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Abstract 

Background & Objectives: Most children with hearing loss encounter difficulties with experiential factors. This is because hearing loss affects 
language, communication, and cognition. Researchers indicated that hearing–impaired children experience delays in acquiring the Theory of 

Mind (ToM). This was an essential finding. Moreover, this finding implied that the acquisition of the ToM might depend on language acquisition. 

Conversely, it reflected that social and behavioral problems in deaf children might be attributed to cognitive deficits. Facial emotions are among 
the linguistic concepts that hearing–impaired children fail to understand, assign verbal labels, and express. These issues can adversely affect 

their emotional and communicative relationships. Such problems have been attributed to delayed language acquisition and limited personal 

experience with others. A few types of research are available concerning the effects of therapeutic or instructional interventions on the emotion 
and recognition skills of children with hearing impairments. The present study aimed to determine the effects of linguistic interventions on the 

aforementioned abilities among hearing–impaired students. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of this research was 
all hearing–impaired students, aged 6–14 years who were studying in pre–school to sixth–grade in Baqcheban No1 exceptional school in Tehran 

City, Iran, in 2018. In total, 32 hearing–impaired students were selected by the non–sampling method; they were randomly divided into the 

experimental (n=18) and control (n=14) groups. The extent of severe to profound hearing loss was reported on their audiograms. Some students 
used hearing aids, and others had cochlear implants. A researcher–made software and questionnaire were employed to evaluate the study subjects. 

A researcher–made tool was also used to collect data on their emotions, understanding, and recognition, such as happiness, fear, sadness, anger, 

curiosity, surprise, embarrassment, and dislike. Both researcher–made tools presented good validity (%85) and reliability (Pearson correlation 
coefficient=90%). The experimental group participated in 18 thirty–minute weekly linguistic intervention sessions; however, the control group 

received no intervention. A speech therapist (corresponding author) provided the training. The obtained data were analyzed using Analysis of 

Covariance (ANCOVA) in SPSS. 
Results: The presented intervention provided a significant difference in the pretest–posttest scores of the experimental group (p<0.001); however, 

there was no such difference in the controls. Thus, the explored ability of the experimental group was increased, compared to the control group. 

These changes can be attributed to the provided linguistic intervention. 
Conclusion: The current research findings indicated that the ability to understand and recognize concepts related to facial expressions and 

emotions can be improved by a speech therapist using linguistic intervention programs among hearing–impaired students. Emotion recognition 
training delivered in a behaviorally–based intervention program can significantly improve emotion recognition skills in children at a wide range 

of ability levels. This can provide a new horizon for identifying, classifying, naming their experiences, effectively communicating with others 

in daily living activities, and alleviating such complications. 

Keywords: Hearing–Impaired, Students, Facial expressions, Linguistic interventions, Emotion understanding, Training. 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بخشی مداخالت زبانی در افزایش توانایی درک، تشخیص و دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثرتأثیر قرار میارتباط و شناخت را تحت و زبان ،آسیب شنوایی زمینه و هدف:
 .شنوایی انجام شد دیدٔهآموزان آسیببازشناسی حاالت هیجانی و احساسی چهره در دانش

آموزشگاه از شنوایی  دیدٔهآموزان آسیبدانشاین پژوهش آماری  آزمون و گروه گواه طراحی شد. جامعٔهپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه صورت، بهاین مطالعه بررسی:روش
عنوان نمونٔه تحقیق هب ،ان جامعٔه موردنظرتصادفی ساده از میگیری غیرآموزان با استفاده از روش نمونهنفر از دانش دووسیبودند.  1۳۹۶بان یک، در سال تحصیلی باغچه پسرانٔه

ساخته و محقق افزار شناخت حاالت چهرٔهنفر در گروه گواه قرارگرفتند. هر دو گروه با استفاده از نرم چهاردهنفر در گروه آزمون و  هجدهصورت تصادفی و به انتخاب شدند
افزار ها از نرمتحلیل دادهوای شرکت کردند. جهت تجزیهدقیقه سیبخشی انفرادی توان-آموزشی جلسٔه هجدهدر  ،آموزان گروه آزمایشلیست مرتبط ارزیابی شدند. دانشچک

