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چکیده :یکی از موضوعات پژوهشی که تحتت ثیر تفاوتهای جنسیتی قرار دارد ،مسئله تولید و درک
هیجان است .اینکه در درک حاالت چهره ،دیدن فیلم ،شنیدن موسیقی ،و در نهایت درک نوای گفتگگار
هیجانی ،در زنان نسبت به مردان چه تفاوتهگگایی وجگگود دارد در تحقیقگگات متعگگددی بررسگی شگگده
است .در پژوهش حاضر ،هدف این اسگگت کگگه تگ ثیر نگگوای گفتگگار هیجگگانی بگگهعنوان ابگزار ارتبگگاطی
غیرکالمی درمقابل محتوای واژگانی هیجانی بر روی درک اطالعات هیجگگانی سگگالمندان بگگاالی 65
سال ( 12نفر ،بهعنوان گروه کنترل) و نیز بیماران مبگگتال بگگه آلزهگگایمر ( 12نفگگر) در سگگطد خفیگ تگگا
متوسط بهتفکیک زن و مرد بررسی شود .برای انجام این تحقیق از پایاگگاه دادۀ گفتگگار هیجگگانی زبگگان
فارسی استفاده شده است .براساس یافتههای این پگگژوهش در گگگروه بیمگگاران مبگگتال بگگه آلزهگگایمر ،در
هیجان خشم و ترس ،درک زنان در مقابل مردان بیشتر با نوای گفتار هیجانی صورت میگرفت اما در
هیجانهای شادی ،غم و چندش مردان بیشتر از نوای هیجگگانی و زنگگان بگگرعکس ،بیشگگتر از محتگگوای
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واژگانی برای درک این هیجانها اسگگتفاده میکردنگگد .بنگگابراین زنگگان و مگگردان بسگگته بگگه نگگوع هیجگگان
عکسالعملهای متفاوتی نشان میدهند و این تفاوت به عوامل زیستی و نیز به روابگگط و مهارتهگگای
اجتماعی افراد بستای دارد .زیرا با تجربهکردن و ارزیابی وقگگایع زنگگدگی ،هیجانهگگای ملتلگ درک
میشوند.

کلیدواژهها :هیجان ،نوای گفتار هیجانی ،بیماری آلزهایمر ،جنسیت ،هیجانهای پایه.

 1مقدمه

امروزه در پژوهشهگگای متفگگاوت تگ ثیر متایگر جنسگیت یکگی از عوامگگل مهگگم محسگگوب میشگگود.

تفاوتهای جنسیتی چه بهلحا فیزیولوژیکی یعنی عوامل درونی و چگگه از نظگگر عوامگگل اجتمگگاعی
یعنی متایرهای بیرونی به دفعات مورد توجه پژوهشاران قرار گرفتگگه اسگگت .طگی دهگگههای گذشگگته
پژوهشهگگای زیگگادی نیگگز در مگگورد تفاوتهگگای مگگردان و زنگگان در چگگارچوب عملکردهگگای
عصبروانشناختی انجگگام شگگده اسگگت .تفاوتهگگا و شگگباهتهای جنسگیتی هگگم بگگهلحا ماهیگت
زیستشناختی و هم بهدلیل عوامل اجتمگگاعی در ایگن پژوهشهگگا مگگد نظگگر قگرار گرفتگگه اسگگت .در
سالهای اخیر بررسیهای مربوط بگگه تفاوتهگگای جنسگیتی در عملکردهگگای عصبروانشگگناختی،
اپیدمیولوژی و ریلتشناسی (مورفولوژی) ماگگز بیمگگاران بگگا اخگگتالالت روانگی ماننگگد شگیزوفرنی،
افسردگی یا بیماران مبتال به آلزهایمر افزایش یافته است (وایس 1و همکاران.)2003 ،
یکی از موضوعات پژوهشی که تحتت ثیر تفاوتهای جنسیتی قگرار دارد ،مسگگئلۀ تولیگد و درک
هیجان است .در تحقیقات متعددی تفاوتهای درک حاالت چهره ،دیدن فیلم ،شگگنیدن موسگیقی و
درنهایت ،درک نوای گفتار هیجانی و نیز چاونای تولید هیجان در بافت موقعیتی در زنان نسبت به
مردان بررسی شده است.
هدف از این پژوهش ،بررسی این نکته اسگگت کگگه در درجگۀ اول زنگگان و مگگردان سگگالمندی کگگه
بهلحا شناختی از توانایی برخوردارند چاونه نوای گفتار هیجانی را درک میکننگگد و درمقایسگگه بگگا
مفاهیم هیجان ِی واژگانی ،کدام عامگگل در درک هیجگگان ت ثیرگگگذارتر اسگگت و در مرحلگۀ بعگگد هگگدف

بررسی این موضوع است که آیا درک هیجان زنان و مردانی که مبگگتال بگگه آلزهگگایمر هسگگتند متفگگاوت
است.

1. M. E. Weiss

زبان و زبانشناسی ،9/17 ،تابستان 1401
تفاوت درک اطالعات هیجانی زنان و مردان ...

243

 2چهارچوب نظری
 1-۲هیجان
داماسیو1391( 1ع  )213ماهیت هیجان را مجموعگگهای از تاییگرات در وضگگعیت بگگدن میدانگگد کگگه
ازطریق پایانههای سلول عصبی در اندامهای بیشماری القا میشوند و تحت سیستم مازی خگگاص
خود هستند ،اما احساس 2را ادراک آن تاییرات میداند .او ( )1392معتقد اسگگت کگگه اول هیجگگان
متولد میشود و بعد احساس پا به عرصه وجود میگذارد .هیجان بر احساس مقدم است .باید بگین
هیجان شلو که ظاهر میشود و دیاران میتوانند آن را ببینند و احساس آنگگان کگگه بگرای خگگودش
محرمانه است تفاوت قائل شد .هیجانات با ظهور در چهره ،صدا ،بگگدن و رفتارهگگای و یگژۀ شگگلو
توسط دیاران دیده خواهد شد .اما احساس همیشه نهفته است و کسی غیر از صاحب آن احسگگاس
قادر به درک آن نیست (داماسیو1392 ،ع  46و  .)67داماسیو ( )1391هیجان را به دو دسته تقسگیم
میکندع  )1هیجان اولیه و  )2هیجان ثانو یه .هیجان اولیه ،هیجان بنیادی ،هماانی ،اتی و ازپگیش
سازمانیافته است و در انواع فرهنگها وجود دارد و در حیوانات قابل تشلیو است مانند شگگادی،
اندوه ،خشم ،ترس و نفرت .وقتی بدن با یکی از این هیجانها همساز شود ،ما احساس شگگادی و...
میکنیم .هیجان ثانو یه آگاهانه ،عمدی و نامحسوس است؛ مانند سرخوشی و سرمستی از شگگادی،
وحشت و کمرو یی که از ترس نش ت میگیرد ( داماسیو1391 ،ع  197و .)227
اینکه چند نوع هیجگگان متفگگاوت را میتگگوان از یکگگدیار متمگگایز کگگرد ،ازطریگق دانگگش هیجگگان
مشلو میشود .اطالعات مربوط به هیجانها ازطریق تجربگگههای تکگراری کگگه در موقعیتهگگای
متفاوت ارزیابی شده است ،کسب میشود .ازطریگق تجربگگه ،نگگوعی بازنمگگایی هنگی از هیجانگگات
متفاوت ساخته میشود .انسانها ازطریق تجربهکردن هیجانها در موقعیتهای ملتل بهصگگورت
شناختی دانش هیجان را میسازند .در نظریۀ شناختی هیجان ،نقش ارزیابیهای موقعیتی در تجربۀ
هیجان بررسی میشود و فرض بر آن است که تاییرات ارزیابی موجگگب تاییگرات مگگنظم در هیجگگان
میشود و به تعداد امکان ارزیابی شناختی از یک موقعیت ،هیجان نیز وجگگود دارد .درنتیجگگه ،آنچگگه
در نظریۀ شناختی مد نظر است ،مشلوکردن این مسئله است که چاونه افراد وقایع زندگیشان را
ارزیابی میکنند و چاونه ارزیابیهای ملتل موجب هیجانهای خاص میشود .اینکه فرد کگگدام
هیجان را تجربه خواهد کرد ،به دانش هیجان بستای دارد .شلو باید یاد بایرد که چاونه هریگک
2. feeling

