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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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 چكیده

 مقدمه و اهداف
از  یدر نمون   ا  ج ان یه یتحول بازشناس   ریس نییپژوهش تع نیدارد. هدف از ا ینقش مهم یفرد نیدر ارتباطات ب جانیه یتظاهرات چهره ا زیتما ییوانات یزندگ یاز ابتدا

 باشد. یم یرانیکودکان ا

 ها مواد و روش
 یانتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون بازشناس   یخوش  ا یرین  گباشد ک  با روش نمو یاول تا ششم دبستان در تهران مسال نفر دانش آموز  242گروه نمون  شامل 

 گرفتند. ارقر لیمورد تحل یتوک یبیراه  و آزمون تعق کی انسیوار لیشد و سپس با روش تحل یاکمن جمع آور یچهره ا جانیحاالت ه

 یافته ها
(. >p 001/0وج ود دارد   یج ان یح االت ه  یدر بازشناس   یدبستان و ششم دبستان تفاوت معنادار عملکرد دانش آموزان اول نیدهد ک  ب یپژوهش نشان م یداده ها لیتحل

 (.>p 07/0دارند  یجانیحاالت ه ینسبت ب  پسران در بازشناس یدختران عملکرد باالتر نیهمچن

 نتیجه گیری
 باشد. یاز پسران م شتریدر دختران ب ییتوانا نیو ا ابدی یم شیر او افزااد یجانیحاالت ه یبازشناس ییآن است ک  همراه با تحول کودک توانا انگریپژوهش ب جینتا

 کلیدیگان ژوا
 تحول، کودکان جان،یه یبازشناس
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 و اهداف مقدمه

 یها تیب  وضع یچهره پاسخ یمهم است. حالت ها بسیار یزندگ یاز ابتدا یفرد نیدر ارتباطات ب جانیه یتظاهرات چهره ا زیتما ییتوانا
 یجانیاطالعات ه گرانیدرباره ما ب  د یچهره ا. تظاهرات [1]باشد یفرد م یموثر در ارتباطات اجتماع یعامل نیو همچن اتیو ن یدرون یعاطف
 قاتیاست. تحق یدر ارتباطات فرد یاجتماع یشاخص ها نیگذارد و از مهم تر یم ریتاث گرانید یعاطف یو بر حالت ها دهد یم یشناخت
 یها جانیکرده اند ک  ب  ه دایدست پ جانیتا کنون ب  شش نوع ه نیچهره از زمان چارلز دار یجانیحاالت ه یبا بازشناس ارتباطدر  یتجرب

مختلف  یدر جوامع و فرهنگ ها قات،ی. بر اساس تحق[2]شوند  یم شگفتیو  یزاریغم، ترس، خشم، ب ،یشاد شاملاند و  افت یشهرت  زین  یپا
 [.2،3]باشد  یممکن است جهان  یاول جاناتیه صیتشخ ییتوانا نیو  ا[ 3]داده شده اند  صیها مشاب  تشخ جانیه نیا
 قاتی. تحق[7، 4] ابدی یم شیبا سن افزا یتظاهرات چهره ا ل یش داده شده ب  وسینما جاناتیه ریو تفس یکدگذار ص،یتشخ ،ییشناسا ییوانات

و خشم  یشاد یو چهره ها [7] یماهگ 4 ای 3را از  یغم و شگفت ،یثابت شاد یتواند چهره ها یم عادیرشد  ینوزاد دارا کینشان داده اند ک  
خشم، غم را درست  ،ینشانگر از شاد یتواند آزادان  چهره ها یم عادیکودک  کی یسالگ 4. از [5]دهد صیتشخ یماهگ 5را از متحرک 

 .  [8]شود  یآماده تر م یترس و شگفت صیتشخ یدهد و برا صیتشخ
 یبرا ندینما یم یجانیه یاز زندگ یتر هدیچیپ یجنب  ها دنیکودکان شروع ب  فهم شتریب یسالگ 7نشان داده اند ک  از سن  قاتیتحق نیهمچن
مهم از  یجنب  ها نی. ا[9،  4]شوند  افتیتوانند مشاب  در یمتناقض م جاناتیه نیسرکوب شوند و ا ایباشند  یتوانند ساختگ یم جاناتیمثال ه