SPSS استفاده شد ۰٫۰1و آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری  ۲۲ نسخٔه. 
بین دو  ،ی درک، تشخیص و بازشناسی حاالت هیجانی و احساسی چهرهتوانایآزمون تفاوت معناداری در میانگین پس از مداخله و آموزش، همچنین حذف اثر پیش ها:یافته

 ،برخالف گروه گواه ،نشان داد که میزان توانایی گروه آزمون ،پس از آموزش ،آموزان دو گروهنمرات دانش بنابراین مقایسٔه ؛(p<۰٫۰۰1) مشاهده گردید ،گروه آزمایش و گواه
 دانست. توان ناشی از مداخلهافزایش یافت و این تغییرات را می

 شنوایی در تشخیص، درک و بیان مفاهیم مربوط به حاالت و هیجانات چهره با مداخلٔه زبانی از سوی گفتاردرمانگر و در قالب برنامٔه دیدٔهآموزان آسیبتوانایی دانش گیری:نتیجه
 یابد.بخشی ارتقا میتوان

 شنوایی، بازشناسی احساسات و هیجانات، آموزش. دیدٔهآموزان آسیبحاالت هیجانی و احساسی چهره، مداخالت زبانی، دانشها: هکلیدواژ
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۲ 

 مقدمه ۱
 زمینٔهتوان حقایقی را دربارٔه سن، جنسیت، پسبا نگاه به چهرٔه فرد می

احساسات و هیجانات نقش  .قومی، روحیه و احساساتش دریافت کرد
(. روش درک و بیان احساسات 1کنند )مهمی در زندگی روزانه ایفا می

های تواند بر روابط اجتماعی و عملکرد افراد در موقعیتو هیجانات می
سخت و مهارت حل مسئله توسط وی تأثیر گذارد. وجود مشکالت در 

های نشانه باعث رشد ،ها توسط کودکان و بزرگساالندرک و فهم آن
رفتنِ عملکرد اجتماعی و ارتباطی در شناسی روانی یا ازبینآسیب
کفایت اجتماعی، محبوبیت بین  ،(. در کودکان۲شود )شان میزندگی
همگی با توانایی تشخیص  ،ساالن و دستاوردهای تحصیلیوسنهم

حاالت، احساسات و هیجانات چهره در مردم دیگر و توانایی درک 
 (.۳اسات و هیجانات در ارتباط است )علت این احس

آدمی است که بدون آن بسیاری از بسیار مهم حس شنوایی از حواس 
 زیادیشود. شواهد محیط اطرافش مختل می اهای انسان بسازگاری

منجر به کاهش فرصت برای یادگیری  ،وجود دارد که ناشنوایی
غیرمستقیم و ضمنی و دشواری در درک احساسات و هیجانات 

با تأخیر در فرایندهای ذهنی، یادگیری زبان، ارتباط  این موارد ؛شودیم
(. تشخیص احساسات و ۴) استکردن مرتبط و فرصت صحبت

ها تمیز و تفسیر حاالت چهرٔه آن و هیجانات دیگران تنها به تشخیص
درستی تواند احساس یا هیجانی را بهگر زمانی میوابسته نیست. مشاهده

شناختی از آن حالت احساسی و  ت دهد که پیشینٔهنسب یبه موقعیت
 ؛نماید، داشته باشدهیجانی و بافت موقعیتی که احساس در آن بروز می

بنابراین در کنار توانایی تشخیص حاالت احساسی و هیجانی چهره، 
 ،رشد شناختی نیز مهم است. فقدان توانایی در استفاده از حس شنوایی

جای نهد و همین سازمان شناختی کودک بهتواند اثراتی پایدار در می
های شنیداری و آسیب بایافتگی عمیق کودکان امر باعث تفاوت
(. از طرفی فهم و درک احساسات و ۵گردد )کودکان عادی می

