمون انتقال، و بندي خوشه استراتژي هاي گيري
 نتايج. شد بزرگسال انجام سالم فرد 300 بين در رواني واجي، و

جمعيتي  متغيرهاي بين معني داري مثبت ارتباط دهنده نشان
 تعداد سن، افزايش با بود و )تحصيالت ميزان و جنس سن،(

 اينكه، نهايت در مي يافت و كاهش تكراري پاسخ هاي
در هر  كلمات كل تعداد با انتقال، و خوشه بندي استراتژي هاي

 معني داري همبستگي رواني معنايي و رواني واجي تكليف دو
 گيهمچنين گفته شده است كه در ارتباط با همبست ).10(داشت 

 تاثير و كلمات كل تعداد و انتقال ها و خوشه ها تعداد بين
 متغير بين مثبت ارتباط جنس، و تحصيلي سنوات سن، احتمالي

 چنين اما وجود دارد، رواني معنايي و تحصيلي سال هاي تعداد
 افزايش با نمي شود، و مشاهده رواني واجي مورد در ارتباطي

اندازه  ميانگين ندگان،گوي توسط توليد شده كلمات كل تعداد
 رواني واجي تكاليف خصوص در به نيز انتقال ها تعداد و خوشه

 بين همبستگي تعداد مورد در رابطه اين .يابد مي تواند افزايش
 -معني رواني واجي تكاليف در انتقال ها وتعداد كلمات كل تعداد

 ).7دار تر مي باشد (
توان هنجاري  م ميواجي و معنايي در افراد سال با بررسي رواني

براي اين توانايي به دست آورد و به عنوان شاخصي براي ارزيابي 
و درمان بيماران مبتال به اختالالت رشدي (نظير افراد مبتال به 
بيش فعالي و نقص توجه، عقب ماندگي ذهني، كم شنوا و ...) 
مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينكه در مورد رواني واجي 

فارسي زبان و ارتباط آن با سنوات تحصيلي و جنسيت در افراد 
سال مطالعه اي صورت نگرفته است، در  18تا  12گروه سني 

اين موارد را مورد بررسي و تجريه و  قصد داريم تا پژوهش اين
 تحليل قرار دهيم.

 

  كار روش
تحليلي است كه به صورت -پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي

 290افراد مورد مطالعه در اين پژوهش  مقطعي انجام شده است.
در هفت گروه  بودند كه ساله طبيعي 12-18فارسي زبان نمونه 
، 16-17، 15-16، 14-15، 13-14، 12-13 ،11-12سني (

اين افراد از مدارس ) مورد بررسي قرار گرفتند. سال18-17
شهر تهران در  گانه 22از مناطق  12و  11، 7، 6ابتدايي مناطق 

گيري در اين پژوهش  دختر و پسر انتخاب شدند. نمونهدو جنس 
به صورت  تصادفي انجام شده است. الزم به ذكر است كه تعداد 
نمونه ها پس از مطالعه پايلوت با استفاده از فرمول زير محاسبه 

  :شد
s1

2 +s2
2)/Δ2 (n = (Z (1-α) + Z (1-β)) 2 

اطع پايه در مق 7ها از نظر ميزان تحصيالت در  آزمودني
قبل از  ،دانشگاهي قرار داشتند.  راهنمايي، دبيرستان و پيش

بررسي  بررسي آزمودني ها با استفاده از تاريخچه پزشكي و
سالمت موجود در مدارس، از سالمتي پزشكي اين افراد  پرونده

اطمينان پيدا كرده و بنابراين معيارهاي ورود آزمودني ها شامل 
 -2ابقه اختالالت نورولوژيك، سنداشتن  : -1  موارد زير بود:

اختالالت حسي مانند كم  نداشتن -3اختالالت رواني،  نداشتن
معيارهاي خروج نيز شامل سابقه شنوايي و نابينايي. بديهي است 

همچنين در صورتي كه و  داشتن هر يك از موارد ذكر شده
به  بود و اين افراد مايل به شركت در آزمون نبودندآزمودني ها 