 . [10]شوند  یمنعکس م یدر تظاهرات چهره ا یجانیه یکردهاعمل
 نیک  ا دیآ یرسد، اما ب  نظر م یتا حد بزرگساالن م صیتشخ ییکودک ب  توانا یسالگ 10د ک  در نشان داده ان قاتیاز تحق یبعض اگرچ 

با بزرگساالن  یا س یدر حد قابل مقا یتظاهرات چهره ا صیسن کودکان قادر ب  تشخ نی. در ا[13، 11،12]است  فیموضوع وابست  ب  نوع تکل
 نیوا[ 17،  14] وجود دارد افت یکمتر شدت  جاناتیچهره ها با ه صیدر تشخ یمشکالت زین یجواندر نو ینشان داده اند ک  حت مطالعات یهستند ول

ب  حداکثر آن تا  یابیتا دست زیو ن یک  در طول نوجوان دیآ یکنند ب  نظر م یرا پردازش م جاناتیه نیک  افراد ا یمهارت همراه با سرعت
 . [17، 17]ابدی یم ام اد یبزرگسال
Kolb    1984 یک  بازشناس دیرس ج ینت نیرا نشان داده بود، ب  ا یچهره ا جاناتیه ریکودک ک  ب  آنها تصاو 70خود بر  قی( در تحق 

 یمرحل  ا راتییتغ ای یبلوغ همراه با رشد مغز راتییاست ک  ب  تغ یدوره زمان نیکند. ا یم شرفتیپ یسالگ 14تا  10از  یچهره ا جاناتیه
 .[15]است کینزد اژهیپ
همانطور ک   نمون  یبهتر شود. برا کینورولوژ یدر کودکان با توج  ب  رشد و بلوغ ساختارها یجانیه یبازشناس یها ییرود ک  توانا یم نتظارا
 ییاناتو یسالگ 7. تا [18]شوند  ینم جاناتیه یکنند اگر چ  متوج  معنا یرا طبق  بند جاناتیتوانند در چند ماه اول ه یشد نوزادان م انیب شتریپ

 یجانیه یخود نشان داده است ک  سرعت بازشناس قی( در تحقDe Sonneville   2002 نیاست. همچن ییکامال ابتدا جاناتیه نیب زیتما
ها مدنظر  یعامل مهم در بررس کیب  عنوان  دیسرعت در کنار پاسخ درست با از این رو. ابدی یم شیافزا جاناتیهم  ه یسن برا شیبا افزا زین

 -5 نیسن نیب یچهره ا جاناتیه صی. سرعت تشخابدی یم شیسال افزا 5 -3 نیسن نیدر ب یچهره ا جاناتیه صیتشخ یت. درسردیگقرار ب
در  جاناتیرشد ه یب  بررس یکم قاتینوزادان انجام شده، تحق یک  رو یادیز قاتیبا تحق س ی. در مقا[19، 17]کند  یم دایپ شیسال افزا 10

 است. کودکان بزرگتر پرداخت 
 ابدی یبهبود م یتا نوجوان یسن از کودک شیشود و با افزا یآشکار م جیب  تدر یچهره ا جاناتیه صینشان داده اند ک  تشخ قاتیتحق بیشتر

 . [21]شود  یداده م صیتشخ ریتر مثل حسادت و تحق دهیچیپ جاناتیترس، خشم زودتر از ه ،یمثل شاد  یاول جاناتی. ه[20، 14،19]
باشد. در نوشت   یم یتیجنس یب  آن توج  شود، تفاوت ها دیدر کودکان با جانیه یروند تحول بازشناس یک  هنگام بررس یگریمهم د عامل

در  یتیجنس یب  تفاوت ها یول[ 22]دادند  ینشان م یچهره ا جاناتیه ییرا در شناسا یدرست تر یمرتبط با بزرگساالن زنان پاسخ ها یها
مقاالت ب   یمرور ی. بررس[23]رد کرده اند  یچهره ا جاناتیه ییزنان را در شناسا یبرتر قاتیتحق یاست. بعض نشده داخت پر ادیز یکودک
نسبت  یچهره ا جاناتیه ییرا در شناسا یتفاوت معنادار باالتر یکودک نی( نشان داده است ک  دختران در هم  سنMcClure  2000 ل یوس
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در آنها، تنها تفاوت  یجانیحاالت ه یکودکان و بازشناس یخود بر رو قی( در تحق2007همکاران   و Herba. [24]ب  پسران نشان داده اند 
 .[14]دختران و پسران نشان داده اند نیب تیرا از لحاظ جنس یاندک