های همدلی ضروری توانایی هیجانات خود و دیگران برای توسعٔه
د آمیز همدلی وجوموفقیت  1نیازهای خاصی برای رسشاست. پیش

توان به شناخت و فهم احساسات و می نیازها،پیش آن از جملٔه .دارد
ذهن در این کودکان اشاره کرد. مطالعات نتن  هیجانات و رشد نظریٔه

تر تشخیص و شناسایی دهد که سطوح پاییننشان می( ۴)و همکاران 
ها و تأخیر در رشد یا گذاری روی آناحساسات و هیجانات و برچسب

همتایان  در مقایسه با ،شنواذهن در کودکان ناشنوا و کم ضعف نظریٔه
های همدلی در نتیجه، مستعد ابتال به مهارت ؛شنوایشان وجود دارد

تر از همساالن طبیعی و شنوا هستند. از آنجایی که همدلی در پایین
تواند پیامدهای ایجاد و حفظ روابط اجتماعی مهم است، این امر نمی

 (.۶اعی این دسته از کودکان داشته باشد )مثبتی در رشد اجتم
از  ،درک و بازشناسی احساسات و هیجانات مربوط به حاالت چهره

شکل  ،طریق اثر متقابل بین رسش عصبی رفتاری و تأثیر محیط
رفتاری نشان داده که آمیگدال مغز نقش -گیرد. تحقیقات عصبیمی

در  .لیه دارداو بسیاردر شناسایی چهره در مراحل رشدی  ایبرجسته
از کورتیکال نقش اساسی را ایفا  هاییقسمت ،که در مراحل بعد حالی
شده در رشد تشخیص حاالت چهره مهم مشخص نمایند. دو مرحلٔهمی

                                                      
1. Maturation  

با  یاین است که در ابتدا کودکان باید بتوانند تفاوت بین تصویر انسان
تشخیص  ،با حالت ناراحت تصویر همان فرد ازحالت خوشحال را 

 التواند داگرچه توانایی تشخیص و تمیز بین این دو صورت نمی .ندده
ها مربوط به دو موقعیت داند این تفاوتبر این باشد که کودک می

تشخیص  کودکان باید عالوه بر ،بعد در مرحلٔه .احساسی متفاوت است
یعنی  ؛گذاری کنندتفاوت تصاویر، حاالت چهره را نیز تمیز داده و نام

ها پیوستگی ایجاد د بین حاالت چهره و احساس متناظر آنها بایآن
اول کمتر  در مرحلٔه ،آسیب شنوایی باکودکان  ،نظر(. به۳) نمایند

 ؛حاالت و هیجانات چهره شناخت دارند ازمعنا که بدین ؛مشکل دارند
امّا در رسیدن به مرحلٔه اختصاص برچسب کالمی که وابسته به حس 
شنوایی است و همچنین تبدیل یک توانایی بالقوه به بالفعل ناکام 

بازشناسی و بیان این مفاهیم در ارتباطات  و در نتیجه در درک .اندمانده
زدن و برچسب ،نظر افروزه و همکاراناند. بهخود دچار مشکل شده

های معنایی پایه در کودکان است. توانایی ی یکی از مهارتگذارنام
ها شود کودکان دربارٔه آنها باعث میگذاری پدیدهزدن و نامبرچسب

 (.۷صحبت کنند )

پزشکی آمریکا بیان کرد که آسیب در تحول تشخیص انجمن روان
تواند در اثر نقص در فاکتورهای رسشی یا در حاالت چهره می
در کودکان  معموالًنقص رسشی  ؛ای باشدطی و تجربهفاکتورهای محی

در حالی که بیشتر کودکان دارای آسیب  ؛شودطیف اتسیم دیده می
ای مشکالتی با فاکتورهای محیطی و تجربه ،شنوایی شدید و عمیق

