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  گفتار در دو جنس) زباني(درك نواي غيرعاطفي  يمقايسه

  ∗∗∗زاده، فرشته رحيم∗∗حسن عشايري ،∗كيوان زاهدي

  

هدف از اين مطالعه، بررسي تفاوت دو جنس در . هاي گفتاري مردان با زنان متفاوت استتوانايي: چكيده

نفر در دو  50اي بر روي مقايسه -اين مطالعه به صورت مقطعي. گفتار است) زباني(عاطفي درك نواي غير

هاي تهيه شده ثبت هاي مورد بررسي به مجموعه آزمونپاسخ هر يك از گروه. گروه مرد و زن صورت گرفت

بودند كه به ) سوالي، امري و خبري(هاي مورد استفاده در اين پژوهش، جمالت غيرعاطفي محرك. شد

مرد و زن ضبط شده و براي  يتوسط دو گوينده جمله 144ر شده در معني و فيلتدار، بيصورت معني

نتايج آزمون تي . ها با استفاده از آزمون آماري تي مستقل صورت گرفتتحليل داده. ها پخش گرديدآزمودني

. دار وجود داردداري در دو گروه زن و مرد در درك نواي زباني جمالت معنيمستقل نشان داد كه تفاوت معني

)P<0.05 (دهد كه كارايي زنان در درك نواي زباني گفتار باالتر استها نشان مييانگينم يمقايسه .

ي مقايسه )P< 0.05. (دار بودمعني، معنيمرد در درك نواي زباني جمالت بي تفاوت بين دو گروه زن و

مرد در  تفاوت بين دو گروه زن و. دهد كه كارايي زنان در درك نواي زباني باالتر استها نشان ميميانگين

تمايز ميان پردازش نوايي ها، يافته .)P= 0.103( دار نبودنيدرك نواي زباني جمالت صافي شده مع

 دهداين تفاوت نشان مي. دهدمعني را بين دو جنس نشان ميگفتار در جمالت بي) زباني يا دستوري(غيرعاطفي 

تفاوت . ست كارايي زنان باالتر استكه در غياب اطالعات معنايي كه قضاوت مبتني بر اطالعات نوايي ا

بروكا عالوه بر توليد  يجايي كه منطقهبروكاي راست و چپ در مردان بيشتر از زنان است و از آن يهمنطق

ستنتاج نمود كه زنان به طور توان چنين اگفتار بر اساس مطالعات جديد دخيل در درك دستور پيچيده است مي

  . نمايند كه توانايي درك نواي زباني باالتري دارندفاده ميتري از بروكاي دو طرف استوسيع

  .، زنان)زباني(جنسيت، درك گفتار، نواي غيرعاطفي: ي كليديهاواژه
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 مقدمه

بـه نقـل از    6: 2004اروپالـه،  ( اي شناختي با يكديگر تفـاوت دارنـد  زنان و مردان از لحاظ اكثر عملكرده

كـدهاي اختيـاري    هاي وابسته بـه يي است كه از لحاظ زباني، پيامنواي گفتار داراي اجزا .)1999كيمورا، 

مبنـا بـه كـار     يا گوينـده  1باشند، ولي بسياري از اجزاي نوايي براي نشان دادن اطالعات فرازبانيزبان مي

چنين بسياري از اجزاي فرازباني به عنوان هم. مانند، سن، جنس، حالت رفتاري و حالت احساسي. روندمي

 يدر برگيرنـده ) زبـاني يـا دسـتوري   (في نـواي غيرعـاط   .)1: 2003شوتس، ( شوندايي درك مياجزاي نو

  .سازدبه عنوان مثال، تشخيص سؤالي بودن از خبري بودن را ميسر مي. محتواي دستوري جمله است

را  دهد كه انـواع مختلـف جملـه   اغلب اوقات تنها اطالعات نواي گفتار است كه به شنونده اين امكان را مي

  . عالوه بر اين، درك اطالعات نواي گفتار براي تعيين وضعيت عاطفي گوينده ضروري است. تشخيص دهد

اطالعـات نـواي گفتـار اختصاصـي     هاي مغزي براي پـردازش  است كه نيمكرهمطالعات زيادي نشان داده