نسبت خشم، تر ب   نییپا نیدر سن یکند. شاد یبروز م یمختلف یمختلف در زمان ها جاناتیه صیتشخ ییشده است ک  توانا انیب نیهمچن
 از این رورا اشغال کرده است  یشتریب یچهره ا یفضا یشاد جانیخاطر باشد ک  ه نیبد دیشا نی. ا[27و 23]شود یم ییشناسا  یترس و شگفت

 ی. ب  طور معمول الگو[19،  14]شود یظاهر م یدرست چهره ها از اواسط کودک یی. در واقع تفاوت در شناسا[27] است ییراحت تر قابل شناسا
 .[25]و خشم و تنفر  یترس و شگفت یاشکال در طبق  بند یعنیباشد  یدر کودکان مشاب  همان الگو در بزرگساالن م صیتشخ یخطا

 صیتشخ یی( اعتقاد دارند ک  توانا2007و همکاران  Brownو [ 28]دارد  دیتاک جاناتیبودن ه یبودن و جهان ی( بر ذاتIzard  1951 اگرچ 
فرهنگ ها، سن،  نیچهره در ب جاناتیه یو بازشناس یجانیدر ابراز ه یمشخص یاما تفاوت ها[ 29]است  کسانیمختلف  یچهره در فرهنگ ها

گذارد.  یم ریتاث جاناتی.چرا ک  تعامالت و در معرض فرهنگ قرار گرفتن بر ابراز ه[31،  4،30]درباره چهره ها وجود دارد یقبل اتیبو تجر تیجنس
با  ج ی. در نت[32]دارد  ریتاث جاناتیو برچسب زدن بر ه یبازشناس ،ییبر ادراک، شناسا یو فرهنگ ی  عوامل تجرب  اتوان گفت ک یم ج یدر نت

افراد  ییعوامل هنگام  برآورد توانا نیا جانات،یو برچسب زدن بر ه یبازشناس ،ییبر ادراکات، شناسا اتیو تجرب یتوج  ب  نقش عوامل فرهنگ
 چهره درنظر گرفت  شوند.  یانجیحاالت ه یبازشناس یبرا
 صیتشخ ییدارد. کودکان آمرکا ریتاث یتظاهرات چهره ا قیاز طر جاناتینشان داده اند ک  فرهنگ در واقع بر ادراک و رشد ه یمتعدد قاتیتحق

 . [28]دهند یانجام م یخشم را زودتر از کودکان فرانسو جانیو برچسب زدن ه
. مراقبت کنندگان [32]باشد یم ییکایآمر ییاز فرهنگ اروپا یشتریب یمنف یجانیلغات ه یدارا ینیچمادر و کودک در فرهنگ  یکالم رابط 
فرهنگ بر  یگرفت ک  تاحد ج یتوان نت یم از این رو[ 33،34]دارند  یسینسبت ب  مراقبان انگل یکمتر یمثبت و منف یجانیه یواکنش ها یژاپن

مانده است و  یفرهنگ است هنوز حل نشده باق ویژه ایاست  یجهان جانیه یچالش ک  بازشناس نیدارد. ا ریو ابراز آن تاث جانیه یبازشناس
 . [28]کرده است جادیرا ا یادیز یبحث ها

 نیبا در نظر گرفتن ا نیمتفاوت بوده است و همچن جاناتیه یبازشناس ییتحول کودک بر توانا ریبا تاث ارتباطدر  قاتیتحق جینتا نک یتوج  ب  ا با
 یپژوهش در نظر دارد ب  بررس نیا جانات،یبر ه یفرهنگ راتیورت گرفت  است و با در نظر گرفتن تاثص ارتباط نیدر ا یکم اتیوع ک  تحققموض

