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 رانیشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ا ارشناس ارشد زبانک

 )12/9/87 :، تاریخ تصویب 17/7/87 :تاریخ دریافت(

 دهکیچ
هدف از این مطالعه، بررسـی   . دیگر متفاوت است  کرد با ی  کمغز زنان و مردان از نظر ساختار و عمل        

اي بـر روي    مقایسـه -این مطالعه به صورت مقطعی.  است نواي عاطفی گفتاركتفاوت دو جنس در در 
هـاي مـورد بررسـی بـه مجموعـه          از گروه  کپاسخ هر ی  .  نفر در دو گروه مرد و زن صورت گرفت         50

شاد، غمگین  (هاي مورد استفاده در این پژوهش، جمالت عاطفی          كمحر. هاي تهیه شده ثبت شد     آزمون
 جمله توسط دو گویندة مرد و    144معنی و فیلتر شده در       یدار، ب  ه به صورت معنی   کبودند  ) و خشمگین 

ها با استفاده از آزمـون آمـاري تـی مسـتقل             تحلیل داده . ها پخش گردید   زن ضبط شده و براي آزمودنی     
دار نشـان   دار، معنـی  تفاوت بین دو گروه زن و مرد در درك نواي عاطفی جمالت معنی      . صورت گرفت 

معنـی،   بین دو گـروه زن و مـرد در درك نـواي عـاطفی جمـالت بـی      تفاوت ) P = 0. 714. (داده نشد
دهد کـه کـارایی زنـان در درك     ها نشان می مقایسۀ میانگین). P < 0.05. (دار نشان داده شده است معنی
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  مقدمه-1
ردهـاي  که از لحـاظ عمل    کـ ، بل انددیگر متفاوت کحاظ زیستی با ی   زنان و مردان نه تنها از ل      

روپالـه (هـایی دارنـد   شناختی نیز تفاوت  هـاي  فعالیـت ). 1999 2یمـورا ک بـه نقـل از   6: 2004 1اِ
نـواي عـاطفی    . نـد ار، توجه و اعمال تبیینی    ک، حافظه، یادگیري، تف   ك، ادرا عاطفهشناختی شامل   

 اطالعـات  كدر. نـد کها را بیان مـی    اطف نهفته در واژه   ه عو کدربرگیرندة وجوهی از زبان است      
 انـد  نشان داده  بسیاريمطالعات  .  براي تعیین وضعیت عاطفی گوینده ضروري است       ،نواي گفتار 

رة کبر این اساس، نیم. اندره مغز براي پردازش اطالعات نواي گفتار اختصاصی شده  که دو نیم  ک
رة چـپ برتـري دارد      کـ ، بـر نیم   اسـت  گفتـار    ه نیز دربرگیرندة نواي   ک عواطف   كراست در در  

ه زنـان نسـبت بـه    کاند از طرف دیگر، برخی مطالعات نشان داده  ). 1: 1997 و همکاران    3توکر(
ارایی بهتري در شناخت و تمایزبخشی بین حاالت مختلف تظـاهرات عـاطفی از خـود               کمردان  

هاي صحیح نسبت به مردان تر و نرخ بیشتري از پاسخ   نش سریع ک زمان وا  ،دهند و زنان  نشان می 
 )2: 2004 4فیشر. (دارند

ه زنان نسـبت بـه      کهاي مطالعات علوم اعصاب مبنی بر این        بدین ترتیب، با توجه به یافته     
، هدف اصلی ازانجام ایـن پـژوهش،        )1: 1998 5کرینگ(مردان تظاهرات عاطفی بیشتري دارند      

ه کـ ی گفتار میان زنان و مردان اسـت          نواي عاطف  كها در توانایی در    ها و تفاوت  بررسی شباهت 
 نـواي  كارایی زنـان در در کـ تعیـین میـزان   ) الف(: گردد هدف بررسی می زیرخود در قالب دو   

 نـواي عـاطفی گفتـار دو        كارایی مـردان در در    کـ  تعیین میـزان     )ب (عاطفی گفتار دو جنس و    
 .جنس

ارایی زنان  کتی در   چه تفاو ) 1: (هاي پژوهش عبارتند از   الؤهاي فوق، س  با توجه به هدف   
ارایی زنان و   کآیا  ) 2( نواي عاطفی گفتار افراد هم جنس وجود دارد؟ و           كو مردان به لحاظ در    

 سان است؟کغیر هم جنس یافراد  نواي عاطفی گفتار كمردان در در
ارایی کـ ) 1: (ور بـه ترتیـب عبارتنـد از   کهاي مذ  الؤهاي پژوهش نیز در پاسخ به س      فرضیه
ارایی زنـان در  کـ ) 2(و . عاطفی گفتار افراد هم جنس بیشتر از مردان اسـت      نواي   كزنان در در  

                                                           
1- Eero Palle 

2- Kimura 
3- Tucker 

4- Fischer 

5- Kring 
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 . نواي عاطفی گفتار افراد غیر هم جنس نیز بیشتر از مردان استكدر
ــان  ــژوهش حاضــر در چــارچوب زب  Neurocognitive(  عصــبی–شناســی شــناختی  پ

Linguistics(  در ایـن   . دشـ غـاز    توسط سیدنی لَمب، زبانشـناس شـناختی، آ        هک پذیرد انجام می
بـه  نیـز   شناسی عصبی    زبان.  دارند اي نظریه، واحدهاي معنایی زبان، ساختار مغزي تعریف شده       

پردازد، به عبارت دیگـر در ایـن حـوزه، چگـونگی             رد مغز می  کبررسی ارتباط میان زبان و عمل     
ه بـه   شناسـی عصـبی بسـیار شـبی        زبان. گیرد  زبان توسط مغز مورد مطالعه قرار می       كتولید و در  