ي بـر نيمكـر   باشد،نيز مينواي گفتار  يي راست در درك عواطف كه دربرگيرندهبر اين اساس، نيمكره. اندشده

؛ باشـد شناختي هم گواهي بر اين موضوع ميشواهد عصب روان .)1: 1997توكر و همكاران، ( چپ برتري دارد

ـين و    دركورنيكه باشد، از  يي راست، اگر آسيب در منطقهه نحوي كه بيماران با آسيب نيمكرهب گفتـار آهنگ

ـتند   گفتار بروكا باشد، از توليد ياگر در منطقه ي سـاله بنـابراين م  .)5: 1997پـل و همكـاران،   ( آهنگين نـاتوان هس

در ايـن  . است كه درك نواي غيرعاطفي يا زباني گفتار در مردان با زنـان چـه تفـاوتي دارد    اصلي در اين مطالعه اين

كـه  ال مطالعه حاضر اين اسـت  ؤس. خصوص وابستگي به معني و آهنگ در هريك مورد مقايسه قرار خواهد گرفت

  الي، امري و خبري بيشتر وابسته به معني هستند يا نواي گفتار؟ؤآيا مردان و يا زنان براي تشخيص گفتار س

  

  تحقيق يپيشينه

  چهارچوب نظري

 كندمي ايفا گفتاري زبان در را مهمي نقش زبان، دستوري و عاطفي محتواي دادن نشان با گفتار نواي

 توانندمي و شوندمي توليد آگاهي بدون اغلب زباني، اجزاي ساير برخالف نوايي، اجزاي .)1: تيلر و همكاران(

 .)1: 2002ماير و همكاران ( شوند توليد شناختي يا عاطفي مراحل براساس

                                                           
1
 . Paralinguistic  
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كلمات موجب تغييـر   يگيرد و حضور آن روي زنجيرهآهنگ، اطالعات غيرواژگاني گفتار را در بر مي

 :عالوه بر آهنگ به مشخصه واژگـاني كلمـات ماننـد    نواي گفتاركه شود، در حالي در معناي واژگاني نمي

رتبـاطي و  پاره گفتار، توالي واحدهاي انواي يك. )4: 1384اسالمي، ( پردازديه، نواخت و كميت نيز ميتك

 .)2: 2003شوتس، ؛ 1997دوتُيد، ( دستوري در سطح زبان است

 اسـت  خبـري  يـا  امـري  يـا  اليؤسـ  جملـه  كـه  دهدمي نشان گفتار) دستوري يا زباني(غيرعاطفي  نواي

مغز  يان و زنان به برخي ساختارهاي ويژههاي ساختاري بين مغز مردبررسي تفاوت. )1: 2006ريمارژيك، (

لحـاظ  اند كه مغز انسان به ها نشان دادهپژوهش. گرددبه كل مغز مربوط مي ا تفاوت جنسيتيام. مربوط است

راسـت،  برعملكـرد غيركالمـي، مثـل      يو نيمكره چپ بر عملكرد كالمي يرهنيمك. عملكرد نامتقارن است

، )90: 1992( 3ژينـت  - اساس نظر اكرت و مك كانـل بر). 2004 2پارسونز(توانايي درك از فضا نظارت دارند 

بيـان  آنان، آگاهي ارزشمند، تحرك رو به جلو، ناامني، تفاوت، تربيت،  يزنان بيانگر رفتار محافظه كارانه زبان

 يو زبـان مـردان بيـان كننـده     اسـت  هـا احساس، وابستگي، حساس بودن به ديگران و حس همبستگي آن

  . باشدسلسله مراتب و حس نظارت آنان مي خشونت، عدم تالش، رقابت، استقالل، صالحيت،

  مروري بر مطالعات موجود

توجه با اين پژوهش، . ردازندپمييت بر گفتمان شفاهي ثير جنسأبه بررسي ت) 1384( و همكارانمشكوه 

گفتمـان حاصـل از    معطـوف بـه  را  بررسي خود ،ايهاي كمينهخپوشاني و پاسقطع، هم: به سه متغير كالمي