مختلف  یها  یدر پا یجانیه یبازشناس ییتوانا س یپژوهش مقا نیبپردازد. هدف از ا یرانیاز کودکان ا یدر نمون  ا یجانیحاالت ه یبازشناس
 باشد. یمختلف م یتهایدبستان و در جنس یلیتحص

 مواد و روش ها 

 یشهر تهران م ییپژوهش حاضر شامل دانش آموزان مقطع ابتدا یآمار یبود. جامع   یا س یمقا یماز نوع عل یدادیپژوهش حاضر پس رو
 کیانتخاب شد و از هر منطق   شمال، جنوب، شرق و غرب یمنطق  در جهت ها 4آموزش و پرورش شهر تهران  یگان   19شود. از مناطق 

 یعنیشهر تهران  یینفر از دانش آموزان مقطع ابتدا 240پسران  مورد مطالع  قرار گرفت.  گروه نمون  شامل  ی رس مد کیمدرس  دختران  و 
ن ابتدایی ب  طور انتخاب شده اند ب  طوری ک  از هر شش مقطع تحصیلی دورا یپسر دبستانی هستند ک  ب  صورت خوش  ا 120دختر و  120

ب  او نشان داده خواهد شد و  یجانیه ریاز تصاو یداده شد ک  مجموع  ا حیتوض یب  هر دانش آموز ب  صورت انفراد  تصادفی گزینش شدند.
 عالمت بزند. رتصووجود دارد، در  ریکند در تصو یرا ک  فکر م یجانیهر ه دیاو قرار خواهد گرفت و او با اریدر اخت زین یجانیاز لغات ه یستیل

چهره درک  قیتواند از طر یم یجاناتیباشد ک  چ  ه یموضوع م نیا نییتع یراه ها برا نیاز معمول تر یکیاکمن  جانیه یبازشناس آزمون
آزمون ک  توسط محقق ساخت   نیا یریتصو 14از فرم کوتاه  قیتحق نیشده است. در ا ی( طراحEkman  1954آزمون توسط  نی. ا[3]شود
نشان دادن  راهآنده است، انتخاب شدند. از  زیاکمن ک  در کتاب او ن جاناتیه ریتصاو نیاز برجست  تر ریتصاو نیاستفاده شده است. ا شده،
از  صورت کیکند.  انیکند، ب یمشاهده م ریرا ک  در تصو یجانیشود ک  نوع ه یب  مشاهده گر از او خواست  م یجانیه یصورت ها ریتصاو

 نیک  از ب ردیگ یمشاهده گر قرار م اریشود، در اخت یخشم، ترس، تنفر و تعجب م ،یخشم، شاد جانیه 7 ملک  شا  جاناتیه شده نییتع شیپ
مطالعات ب   نیب  دست آمده است. در ا یفرهنگ نیمطالعات ب راهآزمون از  ییای. پادیمورد نظر را انتخاب نما جانیه ،یجانیلغات ه صورت
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کرد. سپس  یم جادیاحساس غم ا گرید یو در عده ا یاحساس شاد ینشان داده شد ک  در عده ا ییاه لمیف ییکایمرو آ یشرکت کنندگان ژاپن
بدن ب   کیولوژیزیف یپاسخ ها ل یب  وس گریدادند. مطالع  د ریب  تصاو حیشد ک  هر دو گروه پاسخ صح  یارا یجانیه یچهره ها ریب  آنها تصو

 جیشد. نتا ادداشتی یجانیه ریتصاو  یهنگام ارا ییکایو امر یپوست در گروه ژاپن کیلوانقلب و پاسخ گا مختلف انجام شد. ضربان جاناتیه
 یۀبعد تفاوت داشت. اکمن با ته ریبا تصو ریبود و در هر تصو کسانیشده   یارا ریدر هر دو گروه ب  تصاو کیولوژیزیف ینشان داد ک  واکنش ها

شش  یها جانیاز ه یکیدرصد پاسخ دهندگان  100تا  50از  شیرا، ک  ب ریتصو 110 ۀها، مجموع ینآزمود یآن برا شیو نما ریصدها تصو
 .[10]مزبور است  ریتصاو ییروا دیمؤ یکرده بودند، انتخاب کرد ک  خود ب  نوع ییگان  را در آن شناسا