1. A. Damacio
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از این موقعیتها را به بهترین وجه ارزیابی کند .ممکگگن اسگگت ایگن هیجانهگگا بگگاهم روی دهنگگد و
ممکن است هیجاناتی عقبتر باشند م ل عشق (ریو1376 ،1ع .)321-320
بنا به تعری  ،هیجانات نشاندهندۀ واکنشهای ما در وضعیتهای متفاوت هستند .هر هیجان
نشانۀ خاص خود را دارد که ممکن است ازطریق چهره ،زبان بدن ،آهنگ صدا و غیره ظهور یابد .به
مجموعهای از این نشانهها ،اطالعات هیجانی 2گفته میشود .این اطالعات نوعی زبگگان اسگگت کگگه
البته از زبان کالمی متمایز است زیرا به ارتباط افراد وابسته است.
طی دهۀ  1970پاول اکمان 3روانشناس آمریکایی  6هیجان پایه را مشگگلو کگگرد کگگه در بگین
فرهنگهای متفاوت هماانی و جهانیاند .این هیجانها عبارتاند از شادی ،غم ،چنگگدش ،تگگرس،
خشگگم و تعجگگب .اکمگگان بعگگدها فهرسگگت هیجانگگات را گسگگترش داد و غگگرور ،شگگرم ،خجالگگت و
برانایلتای را هم به آنها اضافه کرد (چری.)2018 ، 4
 1-1-۲هیجان و تفاوت جنسیت
ممون 5و همکاران ( )2019به سؤالی که در اک ر تحقیقات مطرح میشود ،یعنی اینکه آیا درک هیجگگان در
زنان و مردان متفاوت است ،چنین پاسخ دادند که باور عمومی بر ایگن اسگگت کگگه زنگگان درک هیجگگانیتری
نسبت به مردان دارند .اما در یافتههای جدید این باور تاییر کرده است .موضوع اخگگتالف در درک هیجگگان
شناسان تکاملی بوده است .تفگگاوت جنسگیت در درک هیجگگان یکگی از
سالها مورد بحث محققان و روان
ِ
نظریههای رایج در این زمینه اسگگت .آنگگان مگگدل سگگهمرحلها ِی درک هیجگگان ،یعنگی  )1رمزگگگذاری)2 ، 6
انتقال 7و  )3رمزگردانی 8را مطرح کردند .این مدل حاکی از ایگن اسگت کگگه درک هیجگگان تنهگگا بگگه بیگان

هیجان مربوط نیست بلکه تفسیر هیجان هم باید مد نظر قرار گیگرد .در ایگن مگگدل ،رمزگگگذاری ،فراینگگدی
است که در آن افراد حاالت درونگی خگگود را ازطریگق تنظگیم مسگیر انتقگگال بگگه دیاگران منتقگگل میکننگگد و
رمزگردانی یعنی فرد دیار ،حاالت درونی فرد اول را تفسیر میکند .درنهایت ،ممون و همکگگاران در مقالگۀ
خود نتیجه گرفتند که آنچه در درک هیجان مهم است این است که چاونه هیجان ،تفسگیر یگا رمزگردانگی
2. emotional information
4. K. Cherry
6. encoding
8. decoding

1. J. M. Reeve
3. P. Eckman
5. S. Memon
7. transmission
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میشود و از این رو ت کید بر فرد رمز برگردان است .ممون و همکاران در ادامگۀ تحقیگق خگگود چنگین بیگان
کردند که در مطالعات پیشین از آنجایی که سیستم بینایی بهعنوان ابگزار اولیگگۀ درک هیجگگان مگگد نظگگر قگرار
میگرفت ،به بررسی حاالت چهره تکیه میشد .درک هیجان اما از سیستم بینایی فراتر اسگگت .وجگگه مهگگم
دیار در فرایند درک هیجان سیستم شنوایی است .در این حالت ،چاونای تگ ثیر و یژگیهگگای صگگوتی بگگر
درک هیجان مانند زیروبمی ،آهنگ ،دیرش (مدت زمان) و بلندی صدا و نیگز افگرادی کگگه هیجگگان را درک
میکنند یعنی مرد در مقابل زن (تفاوت جنسیت) و جوان در مقابل سالمند (رونگگد سگگالمندی) ،مگد نظگگر
قرار میگیرد (ممون و همکاران.)2019 ،
فیشر 1و همکاران ( )2018در پژوهش خود اظهار کردند که برداشت کلی از جامعه ایگن موضگگوع را
به ما میگو ید که زنان مهارتهای اجتماعی بهتری دارند و هیجان دیاران را بهتر درک میکننگگد .درواقگگع،
تحقیقات حاکی از این است که زنان غالبا در آزمون هگگوش هیجگگانی و همگگدلی نسگگبت بگگه مگردان نمگگرۀ
باالتری را دریافت میکنند .در مورد تشلیو هیجان از چهره نیز تحقیقات قبلی به نفع زنگگان بگگوده اسگگت
اما در تحقیقات اخیر این تفاوت همیشه بهچشم نمیخورد.
بهاعتقاد الوسن و شاخت )2018( 2توانایی درک حاالت هیجانی دیاران ،جزو تواناییهگگای بنیگادی
شناختی -اجتماعی در موفقیت روابگگط بینفردیمگگان محسگگوب میشگگود .ایگن تواناییهگگا بگگه نشگگانههای
اطالعاتی منسجم مانند حاالت چهره ،آهنگ صدا (نوای گفتار) ،واژهها و زبان بدن وابسته است .اگرچگگه
در بین پژوهشاران ،این اجماع نظر وجود دارد کگگه تشگگلیو هیجگگان ازطریگق مسگیرهای حسگی دیاگگر
یی وضعی ِت هیجان ِی افراد به اندازۀ کگگافی مگگؤثر
تسهیل میشود ،استفاده از یک مسیر م ل صدا در رمزگشا ِ

