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مقدمه
درك و بازشناسی حاالت هیجانی چهره یکـی از   
عوامل مهم در تعامالت اجتماعی است و براي افراد 
توانایی درك و انطباق مناسب با محـیط اجتمـاعی   

آورد. بـه دلیـل اهمیـت درك حـاالت     را فراهم می
هیجانی چهره در برقراري روابط اجتماعی، طبیعتـاً  

امالت نقص در این توانمندي به شدت بر کیفیت تع
). توانایی شناسایی و تمییز حاالت 1گذارد (اثر می

هیجانی مهارتی است که در سراسر دوران کـودکی  
). در روند تحـول،  4-2دهد (به رشد خود ادامه می

کودکان جهت تنظیم زنـدگی اجتمـاعی موفقیـت    
هاي هیجانی را متناسب اي از تواناییآمیز مجموعه

شناســایی ). توانــایی5دهنــد (بــا ســن شــکل مــی
اي هـاي پایـه  هیجانات دیگران یکی از این مهـارت 

اســت کــه کودکــان قــادر بــه برقــراري ارتبــاط در 
). 6نماینـد ( هـا و تعـامالت اجتمـاعی مـی    موقعیت

بازشناسی هیجان به عنوان توانایی تمییـز حـاالت   
هیجـــانی مختلـــف در چهـــره، وضـــعیت بـــدنی 

)gestural و ) و عبارات کالمی، در خود یا دیگـران
شـود  بافتی آنها تعریف مـی -درك معناي اجتماعی

). نتایج مطالعات نشان دهنده ارتباط بازشناسی 7(
اجتمـاعی و سـالمت   -هیجان با سازگاري فرهنگـی 

)، موفقیت در مذاکره و بهبـود عملکـرد   9-8روان (
ها ) است. همچنین دیگر پژوهش10در محل کار (

بـا  حاکی از ارتباط بین بازشناسی و درك هیجـان 
سطوح بـاالي بـازي نمـادین و کفایـت هیجـانی و      

). از سـوي دیگـر   11رفتاري بـا همسـاالن اسـت (   
ناهنجــاري در بازشناســی حــاالت هیجــانی بــا     

) و 12سالی (پزشکی در دوران بزرگاختالالت روان
ــه طوریکــه  13دوران کودکــان ( ــرتبط اســت ب ) م

) بـه بررسـی توانـایی    14استون، چارمان و بالیـر ( 
ی حاالت هیجانی بر اساس چهـره و نـواي   بازشناس
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چکیده
تواند تعامل اجتماعی کودك را مختل است و نقص در این توانایی می: بازشناسی هیجان چهره یک عامل مهم در برقراري ارتباطات اجتماعی زمینه و هدف

هاي بازشناسی حاالت هیجانی صورت بر بهبود درك حاالت هیجانی آنها بود.نماید. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین
گروه کنترل انجام شـده اسـت. نمونـه مـورد     پس آزمون بدون -این پژوهش از نوع پژوهش شبه تجربی است و در قالب یک طرح پیش آزمونروش کار:

گیري در دسترس انتخاب شـدند. برنامـه   باشد که با استفاده از روش نمونهسال می6با سن ي پیش دبستانی نفر دختر دوره30استفاده در این پژوهش شامل 
هـاي آمـاري   ششـد.  بـراي تحلیـل اطالعـات از رو    بازخورد ارایـه مـی  هاي شرکت کنندگان، ها ارائه شده و براي پاسخمداخله به صورت پیشرونده به نمونه

گیري مکرر استفاده شد.هاي تی وابسته و اندازهتوصیفی و آزمون
)، بازشناسی حالـت هیجـانی غـم    >001/0pهاي مطالعه نشان داد که تمرینات بازشناسی حاالت هیجانی در بازشناسی حالت هیجانی شادي (یافتهها:یافته