 ،ه محـور بررسـی  کـ ، با این تفـاوت اصـلی   است 1)شناسی زبان  روان(شناختی   شناسی روان  زبان
 )3-4: 2006 2اهلسن. (رد مغز استک عملشیوة

 هـا و     بررسـی  ۀپیشـین ) 2( حاضـر،    ۀمقدمـ ) 1: (گـردد  این مقاله در پنج بخـش ارائـه مـی         
 .گیري نتیجه) 5( و ها یافتهو ها  تحلیل داده) 4(شناسی پژوهش،  روش) 3(هاي مرتبط،  پژوهش

 هاي مرتبط ها و پژوهش  پیشینۀ بررسی-2
ه در بـر گیرنـدة ابعـاد غیـر          کـ ی است   ک فیزیولوژی -ردي عصبی کنواي عاطفی گفتار، عمل   

ه بـراي تشـخیص و هـدایت احسـاس و عواطـف در برقـراري ارتبـاط                  کـ  زبان اسـت     3المیک
 هـر دو نـوع نـواي گفتـار     كه بـراي در کـ با توجه به ایـن     ). 1: 2006 4کریمارژی(اند  ضروري

 دو نوع نـواي گفتـار در        كه در کرة راست فعال است، در صورتی       کنیم) عاطفی و غیر عاطفی   (
ی مردان و در دیگري زنان برتري داشته باشند،         که در ی  کزنان و مردان متفاوت باشد، به نحوي        

باشـند  اي گفتار، مجزا می    دو نوع نو   كه ساختارهاي مغزي درگیر در در     کتوان نتیجه گرفت    می
 . نواي گفتار توانایی متفاوتی دارندك از ساختارهاي مرتبط در درکو در دو جنس، هر ی
هاي ساختاري بین مغز مردان و زنان به برخی ساختارهاي ویژة مغز مربوط       بررسی تفاوت 

ز انسان بـه    ه مغ کاند  ها نشان داده  پژوهش. گردد ل مغز مربوط می   کاما تفاوت جنسیتی به     . است
رد کـ عمل رة راسـت، بـر  کـ المی، و نیمکرد کرة چپ بر عملکنیم. رد نامتقارن استکلحاظ عمل

رت و کـ بـر اسـاس نظـر ا   ). 2004 5پارسونز( از فضا نظارت دارند كالمی، مثل توانایی در کغیر
                                                           

1- Psycholinguistics 

2- Ahlsen 
3- Non-verbal 
4- Rymarczyk 

5- Parsons 
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ارانۀ آنـان، آگـاهی ارزشـمند،       ک، زبان زنان بیانگر رفتار محافظه       )90: 1992 (1 ژینت -انلک کم
 رو به جلو، ناامنی، تفاوت، تربیت، بیان احساس، وابستگی، حساس بودن بـه دیگـران و                 كحرت

ننـدة خشـونت، عـدم تـالش، رقابـت، اسـتقالل،       کو زبان مردان بیان  . حس همبستگی آنهاست  
 .باشدصالحیت، سلسله مراتب و حس نظارت آنان می

ـ هـاي مـرتبط مـی     حال، با این توضیح آغازین، به بررسی پژوهش        ) 1(ه شـامل    کـ ردازیم  پ
 3اک و  گربوسـ    کریمارژیـ ) 3(، و   )2006(اران  کـ  و هم  2تیلـر ) 2(،  )1384(اران  کوه و هم  کمش

 .گرددمی) 2006(

 )1384( ارانکو هممشکوه  2-1
مــورد (یت بــر گفتمــان شــفاهی   بــه بررســی جنســ  ) 1384( ارانکــو هممشــکوه 

IELTS(گـران  هاي اخیر، تحلیل در سال ه  کند  نماینامبردگان در این مطالعه اشاره می     . پردازندمی
شناسـی کـاربردي در ارتبـاط بـا         هاي مختلف زبـان    حیطه بررسی به   يطور چشمگیر ه   ب گفتمان

. اسـت   زبـان   شـفاهی  آزمون ۀ مصاحب ۀها، زمین  بارز این فعالیت   ۀنمون. اندمند شده گفتمان عالقه 
در . جـه بـوده اسـت    کمتـر مـورد تو  ، آزمـون گفتـاري   هـاي پـژوهش تاکنون، نقش جنسیت در     

 ، ایـن امکـان کـه جنسـیت مصـاحبه      IELTSمورد مصاحبه شفاهی   شفاهی، مانند    هايهمصاحب
ثیري بر ماهیت مصاحبه و گفتمان حاصـل از مصـاحبه داشـته باشـد،     أکننده و مصاحبه شونده ت    

 اخیر در مـورد     پژوهش.  ممکن است موجب تغییر در نتیجه مصاحبه شود        تهکناین  . وجود دارد 
 پـژوهش مـورد   . گذشته بوده استهاي یافته شفاهی زبان منجر به نتایج متناقض با        هاي هبمصاح
 را  بررسـی خـود    ،اي هـاي کمینـه    قطع، هم پوشـانی و پاسـخ      : با توجه به سه متغیر کالمی     نظر،  

 جنسـیت   هکـ  آن    و نتیجـه   نموده است ) IELTS( گفتمان حاصل از مصاحبه شفاهی       معطوف به 
 .رد نداIELTSثیر چشمگیري بر گفتمان مصاحبه شفاهی أ شونده تمصاحبه کننده و مصاحبه

 شـفاهی   ۀثیر جنسـیت بـر گفتمـان حاصـل از مصـاحب           أ ت ، در این مطالعه   گر،یبه عبارت د  
 FCE  سـطح   نفـر از دانشـجویان     83در مجموع   .  مورد بررسی قرار گرفته است     IELTSامتحان  
 اخیـر، بـر اسـاس       پـژوهش  در   شـرکت کننـدگان   .  سیمین در این تحقیق شرکت کردند      ۀموسس