است .صدا ابزار پیچیدۀ ارتباطی یا بهترین نشانار حالت هیجانی افراد محسوب میشود .صداهای ما نگگه
تنها اطالعاتی در مورد وضعیت اجتماعی ،روانی و زیستی ما را آشکار میسازد ،با استفاده از نوای گفتگگار
و صداهای غیرکالمی و معنایی نیز هیجانات ما منتقل میشود .در چارچوب ارتباطگگات غیرکالمگی ماننگگد
حالت چهره و زبان بدن ،جنسیت بهعنوان عامگگل مهمگی تلقگی میشگود کگگه ممکگگن اسگگت بگگر عملکگگرد
تشلیو هیجان ت ثیرگذار باشد.
در مطالعه لمبرشت 3و همکاران ( )2014عملکرد بهتر زنان در تشلیو هیجان کالمگی نشگگان داده

2. A. Schacht

1. A. Fischer
3. L. Lambrecht
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شده است .این یافتهها در تحقیق کشتیاری 1و کولمان )2016( 2نیز ت یید شگگد .آنگگان بررسگی کردنگگد کگگه
چاونه جنسیت بر روی تشلیو بیان هیجان ت ثیر میگذارد .شرکتکنندگان بگگه جمگگالت در  5هیجگگان
متفاوت (خشم ،چندش ،ترس ،خوشحالی و غم) و همچنین در حالت خن ی گگگوش کردنگگد و سگ س در
مورد تشلیو نوع هیجان پاسخ دادند .نتایج آنان برتری زنان در تشلیو نوع هیجان را نشان داد.
اما در مطالعات دیار مانند کرت 3و دوگلدر )2012( 4گزارش شده است که جنسگیت در تشگگلیو
هیجانهای غیرکالمی (شگگنیداری ،دیگداری و شگگنیداری -دیگداری) کمتگگر تگ ثیر دارد و نیگز در پگگژوهش
پگگاولمن 5و کگگوتس )2008( 6و در پگگژوهش سگگاوتر 7و همکگگاران ( )2013حت گی در تعیگگین هیجگگان از
صداهای گفتاری و غیرگفتاری ت ثیر جنسیت در بین مردان و زنان برابر بود.
بهاعتقاد کارتر 8و همکاران ( )2012سن و جنسیت از عوامل خطگگر در بیمگگاری آلزهگگایمر محسگگوب
میشوند .در پژوهشهای انجامشده سن ظگگاهرا عگگاملی اسگگت کگگه تگ ثیر آن بگگر بیمگگاری آلزهگگایمر قابگگل
پیشبینی است اما نتایج حاصل از تفاوت جنسیت منتاقض است .فرض بر ایگن اسگگت کگگه بگگهدلیل طگگول
عمر بیشتر زنان ،جنسیت بر شیوع بیماری ت ثیرگذار است .بر طبق آمار ،پیشبینی شده است کگگه تگگا سگگال
 2050تعداد آمریکاییهای باالی  65سال که مبتال به آلزهایمر شوند به  21میلیون نفر برسگگد کگگه از ایگن
تعداد ،زنان مبتال به آلزهایمرکه باالی  65سال دارند بیشتر از مردان است ،یعنی  2.3برابگگر مگگردان بگگاالی
 65سال.
دنگ 9و همکاران ( )2016در مطالعۀ خود اظهار کردند که نااه رایگج در فرهنگگگ شگگرق و غگگرب بگگه
مسئله تفاوت جنسیت در درک هیجان این است که زنان هیجانیتر از مردان هستند ،بگگهو یژه در پاسگگخ بگگه
هیجانهای منفی .با این حال ،تالشهای قابل توجهی که در تفاوتهگگای جنسگیت در مگگورد پاسگخهای
هیجانی طی چند دهه صورت گرفته است ،اجمگگاع نظگگری را در ایگن موضگگوع نشگگان نمیدهگگد کگگه زنگگان
هیجانیتر از مردان هستند .سؤال مطرح در پژوهش آنان این بود کگگه آیگا تفگگاوت جنسگیت در تجربگگههای
2. M. Kuhlmann
4. B. De Gelder
6. S. A. Kotz
8. L. C. Carter

1. N. Keshtiari
3. M. E. Kret
5. S. Paulman
7. D. A. Sauter
9. Y. Deng
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هیجانی وجود دارد؟ نتایج مطالعات حاکی از این است که زنان در مقایسه بگگا مگگردان معمگوال هیجانگگات
منفی را شدیدتر و بهطور مکرر تجربه میکنند .این موضگگوع نشگگان میدهگگد کگگه چگرا اخگگتالالت خلگگق و
خوی ،بیشتر در زنان دیده میشود .زنان نسبت به محرکهای منفی حساستر هسگگتند .دنگگگ و همکگگاران
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بسته به نوع هیجان تفاوت جنسگیتی وجگگود دارد .زنگگان نسگگبتا در
بیان هیجان قویتر هستند اما مردان در تجربگۀ هیجگگان خشگگم و هیجانهگگای م بگگت قگگویتر هسگگتند .در
هیجانهای منفی مانند ترس ،وحشت و چندش نیز تفاوت جنسیتی مشاهده شد .تحقیگق آنگگان نشگگان داد
که زنان غالبا احساسات شدیدتری دارند و نوع هیجان در پاسخهای هیجانی مؤثر است.
دمنسکیو 1و همکاران ( )2015در تحقیق خود در مورد پردازش عصبی نوای گفتار هیجگگانی بگگه ایگن
نتیجه رسیدند که زنان بهطور کلی در تشلیو هیجانها ازطریق نوای گفتگگار دقیگقتر از مگگردان هسگگتند و
گفتار هیجان ِی ترس بهتگگر از مگگردان سگگالمند هسگگتند .زنگگان جگوان نیگز در
زنان سالمند در تشلیو نوای ِ

جان شادی نسبت به مگگردان جگگوان بهتگگر عمگگل میکننگگد .در سگگایر هیجانهگگا بگگا
تشلیو نوای ِ
گفتار هی ِ

افزایش سن در زنان و مردان بهطور مشابه توانایی تشلیو هیجان کاهش یافته است.