های کمتری برای ارتباط با والدین، خواهران، ها فرصتزیرا آن .دارند
همتایان شنوای خود دارند  مقایسه با درساالنشان وبرادران و همسن

این موضوع مطرح  ،شدن توانایی پردازش چهره(. با توجه به جانبی۸)
آسیب شنوایی ممکن است با  باشود که رشد احساسی کودکان می

دلیل ها با کودکان سالم بهآن زیرا تجربٔه ؛سالم متفاوت باشد یکودک
شود. ار انحراف میشده از طرف بزرگساالن دچئهاشکل رفتار ار

های رفتاری روی شناخت حاالت که چطور این تفاوتهرحال، اینبه
گذارد، آسیب شنوایی اثر میبا کودکان  احساسی و هیجانی چهرٔه

 (.۳ناشناخته است )
 ،مطالعاتی در اثربخشی آموزش درک و بازشناسی احساسات و هیجان

 با افراد طیبعی، اد. این افراد شامل: افروجود داردمختلف در افراد 
مغزی،  دیدٔهتیسم، اسکیزوفرنی، افراد آسیبسندرم آسپرگر، اختالل اُ

 هااست. در این پژوهش های یادگیریتأخیر رشد و ناتوانایی باکودکان 
(. از جمله رین و ۹ها تأکید شده است )بر تأثیر مثبت این آموزش

سال را چهار تا هفت  تیسمکودکان اُ ،خود در مطالعٔه (1۰چارین )
ای قرار دادند تحت آموزش شناسایی و تشخیص حاالت اساسی چهره

و تأثیر آموزش بر این کودکان را چشمگیر توصیف نمودند. تعداد 
ها بر روی کودکان طبیعی صورت گرفته است. بیشتری از پژوهش

که  پژوهش سیزدهمروری بر  در مطالعٔه (11اسپرانگ و همکارانش )
گیری ماه بودند، نتیجه۸۶کودک با میانگین سنی  ۷۴۹ ندٔهدربرگیر

درک و بازشناسی احساسات و هیجانات  کردند که رویکردهای آموزشِ
ثر است. فشباچ و کوهن به آموزش درک ؤها مبر بهبودبخشیدن آن

در دو گروه آزمایشی و  ،دبستانیحاالت هیجانی بر روی کودکان پیش
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۳ 

متمرکز بر بازشناسی  جلسٔه بیست آزمایشیگواه پرداختند. آموزش گروه 
های هیجانی و توجه بر چگونگی حاالت هیجانی افراد در نشانه

های مختلف و آموزش گروه گواه متمرکز بر تبلیغات تلویزیونی موقعیت
 ،گروه گواه در مقایسه بابود. نتایج مطالعه نشان داد که گروه آزمایشی 

(. قوازی ۹به نقل از هتری دارند )شناسایی هیجان عملکرد ب در زمینٔه
ای به آموزش درک و بیان هیجان با استفاده در مطالعه (1۲و اورناقی )
های حاوی بیانات هیجانی و بازی زبان پرداختند که از داستان
کودک  صددر  ؛ این تحقیقهیجانی بودبیان حالت ذهنی برانگیزانندٔه

. نتایج مطالعه نشان داد انجام شد ماه۵۲با متوسط سنی  ،دبستانیپیش
که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه در درک زبان حالت درونی و 

 گرینبرگ و دومیتریچ،کرتز عملکرد بهتری داشتند. در مطالعٔه ،هیجان
مداخلٔه مربوط به آموزش فهم و بازشناسی حاالت احساسی و  ،(1۳)

 معلم به.کالس گنجانده شد دهدرسی  هیجانی چهره در برنامٔه
ماه آموزش نُه مدت بار و بهای یکها هفتهآموزان این کالسدانش
 ،های آزمایش و گواهآموزان در کالسنمرات دانش داد. با مقایسٔهمی

با  شیری و همکارانمداخله مشخص شد. پژوهش  اثربخشی برنامٔه
بر رایانه بر درک بخشی هیجانی مبتنیتوان هدف بررسی تأثیر برنامٔه