. بنـدي شـدند     به سه گروه مهارتی پیشرفته، متوسط و مبتدي تقسـیم          TOEFLنمرات حاصل از    
                                                           

1- Eckert, Mc Connell-Ginet 

2- Taler 

3- Grabowska 
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 نمرات بـه عنـوان گـروه آزمایشـی     فهرستاز ابتداي )  نفر مرد15 نفر زن و 15( نفر از آنها  30
 نفر زن و    15( نفر   30گروه بعدي مشتمل بر     . شناخته شدند که در مطالعه اصلی، شرکت کردند       

ینـد استانداردسـازي و     ا شـناخته شـده و در فر       شـاهد  کـه بـه عنـوان گـروه          است)  نفر مرد  15
گـروه  ( شرکت کنندگان    ۀبقی. اعتباردهی آزمون شفاهی ساخته شده توسط محقق شرکت کردند        

هـاي گـروه آزمایشـی ایـن مطالعـه، مشـتمل بـر               مجمـوع داده  . شدنداز مطالعه حذف    ) مبتدي
باشـد کـه در       نفر شرکت کننده مرد مـی      15 نفر شرکت کننده زن و       15ط شده    ضب هاي همصاحب

 جداگانه، مصـاحبه    ۀ مذکور در دو مرحل    ۀمصاحب.  شرکت کردند  IELTS آزمایشی   ۀیک مصاحب 
سـپس بـا در   .  مصاحبه منتهی شـد 60 و در مجموع به     شدها و مصاحبه با آقایان، انجام        با خانم 

اي، زمـان    هـاي کمینـه    پوشانی، پاسخ  سیت مشتمل بر، قطع، هم     متغیر وابسته به جن    5نظر گرفتن   
 از حالـت گفتـاري بـه نوشـتاري تبـدیل شـده و تجزیـه و تحلیـل                    هـا  ، داده صحبت و موضوع  

ه  اسـتفاده گردیـد    )Chi-Square(  مجـذور خـی    به منظور یافتن نتایج آماري از آزمون      . ندگردید
انـد    نشان داده   مجذور خی  محاسبات آماري نتایج تجزیه و تحلیل کالم و ارقام حاصل از          . است

که جنسیت مصاحبه کننده و مصاحبه شونده تأثیر چشـمگیري بـر گفتمـان حاصـل از امتحـان                   
 .ه است نداشتIELTSشفاهی 

 )2006(اران ک تیلر و هم2-2
 نواي عاطفی و زبـانی گفتـار در         كدر مطالعۀ خود به بررسی در     ) 2006(اران  کتیلر و هم  

ایشان در این بررسی، گروهـی از جوانـان و سـالمندان را تحـت               . ن پرداختند جوانان و سالمندا  
و ) زبـانی ( اطالعات نواي گفتار آنها را در سطوح عاطفی، دستوري           كآزمایش قرار دادند تا در    

ه جوانـان و سـالمندان در       کـ نتایج نشان داده اسـت      . ی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند      کادرا
الیف زیـر  کـ ه در سالمندان اختالالتی در تکانی دارند، در صورتی    سکرد ی کی عمل کالیف ادرا کت

پردازش نواي عاطفی گفتار، استفاده از اطالعات موقتی براي تجزیه و تحلیـل             : شود مشاهده می 
. بکـ هاي مر   اسم از اسم   -یه واژگانی براي تشخیص جفت صفت     کساختار نحوي، استفاده از ت    

توان آن را به     ه نمی کسازد   می را در سالمندان مشخص می     ها، نوعی اختالل نوایی عمو     این یافته 
 نواي عاطفی گفتار، اختالالتـی  كه سالمندان در در  کنتیجه این   . اختالل اولیه شنوایی نسبت داد    

ی و  کـ الیف سـنجش پـردازش نـوایی در سـطوح ادرا          کـ ارایی آنها در ت   کدهند ولی    را نشان می  
ه نـواي دسـتوري و   کنماید  یید می أ این ادعا را ت    چنین نتیجه اي  . دستوري، همانند جوانان است   

 .عاطفی گفتار به صورت دو نظام جداگانه شناختی وجود و نمود دارند
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 )2006(ا ک و آنا گرَبوسکریستینا ریمارژیک 2-3
 در مطالعـۀ خـود بـا عنـوان تفـاوت      2006ا در سـال     ک و آنـا گرَبوسـ     کریستینا ریمارژی ک

هـاي   ه آیـا بخـش    کـ انـد    تار به بررسی این پرسش پرداختـه      ظارت مغز بر نواي گف     ن جنسیت در 
هاي عاطفی نقش دارند یا خیر؟  رة راست، در پردازش انواع مختلف نواخت    کاي در نیم   جداگانه

 نـواي   كهـاي جنسـیت در توانـایی در        ه در این بررسی، تفاوت    کویژگی این پژوهش آن است      
هـاي    بیمار داراي آسیب در قسـمت  52. ت متغیر مورد توجه قرار گرفته اس      کگفتار، به عنوان ی   

رة کـ  در ناحیـۀ نیم    2 و زیرقشـري   (temporo-parietal) اي هیانآه -هی، گیجگا 1)فرونتال(پیشانی  
 فرد به عنوان گروه شاهد مورد آزمـایش قـرار گرفتنـد تـا          26 و    آزمایشی راست به عنوان گروه   

  و در  ) خـوش سـاخت   (ولی  توانایی آنان براي ارزیـابی اطالعـات نـوایی در جملـه هـاي معمـ               
در تمامی بیماران، اختالل عمومی پردازش نواي گفتار مشاهده         .  ارزیابی شود  3اذبکهاي   جمله

