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ABSTRACT
Background and Aim: The ability of emotional face perception is an essential capability for

social interaction specially in the earl stages of life. The purpose of the present study is
evaluation of developmental trajectory of emotional recognition among Iranian children.
Materials and Method: The sample included 242 elementary school students, ranging from the
first to the sixth grade. Participants were chosen based on cluster sampling in 4 region of Tehran.
Data was collected using Ekman facial recognition test. One way Anova and Tukey test were
used for analysis.
Results: Results showed that there is a significant difference between the first graders and the
sixth graders in emotion recognition performance. Also, girls were found to have better
performance in emotion recognition than boys (p<0.05).
Conclusion: It can be stated that accompanied by child development, the ability to emotional
recognition developed through age in school age children and girls have better performance in
emotional recognition in that age.
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سیر تحول بازشناسی هیجان در نمونه ای از کودکان ایرانی
وحید نجاتی ،*1مهدیس مقصودلو ،2مینا معین

اسالم3

 1دانشیار علوم اعصاب شناختی ،گروه علوم شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
* دریافت مقاله 6149/6/61
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چكیده
مقدمه و اهداف
از ابتدای زندگی توانایی تمایز تظاهرات چهره ای هیجان در ارتباطات بین فردی نقش مهمی دارد .هدف از این پژوهش تعیین سیر تحول بازشناس ی هیج ان در نمون ای از
کودکان ایرانی می باشد.
مواد و روش ها
گروه نمون شامل  242نفر دانش آموز سال اول تا ششم دبستان در تهران می باشد ک با روش نمون گیری خوش ای انتخاب شده اند .داده ها با استفاده از آزمون بازشناس ی
حاالت هیجان چهره ای اکمن جمع آوری شد و سپس با روش تحلیل واریانس یک راه و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد ک بین عملکرد دانش آموزان اول دبستان و ششم دبستان تفاوت معناداری در بازشناس ی ح االت هیج انی وج ود دارد .)p< 0/001
همچنین دختران عملکرد باالتری نسبت ب پسران در بازشناسی حاالت هیجانی دارند .) p<0/07
نتیجه گیری
نتایج پژوهش بیانگر آن است ک همراه با تحول کودک توانایی بازشناسی حاالت هیجانی در او افزاایش می یابد و این توانایی در دختران بیشتر از پسران می باشد.
واژگان کلیدی
بازشناسی هیجان ،تحول ،کودکان