 دورٔه اندبستانی بر روی دخترحاالت هیجانی در کودکان پیش
های مطالعه نشان داد هر سال انجام شد. یافتهدبستانی با سن ششپیش

ضمنی است و کودک در روند  یفرایند ،چند که ادراک حاالت هیجانی
گیرد، امّا تمرینات بازشناسی رشد بدون آموزش مستقیم آن را یاد می

شادی، غم، ترس و خشم  ر بازشناسی حالت هیجانیِد ،حاالت هیجانی
شده بر روی کودکان (. در تنها پژوهش یافت۹ثیرگذار است )أت

-اثربخشی برنامٔه روانی (1۴دایک و دنور ) ،شنوایی دیدٔهآسیب
توانایی فهم  افزایشآزمون را برای آزمون و پسصورت پیشآموزشی به

با  ،سال(1۴تا  ۹شنوا )مکودک ک چهاردهاحساسی و عاطفی  تجربٔه
شنوایی متوسط تا عمیق بررسی کردند. نتایج افزایش معنادار را در کم

ای و تعداد کلمات درک و بازشناسی احساسات و هیجانات چهره
با کودکان دیگری نشان داد که ژوهش پ احساسی و عاطفی نشان داد.

اغلب در  ،کودکان دارای شنواییِ بهنجار فت شنوایی در مقایسه بااُ
ز تری ادقت کمتر و درک ضعیف ،شناسایی حاالت هیجانی دیگران

فقر در تشخیص حاالت  ،های احساسی و عاطفی دارند و در نتیجهواژه
 .(1۵شنوایی وجود دارد ) دیدٔهچهره در کودکان آسیب

بازشناسی درک و بازشناسی احساس و هیجان باید مورد توجه  مسئله
ضروری برای رشد  یعنوان مهارتبه؛ چراکه درمانگران قرار گیرد

و اهمیت دارد شناختی و تحصیلی مناسب کودکان اجتماعی، روان
که اختالل در درک، تشخیص و بازشناسی حاالت دلیل آنبه ،طورهمین

زبانی و شناختی، در ارتباط فرد ایجاد  یعنوان آسیببه ،و هیجانات چهره
ناسی احساسات و این آموزش درک و بازشبرعالوه ؛کندمشکل می

پیشگیرانه و فرآیند  تواند نوعی امیدواری برای مداخلٔههیجانات می
های آموزشی اثربخشی برنامه بارٔهبخشی باشد. متأسفانه هنوز در توان

با هدف بهبود درک احساسات و هیجانات کودکان دانش اندکی وجود 
های محدودی دربارٔه (. همچنین به طور خاص پژوهش11دارد )

آسیب شنوایی در دسترس هستند که نشان دهند آیا تمرینات  باودکان ک
های درکی، بیانی و بازشناسی توانند مهارتمی ،مندارو مداخالت ساخت

آوردن بستر فراهم از طرفی ؟دهندو هیجانات را در این کودکان ارتقا 
 ،شنوابخشی کودکان کمهای توانهای برنامهارتباط مؤثر از اولویت

منظور افزایش آگاهی متخصصین باشد و بهتوسط گفتاردرمانگران می
با توجه  بخشی، پژوهش در این زمینه ضروریست.آموزش و توان حوزٔه

بررسی اثر بخشی مداخالت  با هدفاین پژوهش  به تمام موارد ذکرشده
زبانی در افزایش توانایی درک، تشخیص و بازشناسی حاالت هیجانی 

بان شنوایی دبستان باغچه دیدٔهآموزان آسیبدر دانشو احساسی چهره 
 .انجام شدشهر تهران در یک 

 بررسی روش 2

آزمون و پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه ایاین پژوهش، مطالعه
آموزان آماری این پژوهش شامل همٔه دانش گروه گواه بود. جامعٔه