در ایـن  . ثیر آسیب، بیشتر در نواي عاطفی گفتار مشاهده گردید تـا در نـواي زبـانی          أشد، ولی ت  
. ب توجه اسـت  عاطفی و محل آسیب مغزي جال    ك نواي عاطفی با نوع محر     كزمینه، ارتباط در  

 نـواي خوشـحال، بیمـاران داراي آسـیب       كبیشتر در در  ) فرونتال(بیماران داراي آسیب پیشانی     
 ك نواي غمگین و بیماران داراي آسـیب زیرقشـري بیشـتر در در            ك در در  اي آهیانه -هیگیجگا

ارایی مـردان و    کـ ثیرات متفاوت جایگاه آسیب مغزي در       أت. نواي خشمگین دچار اختالل بودند    
، براي زنـان بسـیار      )فرونتال(هاي ناحیه پیشانی     آسیب. ن نیز در این مطالعه لحاظ شده است       زنا

. انجامـد  هاي زیرقشري به اختالالت بیشتري در مردان می        ه آسیب کزیان بخش است، در حالی      
 .دهد ردهاي نواي گفتار در مغز به دست میکاین مسئله، تفاوت جنسیت را در سازماندهی عمل

 سی پژوهششنا  روش-3
هاي آماري   این بخش به معرفی روش پژوهش، ابزار پژوهش، متغیرهاي پژوهش و روش           

 .پردازد ها می تجزیه و تحلیل داده

                                                           
1- Frontal 

2- Subcortical 

3- Pseudo-sentences 
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  روش پژوهش3-1
 جامعـۀ   2.اي بـوده اسـت      مقایسـه  – و از نوع مقطعـی       1این پژوهش بصورت نیمه تجربی    

بـراي  . شـود  سال را شـامل مـی     29 الی   17زبانان راست دست با دامنۀ سنی        آماري، همۀ فارسی  
حجـم  . محاسبۀ حجم نمونه، مقادیر انحراف معیار در مطالعات مشابه مورد بررسی قرار گرفـت    

 محاسبه شده است، براي هر گـروه تحلیلـی          3ه با استفاده از انحراف معیار با فرمول زیر        کنمونه  
، 96/1%) 95مینـان   ضـریب اط   (z ،   1/1در این فرمول انحراف معیـار       . در نظر گرفته شده است    
 زن مـورد  26 مـرد و  24در این مطالعـه  .  در نظر گرفته شده است   d (1(دقت احتمالی مطلوب    

 4.بررسی قرار گرفتند
بـه عبـارت دیگـر،      . گیري تصادفی در دسترس بوده است      گیري، از نوع نمونه    روش نمونه 

ت در پـژوهش،  کرت در آزمون را داشتند، در صورت رضایت به ش       که شرایط شر  کلیۀ افرادي   ک
رضـایت  : هـا عبارتنـد از     شـرایط ورود بـه مطالعـه بـراي نمونـه          . ت داده شدند  کدر مطالعه شر  

معنی در زبـان فارسـی در    ه بسیاري از آواهاي بی  ک چرا(ها    زبانه بودن آزمودنی   کها، ی  آزمودنی
ست بودن  ها و راست د    ، مادري بودن زبان فارسی براي آزمودنی      .)دار است  هاي دیگر معنی   زبان

رة غالب مغزي در افراد راست دست واغلب افراد چپ دست، افراد چـپ        کبه دلیل تفاوت نیم   (
 .)ها، از مطالعه خارج شدند دست براي همسان بودن نمونه

                                                           
1- Quasi-experimental 

شـاید  . وم تربیتی و رفتاري وارد شدمپبل در فرهنگ علک توسط 1957واژة نیمه تجربی براي اولین بار در سال     -2
ه بـر روي انسـان انجـام        که بر مطالعاتی    کمهمترین انگیزه براي ابداع و اشتقاق این روش از روش تجربی این بود              

نادري و سـیف    . (زند امالً واقعی سر می   کل است و به ندرت از او رفتار         کنترل واقعی بودن او مش    کگیرد، تحت    می
 )92؛ 1382نراقی، 

3- 2

22

d
zn σ

= 36.15
)1(

)2()96.1(
2

22

==  

 دو جامعـه  مقایسـه میـانگین  و هدف ) در این مطالعه زن و مرد(ه دو نمونه از دو جامعه مختلف داریم کزمانی   -4
ها تقریبـاً بایـد یکسـان باشـند و نیـازي بـه           در این آزمون حجم نمونه    . شود  استفاده می  آزمون تی مستقل  است، از   

 که دو صفت در یک گروه مـورد  تی وابستهدر آزمون . هاي حجم دو نمونه به طور دقیق نیست        ن اندازه یکسان بود 
 )250: 1385اسماعیلیان، . (باشدگیرد، تعداد متغیرهاي مورد مقایسه باید یکسان  بررسی قرار می



 1387 مستانز، 50شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان   56

 

  ابزار پژوهش3-2
 .  است1»آزمون پردازش نواي عاطفی«ابزار پژوهش مورد استفاده 

شـف حالـت    کبـراي   ) هـا  آزمـودنی (ان  ننـدگ ک تکهدف از این آزمون ارزیابی توانایی شر      
در این . عاطفی با استفاده از اجزاي نواي گفتار در حضور یا عدم حضور اطالعات معنایی است      

هاي عـاطفی بـا      ه در حالت  ک سري جمله    کنندگان باید نوع نواي گفتار را از ی       ک تکآزمون، شر 
 . هم تفاوت دارند، تشخیص دهند

 .طفی شاد، غمگین و عصبانی استفاده شده استدر این آزمون، از سه نوع آهنگ عا
 جملـه در ایـن   24ل کـ گیرد و در      جمله را در آزمون در برمی      8 از این سه حالت      کهر ی 