 گرفتند. مورد مطالعه قرار نمي ،آزمودنيعنوان 
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آوري اطالعات شامل: آزمون رواني گفتار و برگه ثبت  ابزار جمع
جهت ضبط  MP3 Playerمشخصات فردي بود. عالوه بر اين 

هاي مناسب همراه با يك خودكار جهت  صداي آزمودني و فرم
جهت بررسي ميانگين  شد. وارد كردن اطالعات استفاده مي

. قبل از اجراي شدواجي، از سه تكليف استفاده  وانيعملكرد ر
آغاز  "م"آزمون يك نمونه (ناميدن كلماتي كه با حرف 

. در اين تكاليف، از شد ميشوند) به عنوان راهنما ارائه  مي
كه به  جايي تا در مدت يك دقيقه تا آن شد آزمودني خواسته مي

، و "ف"، "س"آورد، كلماتي را بيان كند كه با حروف  ياد مي
شد تا از اسامي خاص  شوند. از آزمودني خواسته مي آغاز مي "آ"

  هاي مختلف استفاده نكند. از آن هاي يكسان با پسوند و واژه
هاي مورد  كه در تمامي تحقيقات پيشين و در تمامي زبان  جايي

استفاده شده است، در اين پژوهش  A، F ،Sمطالعه از سه حرف 
 سي اين سه حرف استفاده شدهاي فار نيز از معادل

)2 ,4 ,6 ,13-18(. 
1Fدر بررسي ميانگين اندازه خوشه، از روش تروير

براي شمارش  1
در اين روش مقوله هاي معتايي  ها استفاده شد. تعداد خوشه

مختلف بر اساس ويژگيهاي معنايي مشترك طبقه بندي مي 
 ،"زندگي محل"له معنايي حيوانات بر اساس شوند. مثال مقو

، همچنين مقوله معنايي "جانورشناسي علم"و  "ها آن كاربرد"
 و تابستان هاي ميوه"، "زمستاني  هاي ميوه "ميوه ها بر اساس

 طبقه بندي مي شوند. "خشك هاي ميوه"و  "بهار
در اين پژوهش، براي پاسخ به فرضيه پژوهش، از نرم افزار 

SPSS  ها استفاده شد. از  آناليز توصيفي و تحليلي دادهبراي
2Fهاي آمار توصيفي روش

براي ارائه اطالعات توصيفي، و از  2
 هاي آمار تحليلي جهت مقايسه ميانگين عملكرد رواني روش

ها استفاده شد. در  واجي، ميانگين اندازه خوشه و تعداد انتقال 
 درصدهاي مركزي  بخش مربوط به آناليز توصيفي از شاخص

هاي پراكندگي  ها و ميانگين، و همچنين از شاخص فراواني داده
انحراف معيار، دامنه، و حداقل و حداكثر استفاده شد. آناليز 

3Fمستقل tها با استفاده از آزمون آماري  تحليلي داده

و  3
ANOVA 05/0% (95، با حدود اطمينان معادل=α( شد. انجام 

                                                                 
1 Troyer 
2 Descriptive statistics 
3 Independent T-Test 
 
 

شدند.  يت، وارد مطالعه نميافراد مورد مطالعه در صورت عدم رضا
اطالعات نزد پژوهشگر محفوظ خواهد ماند و پس از پايان كار از 
بين برده خواهد شد. آزمون اين پژوهش غيرتهاجمي بود و 

ساخت. براي اجراي آزمون،  گونه آسيبي به آزمودني وارد نمي هيچ
 ها دريافت نشد. گونه وجهي از آزمودني هيچ

 
 

  نتايج
 رسي به عمل آمده بين ميانگين عملكرد روانيبا توجه به بر

برابر  Pدار است ( واجي در دو جنس دختر و پسر تفاوت معني
داري در ميانگين تعداد  چنين تفاوت معنيهم). صفراست با 