نیکروش و آقاجانزاده ( )2014پژوهشی را در مورد نوای گفتار در زبان فارسگی بگگر روی  134زن و
مرد  18تا 30سالۀ فارسیزبان انجام دادند .هدف پژوهش آنان بررسی عوامل نوای گفتار ماننگگد دیگگرش،2
بسامد پایه و آهنگ گفتار بود .نتایج نشان داد که متوسط دیرش بین زنان و مگگردان متفگگاوت اسگگت .بسگگامد
پایه در این دو گروه تفاوتی نداشت .در نتیجه دیرش در نوای گفتار فارسی عامل مؤثری تلقی میشود.
کشتیاری ( )1395در مقالۀ خود تگ ثیر درک نگگوای عگگاطفی گفتگگار را در زبگگان فارسگی بررسگی کگگرد.
بهعقیدۀ او الزمۀ تعامل اجتماع ِی مؤثر ،پردازش و درک صحید نوای گفتار هیجانی است .گفتگگار عگگاطفی

که حاوی اطالعات زیادی دربارۀ احساسگگات و مقاصگگد اجتمگگاع ِی گو ینگگده اسگگت ،خگگود از تفاوتهگگای

فردی-جامعهشناختی مانند سن و جنسیت ت ثیر میپگگذیرد .در بررسگی کشگگتیاری بگگر روی  66گو یشگگور
فارسیزبان این نتیجه بهدست آمد که میزان تشلیو نوای عاطفی گفتار بهصورت معناداری بگگا جنسگیت

شنونده ارتباط دارد .بدین معنا که آزمودنیهای مؤنث در مقایسه با آزمودنیهای مذکر توانمندی بیشگگتری
در تشلیو تمامی مقولههای عاطفی گفتار دارند.
یافتههای فلدمن بارت 3و همکاران ( )2011در مورد ت ثیر بافگگت مگگوقعیتی در درک هیجگگان حگگاکی از

2. duration

1. L. R. Demenescu
3. L. Feldman Barrett
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این است که ادراک هیجان بهوضوح تحتت ثیر بافت موقعیتی که هیجان در آن روی داده است قگرار دارد.
و یژگیهای ساختار ِی چهره یعنی حالت ماهیچگگهای صگگورت ،اطالعگگات مگگؤثری را انتقگگال میدهگگد امگگا
معانی هیجان ِی دیاری در بافت موقعیتی وجگگود دارد .در اک گگر مواقگگع بگرای افگراد ،بافگگت مگگوقعیتی ماننگگد
موقعیت اجتماعی ،حرکات بدن ،صدا ،صگگحنۀ وقگگوع هیجگگان ،واژههگگا و حتگی فرهنگگگ در درک هیجگگان

ت ثیرگذار است .درواقع ،اینکه انسانها بهراحتی و بدون تالش در چهرۀ افراد دیار ،حاالت خشم ،غگگم یگا
ترس را درک میکنند ،شاهدی بر این ادعا نیست که چهره وضعیت درونی افراد را نشگگان میدهگگد؛ یعنگی
چهره بهتنهایی برای درک هیجان کافی نیست.
 ۲-1-۲نوای گفتار هیجانی
وقتی جملهای بهصورت گفتاری بیان میشود ،به و یژگیها و جنبههایی بیشگگتر از آن چیگزی کگگه در جملگۀ
نوشتاری قرار دارد نیاز است .با تاییر شیوۀ بیان میتگگوان جملگگه را از حالگگت سگگاده بگگه حالگگت سگگؤالی یگا
دستوری تبدیل کرد .این تاییرات در زبانشناسی «نوای گفتار» 1جمله نامیگده میشگگود (نعیمگی1399 ،ع
.)40
نوای گفتار ساختاری است که صدا یا آواهگگا را سگگازماندهی میکنگگد .یعنگی کیفیگت گفتگگار از جملگگه
دادن حالگگت
زیروبمی ،سرعت یا ضرب آهنگ و بلندی صدا را شکل میدهگگد .سگگلناو یان بگرای نشگگان ِ

هیجان ِی خاص یا برای ایجاد شدت در هیجانات خود ممکن است از نواهای گفتگگار ِی متفگگاوت ازجملگگه
بلندکردن صدا ،باالبردن زیروبمی و کشش واکهها اسگگتفاده کننگگد .نگگوای گفتگگار هیجگگانی ،2بیگان هیجگگان

ازطریق آهنگ زبان گفتاری است .آهنگ صدا در گفتگگار ازطریگق تاییگرات در زیروبمگی ،بلنگگدی صگگدا،
سرعت صدا و مکث منتقل میشود که نسبت به اطالعات معنایی و زبانی متفگگاوت اسگگت .درک خشگگم و
غم و پس از آن ترس و شادی بهآسگگانی صگگورت میگیگرد امگگا درک چنگگدش ضگگعی تر اسگگت (نعیمگی،
1399ع .)40
 ۲-۲آلزهایمر
در اک ر افراد ،ابتال به آلزهایمر بعد از  65سالای بروز میکند .البته شیوع زودرس این بیماری نیگز وجگگود
دارد .آلزهایمر بهطور تدریجی توانایی شناختی را کاهش میدهد و طی  7تا  10سگگال گسگگترش مییابگگد.
تقریبا تمام عملکردهای ماز ازجمله حرکت ،زبان ،قضاوت ،رفتار و تفکر انتزاعگی در نهایگت تحتتگ ثیر
2. emotional prosody speech

1. prosody
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قرار میگیرد (ساتن2011 ، 1ع .)23
روند ابتال به آلزهایمر را به سه مرحله تقسیم میکنند که عبارت اسگگت از مرحلگۀ خفیگ  ،متوسگگط و
شدید .مرحلۀ خفی زمانی است که عالئم پیشرفت کرده است و کاهش حافظه ادامگگه دارد .تاییگرات در
سایر تواناییهای شناختی ظاهر میشگگود .مشگگکالت ممکگگن اسگگت شگگامل گمشگگدن اشگیاء ،مشگگکل در
گاوت ضگگعی و تاییگرات
گان انجگ ِگام کارهگگای روزمگگره ،قضگ ِ
گدن زمگ ِ
پرداخت پول ،تکرار سگگؤال ،طوالنیشگ ِ

شلصیتی و خلقوخوی ضعی باشد .بیماران مبتال به آلزهگگایمر معمگگوال در ایگن مرحلگگه قابلتشگگلیو