حت پوشش ت 1۳۹۶-۹۷ شنوایی بود که در سال تحصیلی دیدٔهآسیب
ز ا .بان یک قرار گرفته بودندباغچه برنامٔه گفتاردرمانی آموزشگاه پسرانٔه

گیری در دسترس و با استفاده از روش نمونه آموزان،میان دانش
 الزم به ذکر است کهآموز انتخاب شدند. دانش ۳۲غیرتصادفی ساده، 

برای تحقیقات  ،در گروه آزمایش و گواه ،حداقل حجم نمونه
آموزان به این معیار ورود دانش .(1۶نفر است ) 1۵آزمایشی نیمه

گفتاردرمانی و امکان  پژوهش داشتن هوش طبیعی و قرارگیری در برنامٔه
همچنین ارزیابی این  .تداوم آن، طی سال تحصیلی در مدرسه بود

آزمون وجود مشکالتی را نشان لیست پیشوسیلٔه چکآموزان بهدانش
بخشی در زمینٔه هدف پژوهشی برای آموزش و توان ،نظرداد و بهمی
 کردن بهرٔه هوش طبیعی از پروندٔهها الزم بود. برای مشخصآن

وپرورش استثنایی استفاده آموزان و گزارش واحد سنجش آموزشدانش
های سال سن داشتند و در پایه شش تا چهارده آموزان بینشد. این دانش

 میزان آسیب شنوایی و تا ششم مشغول به تحصیل بودنددبستان پیش
گزارش شده بود. برخی  بر اساس ادیوگرام شدید تا عمیق ها،آن

و برخی دیگر که جراحی کردند استفاده میآموزان از سمعک دانش
کاشت حلزون برایشان انجام گرفته بود، از وسایل کاشت حلزون 

تحصیلی  از آن که از لحاظ پایٔهآموزان پس ند. این دانشکرداستفاده می
نفر در  1۴نفر در گروه آزمایش و  1۸صورت تصادفی، به ،همتا شدند

 گفتاردرمانیِ آموزان گروه آزمایش در برنامٔهگروه گواه قرار گرفتند. دانش
آموز در یک سال هر دانشگفتاردرمانگر مدرسه قرار گرفتند. برای 

 (جلسه 1۸به طور متوسط ) نیگفتاردرما ای یک جلسٔههفته ،تحصیلی
 برگزار شد. الزم به ذکر است مدت زمان هر جلسٔه صورت انفرادیبه

تشخیص و  دقیقه از آن به آموزش۳۰دقیقه بود که ۴۵گفتاردرمانی 
بازشناسی حاالت هیجانی و احساسی چهره اختصاص یافت. گزارش 

د. گروه بخشی ثبت گردیتوان-آموزشی شده در هر جلسٔهاقدامات انجام
گونه آموزش مستقیم در ارتباط با هدف پژوهش قرار گواه تحت هیچ

 نگرفت.

احساسات و هیجانات  آموزان دربارٔهآوری اطالعات دانشبرای جمع
 خوشحالی، ترس، ناراحتی، عصبانیت، کنجکاوی، تعجب، خجالت)
داده،  هایساخته استفاده شد. در یکی از پایگاهاز ابزار محقق تنفر( و

آنالینی برای آموزش حاالت احساسی و هیجانات چهره به  برنامٔه
نظر بسیار کارآمد اختالالت گفتار و زبان وجود دارد که به باکودکان 

و برگردان محتوای آن به فارسی،  Snagitافزار است. با استفاده از نرم

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
m

ej
ds

.0
.0

.6
6 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

22
84

0.
13

99
.0

.0
.6

8.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               4 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/mejds.0.0.66
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.0.0.68.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1517-en.html


۴ 

وزان آمدانش استفادٔه برایو شد  تهیه  1پاورپوینتدر قالب  ایبرنامه
افزار، در این نرم شدهتصویر استفاده ۲۴ گردید. برای تعیین رواییآماده 
تصاویر را بررسی  ،بخشی آموزشگاهنفر از همکاران آموزشی و توان ۲۰