). اما صفربرابر است با  pواجي نيز وجود دارد ( هاي رواني انتقال
فاوت معنا واجي بين دو جنس ت در ميانگين اندازه خوشه رواني

هاي حاصل از  داده ).547/0برابر است با  pداري مشاهده نشد (
 نشان داده شده است. 1اين بررسي در جدول 

توان گفت در ميانگين  مطابق نتايج بدست آمده، ميهمچنين 
واجي بين مقاطع تحصيلي مختلف هيچ  اندازه خوشه رواني

واجي  رد روانيتفاوت معنا داري وجود ندارد. اما در ميانگين عملك
، )= 002/0P( هاي دوم راهنمايي در پايه اول راهنمايي با پايه

-) پيش= 05/0P و  = 0P دوم و سوم دبيرستان (به ترتيب
ميانگين تعداد   دار است. تفاوت معني  )= 028/0P( دانشگاهي

هاي دوم و  واجي در پايه اول راهنمايي با پايه هاي رواني انتقال
و اول،  )004/0و  0ه ترتيب برابر است با ب pسوم راهنمايي (

 )= 008/0P =   ،0P =  ،0P (به ترتيب دوم و سوم دبيرستان
همچنين دار دارد.  تفاوت معني  )= 033/0P( دانشگاهي و پيش

واجي از پايه اول  ميانگين عملكرد روانيمي توان گفت 
، سوم )= 002/0P( هاي دوم دبيرستان راهنمايي به پايه

تفاوت  )= 009/0P( دانشگاهي و پيش )= 019/0P( دبيرستان
واجي از  هاي رواني داري دارد. در ميانگين تعداد انتقال معني

-هاي دوم و سوم دبيرستان و پيش پايه اول راهنمايي به پايه
دار وجود دارد. اما در ميانگين اندازه  دانشگاهي تفاوت معني

تحصيلي تفاوت هاي  خوشه رواني واجي در بين هيچ يك از پايه
نتايج آماري مربوط به  .) < 005/0P( داري وجود ندارد معني

 آمده است. 3و  2اندازه خوشه و تعداد انتقال ها در جدول 
 
 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 ...       بررسي تاثير سنوات تحصيلي و جنسيت روي رواني واجي                                                        و همكاران                  سميرا مظاهري

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اندازه خوشه و ها تعداد انتقال ،ي واجيروانعملكرد  سهيجهت مقا ANOVAمستقل و آزمون  Tآزمون  جينتا: 1جدول 
 مورد مطالعه يها در گروه رواني واجي 

 
 پسر دختر جنسيت

 24/17 37/22 واجيعملكرد روانيميانگين

 13/5 انحراف معيار

 P 0مقدار 

 08/12 6/15 واجيميانگين تعداد انتقال رواني

 52/3 انحراف معيار

 P 0مقدار 

 26/0 28/0 واجيه روانيميانگين اندازه خوش

 02/0 انحراف معيار

 P 547/0مقدار 
 
 

 هاي مورد مطالعهدر گروه واجيهاي آماري اندازه خوشه در عملكرد روانيتوزيع فراواني و شاخص .2جدول