ـ  ،شـونده كننـده و مصـاحبه  جنسـيت مصـاحبه   آن كه يو نتيجه استنموده )IELTS(مصاحبه شفاهي  ثير أت

  .ردندا  IELTSشفاهي  يچشمگيري بر گفتمان مصاحبه

شـفاهي امتحـان    يهثير جنسـيت بـر گفتمـان حاصـل از مصـاحب     أت ،در اين مطالعه گر،يعبارت د به

IELTS سـطح  نفر از دانشجويان 83در مجموع كه  استمورد بررسي قرار گرفته FCE  زبـان  يهموسسـ 

به سـه   TOEFLاساس نمرات حاصل از اخير، بر پژوهشكنندگان در شركت. شركت كردند آنسيمين در 

از ) نفر مـرد  15نفر زن و  15(ها نفر از آن 30. بندي شدندتي پيشرفته، متوسط و مبتدي تقسيمهارگروه م

گـروه  . نمرات به عنوان گروه آزمايشي شناخته شدند كه در مطالعه اصلي، شـركت كردنـد   فهرستابتداي 

ه شـده و در  شـناخت  شـاهد كه به عنـوان گـروه    است) نفر مرد 15نفر زن و  15(نفر  30بعدي مشتمل بر 
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3
 . Eckert, Mc Connell-Ginet 
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ـ . دهي آزمون شفاهي سـاخته شـده توسـط محقـق شـركت كردنـد      يند استانداردسازي و اعتبارافر  يهبقي

هـاي گـروه آزمايشـي ايـن مطالعـه،      مجمـوع داده . شـدند از مطالعه حذف ) گروه مبتدي(كنندگان شركت

باشد كـه در  نفر شركت كننده مرد مي 15ه زن و نفر شركت كنند 15ضبط شده  هايهمشتمل بر مصاحب

اگانـه، مصـاحبه بـا    جد يهمرحلـ مذكور در دو  يهمصاحب. شركت كردند IELTSآزمايشي  يهيك مصاحب

 5سـپس بـا در نظـر گـرفتن     . مصاحبه منتهي شد 60و در مجموع به  شدها و مصاحبه با آقايان، انجام خانم

 هـا ، داده، زمان صحبت و موضـوع ايهاي كمينهپوشاني، پاسخبسته به جنسيت مشتمل بر، قطع، هممتغير وا

نتايج تجزيه و تحليل كالم و ارقـام  . نداز حالت گفتاري به نوشتاري تبديل شده و تجزيه و تحليل گرديد

شـونده تـأثير   كننـده و مصـاحبه  اند كه جنسيت مصاحبهنشان داده مجذور خي حاصل از محاسبات آماري

  . استهنداشت IELTSچشمگيري بر گفتمان حاصل از امتحان شفاهي 

) زباني(خود به بررسي درك نواي عاطفي و غيرعاطفي  يدر مطالعه 2006تيلر و همكاران در سال 

ايشان در اين بررسي، گروهي از جوانان و سالمندان را تحت . گفتار در جوانان و سالمندان پرداختند

و ادراكي ) زباني(، غيرعاطفي ها را در سطوح عاطفيآزمايش قرار دادند تا درك اطالعات نواي گفتار آن

است كه جوانان و سالمندان در تكاليف ادراكي عملكرد نتايج نشان داده. يابي قرار دهندمورد سنجش و ارز

پردازش نواي : شودتالالتي در تكاليف زير مشاهده مييكساني دارند، در صورتي كه در سالمندان اخ

تجزيه و تحليل ساختار نحوي، استفاده از تكيه واژگاني عاطفي گفتار، استفاده از اطالعات موقتي براي 

ها، نوعي اختالل نوايي عمومي را در اين يافته. بهاي مركاسم از اسم -براي تشخيص جفت صفت

كه  نتيجه اين. توان آن را به اختالل اوليه شنوايي نسبت دادسازد كه نميسالمندان مشخص مي

ها در تكاليف سنجش دهند ولي كارايي آناختالالتي را نشان ميسالمندان در درك نواي عاطفي گفتار، 

نمايد ييد ميأاي اين ادعا را تچنين نتيجه. پردازش نوايي در سطوح ادراكي و زباني، همانند جوانان است