هستند .در مرحلۀ متوسط صدمه در مناطقی از ماز روی میدهد که زبگگان ،اسگگتدالل ،پگگردازش حسگی و
تفکر آگاهانه را کنترل میکند .کاهش حافظه و سردرگمی افزایش مییابد و شگگناختن دوسگگتان و فامیگل بگگا
مشکل انجام میشود .این بیماران نمیتوانند چیزهای جدید یاد بایرند و کارهایی که چند مرحلگگه داشگگته
باشد را نمیتوانند انجام دهند (مانند مراحل لباسپوشیدن) و از عهگگدۀ کارهگگایی در موقعیتهگگای جدیگد
نمیتوانند برآیند .در مرحلۀ شدید پالکهای آمیلوئیدی در سراسر ماز گسترده و بافت ماگگز بگگهطور قابگگل
مالحظهای کوچک میشود .این افراد دیار قادر به برقراری ارتباط نیستند و بهطور کامل بگگه مراقبگگان خگگود
وابستهاند (ساتن2011 ،ع .)67-66
بیماران مبتال به آلزهایمر نسبت به بیمارانی که اختالل شناختی خفیگ دارنگگد ( )MCIو سگگالمندان
سالم ،اختالالت شدیدتری در درک هیجان دارند .هیجانات منفی ماننگگد خشگگم ،غگگم و تگگرس نسگگبت بگگه
هیجان م بت مانند شادی هم در بیماران شناختی خفیگ و هگگم در بیمگگاران مبگگتال بگگه آلزهگگایمر بگگهمیزان
بیشتری تشلیو داده میشوند ،درحالی که افراد سالم در تشلیو هیجان شادی نسگگبت بگگه هیجانگگات
دیار عملکرد بهتری نشان میدهند (واندرز 2و همکاران2015 ،ع .)147
در پردازش هیجان در بیماران مبگگتال بگگه آلزهگگایمر بگگا اسگگتفاده از تشگگلیو چهگگره ،کشگیدن حالگگت
هیجانی ،شنیدن صداها و فیلمهایی که حالت هیجانی را نشان میدهند ،حرکات بدن و ایما و اشاره ،ایگن
نتیجه حاصل شد که در بیماران مبتال به آلزهایمر در توانایی درک هیجان اختالالتگی وجگگود دارد (بگگولر 3و
همکاران.)2002 ،
ت ثیر ابزارهای غیرکالمی هیجانی (چهره ،نوای گفتار و موسیقی) بر بیماران مبتال به آلزهگگایمر خفیگ
نشان داد که این بیماران در تشلیو هیجان از چهره بهو یژه در حالت غم ،چندش و ترس ناتوان هسگگتند.

2. M. Waanders

1. A. L. Sutton
3. F. Boller
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تشلیو هیجان از صدا و موسیقی بهخوبی صورت میگیگرد امگگا تشگگلیو هیجگگان از نگگوای گفتگگار در
بیماران مبتال به آلزهایمر متضاد است .زیرا محتوای کالمی ازنظر معنگگا بگگا آهنگگگ صگگدا مگگرتبط میشگگود
(دراپو 1و همکاران.)2009 ،

 3روش پژوهش
در پژوهش حاضر قصد بر آن بود تا ت ثیر نوای گفتار هیجانی بهعنوان ابگزار ارتبگگاطی غیرکالمگی در
مقابل محتوای واژگانی هیجانی بر روی درک اطالعات هیجانی سالمندان باالی  65سال (بگگهعنوان
گروه کنترل) و نیز بیماران مبتال به آلزهایمر در سطد خفی تا متوسط بهتفکیک زن و مگرد بررسگی
شود .برای انجام این تحقیق از پایااه دادۀ گفتار هیجانی زبگگان فارسگی ) (Persian ESDاسگگتفاده
شد که اولین مجموعۀ جامع و معتبر گفتار هیجانی برای زبگگان فارسگی اسگگت .ایگن ابگزار پژوهشگ ِی
رواییشده برای نوای گفتار هیجانی در دانشااه برلین سگگاخته شگگده اسگگت .پایاگگاه داده شگگامل 90
جملۀ فارسی بدیع است که در  5مقولۀ هیجانی پایه (خشم ،چنگگدش ،تگگرس ،شگگادی و غگگم) و نیگز
مقولۀ خن ی طبقهبندی شده است .مقوالت هیجانی پایگه جگگزو مقگگوالت مشگگترک در همگۀ جوامگگع
محسوب میشوند .به همین دلیل ،از این  5مقوله برای پایااه داده استفاده شده است .این جمالت
در دو آزمون توسط گروه  1126نفری از سلناو یان فارسیزبان اعتبار یافت و ت یید شد و توسگگط دو
سلناوی فارسیزبان (مرد و زن) در سه حالگگت بهصگگورت نمایشگی بگگازگو شگگد .ایگن سگگه حالگگت
عبارتاند ازع
 −حالت هماون (واژههای هیجانی با همان نوای گفتار هیجانی)
 −حالت ناهماون (جمالت خن ی با نوای گفتار هیجانی)
 −حالت پایه (جمالت هیجانی و خن ی با نوای گفتار خن ی)
محققان این پایااه تمام سه حالت فوق را پوشش دادند تا منبگگع زبگگانی جگگامعی بگرای پژوهشگگاران
جهت مشلوکردن ت ثیر نوای گفتار و محتوای واژگانی و نیگز تعامگگل ایگن دو در شناسگگایی گفتگگار
هیجانی ایجاد کنند .آنچه در این پایااه داده شاخو است ،نقش محتوای واژگگگانی اسگگت زیگرا در
ادبیات موجود در مورد گفتار هیجانی ،معموال روی نقش نوای گفتار ت کید شگگده و نقگگش محتگگوای
واژگانی نادیده گرفته شده است .در پژوهشهای پیشین معموال فهرستی از جمالت توسط محققان
1. J. Drapeau
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تهیه شده که محتوای واژگانی هیجان ِی ت ییدشدهای نداشته است (کشتیاری و همکاران.)2014 ،
 1-3روش اجرا
پژوهش حاضر که پژوهشی کاربردی اسگگت ،روی  12بیمگگار مبگگتال بگگه آلزهگگایمر ( 6زن و  6مگگرد) در
مرحلۀ خفی تا متوسط انجام شد تا ت ثیر جنسگیت در درک هیجگگان (نگگوای گفتگگار هیجگگانی درمقابگگل
ِ
محتوای واژگانی) بررسی شود .شرایطی که برای انتلاب بیمگگاران مبگگتال بگگه آلزهگگایمر مشگگلو شگگد،
عبارتاند ازع  )1درجه خفی تا متوسط )2 ،میزان تحصیالت باالی دی لم )3 ،سن  65سال بگگه بگگاال.
آزمون در مرکز تلصصی یادمان 1انجام شد .از آنجایی که هر بیمار به فایل صوتی باید بگگهدقت گگگوش
فرا میداد و درک خود را از جمالت بیان میکرد ،آزمون در اتاقی مجگزا و بگگهطور فگگردی از آزمودنیهگگا
انجام شد.