نویسنده مسئول :وحید نجاتی .دانشیار علوم اعصاب شناختی ،گروه علوم شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی،
تهران ،ایران.
آدرس الكترونیكیnejati@sbu.ac.ir :
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مقدمه و اهداف
توانایی تمایز تظاهرات چهره ای هیجان در ارتباطات بین فردی از ابتدای زندگی بسیار مهم است .حالت های چهره پاسخی ب وضعیت های
عاطفی درونی و نیات و همچنین عاملی موثر در ارتباطات اجتماعی فرد می باشد[ .]1تظاهرات چهره ای درباره ما ب دیگران اطالعات هیجانی
شناختی می دهد و بر حالت های عاطفی دیگران تاثیر می گذارد و از مهم ترین شاخص های اجتماعی در ارتباطات فردی است .تحقیقات
تجربی در ارتباط با بازشناسی حاالت هیجانی چهره از زمان چارلز دارین تا کنون ب شش نوع هیجان دست پیدا کرده اند ک ب هیجان های
پای نیز شهرت یافت اند و شامل شادی ،غم ،ترس ،خشم ،بیزاری و شگفتی می شوند [ .]2بر اساس تحقیقات ،در جوامع و فرهنگ های مختلف
این هیجان ها مشاب تشخیص داده شده اند [ ]3و این توانایی تشخیص هیجانات اولی ممکن است جهانی باشد [.]2،3
توانایی شناسایی ،تشخیص ،کدگذاری و تفسیر هیجانات نمایش داده شده ب وسیل تظاهرات چهره ای با سن افزایش می یابد [ .]7، 4تحقیقات
نشان داده اند ک یک نوزاد دارای رشد عادی می تواند چهره های ثابت شادی ،غم و شگفتی را از  3یا  4ماهگی [ ]7و چهره های شادی و خشم
متحرک را از  5ماهگی تشخیص دهد[ .]5از  4سالگی یک کودک عادی می تواند آزادان چهره های نشانگر از شادی ،خشم ،غم را درست
تشخیص دهد و برای تشخیص ترس و شگفتی آماده تر می شود [.]8
همچنین تحقیقات نشان داده اند ک از سن  7سالگی بیشتر کودکان شروع ب فهمیدن جنب های پیچیده تری از زندگی هیجانی می نمایند برای
مثال هیجانات می توانند ساختگی باشند یا سرکوب شوند و این هیجانات متناقض می توانند مشاب دریافت شوند [ .]9 ، 4این جنب های مهم از
عملکردهای هیجانی در تظاهرات چهره ای منعکس می شوند [.]10
اگرچ بعضی از تحقیقات نشان داده اند ک در  10سالگی کودک ب توانایی تشخیص تا حد بزرگساالن می رسد ،اما ب نظر می آید ک این
موضوع وابست ب نوع تکلیف است [ .]13 ،11،12در این سن کودکان قادر ب تشخیص تظاهرات چهره ای در حد قابل مقایس ای با بزرگساالن
هستند ولی مطالعات نشان داده اند ک حتی در نوجوانی نیز مشکالتی در تشخیص چهره ها با هیجانات کمتر شدت یافت وجود دارد [ ]17 ، 14واین
مهارت همراه با سرعتی ک افراد این هیجانات را پردازش می کنند ب نظر می آید ک در طول نوجوانی و نیز تا دستیابی ب حداکثر آن تا
بزرگسالی ادام می یابد[.]17 ،17
 ) 1984 Kolbدر تحقیق خود بر  70کودک ک ب آنها تصاویر هیجانات چهره ای را نشان داده بود ،ب این نتیج رسید ک بازشناسی
هیجانات چهره ای از  10تا  14سالگی پیشرفت می کند .این دوره زمانی است ک ب تغییرات بلوغ همراه با رشد مغزی یا تغییرات مرحل ای
پیاژه نزدیک است[.]15
انتظار می رود ک توانایی های بازشناسی هیجانی در کودکان با توج ب رشد و بلوغ ساختارهای نورولوژیک بهتر شود .برای نمون همانطور ک
پیشتر بیان شد نوزادان می توانند در چند ماه اول هیجانات را طبق بندی کنند اگر چ متوج معنای هیجانات نمی شوند [ .]18تا  7سالگی توانایی
تمایز بین هیجانات کامال ابتدایی است .همچنین  )2002 De Sonnevilleدر تحقیق خود نشان داده است ک سرعت بازشناسی هیجانی
نیز با افزایش سن برای هم هیجانات افزایش می یابد .از این رو سرعت در کنار پاسخ درست باید ب عنوان یک عامل مهم در بررسی ها مدنظر
قرار بگیرد .درستی تشخیص هیجانات چهره ای در بین سنین  5 -3سال افزایش می یابد .سرعت تشخیص هیجانات چهره ای بین سنین -5
 10سال افزایش پیدا می کند [ .]19 ،17در مقایس با تحقیقات زیادی ک روی نوزادان انجام شده ،تحقیقات کمی ب بررسی رشد هیجانات در
کودکان بزرگتر پرداخت است.
بیشتر تحقیقات نشان داده اند ک تشخیص هیجانات چهره ای ب تدریج آشکار می شود و با افزایش سن از کودکی تا نوجوانی بهبود می یابد
[ .]20، 14،19هیجانات اولی مثل شادی ،ترس ،خشم زودتر از هیجانات پیچیده تر مثل حسادت و تحقیر تشخیص داده می شود [.]21
عامل مهم دیگری ک هنگام بررسی روند تحول بازشناسی هیجان در کودکان باید ب آن توج شود ،تفاوت های جنسیتی می باشد .در نوشت
های مرتبط با بزرگساالن زنان پاسخ های درست تری را در شناسایی هیجانات چهره ای نشان می دادند [ ]22ولی ب تفاوت های جنسیتی در
کودکی زیاد پرداخت نشده است .بعضی تحقیقات برتری زنان را در شناسایی هیجانات چهره ای رد کرده اند [ .]23بررسی مروری مقاالت ب
وسیل  )2000 McClureنشان داده است ک دختران در هم سنین کودکی تفاوت معنادار باالتری را در شناسایی هیجانات چهره ای نسبت
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ب پسران نشان داده اند [ Herba .]24و همکاران  )2007در تحقیق خود بر روی کودکان و بازشناسی حاالت هیجانی در آنها ،تنها تفاوت
اندکی را از لحاظ جنسیت بین دختران و پسران نشان داده اند[.]14
همچنین بیان شده است ک توانایی تشخیص هیجانات مختلف در زمان های مختلفی بروز می کند .شادی در سنین پایین تر ب نسبت خشم،
ترس و شگفتی شناسایی می شود[23و  .]27این شاید بدین خاطر باشد ک هیجان شادی فضای چهره ای بیشتری را اشغال کرده است از این رو