هاي  جمله. ها نهفته است   بنابراین، اطالعات معنایی در این جمله     . شد ها ارائه    آزمون به آزمودنی  
 صافی پایین گذر صوتی عبور داده کز یتولید شده پس از قرائت به وسیلۀ گویشور مرد و زن ا        

ل اطالعـات بـارز   کـ  هرتز در گفتار و همچنـین       500 در این حالت بسامدهاي باالي       2.شوند می
از ایـن  . شـوند  ها حفظ مـی  ه تغییرات آهنگین جملهکگردد، این در حالی است    زبانی حذف می  

 سـري جملـه بـا    کایت، یدر نه. باشد ها، اطالعات معنایی موجود نمی كرو، در این سري محر  
ه در آنها اطالعات نوایی شـاد، غمگـین و عصـبانی وجـود دارد،               کمعنی   هاي بی  استفاده از واژه  

ها نیز هیچ اطالعات معنایی در بـر ندارنـد و        این جمله ). براي هر مورد هشت جمله    (ضبط شد   
 . ها باید بر اساس اطالعات نوایی تعیین شود معناي جمله

 شود؛ ار گرفته میک گونه جمله به 9 آزمون، لی در اینکبه طور 
 دار هاي معنی جملۀ شاد با واژه. 1
 معنی هاي بی جملۀ شاد با واژه. 2
 جملۀ شاد از صافی عبور داده شده. 3
 دار هاي معنی جملۀ غمگین با واژه. 4

                                                           
اران کـ تیلـر و هم هاي اسـتفاده شـده در پـژوهش ونسـا          كهاي مورد استفاده در این آزمون، همان محر        كمحر -1
هـا اعـالم     كی از ایشان درخواست شد و ایشان ضمن ارسـال ایـن محـر             کترونیکه توسط پست ال   کاست  ) 2006(
 ایـن  ۀنویسندگان این مقاله پـس از ترجمـ  . اند ردهکاقتباس ) 1996(ها را از مطالعه پِل و باوم         كه این محر  کردند  ک

 . ان، آن را روا و پایا نمودند و صاحبنظرتادانها، با استفاده از نظرات اس كمحر
 هرتز از صافی عبور داده شد تـا تمـام اطالعـات محسـوس زبـانی آن      500هر جمله توسط جریان ضعیف در      -2

هـا،   كبنـابراین، در ایـن مجموعـه از محـر         . ه آهنگ پاره گفتار در آن ثابت ماند       کاین در حالی است     . حذف گردد 
 .اطالعات نوایی وجود نداشت
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 معنی هاي بی جملۀ غمگین با واژه. 5
 جملۀ غمگین از صافی عبور داده شده. 6
 دار هاي معنی انی با واژهجملۀ عصب. 7
 معنی هاي بی جملۀ عصبانی با واژه. 8
 جملۀ عصبانی از صافی عبور داده شده. 9

ه کـ )  از نُـه حالـت فـوق     کهشت جمله براي هر ی    ( جمله حاصل شد     72از حاالت فوق    
و )  جملـه 144( بار توسط گویندة زن خوانده و ضبط گردیـد   ک بار توسط گویندة مرد و ی      کی

ننـدگان خواسـته    ک تکاز شر . ها پخش شد    گوشی براي آزمودنی   کادفی توسط ی  به صورت تص  
 .شنوند، شاد، غمگین و یا خشمگین بودن آن را تعیین نمایند ه میکاي  ه براي هر جملهکشد 

 48دار،  هـاي معنـی    جمله بـا واژه 48 جمله مورد استفاده قرار گرفت،     144در این آزمون،    
ه با آهنگ شاد، غمگـین     کمعنی   هاي بی   جمله با واژه   48 شده و    جملۀ مشابه از صافی عبور داده     

 .یا خشمگین همراه است
شناختی، پس از در نظر گرفتن کلیۀ معیارهاي حذف و انتخاب و اطمینان              در مرحلۀ روش  

ایـن  . ها توسط پژوهشگر تکمیل شـد      ها به فرایند پژوهش، فرم مشخصات نمونه       از ورود نمونه  
تی از قبیل سن، جنس، دست غالب، میـزان تحصـیالت و زبـان مـادري         پرسشنامه شامل اطالعا  

 .شدند ها می اي وارد فرایند ارائۀ آزمون میل اطالعات پرسشنامهکها پس از ت نمونه. باشد می
. ها به صورت ضبط شده بر روي رایانه به فرد ارائه شد            ها، کلیۀ آزمون   براي اجراي آزمون  

اي که در اختیارشان قـرار داده شـده بـود،      ود را در پرسشنامه   ها خواسته شد تا پاسخ خ      از نمونه 
 .درج نمایند

  متغیرهاي پژوهش3-3
  متغیرهاي مورد بررسی در پژوهش حاضـر بـه سـه دسـتۀ متغیرهـاي مسـتقل، وابسـته و                    

ها در هر یک از آزمون جمالت      متغیرهاي وابسته، شامل نمرة آزمودنی    . شوند اي تقسیم می   زمینه
معنی بوده و متغیر مستقل، جنس       و آزمون جمالت بی   ) فیلتر شده (ت صافی شده    عاطفی، جمال 

 .باشد می) زن و مرد(



 1387 مستانز، 50شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان   58

 

 متغیرهاي پژوهش: 1جدول

 حاالت ممکن/ واحد ابزار مقیاس نوع نام متغیر
 سال پرسشنامه نسبی/کمی زمینه اي سن

  مرد-زن پرسشنامه اسمی/کیفی مستقل جنس
 سال پرسشنامه اي تبهر/کمی زمینه اي میزان تحصیالت