برای کنترل آزمون از گروه کنترل ( 12نفر) نیز استفاده شد .گروه شگگاهد در ردۀ سگگنی  65سگگال بگگه
باال قرار داشتند که از سالمتی جسمی و هنی برخوردار بودند .برای ت یید سگگالمت هنگی و سگگنجش
2
گناختی
تواناییهای شناخت ِی این افراد از آزمگگون کوتگ ِ
گی وضگ ِ
گعیت هنگگی و آزمگ ِ
گابی شگ ِ
گون ارزیگ ِ
گاه بررسگ ِ
سالمت منطقۀ  6تهران (محلگۀ یوسگ آباد) و نیگز
سالمندان خانۀ
مونترال 3استفاده شد .گروه کنترل از
ِ
ِ

سایر آزمودنیهای در دسترس انتلاب شدند .

آزمونشوندگان ابتدا به جمالت پایااه داده که در  5حالگگت هیجگگانی و نیگز حالگگت خن گی بهصگگورت
نمایشی بهاجرا درآمد ،گوش دادند و درک خود را نسبت به نوای هیجانی شنیدهشده بیان کردند.
گفتار هیجانی در سه مرحله برای تحلیل درک گفتار هیجانی بیماران ارائه شد:
گفتار هیجانی تولید میشود.
 -1محتوای واژگانی هیجانی که بهصورت نوای ِ
گفتار خن ی تولید میشود.
 -2محتوای واژگانی هیجانی که بهصورت نوای ِ

گفتار هیجانی منتقل میشود.
 -3محتوای واژگانی خن ی که بهصورت نوای ِ

س س محتوای واژگانی که از واژههای کلید ِی هیجانی برخگگوردار اسگگت ،در اختیگار بیمگگاران مبگگتال بگگه

آلزهایمر قرار داده شد تا مشلو شود کگگه تگگا چگگه حگگد عناصگگر پیرازبگگانی در نگگوای گفتگگار هیجگگانی،

درمقایسه با متن جمالت با واژههای هیجانی ،به درک کالمی بیماران مبتال به آلزهایمر کمک میکند.
 .1مرکز تلصصی تشلیو ،درمان و توانبلشی اختالالت شناخت و حافظه یادمان زیر نظر خانم دکتر مریم نوروزیان
متلصو بیماریهای ماز و اعصاب مدیریت میشود.
)2. Mini- Mental State Examination (MMSE
)3. Montreal Cognitive Assessment (MoCa
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در مرحلۀ اول ،پس از گوشکردن به جمالت ،از آزمونشوندگان خواسته شد تا درک خود را نسبت بگگه
نوای هیجان ِی شنیدهشده بیان کنند ،یعنی اینکه کدام هیجان را در جمالت درک میکنند و آیا ایگن درک

ازطریق آهنگ هیجانی یا ازطریگق واژههگگای هگگدف هیجگگانی (محتگگوای واژگگگانی هیجگگانی) صگگورت
میگیرد یا از تعامل هردو حالگگت (نگگوای گفتگگار هیجگگانی و واژههگگای هگگدف) .آزمونشگگوندگان همگین
جمالت را بار دیار بدون آهنگ هیجانی و بهصورت خن گی گگگوش کردنگگد و از آنگگان خواسگگته شگگد تگگا
احساس خود را نسبت به درک جمالت بیان کنند .در ایگن حالگگت تنهگگا ابگزار رسگگانهای هیجگگان بگرای
آزمونشوندگان محتوای واژگان هیجانی بود.

در مرحلۀ دوم آزمونشوندگان به جمالت گزارشی (بگگدون محتگگوای واژههگگای هیجگگانی) کگگه در 5
حالت هیجانی اجرا شده بود ،گوش دادند و نوع هیجان شنیدهشده را مشلو کردند .این نکته هم مد
بودن جمگگالت را بگگا وجگگود نگگوای گفتگگار هیجگگانی درک
نظر قرار گرفت که آیا آزمونشوندگان گزارشگی ِ

میکنند یا ت ثیر نوای گفتار هیجانی بر معنی جمله غالب است .ایگن نکتگگه از ایگن نظگگر حگگائز اهمیگت
بودن جمالت ،بیشتر نشانۀ دقت آزمونشوندگان به معنی واژهها است تگگا نگگوای
است زیرا ِ
درک گزارشی ِ

گفتار هیجانی آن جمالت.

در مرحلۀ سوم جمالتی که از واژههای کلیدی با مفاهیم هیجانی برخوردارند ،بگرای بررسگی درک
جمالت ازطریق خواندن در اختیار آزمونشوندگان قرار داده شدند تا مشگگلو شگگود کگگه تگگا چگگه حگگد
محتوای واژههای هیجانی در فرایند خواندن به درک آنان کمک میکند.

الزم به کر است واژههای هیجگگانی ،واژههاییانگگد کگگه دربردارنگگدۀ مفگگاهیم هیجانیانگگد .مفگگاهیم
هیجانی درواقع دانش مربوط به هیجانات را م ل خشم ،ترس ،شادی و  ...به مگگا ارائگگه میکننگگد .یعنگی
اطالعات هیجانی در مورد رفتارها ،وضعیت و تجربههای ما.
در ادامه نمونههایی از جمالت با محتوای واژگانی هیجانی ارائه میشود:

هیجان شادی
−

دختر باغبان دسته گل عروسیش را با یک روبان طالیی تزئین کرد.

−

آقای رفتار یک ماشین پژو توی قرعهکشی بانک برنده شد.

هیجان ترس
−

دختر گروگانگیر اسلحهاش را از زیر مقنعهاش بیرون آورد.
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دختر شیرینیفروش یک رتیل یک وجبی توی تلتش پیدا کرد.

هیجان چندش
 −آقای قاضی خلطش را توی فنجان چاییاش ت
−

کرد.

خانم مشاور آب دماغ پسرش را با لبۀ آستینش پاک کرد.

هیجان غم
−

آقای راننده یک پایش را به خاطر بیماری قند از دست داد.

−

خانم خیاط بینایی هر دو چشمش را برای همیشه از دست داد.

هیجان خشم
−

آقای ناظم همه شاگردهای کالس پنجمی را با کمربند کتک زد.

−

خانم منشی تلفنهای خصوصی همکارهایش را بدون اجازه گوش داد.

نمونههایی از جمالت گزارشی و خن ی که از واژۀ هیجانی برخوردار نیست:
−

دختر پیشلدمت سبزیها را توی آش زخانه خرد کرد.