دهندگان حالت هیجانی و احساسی تصویر درصد پاسخ۸۵ .کردند
موردنظر را شناسایی کردند و آن را مناسب برای تشخیص و آموزش 

بخشی برای ارزیابی طراحی شد  ،وزان دانستند. از همان محتواآمدانش
دست آمد و که همانند مرحلٔه قبل روایی محتوایی )صوری( به

دهندگان حالت هیجانی و احساسی تصویر موردنظر را درصد پاسخ۸۵
آموزان مناسب دانستند. از روش اجرای بازآزمون و برای ارزیابی دانش

رسون برای ارزیابی قابلیت اعتماد ابزار ضریب همبستگی پی محاسبٔه
گیری استفاده شد و نتایج بازآزمون بعد از دو هفته )قبل از شروع اندازه

های دست آمد. پاسخبه ٪۹۰از  یشتربخشی( بجلسات توان
ثبت گردید.  ،لیست ارزیابیآموزان توسط ارزیاب در داخل چکدانش

سات و هیجانات در چهار حاالت، احسا آموزان دربارٔهاطالعات دانش
سه شخصیت دختر،  سطح جداگانه سنجیده شد. این حاالت در چهرٔه

 بودند از: . این سطوح عبارتپسر جوان و خانم نمایش داده شد
آموز نشان ، توسط دانششدهالؤحالت س ،از بین سه تصویر: سطح اول
 ؛دوشداده می

از  ود کهشخواسته میآموز دادن تصویری، از دانشبا نشان: سطح دوم
شده در تصویر را مشخص دادهنام احساس نشان ،شدهارائه بین سه گزینٔه

 ؛یا بیان کند
آموز و دانش شدهکوتاهی ارائه  بافت موقعیتی در قالب جملٔه :سطح سوم

از بین سه تصویر باید آن حالت و احساسی که شخصیت اصلی در بافت 
 ؛کندتواند داشته باشد را انتخاب یا بیان موقعیتی می
در  شود.کوتاهی ارائه می بافت موقعیتی در قالب جملٔه: سطح چهارم

آموز به حالت احساسی شخصیت اصلی اشاره نشده و دانش این جمله
باید آن حالت و احساسی که  ،از بین سه تصویر ،خودبا استدالل 

تواند داشته باشد را انتخاب یا شخصیت اصلی در بافت موقعیتی می
 .کندبیان 
 در ،صورت نوشتاربه ،االت مربوط به هر بخش باالی هر تصویرؤس
آموزانی که افزار وجود داشت و برای اطمینان بیشتر و برای دانشنرم

شفاهی هم ارائه گردید.  صورت، توسط ارزیاب بهدنسواد خواندن نداشت
 یاگویی عدد یک و در صورت عدم پاسخ ،در ازای هر پاسخ صحیح

ای که هر حداکثر نمره شد.عدد صفر در برگه درج  ،جواب نادرست
 بود. ۲۶توانست کسب کند عدد آموز میدانش

آموزانی که در گروه آزمایش قرار آزمون، برای دانشپس از اجرای پیش
های درمان و آموزش ایشان تعیین شد. داشتند، بر اساس نتایج، اولویت

با رویکردهای بخشی محتوای جلسات و راهکارهای آموزشی و توان
های درکی و با هدف تقویت مهارت( 1۷) شناختیزبانی و زبان تجربٔه
 .آمده است 1ه آزمایش در جدول گرو بیانی

 بخشیمحتوای جلسات و راهکارهای آموزشی و توان خالصٔه .1جدول 
 محتوا هدف جلسه

 دوم واول 
معرفی و 
 شناسایی

 در چهره مشخص گردد. شده،داده اجرای نمایشی و پدیدآوردن موقعیتی که حالت هیجانی آموزش -
 کشیدن صورتی که آن حالت را نشان دهد. ومربوط به آن حالت هیجانی  تصویر چهرٔهدادن نشان -
تواند نشان تحت آموزش در آن می های دیگری که حالت هیجانی چهرٔهتصاویر موقعیت کردن و ارائٔهصحبت -

 داده شود.