راحت تر قابل شناسایی است [ .]27در واقع تفاوت در شناسایی درست چهره ها از اواسط کودکی ظاهر می شود[ .]19 ، 14ب طور معمول الگوی
خطای تشخیص در کودکان مشاب همان الگو در بزرگساالن می باشد یعنی اشکال در طبق بندی ترس و شگفتی و خشم و تنفر [.]25
اگرچ  )1951 Izardبر ذاتی بودن و جهانی بودن هیجانات تاکید دارد [ ]28و  Brownو همکاران  )2007اعتقاد دارند ک توانایی تشخیص
چهره در فرهنگ های مختلف یکسان است [ ]29اما تفاوت های مشخصی در ابراز هیجانی و بازشناسی هیجانات چهره در بین فرهنگ ها ،سن،
جنسیت و تجربیات قبلی درباره چهره ها وجود دارد[.]31 ، 4،30چرا ک تعامالت و در معرض فرهنگ قرار گرفتن بر ابراز هیجانات تاثیر می گذارد.
در نتیج می توان گفت ک عوامل تجرب ای و فرهنگی بر ادراک ،شناسایی ،بازشناسی و برچسب زدن بر هیجانات تاثیر دارد [ .]32در نتیج با
توج ب نقش عوامل فرهنگی و تجربیات بر ادراکات ،شناسایی ،بازشناسی و برچسب زدن بر هیجانات ،این عوامل هنگام برآورد توانایی افراد
برای بازشناسی حاالت هیجانی چهره درنظر گرفت شوند.
تحقیقات متعددی نشان داده اند ک فرهنگ در واقع بر ادراک و رشد هیجانات از طریق تظاهرات چهره ای تاثیر دارد .کودکان آمرکایی تشخیص
و برچسب زدن هیجان خشم را زودتر از کودکان فرانسوی انجام می دهند[.]28
رابط کالمی مادر و کودک در فرهنگ چینی دارای لغات هیجانی منفی بیشتری از فرهنگ اروپایی آمریکایی می باشد[ .]32مراقبت کنندگان
ژاپنی واکنش های هیجانی مثبت و منفی کمتری نسبت ب مراقبان انگلیسی دارند [ ]33،34از این رو می توان نتیج گرفت ک تاحدی فرهنگ بر
بازشناسی هیجان و ابراز آن تاثیر دارد .این چالش ک بازشناسی هیجان جهانی است یا ویژه فرهنگ است هنوز حل نشده باقی مانده است و
بحث های زیادی را ایجاد کرده است[.]28
با توج ب اینک نتایج تحقیقات در ارتباط با تاثیر تحول کودک بر توانایی بازشناسی هیجانات متفاوت بوده است و همچنین با در نظر گرفتن این
موضوع ک تحققیات کمی در این ارتباط صورت گرفت است و با در نظر گرفتن تاثیرات فرهنگی بر هیجانات ،این پژوهش در نظر دارد ب بررسی
بازشناسی حاالت هیجانی در نمون ای از کودکان ایرانی بپردازد .هدف از این پژوهش مقایس توانایی بازشناسی هیجانی در پای های مختلف
تحصیلی دبستان و در جنسیتهای مختلف می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر پس رویدادی از نوع علمی مقایس ای بود .جامع ی آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران می
شود .از مناطق  19گان ی آموزش و پرورش شهر تهران  4منطق در جهت های شمال ،جنوب ،شرق و غرب انتخاب شد و از هر منطق یک
مدرس دختران و یک مدرس ی پسران مورد مطالع قرار گرفت .گروه نمون شامل  240نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران یعنی
 120دختر و  120پسر دبستانی هستند ک ب صورت خوش ای انتخاب شده اند ب طوری ک از هر شش مقطع تحصیلی دوران ابتدایی ب طور
تصادفی گزینش شدند .ب هر دانش آموز ب صورت انفرادی توضیح داده شد ک مجموع ای از تصاویر هیجانی ب او نشان داده خواهد شد و
لیستی از لغات هیجانی نیز در اختیار او قرار خواهد گرفت و او باید هر هیجانی را ک فکر می کند در تصویر وجود دارد ،در صورت عالمت بزند.
آزمون بازشناسی هیجان اکمن یکی از معمول ترین راه ها برای تعیین این موضوع می باشد ک چ هیجاناتی می تواند از طریق چهره درک
شود[ .]3این آزمون توسط  )1954 Ekmanطراحی شده است .در این تحقیق از فرم کوتاه  14تصویری این آزمون ک توسط محقق ساخت
شده ،استفاده شده است .این تصاویر از برجست ترین تصاویر هیجانات اکمن ک در کتاب او نیز آنده است ،انتخاب شدند .از راه نشان دادن
تصاویر صورت های هیجانی ب مشاهده گر از او خواست می شود ک نوع هیجانی را ک در تصویر مشاهده می کند ،بیان کند .یک صورت از
پیش تعیین شده هیجانات ک شامل  7هیجان خشم ،شادی ،خشم ،ترس ،تنفر و تعجب می شود ،در اختیار مشاهده گر قرار می گیرد ک از بین
صورت لغات هیجانی ،هیجان مورد نظر را انتخاب نماید .پایایی آزمون از راه مطالعات بین فرهنگی ب دست آمده است .در این مطالعات ب
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شرکت کنندگان ژاپنی و آمریکایی فیلم هایی نشان داده شد ک در عده ای احساس شادی و در عده ای دیگر احساس غم ایجاد می کرد .سپس
ب آنها تصویر چهره های هیجانی ارای شد ک هر دو گروه پاسخ صحیح ب تصاویر دادند .مطالع دیگر ب وسیل پاسخ های فیزیولوژیک بدن ب
هیجانات مختلف انجام شد .ضربان قلب و پاسخ گالوانیک پوست در گروه ژاپنی و امریکایی هنگام ارای تصاویر هیجانی یادداشت شد .نتایج
نشان داد ک واکنش های فیزیولوژیک در هر دو گروه ب تصاویر ارای شده یکسان بود و در هر تصویر با تصویر بعد تفاوت داشت .اکمن با تهیۀ
صدها تصویر و نمایش آن برای آزمودنی ها ،مجموعۀ  110تصویر را ،ک بیش از  50تا  100درصد پاسخ دهندگان یکی از هیجان های شش
گان را در آن شناسایی کرده بودند ،انتخاب کرد ک خود ب نوعی مؤید روایی تصاویر مزبور است [.]10
یافته ها
داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راه و آزمون تعقیبی توکی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا اطالعات جمعیت
شناختی مورد تجزی و تحلیل قرار گرفت.
جدول :6مشخصات دموگرافیک گروه نمونه ()n=292
پایه