 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته دار شاد با گویشور مرد نمرة آزمون جمالت معنی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته دار غمگین با گویشور مرد نمرة آزمون جمالت معنی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون سمیا/کمی وابسته دار خشمگین با گویشور مرد نمرة آزمون جمالت معنی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته دار شاد با گویشور زن نمرة آزمون جمالت معنی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته دار غمگین با گویشور زن نمرة آزمون جمالت معنی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی هوابست دار خشمگین با گویشور زن نمرة آزمون جمالت معنی

 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته معنی شاد با گویشور مرد نمرة آزمون جمالت بی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته معنی غمگین با گویشور مرد نمرة آزمون جمالت بی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته دمعنی خشمگین با گویشور مر نمرة آزمون جمالت بی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته معنی شاد با گویشور زن نمرة آزمون جمالت بی
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته معنی غمگین با گویشور زن نمرة آزمون جمالت بی

 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته ور زننمرة آزمون جمالت بی معنی خشمگین با گویش
نمرة آزمون جمالت معنی دار غمگین بـا گویشـور مـرد       

 فیلتر شده
 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته

نمرة آزمون جمالت معنی دار خشمگین با گویشور مرد         
 فیلتر شده

 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته

ون جمالت معنی دار شاد با گویشور زن فیلتـر          نمرة آزم 
 شده

 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته

نمرة آزمون جمالت معنی دار غمگـین بـا گویشـور زن            
 فیلتر شده

 دانم غلط، نمی درست، آزمون اسمی/کمی وابسته

نمرة آزمون جمالت معنی دار خشمگین با گویشـور زن          
 فیلتر شده

 دانم غلط، نمی درست، آزمون یاسم/کمی وابسته

 ها هاي آماري تجزیه و تحلیل داده  روش-3-4
در این مطالعه براي مقایسه دو گروه زن و مرد در هر یک از متغیرهاي جدول متغیرهـاي                  

از آنجایی که در ایـن مطالعـه متغیـر وابسـته            . فوق، آزمون تی مستقل مورد استفاده قرار گرفت       
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مـرد و   (به عنوان یک متغیر در دو گـروه         ) ها زن در هر یک از آزمون     هاي مرد و     نمرة آزمودنی (
    گیـرد، نـوع آزمـون مـورد اسـتفاده بایـد آزمـون تـی مسـتقل باشـد                     مورد مقایسه قرار می   ) زن

 ).283: 1383زاده،  حسن(
در نظـر   % 5پذیرش و رد فرض صفر، در سطح         شناختی و تربیتی؛ معیار    در مطالعات روان  

% 5متـر از  که؛ تفاوت در میانگین نمرات دو گـروه در          کو این بدین معنی است      . شود گرفته می 
 ).193: 1380پاشا شریفی و نجفی زند، . (گیري است موارد ناشی از خطاهاي نمونه

 ها ها و یافته  تحلیل داده-4
 و 64/19 سـال و میـانگین سـنی    29 الـی   17 آزمودنی را با دامنـۀ سـنی         50این پژوهش،   

 مرد  24هاي مورد بررسی،     جنس آزمودنی .  سال مورد بررسی قرار داده است      7/2 انحراف معیار 
 . زن بودند26و 

هاي  براي تحلیل اعداد به دست آمده و تعیین میزان کارایی هر یک از دو جنس در آزمون                
وارد ) SPSS(ها در محیط نرم افزار اس پـی اس اس      هاي آزمودنی  ادراکی تهیه شده، ابتدا پاسخ    

. اي اختصـاص داده شـد      ها نمـره   الؤ بر اساس پاسخ صحیح یا غلط، به هر یک از س           سپس. شد
ثیر أ و جهت عدم ت    »دانم مین« براي پاسخ صحیح، نمرة صفر براي گزینۀ         1ه نمرة   کبدین ترتیب   

.  براي پاسخ غلط در نظر گرفتـه شـد         -33/0در نمرة آزمون، نمرة     ) شانسی(هاي تصادفی    پاسخ
ه کـ ه آزمون داراي نمرة منفی است و در مـواردي  کشد   توضیح داده می   ها در ضمن به آزمودنی   

 . دانم را عالمت بزنند از صحیح بودن پاسخ خود مطمئن نیستند، پاسخ نمی
. ها، شامل سه نواي عاطفی شاد، غمگـین و خشـمگین بـود    جمالت ارائه شده به آزمودنی   

 بـاري توسـط     ک گویندة مرد و یـ      بار توسط  ک از این موارد ی    کهر ی )  جمله براي هر مورد    8(
دار با نواي عـاطفی ارائـه     بار به صورت جمالت معنیکاین جمالت ی  . گویندة زن خوانده شد   

شد و جهت از بین بردن اطالعات نوایی جمالت صافی شده و همچنین از بین بردن اطالعـات    
ه نـوع   سـ * سـه نـوع نـواي عـاطفی       *  جملـه  8. (لمات بی معنی ارائه شد    کمعنایی جمالت با    

 ) جمله144مجموع : دو گویشور* اطالعات معنایی و نوایی
هـاي   هاي آزمون از آنجایی که هدف از این پژوهش، بررسی تفاوت بین دو جنس در نمره 

   در ایـن بخـش، نتـایج    . مختلف بود، از آزمون آماري تـی مسـتقل بـراي مقایسـه اسـتفاده شـد             
 .شود هاي پژوهش آورده می هاي آماري به تفکیک و با توجه به فرضیه آزمون
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 دار  تفاوت کارایی مردان و زنان در درك نواي عاطفی جمالت معنی4-1
دار از  براي بررسی تفاوت کارایی بین مردان و زنان در درك نواي عاطفی جمـالت معنـی           

دار حـاالت    براي این منظور کلیۀ نمـرات جمـالت معنـی         . آزمون آماري تی مستقل استفاده شد     
 .د و با آزمون تی مستقل در دو جنس مورد مقایسه قرار گرفتعاطفی جمع ش