  .كه نواي غيرعاطفي و عاطفي گفتار به صورت دو نظام جداگانه شناختي وجود و نمود دارند

خـود بـا عنـوان تفـاوت جنسـيت در       يدر مطالعـه  2006گرَبوسكا در سال  آناكريستينا ريمارژيك و 

 ياي در نيمكـره هـاي جداگانـه  اند كه آيا بخـش بررسي اين پرسش پرداختهبه  4كنترل مغزي نواي گفتار

هاي عاطفي نقش دارند يا خير؟ ويژگي اين پژوهش آن است كـه  راست، در پردازش انواع مختلف نواخت

مـورد توجـه قـرار    هاي جنسيت در توانايي درك نواي گفتار، به عنوان يـك متغيـر   ي، تفاوتدر اين بررس
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 6زيرقشـري و  5ايهيانآه -هيگيجگا، )فرونتال(هاي پيشاني بيمار داراي آسيب در قسمت 52. استگرفته

ش قـرار  فرد به عنوان گروه شاهد مـورد آزمـاي   26و  آزمايشي راست به عنوان گروه يي نيمكرهدر ناحيه

هـاي  و در جمله) ساختخوش(هاي معمولي گرفتند تا توانايي آنان براي ارزيابي اطالعات نوايي در جمله

ثير آسيب، أدر تمامي بيماران، اختالل عمومي پردازش نواي گفتار مشاهده شد، ولي ت. ارزيابي شود 7كاذب

اين زمينه، ارتباط درك نواي عاطفي بـا  در . بيشتر در نواي عاطفي گفتار مشاهده گرديد تا در نواي زباني

بيشـتر  ) فرونتال(بيماران داراي آسيب پيشاني . نوع محرك عاطفي و محل آسيب مغزي جالب توجه است

در درك نـواي غمگـين و بيمـاران     ايآهيانـه  -هيدر درك نواي خوشحال ، بيماران داراي آسيب گيجگا

آسـيب  ثيرات متفاوت جايگاه أت. چار اختالل بودندداراي آسيب زيرقشري بيشتر در درك نواي خشمگين د

، بـراي  )فرونتـال (هاي ناحيه پيشاني آسيب. استاين مطالعه لحاظ شده مغزي در كارايي مردان و زنان نيز در

. انجامـد هاي زيرقشري به اختالالت بيشتري در مـردان مـي  بخش است، در حالي كه آسيبزنان بسيار زيان

  .دهدت را در سازماندهي عملكردهاي نواي گفتار در مغز به دست مياين مسئله، تفاوت جنسي

  

  تحقيق روش

ي آماري، كليه يجامعه. اي بوده استو از نوع مقطعي مقايسه 8تجربياين پژوهش به صورت نيمه

 26مرد و  24در اين مطالعه، . شدسال را شامل مي 29الي  17سني  يزبانان راست دست با دامنهفارسي

به عبارت ديگر، . گيري در دسترس بوده استگيري از نوع نمونهروش نمونه. ورد بررسي قرار گرفتندزن م

افرادي كه شرايط شركت در آزمون را داشتند، در صورت رضايت به شركت در پژوهش، در  ييهكل

  . مطالعه شركت داده شدند

  :ها عبارتند ازشرايط ورود به مطالعه براي نمونه

   ؛هادنيرضايت آزمو -

دار هاي ديگـر معنـي  معني در زبان فارسي در زبانها؛ چراكه بسياري از آواهاي بييك زبانه بودن آزمودني -

  باشد؛مي

                                                           
5
 .Temporo-Parietal  

6
.
 
Subcortical 

7
. Pseudo-Sentences 

8
 . Quasi-Experimental 
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 ؛هامادري بودن زبان فارسي براي آزمودني -

غالب مغزي در افراد راست دست و چپ دست، افراد چـپ   يبه دليل تفاوت نيمكره(ت دست بودن راس -

  .)ها، از مطالعه خارج شدندمسان شدن نمونهدست براي ه

  

  تحقيقابزار 

  آزمون پردازش نواي زباني

ها براي كشف حالت دستوري با استفاده از اجزاي كنندهوانايي شركتهدف از اين آزمون ارزيابي ت