فراوانی

درصد

اول

39

17/1

دوم

43

15/8

سوم

40

17/7

چهارم

39

17/1

پنجم

41

17/9

ششم

40

17/7

کل

242

100

جنسیت

فراوانی

دختر

20

پسر

19

دختر

21

پسر

22

دختر

20

پسر

20

دختر

19

پسر

20

دختر

21

پسر

20

دختر

20

پسر

20
242

سپس ب بررسی فراوانی تشخیص هیجانات پرداخت شد ک براساس اطالعات جدول  ،2ب طور کلی شادی بیشترین میزان تشخیص و تنفر و
ترس کمترین میزان تشخیص درست را دارا بودند.
جدول :2فراوانی تشخیص هیجانات در گروه نمونه ()n=292
نام هیجان

فراوانی تشخیص نادرست

فراوانی تشخیص درست

غم

32/7

75/4

شادی

8/3

91/5

خشم

42/1

75/9

ترس

54/4

27/7

تنفر

80/7

19/4

تعجب

75/4

32/7
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برای بررسی تفاوت توانایی کلی بازشناسی هیجانی در مقاطع مختلف تحصیلی از آزمون تحلیل واریانس یک راه استفاده شد ک نتایج آن در
جدول  3نشان داده شده است.
جدول :1نتایج تحلیل واریانس به منظور مقایسه گروه های نمونه()n=292
متغیرهای پژوهش
بازشناسی هیجانی

منبع تأثیرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

گروه

91/215

7

18/243

خطا

772/917

237

2/343

کل

744/132

241

F

سطح معناداری
0/0001

5/585

همانطور ک جدول  3نشان می دهد بین پای های مختلف تحصیلی با توانایی بازشناسی هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد .ب منظور بررسی
چگونگی این تفاوت ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
جدول  :9نتایج آزمون تعقیبی توکی ( )LSDدر بازشناسی هیجان()n=292
متغیر