 5داري در سـطح آلفـاي         نشان داده شده اسـت؛ تفـاوت معنـی         2همانگونه که در جدول     
 .دار نشان داده شده است درصد در بین دو گروه زن و مرد در درك نواي عاطفی جمالت معنی

 دار در دو گروه مردان و زنان  معنیآزمون تی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت: 2جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(متغیر مورد بررسی

سطح     انحراف معیار میانگین نمره تعداد
 داري معنی

نمرة آزمون جمالت  8/8 35/37 24 مرد
 8/7 33/36 26 زن دار عاطفی معنی

714/0 

تار، آزمـون تـی     ثیر جنس گویشور در کارایی آزمون درك نواي عاطفی گف         أبراي بررسی ت  
. مستقل براي جمالت خوانده شده توسط هر یک از دو گویشور نیز مورد مقایسه قـرار گرفـت            

نکتۀ قابل توجه این که هر دو گویشور جمالت یکسانی را با حاالت عاطفی شاد، خشـمگین و             
به عبـارت دیگـر در ایـن آزمـون مجمـوع نمـرات              . خوانده بودند )  جمله 8هر حالت   (غمگین  
ال گویشـور زن در دو گـروه مـردان و زنـان          ؤ س 24ال گویشور مرد با نمرات      ؤ س 24ه  مربوط ب 

 .دهد  نتیجۀ آزمون تی مستقل را نشان می4 و 3جدول. مورد مقایسه قرار گرفت

 دار در دو گروه مردان و زنان با گویشور مرد آزمون تی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت معنی: 3جدول

 نمرة آزمودنی
 )گروه(مورد بررسیمتغیر 

 داري سطح معنی انحراف معیار میانگین نمره تعداد

آزمون جمالت عاطفی  5 8/17 24 مرد
دار با گویشور  معنی

 8/4 8/15 26 زن مرد
220/0 
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 دار در دو گروه مردان و زنان با گویشور زن آزمون تی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت معنی: 4جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(ر مورد بررسیمتغی

میانگین  تعداد
 داري سطح معنی انحراف معیار نمره

آزمون جمالت عاطفی  1/4 4/19 24 مرد
 3/3 8/20 26 زن دار با گویشور زن معنی

254/0 

دهد نتایج آزمون در هیچ یک از حـاالت گویشـور             نشان می  4 و   3همان گونه که جداول     
 .دار نیست مرد و زن نیز معنی

 معنی اوت کارایی مردان و زنان در درك نواي عاطفی جمالت بی تف4-2
معنـی از    براي بررسی تفاوت کارایی بین مردان و زنان در درك نواي عاطفی جمالت بـی              

معنی حاالت عاطفی  بر این اساس کلیۀ نمرات جمالت بی . آزمون آماري تی مستقل استفاده شد     
 .مقایسه قرار گرفتجمع شد و با آزمون تی مستقل در دو جنس مورد 

 نشان داده شده است؛ تفاوت بین دو گروه زن و مرد در درك              5همان گونه که در جدول      
 .  درصد معنی دار نشان داده شده است5نواي عاطفی جمالت در سطح آلفاي 

 معنی در دو گروه مردان و زنان آزمون تی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت بی: 5جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(غیر مورد بررسی مت

 داري سطح معنی انحراف معیار میانگین نمره تعداد

نمرة آزمون جمالت  8/10 22 24 مرد
 4/8 5/29 26 زن معنی عاطفی بی

038/0 

  ثیر جنس گویشور در کارایی آزمون درك نـواي عـاطفی گفتـار، جمـالت               أبراي بررسی ت  
شده توسط هر یک از دو گویشور نیـز مـورد           معنی، آزمون تی مستقل براي جمالت خوانده         بی

نکتۀ قابل توجه اینکه هر دو گویشور، جمـالت بـی معنـی یکسـانی را بـا                  . مقایسه قرار گرفت  
به عبـارت دیگـر،     . خوانده بودند )  جمله 8هر حالت   (حاالت عاطفی شاد، خشمگین و غمگین       
ال گویشور زن   ؤ س 24 ال گویشور مرد با نمرات    ؤ س 24در این آزمون مجموع نمرات مربوط به        
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 نتیجۀ آزمـون تـی مسـتقل را    7 و 6جدول . در دو گروه مردان و زنان مورد مقایسه قرار گرفت      
 .دهد نشان می

 معنی در دو گروه مردان و زنان با گویشور مرد آزمون تی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت بی: 6جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(متغیر مورد بررسی

 داري سطح معنی انحراف معیار ین نمرهمیانگ تعداد

آزمون جمالت عاطفی  6/4 9/8 24 مرد
 3/3 2/13 26 زن معنی با گویشور مرد بی

003/0 

 معنی در دو گروه مردان و زنان با گویشور زن آزمون تی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت بی: 7جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(متغیر مورد بررسی 

انحراف  نگین نمرهمیا تعداد
 داري سطح معنی معیار

آزمون جمالت عاطفی  3/6 1/13 24 مرد
 1/6 8/15 26 زن معنی با گویشور زن بی

214/0 

دار  دهد، نتایج آزمون در حاالت گویشور مـرد معنـی           نشان می  7 و   6همانگونه که جداول    
داري تفاوت   است که معنی  این مطلب بیانگر این     . دار نیست  بوده و در حالت گویشور زن معنی      

معنی در دو جنس مربوط به تفاوت مذکور در وضعیت           درك نواي عاطفی گفتار در جمالت بی      
 .گویشور مرد است

  تفاوت کارایی مردان و زنان در درك نواي عاطفی جمالت صافی شده4-3
براي بررسی تفاوت کارایی بین مردان و زنان در درك نواي عاطفی جمالت صافی شـده                