)005/0p<)  بازشناسی حالت هیجانی خشم ،(000/0p<) 000/0) و در بازشناسی حالت هیجانی ترسp<.تاثیر گذار است (
و کودك در روند رشد بدون آموزش مستقیم آن را یاد می گیرد، ولیکن بـر اسـاس   هر چند که ادراك حاالت هیجانی یک فرایند ضمنی استگیري:نتیجه

تواند به صورت صریح به وسیله درمانگر آموزش داده شود.ان نتیجه گرفت که بازشناسی حاالت هیجانی میتوهاي مطالعه حاضر مییافته

پیش دبستانیکودکانهیجانی، توانبخشی هیجانی، : بازشناسیهاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

12/8/92تاریخ پذیرش: 28/3/92تاریخ دریافت: 
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گفتار در کودکان داراي آسـیب روانـی پرداختنـد.    
نتایج مطالعه نشان داد که کودکـان داراي آسـیب   
روانی در بازشناسی حالت هیجانی تـرس از طریـق   
چهره و غم از طریـق نـواي گفتـار مشـکل دارنـد.      

هـاي  اند کودکانی که در مهارتپژوهشگران دریافته
ــد،  بازشنا ــري دارن ســی و درك هیجــان رشــد بهت

هـاي اجتمـاعی را نشـان    سطوح باالتري از مهـارت 
) 16-15ترنـد ( داده و در بین همسـاالن محبـوب  

کــه کودکــانی کــه در بازشناســی و درك درحــالی
تـري دارنـد، در معـرض خطـر     هیجان رشد ضعیف

). بـه  17باالي طرد از جانب همساالن قرار دارنـد ( 
ی بازشناسـی صـحیح عواطـف،    دلیل اهمیت توانـای 

به بعـد گزارشـاتی از   80پژوهشگران از اوایل دهه 
امکان پذیر بودن بهبـود بازشناسـی هیجـان ارائـه     

)، به طوریکه نتایج مطالعات بعدي این 18اند (داده
). در ایـن  20-19امر را مورد تائید قرار داده است (

توان به رشد چشمگیر مطالعات در مـورد  زمینه می
اثربخشی آموزش بازشنایی هیجان در مـورد افـراد   

)، 22)، اخــتالل اتیســـم ( 21ســندرم آســـپرگر ( 
)، 24)، افراد آسیب دیده مغـزي ( 23اسکیزوفرنی (

هـاي  ) و ناتوانـایی 25کودکان داراي تـاخیر رشـد (  
ــادگیري ( ــوزش   26ی ــورد آم ــود. در م ــاره نم ) اش

ــه کودکــان   بازشناســی و درك حــاالت هیجــانی ب
) در 27تـرویچ، کـورتس و گرینبـرگ (   عادي، دومی

اي بـا اسـتفاده از برنامـه آموزشـی ارتقـاي      مطالعه
ــایگزین (   ــر جـ ــاي تفکـ promotingراهبردهـ

alternative thinking strategies curriculum (
ــایی کفایــت هیجــانی و اجتمــاعی   ــه بهبــود توان ب
کودکان پیش دبسـتانی پرداختنـد. نتـایج مطالعـه     

موزش دیده در مقایسـه بـا   نشان داد که کودکان آ
هـاي شـناخت هیجـانی و    همساالن داراي مهـارت 

ــاالتري هســتند. فشــباچ و   شایســتگی اجتمــاعی ب
) به آموزش درك حـاالت هیجـانی بـر    28کوهن (

روي کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایشی و 
جلسـه  20کنترل پرداختند. آموزش گروه آزمایشی

یجانی و توجه بر هاي همتمرکز بر بازشناسی نشانه
هـاي  چگونگی حـاالت هیجـانی افـراد در موقعیـت    

مختلف و آموزش گروه کنترل متمرکز بر تبلیغـات  
تلویزیونی بود. نتایج مطالعـه نشـان داد کـه گـروه     
آزمایشی نسبت به گروه کنترل در زمینه شناسایی 

) 29هیجان عملکرد بهتري دارند. ازي و اورنـاقی ( 
رك و بیـان هیجـان بـا    در مطالعه اي به آموزش د