يه كها بايد معناي تدر اين آزمون، شركت كننده. ي استنواي گفتار در حضور يا در غياب اطالعات معناي

  . هاي دستوري با هم تفاوت دارند، تشخيص دهندرا از يك سري جمله كه در حالت

 گيردجمله را در آزمون در برمي 8يك از اين سه حالت الي هستند، يا خبري و يا امري، هر ؤها يا سجمله

ين جمالت نهفته بنابراين، اطالعات معنايي در ا. گرددجمله در اين آزمون به آزمودني ارائه مي 24و در كل 

گذر صوتي عبور ي گويشور مرد و زن از يك صافي پايينت توليد شده پس از قرائت به وسيلهجمال. است

چنين كل اطالعات بارز زباني هرتز در گفتار و هم 500هاي باالي در اين حالت فركانس. شوندداده مي

از اين رو، در اين سري . شوندظ ميها حفگردد، اين در حالي است كه تغييرات آهنگين جملهحذف مي

  . باشدها اطالعات معنايي موجود نميمحرك

الي، خبري و ؤها اطالعات نوايي سمعني كه در آنهاي بيدر نهايت، يك سري جمله با استفاده از واژه

دارند و نها نيز هيچ اطالعات معنايي در براين جمله) براي هر مورد هشت جمله. (امري وجود دارد، ضبط شد

  . ها بايد بر اساس اطالعات نوايي تعيين شودمعناي جمله

  است؛كه با ذكر مثال در زير آورده شدهكار گرفته شد نوع جمله به 9به طور كلي در اين آزمون، 

  .پزشك، بيمار را معاينه كرد: دارهاي معنيخبري با واژه يجمله. 1

  .گ ماتي شاف ژاقيحسپ:  معنيهاي بيخبري با واژه يجمله. 2

  .علي در امتحان قبول شد: خبري از صافي عبور داده شده يجمله. 3

  امروز روزنامه خريدي؟: دارهاي معنيالي با واژهؤس يجمله. 4

  تيسامش كالپيران بهدم؟: معنيهاي بيالي با واژهؤس يجمله. 5

  دهند؟ش ميآيا آنها به راديو گو: الي از صافي عبور داده شدهؤس يجمله. 6
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  !عكس را به پدرت نشان بده: دارهاي معنيامري با واژه يجمله. 7

  !دنتا ليگامران : معنيهاي بيامري با واژه يجمله. 8

  !ژاكت گرمت را بپوش: امري از صافي عبور داده شده يجمله. 9

بار ه يكك) اي هر يك از نُه حالت فوقهشت جمله بر(شود ي حاصل ميجمله 72از حاالت فوق 

و به صورت ) جمله 144(گردد زن خوانده و ضبط مي يبار توسط گويندهي مرد و يكتوسط گوينده

شود كه براي هر ها خواسته ميكنندهاز شركت. شودتصادفي توسط يك گوشي براي آزمودني پخش مي

  .الي، خبري يا امري استكه شنيدند، تعيين كنند كه آيا سؤ ايجمله

معيارهاي حذف و انتخاب و  يي تحقيق، پس از در نظر گرفتن كليهشناسررسي روشب يدر مرحله

اين . ها توسط پژوهشگر تكميل شدها به فرايند پژوهش، فرم مشخصات نمونهاطمينان از ورود نمونه

ها نمونه. نامه شامل اطالعاتي از قبيل سن، جنس، دست غالب، ميزان تحصيالت و زبان مادري بودپرسش

  .شدندها ميآزمون ياي وارد فرايند ارائهپس از تكميل اطالعات پرسشنامه

از . شدها به صورت ضبط شده بر روي رايانه به فرد ارائه ميآزمون يها، كليهبراي اجراي آزمون

  . ينداي كه در اختيارشان قرار داده شده بود، درج نمانامهها درخواست گرديد پاسخ خود را در پرسشنمونه

هاي مختلف بود، از جايي كه هدف اين مطالعه، بررسي تفاوت بين دو جنس در نمرات آزموناز آن

  . آزمون آماري تي مستقل براي مقايسه استفاده شد

  