 −آقای سبزیفروش جعبههای مقوایی را از روی زمین بلند کرد.

 4بحث و تحلیل
 1-4یافتهها
براساس آزمونهایی که بر روی بیماران و گروه کنترل صورت گرفت ،نتایج متفگگاوتی بهدسگگت آمگگد .در
جدول زیر نتایج مشاهدات این پژوهش نشان داده شده است.
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درک هیجان ازطریق نوای گفتار /محتوای واژگانی هیجان در گروه کنترل و گروه بیماران مبتال به
میزان ِ
جدول  -1مقایسۀ ِ
آلزهایمر بهتفکیک جنسیت

هیجانهای پایه

تعداد (نفر)

خشم

درک نوای هیجانی

درک محتوای واژگانی

درک نوای هیجانی

درک محتوای واژگانی

درک نوای هیجانی

درک محتوای واژگانی

درک نوای هیجانی

درک محتوای واژگانی

درک نوای هیجانی

درک محتوای واژگانی

مبتال به آلزهایمر

گروه کنترل

شادی

غم

زن

۵

1

4

۲

۵

1

3

3

3

3

مرد

4

۲

۵

1

4

۲

۵

1

۵

1

زن

0

۶

0

۶

0

۶

0

۶

0

۶

مرد

1

۵

1

۵

1

۵

0

۶

۲

4

گروههای آزمون

بیماران

ترس

چندش

بر اساس جدول  1تعداد افراد گروه کنترل (بهتفکیک جنسیت) که از نگگوای گفتگگار هیجگگانی بگرای درک
جمالت استفاده کردند نسبت به درک ازطریق واژههای هیجانی هدف بسیار کمتر اسگگت .درواقگگع ،در
گروه کنترل ،یعنی سالمندانی که از سالمت تواناییهای شناختی برخوردار بودند ،برای درک جمگگالت
هیجانی ،واژههای هدف در اولو یت قرار داشت و نوای هیجگگانی در درک کمککننگگده بگگود .درمقابگگل،
گروه بیمار ِان مبتال به آلزهایمر بیشتر از نگگوای هیجگگانی بگرای درک جمگگالت اسگگتفاده کردنگگد و معگگانی

واژههای هیجانی در اولو یت دوم قرار داشت .آنچه در این آزمون مگگد نظگگر بگگود ،بررسگی نقگگش متایگر
جنسیت در درک هیجان بود .همانطور که جدول  1نشان میدهد ،در گروه بیماران مبتال به آلزهگگایمر،
در هیجان خشم و ترس ،درک زنان در مقابل مردان بیشتر با نوای گفتار هیجانی صورت میگرفگگت امگگا
در هیجانهای شادی ،غم و چندش مردان بیشتر از نوای هیجانی و زنان بگگرعکس ،بیشگگتر از محتگگوای
واژگانی برای درک این هیجانها استفاده میکردند.
در حالی که در گروه کنترل ،زنان در درک همۀ هیجانها از محتگگوای واژگگگانی کمگگک میگرفتنگگد و
نوای گفتار هیجانی در درک ت ثیری نداشت .در هیجان غم نیز هر دو جگگنس زن و مگگرد در درک تنهگگا از
محتوای واژگانی استفاده کردند و نوای گفتار هیجانی بیت ثیر بود .مگگردان تنهگگا در هیجگگان چنگگدش بگگه
تعداد بیشتری نسبت به سایر هیجانها از نوای گفتار هیجانی استفاده کردند اما محتوای واژگانی بگرای
درک سایر هیجانها ت ثیرگذارتر بود .چهار نمودار زیر تفاوت جنسیت در درک هیجانهای پایه را نشگگان
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میدهد.

5
4
زن

3

مرد

2
1
چندش

غم

ترس

شادی

0

خشم
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3
2.5
2

زن

1.5

مرد

1
0.5
جندش

غم

ترس

شادی

خشم

0
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1.5

زن

1

مرد

0.5
چندش

غم

ترس

شادی

خشم

0
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6
5
4

زن

3

مرد

2
1
چندش

غم

ترس

شادی

خشم

0

نمودار  -4مقایسۀ درک محتوای واژگانی گروه کنترل در هیجانهای پایه بهتفکیک جنسیت

 5نتیجهگیری
مسئلۀ درک هیجان ازطریق ابزارهای رسانهای متفاوت مانند نوای گفتار هیجانی و واژههایی با محتگگوای
هیجانی و تنظیم این هیجانها و نیز پاسخهای متناسگگب بگگه هیجانهگگای درکشگگده در سگگالمندانی کگگه
بهلحا شناختی سالم هستند و نیز در بیماران مبتال به آلزهایمر در پژوهشهای متعگگدد بررسگی شگگده
است .همسو با تحقیقی که در مورد درک هیجان در روند سالمندی انجگگام شگگد (نعیمگی و همکگگاران،
 ،)1399در این تحقیق نیز سالمندان سالم بهتفکیک جنسیت ،بهدلیل داشتن انایگزه تنظگیم وضگگعیت
هیجانیشان ،برای درک هیجان بیشتر به محتوای هیجانی واژهها تکیه میکردند و نوای هیجانی گفتگگار
در درجۀ دوم قرار داشت و کمککننده بود .تنظیم هیجگگانی یعنگی آگگگاهی و درک هیجانگگات دیاگران و
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ت ثیر آن در رفتار و توانایی مدیریت این هیجانات به روش م بت (شایبه 1و کارستنسن.)2010 ،2
از آنجایی که اختالالت شناختی از عالئم بارز بیماری آلزهگگایمر هسگگتند ،تحقیقگگات زیگادی روی
این موضوع انجام شده است که پردازش هیجان چاونه تحتت ثیر این اخگگتالل قگرار میگیگرد .تنظگیم
هیجان عامل مهمی در تعیین سگگطد تجربگگه و بیگان هیجگگان اسگگت .اسگگتراتژی تنظگیم هیجگگان بعگگد از
برانایلتهشدن انجام میشود م ل سرکوب (یعنی مهارکردن رفتار هیجانی) و تقو یت هیجان .در مگگورد
بیماری آلزهایمر ،مشکالت بهکارگیری هر دو استراتژی قابل پیشبینی است زیرا کاربرد این اسگگتراتژی
به ضرورت شناختی است و بیماری آلزهایمر بنا به تعری با اختالل عصبشناختی بارز مرتبط اسگگت
(هنری23و همکاران .)2009 ،
در پژوهش حاضر دو نکته حائز اهمیت هستندع اول اینکه در درک هیجان سن افراد سالم بیشگگتر از
جنسیت آنان ت ثیرگذار است ،زیرا در سالمندان سالم بهدلیل داشگگتن توانگگایی درک واژههگگای هیجگگانی،
مشکلی در درک هیجان بهوجود نیامد .نکتۀ دوم اینکه درک هیجان در بیماران مبتال به آلزهایمر بهگونگۀ
دیاری صورت گرفت ،زیرا در این بیماران تفاوت جنسیت حائز اهمیت بود.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد همسو با تحقیگق دنگگگ و همکگگاران آنچگگه در درک هیجگگان مهگگم
است نوع هیجان است .زنان و مردان بسته به نوع هیجان عکسالعملهای متفگگاوتی نشگگان میدهنگگد و
این تفاوت به عوامل زیستی و نیز به روابط و مهارتهای اجتمگگاعی افگراد بسگگتای دارد .ایگن کگگه زنگگان
مبتال به آلزهایمر در این تحقیق هیجان ترس و خشم را بگگهکمک نگگوای گفتگگار در سگگطد زبرزنجیگری،
سریع درک میکردند و برای درک هیجانهای شادی ،غم و چندش بهجای نوای گفتار الیگههای عمیگق
زبانی یعنی مفاهیم واژگانی کمککننده بود ،را میتوان به دانش هیجانی این بیمگگاران مگگرتبط دانسگگت.
زیرا با تجربهکردن و ارزیابی وقایع زندگی ،هیجانهای ملتل درک میشوند.