 تعداد جنسيت هاآزمودني
حــــداقل 

 امتياز
ــداكثر  حــ

 امتياز
 امتيازات دامنه

ــانگين  ميـــ
 امتيازات

ــراف  انحـ
 معيار

ل او
 راهنمايي

 20/0 32/0 4/2 0/3 6/2 21 دختر

 41/0 37/0 0/1 3/1 3/0 21 پسر

دوم 
 راهنمايي

 35/0 41/0 35/1 37/1 02/0 21 دختر
 21/0 24/0 9/0 94/0 04/0 18 پسر

سوم 
 راهنمايي

 21/0 27/0 89/0 89/0 0 20 دختر
 34/0 29/0 44/1 44/1 0 19 پسر

اول 
 دبيرستان

 18/0 23/0 87/0 87/0 0 21 دختر
 13/0 15/0 44/0 44/0 0 21 پسر

دوم 
 دبيرستان

 15/0 23/0 7/0 7/0 0 21 دختر
 25/0 26/0 9/0 94/0 04/0 21 پسر

سوم 
 دبيرستان

 13/0 19/0 48/0 48/0 0 21 دختر
 20/0 32/0 75/0 83/0 08/0 21 پسر

-پيش
 دانشگاهي

 27/0 34/0 05/1 1/1 05/0 21 دختر
 20/0 23/0 71/0 71/0 0 23 پسر
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  يريگ جهيبحث و نت
بين ميزان تحصيالت و ميانگين  نتايج اين مطالعه نشان داد،

. )> 005/0P( عملكرد رواني واجي تفاوت معناداري وجود دارد
اما در ميانگين اندازه خوشه رواني واجي در مقاطع تحصيلي 

 مختلف تفاوت معناداري يافت نشد.
افراد داراي تحصيالت كمتر امتيازات كمتري در تمامي موارد 

اشتند كه نشان مي دهد مورد بررسي به غير از خوشه بندي د
) ضعيف تري در mental screeningغربال گري ذهني (

ميان افراد داراي تحصيالت كمتر وجود دارد. همچنين احتماال 
انتزاعي بودن تكليف (به خصوص در افراد داراي سطح تحصيلي 
پايين تر) هم در اين نتايج سهيم است البته ثابت كردن اين امر 

دارد. اين يافته ها با در نظر گرفتن فايده اي نياز به انجام تحقيق 
كه تحصيالت روي انجام تكاليف زباني به طور كلي دارند نيز 
قابل توضيح است كه به ارتباط بين آگاهي واجشناختي و توانايي 

 خواندن مرتبط است.
بين عملكرد رواني واجي و ميزان تحصيالت طبق تحقيقات 

 تحقيق كاسميديس و  تامبو همبستگي مثبت وجود دارد در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) بين عملكرد رواني واجي و متغير تحصيالت 2004همكاران (
)، بين 2004همبستگي مثبت مي باشد. كاسميديس و همكاران (

ميانگين تعداد انتقال هاي عملكرد رواني واجي و متغير ميزان 
 اين كه حالي تحصيالت همبستگي مثبتي را نشان دادند. در

 در رواني معنايي انتقال هاي تعداد ميانگين مورد در موضوع
 .نيست صادق پسران و دختران در مختلف تحصيلي مقاطع

واجي مطابق  تحقيقات كاسميديس  ميانگين اندازه خوشه رواني
) با 2008)، كاو و همكاران (2006)، كاو (2004و همكاران(

. همانطور كه )10, 8, 7(افزايش تحصيالت، افزايش مي يابد 
مي دانيم رواني واجي از جمله متغيرهاي عملكرد رشد سواد 
آموزي و از جمله عوامل رشد مهارتهاي خواندن مي باشد، كه با 
توجه به نتايج اين مطالعه مي توان انتظار داشت كه با افزايش 

زايش مي يابد، كه ميزان تحصيالت عملكرد رواني واجي نيز اف
اين مطلب با نتايج مطالعات قبلي و همچنين نتايج اين مطالعه 

 همسو مي باشد.

 
 ههاي مورد مطالعدر گروه واجيها در عملكرد روانيهاي آماري تعداد انتقالتوزيع فراواني و شاخص .3جدول 