  ي تحقيقهايافته

سال  7/2يار و انحراف مع 64/19سال و ميانگين سني  29الي  17سني  ينفر با دامنه 50اين مطالعه در 

  . زن بودند 26مرد و  24هاي مورد بررسي جنس نمونه. دانجام ش

ها هاي آزمودنيهاي تهيه شده، ابتدا جواببراي تحليل نمرات و كارايي هر يك از دو جنس در آزمون

ت نمره داده سپس بر اساس جواب صحيح يا غلط به هر يك از سواال. وارد شد SPSSدر محيط نرم افزار 

براي  -33/0 يو نمره» دانمنمي«صفر براي جواب  يبراي جواب صحيح، نمره 1ي بدين منظور نمره. شد

امري، (براي هر يك از متغيرهاي مورد بررسي جمالت با نواي متفاوت زباني . جواب غلط در نظر گرفته شد

جمله وجود  8) معني، صافي شدهدار، بيمعني(داري جمله و معني) گويشور مرد و زن(، )الي و خبريؤس

داري آزمون آماري تي مستقل تفاوت معني. هاي مورد نظر نمرات با يكديگر جمع شدشت كه براي متغيردا
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. دار نشان داددرك نواي زباني جمالت معنيدرصد در بين دو گروه زن و مرد در  5در سطح آلفاي 

  . استدهد كه كارايي زنان در درك نواي زباني گفتار باالتر ها نشان ميميانگين يمقايسه

  دار در دو گروه مردان و زنانبراي درك نواي زباني جمالت معني آزمون تي مستقل )1(جدول 

  آزمودني ينمره                                  

  )گروه(متغير مورد بررسي 

  انحراف معيار  ميانگين نمره  تعداد

  

  داريسطح معني

ي آزمون جمالت زباني نمره

  دارمعني

  1/10  8/40  24  مرد
030/0  

  5/3  4/46  26  زن

ثير جنس گويشور در كارايي آزمون درك نواي زباني گفتار، آزمون تي مسـتقل بـراي   أبراي بررسي ت

  . جمالت خوانده شده توسط هر يك از دو گويشور نيز مورد مقايسه قرار گرفت

عيـت گويشـور زن   ولـي در موق  .)p=0.842( باشددار نمينتايج آزمون در حاالت گويشور مرد معني

داري تفاوت درك نواي زبـاني گفتـار در   اين مطلب بيانگر اين است كه معني .)p=0.006( دار بودمعني

  . باشددو جنس مربوط به تفاوت مذكور در وضعيت گويشور زن مي

درصد در بين دو گروه زن و مرد در درك  5داري در سطح آلفاي آزمون تي مستقل تفاوت معني

دهد كه كارايي زنان در درك نواي ها نشان ميميانگين يمقايسه. معني نشان دادمالت بينواي زباني ج

  . معني باالتر استزباني جمالت بي

  معني در دو گروه مردان و زنانآزمون تي مستقل براي درك نواي زباني جمالت بي )2(جدول 

  آزمودني ينمره                      

  )گروه(بررسي متغير مورد

  انحراف معيار  ميانگين نمره  تعداد

  

  داريسطح معني

آزمون جمالت  ينمره

  معنيزباني بي

  5/10  7/21  24  مرد
049/0  

  9/3  6/26  26  زن

معنـي، آزمـون تـي    ثير جنس گويشور در كارايي آزمون درك نواي زباني جمالت بـي أبراي بررسي ت

در حـاالت  . گرفـت  شور نيز مورد مقايسه قـرار مستقل براي جمالت خوانده شده توسط هر يك از دو گوي

اين مطلب  .)p=0.099( دار نبودولي در موقعيت گويشور زن معني) p=0.033( دارگويشور مرد معني

وت معني در دو جنس مربـوط بـه تفـا   ي تفاوت درك نواي زباني جمالت بيداربيانگر اين است كه معني

  . باشدمذكور در وضعيت گويشور مرد مي
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در درك نواي غيرعاطفي جمالت داري در بين دو گروه زن و مرد شده تفاوت معنيمالت صافيدر ج

  . استدار نشان داده نشدهمعني

  آزمون تي مستقل براي درك نواي زباني جمالت فيلترشده در دو گروه مردان و زنان )3(جدول 