منابع
داماسیو ،آنتونیو ( .)1391خطای دکارت :عاطفه ،خرد و مغز انسان .ترجمۀ رضا امیر رحیمی ،تهرانع انتشارات
مهر ویسا.
داماسیو ،آنتونیو ( .)1392در جستجوی اس ینوزا ،شادی ،غم و مغز حساس .ترجمۀ تقی کیمیایی اسدی ،تهرانع
نشر نااه معاصر.

2. L. Carstensen

1. S. Scheibe
3. J. D. Henry

1401  تابستان،9/17 ،زبان و زبانشناسی
... تفاوت درک اطالعات هیجانی زنان و مردان

258

. تهرانع مؤسسۀ نشر و ویرایش. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. انگیزش و هیجان.)1376(  جان مارشال،ریو
- فصلنامه علمی.» «ت ثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار در زبان فارسی.)1395(  نیلوفر،کشتیاری
.99-87 ،1 ش،1 س.پژوهشی زبانشناسی اجتماعی
 «نقش اطالعات هیجانی در درک کالمی.)1399(  حسن عشایری و مریم نوروزیان، فاطمه،نعیمی حشکوائی
.17-1 ،1 ش،11 س. زبانشناخت.»سالمندان فارسی زبان
. نقش اطالعات هیجانی در درت کالمی بیماران دمانس از نوع آلزهایمری.)1399(  فاطمه،نعیمی حشکوائی
. تهرانع واحد علوم و تحقیقات دانشااه آزاد اسالمی.رساله دکتری رشتۀ زبانشناسی
Boller, F., et al. (2002). "Processing emotional information in Alzheimer's disease: Effects on
memory performance and neurophysiological correlates". Dementia Geriatric Cognitive
Disorder. 14(2): 104-112.
Carter, L. Ch., et al. (2012). "Sex and gender differences in Alzheimer’s disease:
Recommendations for future research". Journal of Women’s Health. 21(10): 1-7.
Cherry, K. (2018). "An Overview of the 6 Type of Emotions". www. Verywellmind.com.
10/22/2018-1:38 pm.
Demenscu, L. R. et al. (2015). "Neural processing of emotional prosody across the adult
lifespan". Journal of Biomedicine and Biotechnology. Article ID 590216.
Deng, Y. et al. (2016). "Gender differences in emotional response: Inconsistency between
experience and expressivity". PLoS ONE (Public Library of Science). 11(6): 1-12.
Drapeau, J. et al. (2009). "Emotional recognition from face, voice and music in dementia of
the Alzheimer type. Implications for music therapy". New York Academy of Sciences.
1169(1): 342-345.
Feldman B. L. et al. (2011). "Context in emotion perception". Current Direction in
Psychological Science. 20(5), 286-290.
Fischer, A. et al. (2018). "Gender differences in emotion perception and self-reported
emotional intelligence: A test of the emotion sensitivity hypothesis". PLoS ONE (Public
Library of Science). 13(1): 1-19.
Henry, J. D. et al. (2009). "Emotion experience and regulation in Alzheimer’s disease".
Psychology and Aging. 24(1): 252-257.
Keshtiari, N. & M. Kuhlmann (2016). "The eﬀects of culture and gender on the recognition of
emotional speech: Evidence from Persian speakers living in a collectivist society".
International Journal of Society, Culture & Language (IJSCL). 4(2), 71–86.

259

1401  تابستان،9/17 ،زبان و زبانشناسی
... تفاوت درک اطالعات هیجانی زنان و مردان

Keshtiari, N. et al. (2014). "Recognizing emotional speech in Persian: A validated database of
Persian emotional speech (Persian ESD)". Behavior Research Method. 47(1): 275-294.
Kret, M. E. & B. de Gelder (2012). "A review on sex diﬀerences in processing emotional
signals". Neuropsychologia. 50: 1211–1221.
Lambrecht, L., B. Kreifelts, & D. Wildgruber (2014). "Gender diﬀerences in emotion
recognition: Impact of sensory modality and emotional category".Cognition & Emotion.
28: 452–469.
Lausen, A. & A. Schacht (2018). "Gender differences in the recognition of vocal emotions".
Frontiers in Psychology. 9(882): 1-22.
Memon, S. A. et al. (2019). "Detecting gender differences in perception of emotion in
crowdsourced data". ArXiv. abs/1910.11386.
Nikravesh, M. & M. Aghajanzade (2014). "Speech prosody in Persian language". Zahedan
Journal of Research in Medical Sciences. 16(5): 68-72.
Paulmann, S., & S. A. Kotz (2008). "An ERP investigation on the temporal dynamics of
emotional prosody and emotional semantics in pseudo- and lexical sentence context".
Brain Lang. 105: 59–69.
Sauter, D. A., Panattoni, C. & F. Happé (2013). "Children’s recognition of emotions from
vocal cues". British Journal of Developmental Psychology. 31: 97–113.
Scheibe, S. & L. Carstensen (2010). "Emotional aging: Recent findings and future trends".
Journal of Gerontology: Psychological Sciences. 65 B (2): 135-144.
Sutton, A. L. (2011). Alzheimer Disease Source Book. USA: Peter E. Ruffner Publisher.
Waanders. M. et al. (2015). "Perception of emotions in mild cognitive impairment and
Alzheimer’s dementia: Does intensity matter?". Translational Neuroscience. 1(6): 139149.
Weiss, M. E. et al. (2003). "Sex differences in cognitive functions". Personality and
Individual

Differences.

35(4):

863-

875.