 تعداد جنسيت هاآزمودني
حداقل 
 امتياز

حداكثر 
 امتياز

دامنه 
 امتيازات

ميانگين 
 امتيازات

 انحراف معيار

 اول راهنمايي
 45/4 14/10 18 19 1 21 دختر

 14/5 33/9 23 24 1 21 پسر

 دوم راهنمايي
 18/6 33/17 26 31 5 21 دختر
 52/3 94/8 12 15 3 18 پسر

 سوم راهنمايي
 42/4 10/15 18 23 5 20 دختر
 57/4 05/10 18 20 2 19 پسر

 اول دبيرستان
 51/5 47/15 21 27 6 21 دختر
 65/4 14/12 15 20 5 21 پسر

 دوم دبيرستان
 54/4 85/18 18 28 10 21 دختر
 53/4 90/14 18 23 5 21 پسر

سوم 
 دبيرستان

 12/5 14/17 18 24 6 21 دختر
 41/4 47/13 17 19 2 21 پسر

-پيش
 دانشگاهي

 94/4 19/15 19 23 4 21 دختر
 27/5 82/14 19 25 6 23 پسر
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دار در ميانگين  همچنين در تحقيق پيش رو تفاوت معني
واجي در بين دو جنس دختر و پسر وجود دارد. از  عملكرد رواني

واجي در مقاطع  هاي رواني طرف ديگر در ميانگين تعداد انتقال
دار است. در  ي مختلف در دختران و پسران تفاوت معنيتحصيل

زمينه رابطه عملكرد رواني واجي و جنسيت تحقيق زيادي 
-صورت نگرفته است اما طبق تحقيقات تامبو بين عملكرد رواني

 . )11(داري وجود ندارد  واجي و جنس ارتباط معني
مشكالت ناميدن در قالب مقوله هاي معنايي به عنوان يكي از 
انواع مشكالت كودكان مبتال به اختالالت زباني، موضوعي است 
كه به معيار مناسب براي تشخيص، ارزيابي و درمان چنين 
مشكالتي نياز دارد. نتايج اين پژوهش معيار مناسبي از عملكرد 

الم در اختيار آسيب شناسان گفتار و زبان قرار مي دهد افراد س
ارزيابي و  كه مي توان عملكرد بيماران را با آن مقايسه كرد و در

 درمان بيماران مورد استفاده قرار داد. 
وارد  ،در صورت عدم رضايتافراد مورد مطالعه : محدوديت
 جهت شركتافراد مورد مطالعه شدند (البته تمامي  مطالعه نمي

در تحقيق اعالم رضايت كردند). اطالعات نزد پژوهشگر محفوظ 
خواهد ماند و پس از پايان كار از بين برده خواهد شد. آزمون اين 

وارد گونه آسيبي به آزمودني  و هيچ بودپژوهش غيرتهاجمي 
 ها آزمودنيگونه وجهي از  . براي اجراي آزمون، هيچساخت نمي

 .شددريافت ن
 

 
  يو قدردان تشكر

اين پژوهش به عنوان قسمتي از پايان نامه دوره كارشناسي و 
بدين با حمايت دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده است. 

شهر مدارس  پرورش و وسيله از مسئولين محترم آموزش و
نياز اين پژوهش را تهران، و همچنين خانواده هاي آنها كه 

 قدرداني مي گردد. تشكر و ،پاسخ گفتند
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The effect of gender and education on phonemic fluency 
 
 

Abstract 
 
Background and Objectives: Verbal fluency performance investigated the ability of 
producing words, conscious mental process and generally, the ability to make verbal 
communication. In different studies, phonological fluency tasks have significant 
relationship with variables such as age, gender and level of education. This research 
tries to investigate phonological fluency and its relationship with levels of education as 
well as gender in Persian language. 
Method: The present study was done in cross- sectional approach. The subjects of this 
study were 290 typical persian speaking individuals with ages range from 12 to 18. 
They were divided in seven age groups who did not have any prior neurological, 
psychological and sensory disorders. Data collecting was performed through verbal 
fluency tests. An independent T-test and ANOVA were performed for data analysis.  
Results: According to obtained result from statistical tests in this research, there was 
significant difference between the age and level of education on one hand and mean 
performance of phonological fluency on other hand (P<0.005). Moreover, this 
significant difference is existed between the mean of performance and number of 
phonological fluency transfers in both boys and girls. 
Conclusions: Individuals with low education scored less in all studied area except 
clustering. It indicates, there is lower mental screening among the less educated people. 
 
Keywords: Verbal fluency, Phonemic fluency, Gender, Education 
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