هـاي حـاوي بیانـات هیجـانی و     استفاده از داستان
بــازي زبــان کــه برانگیزاننــده بیــان حالــت ذهنــی 

ــود، در  ــانی ب ــتانی  100هیج ــیش دبس ــودك پ ک
ــروه    ــه گ ــان داد ک ــه نش ــایج مطالع ــد. نت پرداختن
آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل در درك زبـان  

اشتند. حالت درونی و هیجان عملکرد بهتري د
هـاي  کند کـه سـال  مطالعات تحولی پیشنهاد می

پیش دبستانی زمانی با اهمیت براي رشـد توانـایی   
ــانی اســت (  ــاالت هیج ). 30بازشناســی و درك ح

دهـد بعضـی از   که نتایج مطالعات نشان میدرحالی
کودکان هنگام وارد شدن به دوره پـیش دبسـتانی   

د هاي اساسی صالحیت اجتماعی هستنفاقد مهارت
اي کـه بعضـی از   هاي پایه). یکی از این مهارت31(

کودکان پیش دبستانی فاقد آن هسـتند، دشـواري   
ــاالت    ــیعی از ح ــروه وس ــی و درك گ در بازشناس

). کودکـان پـیش دبسـتانی کـه     32هیجانی است (
هاي اجتماعی و هیجانی هستند، فاقد چنین مهارت

اغلب در ایجاد روابط دوسـتی بـا همسـاالن دچـار     
بوده و ممکن است آماده گیري الزم جهـت  مشکل

). 31یادگیري در محیط رسمی را نداشته باشـند ( 
با توجه به اهمیـت بازشناسـی و درك هیجـان بـه     
عنوان یک مهارت ضـروري بـراي رشـد اجتمـاعی،     
روانشناختی و تحصیلی مناسب کودکان و از سوي 
ــه جهــت   ــوژي رایان دیگــر رشــد اســتفاده از تکنول

اي رشد به کودکان و نبـود  ي پایههاآموزش مهارت
هـاي  اي مرتبط در زمینه استفاده از آموزشمطالعه

مبتنــی بــر رایانــه بــر توانــایی بازشناســی حــاالت  
هـاي  هیجانی در کودکان، میزان اثربخشی تمـرین 

ــه ــاالت  رایان ــی و درك ح ــایی بازشناس ــر توان اي ب
دبستانی  بررسـی  هیجانی صورت در کودکان پیش

شد.

روش کار
بـود  تجربیهاي شبه این پژوهش از نوع پژوهش

و پـس آزمـون  –قالب یک طرح پیش آزمونو در
ي آمـاري آن  جامعـه انجام شد. بدون گروه کنترل

ي پـیش  آموزان دختـر دوره ي دانشعبارت از کلیه
شهر تهـران در سـال تحصـیلی    2دبستانی منطقه 
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آمــوز اســت، دانــش2253کــه شــامل 90-1389
نمونه مورد استفاده در این جامعه آماري،بودند. از 

بـا  دبسـتانی دختر پیشنفر30این پژوهش شامل 
ا اسـتفاده از  که بسال بوده است6میانگین سنی 

.انتخاب شدندگیري در دسترسروش نمونه
ــه  ــن برنام ــا حــاالت  48در ای تصــویر صــورت ب

هیجانی پایه (شادي، خشم، غم و ترس) به کودك 
شد و کـودك بایـد حالـت    ارائه میتوسط کامپیوتر 

ایــن آزمــون داد. هیجــانی چهــره را تشــخیص مــی
ي هیجانی از متفـاوت از  چهره48تشکیل یافته از 

افراد مختلف است. بدین ترتیب که براي هر حالت 
تصــویر 12هیجــان شــادي، غــم، خشــم و تــرس  

متفاوت از افراد مختلف وجود دارد که کودك بایـد  
ادي، غم، خشم و ترس گزینه از بین چهار گزینه ش