 ها افتهی

 تیقرار گرفت. در ابتدا اطالعات جمع یمورد بررس یتوک یبیراه  و آزمون تعق کی انسیوار لیپژوهش با استفاده از روش تحل یها داده
 قرار گرفت. لیو تحل  یمورد تجز یشناخت

 (n=292) مشخصات دموگرافیک گروه نمونه: 6جدول

 فراوانی جنسیت درصد فراوانی پایه

 1/17 39 اول
 20 دختر

 19 پسر

 8/15 43 دوم
 21 دختر

 22 پسر

 7/17 40 سوم
 20 دختر

 20 رپس

 1/17 39 چهارم
 19 دختر

 20 پسر

 9/17 41 پنجم
 21 دختر

 20 پسر

 7/17 40 ششم
 20 دختر

 20 پسر

 242  100 242 کل

 

و تنفر و  صیتشخ زانیم نیشتریب یشاد ی، ب  طور کل2پرداخت  شد ک  براساس اطالعات جدول  جاناتیه  صیتشخ یفراوان یب  بررس سپس
 درست را دارا بودند. صیتشخ نزایم نیترس کمتر

 (n=292) در گروه نمونه جاناتیه صیتشخ یفراوان :2جدول

 فراوانی تشخیص درست فراوانی تشخیص نادرست نام هیجان

 4/75 7/32 غم

 5/91 3/8 شادی

 9/75 1/42 خشم

 7/27 4/54 ترس

 4/19 7/80 تنفر

 7/32 4/75 تعجب
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آن در  جیدر مقاطع مختلف تحصیلی از آزمون تحلیل واریانس یک راه  استفاده شد ک  نتا یجانیه یاسبازشن یکل ییتفاوت توانا یبررس برای
 نشان داده شده است. 3جدول 

 (n=292نتایج تحلیل واریانس به منظور مقایسه گروه های نمونه): 1جدول

 معناداریسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع تأثیرات منبع پژوهش متغیرهای

 بازشناسی هیجانی

 243/18 7 215/91 گروه

 343/2 237 917/772 خطا 0001/0 585/5

  241 132/744 کل
 

 یوجود دارد. ب  منظور بررس یتفاوت معنادار یجانیه یبازشناس ییبا توانا یلیمختلف تحص یها  یپا نیدهد ب ینشان م 3ک  جدول  همانطور
 استفاده شد. یتوک یبیزمون تعقتفاوت ها از آ نیا یچگونگ

 (n=292)جانیه ی( در بازشناسLSDتوکی ) یبیآزمون تعق جینتا :9 جدول

 سطح معناداری انحراف معیار اختالف میانگین I J متغیر

بازشناسی 

 هیجان
 ششم ابتدایی

 001/0 34/0 85/1** اول ابتدایی

 001/0 33/0 57/1** دوم ابتدایی

 001/0 34/0 47/1** سوم ابتدایی

 001/0 34/0 13/1** چهارم ابتدایی

 001/0 34/0 19/1** پنجم ابتدایی
 

 P< 001/0 یدر سطح معنادار یجانیه یدر مؤلف  بازشناس Fدهد ک  مقدار  ی( نشان مLSDتوکی   یبیآزمون تعق جی، نتا4توج  ب  جدول  با
 وجود دارد.  جانیه یدر بازشناس یمقاطع تفاوت معنادار  یبا کل ییتدامقطع ششم اب نیگرفت ک  ب ج یتوان نت یم از این رواست، 

و مقطع تحصیلی وجود دارد بدین معنی ک  با باال  یجانیه ینشان می دهد ک  رابط  مثبت و معناداری میان شاخص بازشناس 7جدول  نتایج
 .ابندی یم جانیه یبازشناس یبرا یشتریب ییرفتن مقطع تحصیلی  سن( دانش آموزان، توانا

 (n=292و مقطع تحصیلی) یجانیه یهمبستگی بین بازشناس :5جدول

 همبستگی متغیرها

 بازشناسی هیجان
**340/0 

 مقطع تحصیلی

 نیا یمعنادار یبررس برایباشد.  یاز دانش آموزان پسر م شتریعملکرد دانش آموزان دختر ب نیانگیدهد م ینشان م  7جدول جیک  نتا همانطور
 .دیراه  استفاده گرد کی انسیوار لیآزمون تحلتفاوت از 