  آزمودني ينمره                         

  )گروه(متغير مورد بررسي 

  انحراف معيار  ميانگين نمره  تعداد

  

  داريسطح معني

آزمون جمالت زباني  ينمره

  فيلترشده

  3/8  9/26  24  مرد
103/0  

  2/6  32  26  زن

نيـز، آزمـون    ثير جنس گويشور در كارايي آزمون درك نواي زباني گفتار جمالت صافي شدهأبراي بررسي ت

  ).181/0و  117/0پي به ترتيب  يهآمار(د و زن نشان نداد داري را براي گويشور مرتي مستقل تفاوت معني

  بحث

داربه نحوي بود كه كارايي زنان در مردان و زنان در درك نواي زباني جمالت معني تفاوت كارايي

باشد دار نمينتايج نشان داد اين تفاوت در حاالت گويشور مرد معني. درك نواي زباني گفتار باالتر است

داري تفاوت درك نواي اين مطلب بيانگر اين است كه معني. دار استگويشور زن معنيولي در موقعيت 

  . باشددر وضعيت گويشور زن مي زباني گفتار در دو جنس مربوط به تفاوت مذكور

زاهدي، عشـايري، رحـيم زاده،   ( دار تفاوت ندارنددرك نواي عاطفي گفتار جمالت معنيزن و مرد در 

ي و اين يافته تمايز ميان پردازش نواي عاطف. رك نواي زباني كارايي باالتري دارندولي زنان در د .)1387

  . كندييد ميأنشان داده شد، ت) 2006(مكاران ريمارژيك و ه يدستوري گفتار را كه در مطالعه

ر مـردان بيشـتر از   بروكا در دو نيمكره د ينشان دادند كه تفاوت منطقه) 2000(آمونتس و همكاران 

دخيل در توليد گفتار است ولـي مطالعـات اخيـر نقـش آن را در      يي بروكا يك منطقهمنطقه. است زنان

تـري از بروكـاي دو طـرف    ين اساس زنان بـه طـور وسـيع   بر ا. استدرك دستور زبان پيچيده نشان داده

  .نمايند در نتيجه، توانايي درك نواي زباني باالتري دارنداستفاده مي

معني باالتر است و نشان داده داد كارايي زنان در درك نواي زباني جمالت بي حاضر نشان يمطالعه

وت مذكور در وضعيت معني در دو جنس مربوط به تفاداري تفاوت درك نواي زباني جمالت بيشدكه معني

  . باشدگويشور مرد مي

  . تفاوت بين دو جنس در درك ساختار دستوري جمالت نيز حائز اهميت است
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بـه سـاختار   هاي دو جنس در كارايي زباني مربوط نشان دادند كه تفاوت) 2000(اران و همككانساكو 

معنـي تفـاوت دو   چه در جمالت بـي خواني ندارد، چنانحاضر با اين يافته هم يمطالعه. كلي معنايي است

  . دار تفاوتي نشان داده نشددار ولي در جمالت معنيگروه معني

جايي كه در صافي از آن. رك نواي زباني جمالت صافي شده يكسان بودكارايي مردان و زنان در د

در . شدرفت و تفاوت مردان و زنان نيز در اطالعات نوايي مشخص ميشدن اطالعات نوايي از دست مي

  .غياب اطالعات نوايي كارايي مردان و زنان يكسان است

هاي تكـاملي سيسـتم عصـبي    يهاي ساختاري و عملكردي مغز در دو جنس بيماريك شاهد تفاوت

پيشاني است  يي كه يك بيماري با ناكارآمدي قطعهفعالاست، به عنوان مثال، اختالل نقص توجه و بيش

رابـر و  عالوه بر اين اخـتالل خوانـدن در مـردان ده ب   . نث استؤدر جنس مذكر سه الي پنج برابر جنس م

  .)1992فيشبين، ( لكنت چهار برابر زنان است

رشد شناختي با افزايش سن  از مسائل قابل توجه روند تكامل در دو جنس است؛ مهارت ويكي ديگر 

ترين موضوع در افتراق بين دو جنس ايريشه. كننده استيابد، وليكن جنس نيز يك عامل تعيينرشد مي