بازشناسی
هیجان

اختالف میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

اول ابتدایی

**1/85

0/34

0/001

دوم ابتدایی

**1/57

0/33

0/001

سوم ابتدایی

**1/47

0/34

0/001

چهارم ابتدایی

**1/13

0/34

0/001

پنجم ابتدایی

**1/19

0/34

0/001

J

I

ششم ابتدایی

با توج ب جدول  ،4نتایج آزمون تعقیبی توکی  )LSDنشان می دهد ک مقدار  Fدر مؤلف بازشناسی هیجانی در سطح معناداری P >0/001
است ،از این رو می توان نتیج گرفت ک بین مقطع ششم ابتدایی با کلی مقاطع تفاوت معناداری در بازشناسی هیجان وجود دارد.
نتایج جدول  7نشان می دهد ک رابط مثبت و معناداری میان شاخص بازشناسی هیجانی و مقطع تحصیلی وجود دارد بدین معنی ک با باال
رفتن مقطع تحصیلی سن) دانش آموزان ،توانایی بیشتری برای بازشناسی هیجان می یابند.
جدول :5همبستگی بین بازشناسی هیجانی و مقطع تحصیلی()n=292
همبستگی

متغیرها
بازشناسی هیجان
مقطع تحصیلی

**0/340

همانطور ک نتایج جدول 7نشان می دهد میانگین عملکرد دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد .برای بررسی معناداری این
تفاوت از آزمون تحلیل واریانس یک راه استفاده گردید.
جدول :1میانگین و انحراف معیار عملکرد در بازشناسی حاالت هیجانی براساس جنسیت ()n=292
جنسیت

میانگین

انحراف معیار

پسر

3/37

1/48

دختر

4/01

1/51

جدول :7تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت عملکرد دختران و پسران()n=292

80

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجه آزادی

بین گروهی

27/447

27/447

1

درون گروهی

715/787

02/754

240

کل

744/132
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241

F
10/527

سطح معناداری
0/002

تحول بازشناسی هیجان در کودکان ایرانی ..................

نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد ک تفاوت معناداری بین عملکرد دختران و پسران وجود دارد  )p>0/07و دختران ب طور معناداری در
بازشناسی هیجان بهتر از پسران عمل می کنند.
بحث و نتیجه گیری
مطالع حاضر با هدف تعیین سیر تحولی بازشناسی هیجانی در کودکان ایرانی صورت پذیرفت .نتایج این مطالع نشان داد ک کودکان بزرگتر
نسبت ب کودکان کوچکتر بازشناسی هیجان را ب میزان بهتری انجام می دهند .تشخیص درست هیجانات در طول زندگی ب تدریج افزایش
می یابد بخصوص برای هیجاناتی ک تشخیص آنها سخت تر است مثل ترس و تنفر .این نتیج همسو با نتایج تحقیقات قبلی است ک پیشرفت
مداومی را در تشخیص هیجانات در طول رشد گزارش داده اند[.]17،17،37
یافت های تحقیق حاضر مشاب با تحقیق  )2005 Thomasمی باشد ک پیشرفت در شناسایی هیجانات را تا بزرگسالی در نظر گرفت است.
او بیان می کند شاید تحقیقاتی ک اثری از پیشرفت بازشناسی هیجان در طول تحول نیافت اند از ابزارهایی استفاده کرده اند ک اثر سقف داشت
است[.]17
 )1997 McDonaldدر تحقیق خود بر کودکان  7 -3سال نشان داد ک توانایی بازشناسی هیجانات با افزایش سن ،افزایش می یابد[.]37
 Langtonو همکاران  )2000بیان می کنند ک نوع تکلیف نیز در نمایش توانایی های کودک برای تشخیص هیجانی نقش دارد[ .]37از این
رو با توج ب این امر برای هر آزمونی نیاز ب هنجاریابی سنی تشخیص هیجانات مختص آن آزمون را نیاز داریم .ب طور کلی بیشتر تحقیقات
نشان داده اند ک توانایی بازشناسی هیجانی با افزایش سن ،افزایش می یابد و این مهارت در یک مرحل خاص از رشد بروز پیدا نمی کند و
همچنین وابست ب تکلیف است.
در تبیین این یافت می توان بیان کرد ک افراد جوان در حدود سن بلوغ پیشرفت قابل توجهی را در تشخیص هیجان از راه چشم نشان می دهند.
ب طور جالب ،کودکان سن پایین تر زمان بیشتری را برای تشخیص هیجان صرف می کنند .کودکان بزرگتر کم تر نیاز دارند ک کل صورت را
برای تشخیص هیجان بررسی کنند و تنها براساس چشم ها پاسخ می دهند و درحالیک کودکان کوچکتر هم تصویر را باید بررسی کنند .و
همچنین  Karayanidisو همکاران  )2009بیان می کنند ک کودکان کوچکتر ب ناحی دهان بیشتر از چشم ها توج می کنند .از این رو
آنچ ک در طول تحول رشد می کند توانایی فهم کامل تر از نشان های هیجانات ک از راه چشم خوانده می شود ،باشد[.]35
همچنین بیان شده است ک در اوایل کودکی از طریق تفاوت در فعالیت مغزی فرایند های مشخصی برای جنب های متفاوت پردازش صورت
ایجاد می شود[.]38 ،18
همچنین با رشد کودکان توانایی های یادگیری اجتماعی از طریق ارتباط بیشتر با همساالن ،در آنها افزایش می یابد[ ]39ک یکی از این توانایی -
های اجتماعی تشخیص هیجانات در افرد می باشد .مطالعات رفتاری پردازش صورت پیشنهاد می کنند ک افراد ب تدریج از غلب عمده تکی بر
بازشناسی مبتنی بر خصیص ها در دوران کودکی سرانجام ب بازشناسی مبتنی بر پردازش ساختاردار در دوران بزرگسالی می پردازند [.]40، 13
نتیج این تحقیق با نتیج بعضی از تحقیقات قبلی متفاوت است [ ]41 ، 15چرا ک آنها تفاوتی را بین تشخیص هیجان در رده های سنی مختلف
یافت نکرده اند.
از دیگر اهداف این پژوهش مقایس توانایی بازشناسی هیجان در دختران و پسران بود از این رو تفاوت های جنسیتی در تشخیص هیجان
آزمایش شد .بر اساس پیشین تحقیق انتظار می رفت ک دختران بهتر از پسران عمل کنند و نتایج تحقیق نیز موید این نکت بود .اغلب در
مطالعات بیان شده است ک دختران و زنان توانایی بیشتری برای تشخیص هیجانات دارند .تببین این امر را از تفاوت در قدرت و موقعیت
اجتماعی زنان [ ]40تا دیدگاه های تکاملی ک زنان را پاسخگوی نیاز های کودکان می دانند گسترده است[ .]42مادران باید نیازهای کودک بدون
کالم خود را از راه تشخیص حاالت چهره ای او درک کنند و پاسخگوی آنها باشند .این نتیج با نتیج تحقیق  )2000 McClureو
 )2007 Herbaمتفاوت است چرا ک آنها تفاوت های جنسیتی را در تشخیص هیجان وقتی موثر می دانند ک تکلیف هیجانی جزء کالمی
گسترده ای داشت باشد[14و .]24
همچنین از دیگر یافت های تحقیق همانطور ک مشاهده شد ،این است ک بیشترین میزان بازشناسی هیجانات مربوط ب هیجان شادی و
کمترین میزان آن مرتبط با تنفر و ترس می باشد .این یافت موید نتایج تحقیقات پیشین است[ .]44 ، 17،43 ،3این یافت همسو با تحقیق Camras
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 باالترین نرخ تشخیص درست هیجانات را و هیجان، هیجان شادی، در تمایز کلی هیجانات.) می باشد2002 De Sonneville ) و1987
.]43 ،17[تنفر و ترس پایین ترین میزان تشخیص را داشت است
 نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ک بازشناسی هیجان در جریان تحول رشد پیدا می کند و کودکان از ظرفیت،همانگون ک اشاره شد
 همچنین دختران ب نسبت پسران عملکرد بهتری در بازشناسی هیجان نشان می.بیشتری برای بازشناسی درست هیجانات برخوردار می گردند
 بیشترین میزان تشخیص درست را در هیجان شادی و کمترین میزان تشخیص درست را در هیجان، کودکان از میان هیجانات، ب عالوه.دهند
.های تنفر و ترس انجام می دهند
تشكر و قدردانی
پژوهشگران بر خود الزم می دانند از حمایت ها و زحمات کلی مسئوالن مدارس و همکاری دانش آموزان در اجرای طرح و هم عزیزانی ک ما
. صمیمان تشکر و قدردانی نمایند،را در اجرای این پژوهش یاری نمودند
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