 (n=292) تیبراساس جنس یجانیحاالت ه یعملکرد در بازشناس اریو انحراف مع نیانگیم :1جدول

 انحراف معیار میانگین جنسیت

 48/1 37/3 پسر

 51/1 01/4 دختر

 
 (n=292)تفاوت عملکرد دختران و پسران یبررس برای کراههی انسیوار لیتحل :7جدول

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مجذورات مجموع مجذورات 

 1 447/27 447/27 بین گروهی

 240 754/02 787/715 درون گروهی 002/0 527/10

 241  132/744 کل
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در  ین ب  طور معنادار( و دختراp<07/0عملکرد دختران و پسران وجود دارد   نیب یدهد ک  تفاوت معنادار ینشان م انسیوار لیتحل جینتا
 کنند. یبهتر از پسران عمل م جانیه یبازشناس

 یریگ جهیو نت بحث

مطالع  نشان داد ک  کودکان بزرگتر  نیا جیصورت پذیرفت. نتا یرانیدر کودکان ا یجانیه یبازشناس یتحول ریس نییحاضر با هدف تع مطالع 
 شیافزا جیب  تدر یدر طول زندگ جاناتیدرست ه صیدهند.  تشخ یانجام م یربهت زانیرا ب  م جانیه ینسبت ب  کودکان کوچکتر بازشناس

 شرفتیاست ک  پ یقبل قاتیتحق جیهمسو با نتا ج ینت نیآنها سخت تر است مثل ترس و تنفر. ا صیک  تشخ یجاناتیه یبخصوص برا ابدی یم
 . [17،17،37]در طول رشد گزارش داده اند جاناتیه صیرا در تشخ مداومی

در نظر گرفت  است.  یرا تا بزرگسال جاناتیه ییدر شناسا شرفتیباشد ک  پ ی( مThomas   2005 قیحاضر مشاب  با تحق قیتحق یها  افتی
استفاده کرده اند ک  اثر سقف داشت   ییاند از ابزارها افت یدر طول تحول ن جانیه یبازشناس شرفتیاز پ یک  اثر یقاتیتحق دیکند شا یم انیاو ب

 .[17]است

McDonald  1997[37]ابدی یم شیسن، افزا شیبا افزا جاناتیه یبازشناس ییسال نشان داد ک  توانا 7 -3خود بر کودکان  قی( در تحق .
Langton    از این . [37]نقش دارد یجانیه صیتشخ یکودک برا یها ییتوانا شیدر نما زین فیکنند ک  نوع تکل یم انی( ب2000و همکاران

 قاتیتحق شتریب ی. ب  طور کلمیدار ازیمختص آن آزمون را ن جاناتیه صیتشخ یسن یابیب  هنجار ازین یهر آزمون یامر برا نیابا توج  ب   رو
کند و  ینم دایمرحل  خاص از رشد بروز پ کیمهارت در  نیو ا ابدی یم شیسن، افزا شیبا افزا یجانیه یبازشناس یینشان داده اند ک  توانا

 .تاس فیکلوابست  ب  ت نیهمچن

دهند.  یچشم نشان م راهاز  جانیه صیرا در تشخ یقابل توجه شرفتیکرد ک  افراد جوان در حدود سن بلوغ پ انیتوان ب یم افت ی نیا نییتب در
را دارند ک  کل صورت  ازیکنند. کودکان بزرگتر کم تر ن یصرف م جانیه صیتشخ یرا برا یشتریتر زمان ب نییب  طور جالب، کودکان سن پا

کنند. و  یبررس دیرا با ریکودکان کوچکتر هم  تصو ک یدهند و درحال یکنند و تنها براساس چشم ها پاسخ م یبررس جانیه صیشخت یبرا
 از این روکنند.  یاز چشم ها توج  م شتریدهان ب  یکنند ک  کودکان کوچکتر  ب  ناح یم انی( ب2009و همکاران     Karayanidis نیهمچن

 .[35]شود، باشد یچشم خوانده م راهک  از  جاناتیه یفهم کامل تر از نشان  ها ییکند توانا یطول تحول رشد مآنچ  ک  در 