هـا  متناسب با تصویر را انتخاب نماید. تمامی چهره
شود و به صورت کامل از نماي جلو به فرد ارائه می

شود تا حالت هیجانی متناسب با از وي خواسته می
ها انتخاب نمایـد. قابـل   ي هدف را از بین آنچهره

که ایـن آزمـون مربـوط بـه     ذکر است به دلیل این
سایکولوژي است و نا وابسته به فرهنگ اسـت،  نورو

).33نیازي به روایی و پایایی ندارد (
انجام ايرایانهیک نرم افزار ا استفاده ازبمداخله

این برنامه محقـق سـاخته بـوده و مبتنـی بـر      .شد
اصول توانبخشی شناختی طراحی شـد. بـه نحـوي    
که فـرد پـس از اجـرا بـازخورد دریافـت نمـوده و       

-شود. صورتبه صورت پیشرونده ارائه میهاتمرین
هاي هیجانی با اسـتفاده از نـرم افـزار فـیس جـن      
طراحی شد. در این نـرم افـزار شـدت هیجـان هـر      

این شدت حالت هیجـانی  صورت قابل تعیین است.
باشد که براي هر حالت می% 100تا % 10از شدت 

در هر یک از این درجات، بـراي هـر هیجـان مـثال     
شد. تهیهچهره متفاوت 50خشم 

ها به این این آزمون بر روي آزمودنیي اجرا نحوه
هاي با شدت در جلسات اول هیجانکه بودصورت 

بیشتر (تشخیص این هیجانات آسـانتر اسـت) و در   
هاي با شدت کمتر (تشخیص جلسات بعدي هیجان

جانات سخت تر است) ارائـه شـد و کـودك    این هی
ــی   ــانی را تشــخیص م ــت هیج ــوع حال ــد ن داد. بای

هاي گفتـه شـده توسـط کـودك را     گر چهرهآزمون
زد و بـه کـودك در   روي صفحه کلید عالمـت مـی  

خصوص بازخورد درست و غلط کـه بـه ترتیـب بـا     
) و یا ضربدر قرمز رنـگ  عالمت تائید سبز رنگ (

)شد. در هر جلسه داده میشد، اطالع ) ظاهر می
براي هر پاسخ صحیح کودك نمره یک و براي هـر  

10شد. مداخله در پاسخ اشتباه نمره صفر داده می
سـپس پـس از پایـان    جلسه صورت قرار گرفـت و 

جلسات مداخله دوباره مورد ارزیابی قـرار گرفتنـد.   
هاي آماري توصـیفی  شبراي تحلیل اطالعات از رو

گیــري مکــررســته و انــدازههــاي تــی وابآزمــونو 
شد.استفاده 

هایافته
نمره مربوط به بازشناسی حاالت هیجانی قبـل و  

آمده است.1بعد از مداخله در جدول 
توان نتیجه گرفـت  می1با توجه به نتایج جدول 

ــون     ــس آزم ــون و پ ــیش آزم ــرات پ ــین نم ــه ب ک
هاي هیجانی شادي، غم، خشم و ترس تفاوت حالت
تـوان بیـان کـرد کـه     دارد. لذا مـی دار وجود معنی

اثـر مثبتـی بـر بازشناسـی     تمرینات برنامـه رایانـه  
حاالت هیجانی شادي، غم، خشم و ترس دارد.

توان نتیجه گرفـت  می2با توجه به نتایج جدول 
هــاي رایانــه بــر بازشناســی حــاالت تمــرین برنامــه

هیجانی شادي، غـم و خشـم و تـرس در کودکـان     
داشته است.داري دبستانی تاثیر معنیپیش

آزمون مقایسه زوجی جهت بررسی اثربخشی برنامه تمرینی رایانه بر بازشناسی حاالت هیجانی شادي، غم، خشم و ترس-1جدول 
آزمون تی وابستهپس آزمونپیش آزمونمتغیر