نث است كه به نوعي مانع اكتساب ؤتر در جنين و نوزاد مسرعت تكامل فيزيكي و شناختي سريع

  .)1997ريچاردسون، ( گرددالت تكاملي زود هنگام در آنان نيز مياختال

 يعالوه بر اين نيمكره. يابدغز دختران بيش از پسران تكامل مياول بارداري قشر م يدر بيست هفته

چپ  يي زماني را در تكامل نيمكرهيابد و مردان مكرراً يك وقفهچپ تكامل مي يتر از نيمكرهراست سريع

راه آن هاي زباني ضعيف همهاي زودهنگام يادگيري و مهارتاين موضوع موجب ناتوانيكنند كه ميتجربه 

  .)2008آرينيلو و همكاران، ( گردددر پسران مي

شود و به طـور  هاي فنولوژيك نيز ديده مينشان داد كه اين طرفي شدن در پردازش) 1995(شايويتز

  .باشددر اين پردازش دخيل مي) شكنج تحتاني پيشاني(بروكا  ياخص منطقه

شـواهد عصـب    يد اطالعات كالمي در زنان به وسـيله راست در پردازش و تولي ياز نيمكره استفاده

راست زنان بيشتر از مـردان از اخـتالالت    يهاي نيمكرهدر آسيب. شناختي نيز به اثبات رسيده استروان

  .برندگفتاري رنج مي
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ن دادند در مواردي كه كودكان باالي ده سال طرف راست و يـا چـپ   نشا) 2001(فريت و همكاران 

در صـورتي كـه   . آسيب ببينند، پسران در هجي كردن لغات آشنا و ناآشنا در آسيب طرف چپ بيشتر است

   .دختران در آسيب هر طرف اختالل كمتري در تكاليف فوق دارند

ر طرفي شدن زبان مربوط به پردازش نشان داد كه تفاوت هاي جنسي د) 1995(شايويتز و همكاران 

نشان دادند كه تفاوت هاي دو جنس در كارايي زباني در ) 2005(كيتزاوا و كانساكو  .هاي فنولوژيك است

  . گوش دادن غير فعال است

. دهـد هاي زباني را در دو جنس نشان مـي تفاوت ساختاري و عملكردي تواناييطور كلي شواهد فوق به

ي جـاي ناز آ. اسـت معني نشان دادهزباني گفتار در جمالت بياين تفاوت را در درك نواي حاضر نيز  يمطالعه

بـه  . بـارزتر بـود  ) ت معناييدر حضور اطالعات نوايي بدون اطالعا(معني كه اين تفاوت در حالت جمالت بي

  .ات معناييرسد اين كارايي باالتر زنان صرفاً وابسته به اطالعات نوايي گفتار است نه اطالعنظر مي

  

  گيرينتيجه

اين تفاوت فقط در . هاي مطالعه نشان داد كه كه كارايي زنان در درك نواي زباني گفتار باالتر استيافته

داري تفاوت درك نواي زباني اين مطلب بيانگر اين است كه معني. دار استموقعيت گويشور زن معني

  . باشدويشور ميگفتار در دو جنس مربوط به تفاوت مذكور در وضعيت گ

توان نتيجه گرفت معني باالتر است كه ميعالوه بر اين كارايي زنان در درك نواي زباني جمالت بي

 .برندالي، امري يا خبري بودن جمله پي ميؤكه زنان بيشتر از روي آهنگ گفتار به س

  هاپيشنهاد

زبان را نشان داده است ولي پيشنهاد  پوشاني ساختارهاي توليد و ادراكهر چند كه مطالعات علوم اعصاب هم

  .گفتار در دو جنس صورت گيرد)زباني( راي توليد نواي عاطفي و غيرعاطفيمشابهي ب يشود مطالعهمي

چنين، هم. گردد اين كارايي در جوانان و سالمندان دو جنس نيز مورد مقايسه قرار گيردپيشنهاد مي

ها در آموزش زبان دوم نيز انجام شود تا بتوان مبتني بر يافته گردد اين مطالعه براي زبان دومپيشنهاد مي

  . هاي شنيداري از گويشور زن و يا مرد استفاده نمودو تقويت مهارت
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