متفاوت پردازش صورت  یجنب  ها یبرا یمشخص یها ندیفرا یمغز تیتفاوت در فعال قیاز طر یکودک لیشده است ک  در اوا انیب نیهمچن
 .[38، 18]شود یم جادیا

- ییتوانا نیاز ا یکیک   [39]ابدی یم شیبا همساالن، در آنها افزا شتریارتباط ب قیاز طر یاجتماع یریادگی یها ییکان توانابا رشد کود نیهمچن
بر   یاز غلب  عمده تک جیکنند ک  افراد ب  تدر یم شنهادیپردازش صورت پ یباشد. مطالعات رفتار یدر افرد م جاناتیه صیتشخ یاجتماع یها

 .[40، 13]پردازند  یم یبر پردازش ساختاردار  در دوران بزرگسال یمبتن یسرانجام ب  بازشناس یها  در دوران کودک ص یر خصب یمبتن یبازشناس

مختلف  یسن یدر رده ها جانیه صیتشخ نیرا ب یچرا ک  آنها تفاوت [41،  15]متفاوت است  یقبل قاتیاز تحق یبعض ج یبا نت قیتحق نیا ج ینت
 نکرده اند.  افتی

 جانیه صیدر تشخ یتیجنس یتفاوت ها از این رودر دختران و پسران بود  جانیه یبازشناس ییتوانا س یپژوهش مقا نیاهداف ا گرید از
نکت  بود. اغلب در  نیا دیمو زین قیتحق جیرفت ک  دختران بهتر از پسران عمل کنند و نتا یانتظار م قیتحق ن یشیشد. بر اساس پ شیآزما
 تیامر را از تفاوت در قدرت و موقع نیا نیدارند. تبب جاناتیه صیتشخ یبرا یشتریب ییده است ک  دختران و زنان تواناش انیالعات بطم

کودک بدون  یازهاین دی. مادران با[42]دانند گسترده است یکودکان م یها ازین یک  زنان را پاسخگو یتکامل یها دگاهیتا د [40]زنان  یاجتماع
( و McClure  2000 قیتحق ج یبا نت ج ینت نیآنها باشند.  ا یاو درک کنند و پاسخگو یچهره ا حاالت صیتشخکالم خود را از راه 

Herba  2007یجزء کالم یجانیه فیدانند ک  تکل یموثر م یوقت جانیه صیرا در تشخ یتیجنس ی( متفاوت است چرا ک  آنها تفاوت ها 
 .[24و 14]داشت  باشد یگسترده ا

و  یشاد جانیمربوط ب  ه جاناتیه یبازشناس زانیم نیشتریاست ک  ب نیهمانطور ک  مشاهده شد، ا قیتحق یها افت ی رگیاز د نیهمچن
 Camras قیهمسو با تحق افت ی نی. ا[44،  17،43، 3]است نیشیپ قاتیتحق جینتا دیمو افت ی نیباشد. ا یآن مرتبط با تنفر و ترس م زانیم نیکمتر
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 جانیرا و ه جاناتیدرست ه صینرخ تشخ نیباالتر ،یشاد جانیه جانات،یه یکل زیباشد. در تما ی( مDe Sonneville  2002( و 1987 
 .[43، 17]را داشت  است صیتشخ زانیم نیتر نییتنفر و ترس پا

 تیان از ظرفکند و کودک یم دایتحول رشد پ انیدر جر جانیه یدهد ک  بازشناس یپژوهش حاضر نشان م جیک  اشاره شد، نتا همانگون 
 ینشان م جانیه یدر بازشناس یدختران ب  نسبت پسران عملکرد بهتر نیگردند. همچن یبرخوردار م جاناتیدرست ه یبازشناس برای یشتریب

 جانیدرست را در ه صیتشخ زانیم نیو کمتر یشاد جانیدرست را در ه صیتشخ زانیم نیشتریب جانات،یه انیاز م ندهند. ب  عالوه، کودکا
 دهند. یتنفر و ترس انجام م یها

 یو قدردان تشكر

ک  ما  یزانیطرح و هم  عز یدانش آموزان در اجرا یمسئوالن مدارس و همکار  یها و زحمات کل تیدانند از حما یبر خود الزم م پژوهشگران
 . ندینما یتشکر و قدردان مان ینمودند، صم یاری پژوهش نیا یرا در اجرا
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