داريسطح معنیآماره تیمیانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار 
001/0*-6/10206/2±9/849/3±89/2بازشناسی حالت هیجانی شادي
005/0*-8/6886/3±6/456/2±82/1بازشناسی حالت هیجانی غم

000/0*-8696/4±6/533/2±77/1بازشناسی حالت هیجانی خشم
000/0*-6/751/4±9/513/1±50/1بازشناسی حالت هیجانی ترس

05/0داري در سطح معنی*
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گیريبحث و نتیجه
ــه    ــاثیر برنام ــی ت ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع ای

توانبخشی هیجـانی مبتنـی بـر رایانـه بـر توانـایی       
-بازشناسی حاالت هیجانی چهره در کودکان پیش

دبســتانی انجــام گرفــت. نتــایج مطالعــه حــاکی از 
توانبخشی هیجانی مبتنی بـر  اثربخش بودن برنامه

رایانه در بازشناسی حـاالت هیجـانی شـادي، غـم،     
دبسـتانی اسـت.   ترس و خشـم در کودکـان پـیش   

هاي این مطالعـه همسـو بـا نتـایج مطالعـاتی      یافته
)، دومیترویچ، کـورتس و  28چون فشباچ و کوهن (

و )29)، گــــاوازي و اورنــــاقی (27گرینبــــرگ (
ــد (هــومفریس و مــک ــه ) اســ34دونال ت. در زمین

اي چون بازشناسی هیجان، هاي پایهآموزش مهارت
مطالعاتی اندکی مخصوصاً در داخـل کشـور وجـود    
ــات رشــدي و مطالعــات در   دارد. در حالیکــه نظری

) شواهد متقنی فراهم 36-35مورد تکامل هیجان (
اند که بازشناسی هیجان یک مهارت حمایتی نموده

تمـاعی  مهم جهت داشـتن کفایـت و صـالحیت اج   
هاي این مطالعه نشان داد کـه  پیشرفته است. یافته

توانبخشـی هیجـانی مبتنـی بـر     استفاده از برنامـه 
اي جالـب بـراي آمـوزش    رایانه فراهم آورنده شیوه

بازشناسی هیجانات در کودکـان اسـت. اسـتفاده از    
آور اسـت  محیط رایانه براي برخـی افـراد اسـترس   

سـطح درك  )، تسلط افراد بـر روي سـرعت و   37(
) و تکرار پذیري مواد آموزشی در محـیط  38خود (

رایانه جهت رسیدن بـه تسـلط در مـواد آموزشـی     
ــراي اســتفاده در مســائل آموزشــی بســیار  37( ) ب

مناسب است. 
با توجه به نقش مهم بازشناسی هیجان به عنوان 

هاي مهم شـناخت اجتمـاعی، بهبـود    یکی از مولفه
هیجـانی چهـره   بازشناسی و تفسیر صحیح حاالت 

گیــري جهــت دیگــران بــراي کودکــان در تصــمیم
انتخــاب جمــالت و رفتارهــاي اجتمــاعی مناســب  
کمک کرده و عالوه بـر بهبـود شـناخت اجتمـاعی     
ــامالت    ــراي تع ــایی ب ــوان راهنم ــه عن ــان، ب کودک

اي براي سالمت روان سالم اجتماعی موفق که پایه
کنـد. همچنـین   در کودکان است، ایفاي نقش مـی 

دانش هیجانی افزایش همدلی در کودکان را بهبود
، به 1987سازد (آیزنبرگ و استرایر، امکان پذیر می

هاي ). ناتوانی در تشخیص و تفسیر نشانه39نقل از
هیجانی سبب کاهش تعامالت اجتمـاعی و انـزواي   

، به نقل از 1992شود (بانینگر و هوبر، اجتماعی می
انـد کـه   داده). چنانچه بعضی از مطالعات نشان 39

گیري اجتماعی نقصان دانش هیجانی موجب کناره
). بـا  40شـود ( در کودکان سـال اول دبسـتان مـی   