بر این اساس کلیۀ نمرات جمالت صافی شده حـاالت          .  آزمون آماري تی مستقل استفاده شد      از
 .عاطفی جمع شد و با آزمون تی مستقل در دو جنس مورد مقایسه قرار گرفت

 نشان داده شده است؛ تفاوت بین دو گروه زن و مرد در سطح             8همان گونه که در جدول      
 . دار نشان داده نشده است  معنی درصد در درك نواي عاطفی جمالت5آلفاي 
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 آزمون تی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت صافی شده در دو گروه مردان و زنان: 8جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(متغیر مورد بررسی 

 داري سطح معنی انحراف معیار میانگین نمره تعداد

نمرة آزمون جمالت  8 2/21 24 مرد
 9/10 6/17 26 زن عاطفی فیلترشده

355/0 

ثیر جنس گویشور در کارایی آزمـون درك نـواي عـاطفی گفتـار جمـالت                أبراي بررسی ت  
فیلترشده، آزمون تی مستقل براي جمالت خوانده شده توسط هر یک از دو گویشور نیز مـورد                 

معنـی یکسـانی را بـا        نکتۀ قابل توجه این که هر دو گویشور جمـالت بـی           . مقایسه قرار گرفت  
به عبارت دیگر در . خوانده بودند)  جمله8هر حالت   (شاد، خشمگین و غمگین     حاالت عاطفی   

ال گویشور زن در    ؤ س 24ال گویشور مرد با نمرات      ؤ س 24این آزمون مجموع نمرات مربوط به       
 نتیجـۀ آزمـون تـی مسـتقل را          10 و   9جدول  . دو گروه مردان و زنان مورد مقایسه قرار گرفت        

 .دهد نشان می

 ی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت فیلترشده در دو گروه مردان و زنان با گویشور مردآزمون ت: 9جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(متغیر مورد بررسی 

 داري سطح معنی انحراف معیار میانگین نمره تعداد

آزمون جمالت عاطفی  5 3/9 24 مرد
 5 6/8 26 زن فیلترشده با گویشور مرد

72/0 

 ی مستقل براي درك نواي عاطفی جمالت فیلترشده در دو گروه مردان و زنان با گویشور زنآزمون ت: 10جدول 

 نمرة آزمودنی
 )گروه(متغیر مورد بررسی

 داري سطح معنی انحراف معیار میانگین نمره تعداد

آزمون جمالت عاطفی  7/3 12 24 مرد
 9/5 4/9 26 زن فیلترشده با گویشور زن

181/0 
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دهد نتایج آزمون در حـاالت گویشـور مـرد و زن              نشان می  10 و   9اول  گونه که جد   همان
 .باشد دار نمی معنی

  نتیجه-5
 نواي عاطفی گفتـار در دو جـنس انجـام گرفتـه             كاین مطالعه با هدف بررسی مقایسه در      

ه در ابتداي پـژوهش مطـرح شـد،         کهایی   ه فرضیه کها، نشان داده شد      پس از تحلیل داده   . است
ارایی بـاالتري  ک نواي عاطفی گفتار نسبت به مردان كه زنان در در  کصورت   بدین. اثبات گردید 

 . ارایی نسبت به تغییر جنس گویشور ثابت استکدارند و این تفاوت 
.  گفتار بـاالتر اسـت     ی عاطف ي نوا ك زنان در در   ییاراک پژوهش حاضر    يها افتهیبر اساس   

 يتـوان از متـون بـا نـوا     ی زبان به زنان مـ  آموزش يبرا. افته در آموزش است   ین  یۀ ا یاربرد اول ک
ز ابتـدا  یـ ان ن کـ ودک زبـان توسـط      يریادگیـ ه در   کن  یما ا ک. ردک استفاده   یر عاطف یا غ ی و   یعاطف
 . شود ی آموخته میی اطالعات نواكر و دریتفس

رسـد در   یافته به نظر مـ ین  یبر اساس ا  . افتۀ پژوهش حاضر در آزمون است     یگر  یاربرد د ک
. تـر از مـردان اسـت       ي جمله قـو   ي قضاوت زنان در مورد نوا     يداریطلب شن  م ك در يها آزمون

به .  باشد یی بر اطالعات معنا   ید منتن یط عادالنۀ آزمون ارائۀ اطالعات با     ی فراهم نمودن شرا   يبرا
 یاالتؤ گفتار در زنان بهتر از مردان اسـت و اعتبـار سـ   ي همراه با نوا ی مطالب كگر، در یعبارت د 

 به آنها پاسخ دهد،   یی بر اطالعات نوا   یتواند مبتن  یا فرد م  ی است و    ییت نوا  بر  اطالعا   یه مبتن ک
 .رود یر سؤال میز

نده مرد است، بهتـر  یه گوک یطی در زنان در شرای عاطفي نواكمطالعۀ حاضر نشان داد در  
 مطلـب بهتـر     ك در يها ه در آزمون  کن است   یگر مطالعۀ حاضر ا   ی د ياربردهاک از   یکی. باشد یم

  ز درمـانگر مـرد     یـ  ن کـی ه در درمـان اخـتالالت در      کنیضمن ا . ندة مرد استفاده شود   یاست از گو  
 .ثرتر باشدؤتواند م یم

در . نـده اسـت   ین پژوهش در مطالعات آ    ی ا يها افتهیگر مطالعۀ حاضر استفاده از      یاربرد د ک
 ییه اطالعـات معنـا  کـ  بـارزتر اسـت    یه تفاوت زن و مرد زمان     کپژوهش حاضر نشان داده شد      

 مـورد اسـتفاده    يهـا  كه محـر  کشود   یشنهاد م یر مطالعات پ  ی سا ين اساس برا  یبر ا . شودحذف  
 . ن دو جنس را دارا باشدیت استخراج تفاوت بی باشد تا قابلیمعن یب
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