هاي آموزشـی  توان با برنامهتوجه به این مسائل می
ــیش    ــان پ ــورد کودک ــب در م ــی) مناس (توانبخش

ها و با توجه به دبستانی داراي ضعف در این مهارت
مغزي آنها که سن پائین کودکان و انعطاف پذیري 

امکان تغییرات ساختاري و کارکردي مغزي مرتبط 

هاي رایانه بر حاالت هیجانی شادي، غم، خشم و ترسگیري مکرر جهت بررسی اثربخشی برنامهنتایج آزمون اندازه-2جدول 
هیجان 
هیجانی

میانگین  
و انحراف 
استاندارد 
جلسه اول

میانگین  
و انحراف 
استاندارد 
جلسه دوم

میانگین  و 
انحراف 
استاندارد 
جلسه سوم

میانگین  و 
انحراف 
استاندارد 

جلسه چهارم

میانگین  و 
انحراف 
استاندارد 
جلسه پنجم

میانگین  و 
انحراف 
استاندارد 
جلسه ششم

میانگین  و 
انحراف 
استاندارد 
جلسه هفتم

میانگین  و 
انحراف 
استاندارد 

جلسه هشتم

میانگین  
و انحراف 
استاندارد 
جلسه نهم

آماره 
F

سطح 
-معنی

يدار

9/59شادي
±
77/2

6/50
±
24/1

1/50
±
91/1

7/49
±
22/1

5/51
±
95/3

4/50
±
22/2

3/50
±
70/1

1/49
±
35/4

8/55
±
28/2

767/4*000/0

50غم
±
02/5

5/50
±
77/1

7/49
±
47/2

2/51
±
28/1

6/49
±
82/2

7/50
±
63/1

5/50
±
13/1

1/53
±
84/2

9/61
±
78/8

27/32**000/0

51خشم
±
61/2

3/49
±
35/1

2/49
±
32/1

3/49
±

/85

1/46
±
53/2

1/43
±
43/1

4/48
±
11/2

3/46
±
65/3

7/31
±
59/10

42/63**000/0

8/48ترس
±
64/5

4/49
±
04/2

6/50
±
51/1

5/49
±
47/1

4/50
±
96/2

50
±
36/1

3/50
±
29/1

6/52
±
72/3

4/50
±
09/10

28/32**000/0

05/0داري در سطحمعنی**01/0داري در سطح معنی*



...حاالتدركبرانهیرابریمبتنیجانیهیتوانبخشبرنامهتاثیربررسی

http://rjms.tums.ac.ir 1393خرداد، 120، شماره 21دوره پزشکی رازيمجله علوم

23

ــدهاي   ــا بازشناســی هیجــان وجــود دارد، از پیام ب
هیجانی منفی در آینده جلـوگیري کـرد   -اجتماعی

ــایی   41-39( ــش) و توان ــناخت (دان ــزایش ش ). اف
هـاي  بازشناسی هیجان بـه عنـوان یکـی از مولفـه    

حمایتی رشدي سـبب پـردازش بهتـر هیجـان در     
هــاي ودکـان شــده و همــین امـر در اوایــل ســال  ک

کودکی امکان موفقیـت در تعـامالت اجتمـاعی بـا     
آورد. نتـایج  همساالن را براي کودکـان فـراهم مـی   

مطالعــات در مــورد اثــرات بلندمــدت آمــوزش     
بازشناسی و تفسیر حاالت هیجانی حـاکی از تـاثیر   
مثبت این مهارت بر رفتـار اجتمـاعی و صـالحیت    

ــیلی دارد  ــات  39(تحص ــایج مطالع ــین نت ). همچن
حاکی از آن است که افراد داراي آسـیب روانـی در   
بازشناسی حاالت هیجانی چهره چون ترس، غـم و  
شرم دچار مشـکل هسـتند، لـذا بـا انجـام چنـین       

توان از پیامدهاي برقراري مداخالتی توانبخشی می
هـاي روانـی نیـز جلـوگیري کـرد      ارتباط در آسیب

ها و نظام آموزشی بـه دنبـال   ده). امروزه خانوا42(
افزایش رشد شناختی و آموختن مفاهیم آموزشـی  
به کودکان هستند و از تکنولوژي رایانه بیشتر براي 
ــوزش      ــاي آم ــه ج ــی ب ــاهیم آموزش ــوزش مف آم

کننـد  هاي اجتماعی و هیجانی استفاده مـی مهارت
هایی چون که باید توجه نمود مهارت) در حالی43(

هـاي  دیگـران یکـی از جنبـه   درك حاالت هیجانی
کلیدي رشد اجتماعی در کودکان است و با توجـه  
ــه در فراینــد   بــه رشــد روزافــزون اســتفاده از رایان

توان از این تکنولـوژي جهـت   آموزشی کودکان می
هـاي بازشناسـی حـاالت هیجـانی     آموزش مهـارت 

استفاده نمود.
تـر ارتبـاط بـین    به عالوه جهـت بررسـی عمیـق   

هیجان و کفایت هیجـانی کلـی،   مهارت بازشناسی
پژوهشگران باید به دنبال بررسی چگونگی ارتبـاط  
مهارت بازشناسی هیجـان بـا رفتارهـاي اجتمـاعی     
باشند. همان گونه که در مقدمه بیان شـد مهـارت   
بازشناسی و درك هیجان ارتباط مثبتـی بـا رفتـار    

) با این وجود این بـدان معنـی   11اجتماعی دارند (
مهارتهاي اجتماعی ضرورتاً حاصل نیست که بهبود

بهبود درك و بازشناسی هیجان است. در حقیقـت  
بعضی از مطالعات در مورد کودکـان اتیسـم نشـان    
داده اند که بهبود درك هیجـان منجـر بـه بهبـود     

).36شود (توانایی گفتگوي اجتماعی نمی
در نهایت این مطالعـه جـزء اولـین مطالعـات در     

توانبخشی هیجانی مبتنـی  زمینه بکارگیري برنامه 
بر رایانه جهت آموزش مهارت بازشناسی هیجان به 

هـاي اجتمـاعی   کودکان و حمایت از رشـد مهـارت  
کنـد  کودکان است. نتایج این مطالعه پیشنهاد مـی 

که برنامه توانبخشی هیجانی مبتنـی بـر رایانـه بـا     
توجه به پیشرفت و استفاده روزافزون از تکنولـوژي  

مناسـبی جهـت تمـرین و آمـوزش     رایانه مکـانیزم  
اي شایسـتگی هیجـانی بـا هـدف     هاي پایـه مهارت

کودکان است.
هـاي مطالعـه حاضـر، فقـدان     یکی از محـدودیت 

باشــد. پیشــنهاد گــروه کنتــرل و نمونــه پســر مــی
شود در مطالعات بعـدي در حـین ارائـه برنامـه     می

توانبخشی هیجانی مبتنی بـر رایانـه، کارکردهـاي    
شناخت اجتمـاعی نیـز بـه صـورت قبـل و بعـد از       

مداخله مورد پایش قرار گیرد. 
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Abstract
Background: Recognition of facial expression is an important factor in establishing a
successful social interaction and deficit in this capability can cause defect in child’s social
interaction. The purpose of this study was evaluation of emotional recognition training on
enhancing perception of emotional expression of faces.
Methods: This was a quasi-experimental pretest- posttest study without control group. Thirty
preschool girl students aged 6 years selected with accessible sampling method participated in
this study. Emotional recognition intervention was presented in a progressive method with a
feedback for responses. T- Test and repeated measures were used for analysis.
Results: Findings showed that emotional recognition can enhance ability of emotional
recognition in happiness (p<0.0001), sadness (p<0.005) angry (p<0.001) and fear (p<0.000).
Conclusion: Though the emotion perception is an implicit process with children learns it
without direct education, present study found that emotional recognition could be trained
with an explicit approach by therapists.
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