 درک و بیان چهارم وسوم 

 دهد:های زیر را انجام میفعالیت جانیاحساسی و هی یآموزش حالت از طی هر مرحله ،گفتاردرمانگر

 برد؛را میحالت هیجانی چهره  نامگفتاردرمانگر، خود یک بار -
 ؛گرددمیتکرار آموز این کار سپس با دانش -

داد )درک، تشخیص و برد و دانش آموز از بین تصاویر سایر حاالت آن را تشخیص میگفتاردرمانگر نام می -
 (؛تمایز

 ؛داد )بیان(برد و درمانگر آن را نشان میدانش آموز نام می 

 برد.نام می گفتاردرمانگر آموزش داده شده را با راهنمایی آموز حالت هیجانی چهرٔهدانش ،هر تصویر با ارائٔه -

پنجم تا 
 درک و بیان یازدهم

 .افزار آموزش تشخیص حاالت چهرهکار با نرم -

های مربوط به این حاالت در های درسی و داستان که کلمهآموز، استفاده از متن کتابدر صورت توانایی دانش -
ها و اطمینان از درک مطلب خوانده شده در ارتباط با کردن آنمشخص ؛خواندن از روی متن ؛ها موجود بودآن

 .تحت آموزش احساسی و هیجانی چهرٔه حالت

دوازدهم تا 
 چهاردهم

درک و بیان 
 خودانگیخته

 .آموزشده توسط دانشدادهآموزش تصویر و نامیدن هر حالت هیجانی چهرٔه ارائٔه -
 .صحیح و انتظار پاسخ صحیح بدون راهنمایی آموزان برای دادن پاسخهدایت دانش -
تشخیص و بیان حالت احساسی و هیجانی شخصیت داستان  و در قالب داستان کوتاه ،توصیف یک موقعیت -

 .آموزتوسط دانش
 .احساسی و هیجانی آموزش داده شده حالت بارٔهدر  ،ساده بیان و نگارش یک جملٔه -

پانزدهم تا 
 هیجدهم

تثبیت 
 هاآموخته

از طریق تکرار تمرینات  ،تکرار و تمرین در جلسه و جلب همکاری والدین برای تعمیم و تثبیت آموزش در منزل
افزار برای استفاده در )یک نسخه از نرم افزار در منزلمجدد از نرم آموز و استفادٔهشده در داخل دفتر دانشنوشته

 منزل در اختیار والدین قرار گرفت(.

                                                      
1. PowerPoint 
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۵ 

 هیجدهم بندی و ارزیابی در انتهای جلسٔهجمع

تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. در وتجزیه
های گرایش مرکزی و پراکندگی و شاخصبخش توصیفی با استفاده از 

ها پرداخته شد و در بخش تحلیل نمودار ستونی به توصیف داده
با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس ضمن کنترل آماری  ،استنباطی نیز
آزمون دو گروه آزمایش و گواه پرداخته آزمون به مقایسٔه پساثرات پیش

بودن، های آزمون کوواریانس از جمله نرمالشد. همچنین مفروضه
ها بررسی سانی واریانسبودن، همگنی شیب رگرسیون و شرط همخطی
اصول اخالق  ،اخالقی پژوهش ت مالحظاتمنظور رعایبه. گردید
 لحاظ شد.رازداری  و مدرسه یرضایت والدین و اولیا و ایحرفه

آمده، جلسات درمانی و آموزشی برای دستهمچنین با توجه به نتایج به
 ریزی شد.آموزان گروه گواه نیز بعد از پژوهش برنامهدانش

 هایافته ۳
شنوایی حضور داشتند. آموز با آسیب دانش ۳۲ ،در پژوهش حاضر

نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. در  هجدهنفر در گروه گواه و  چهارده
در  ،(٪۲۲٫۲) نفر ۴ ( و در گروه آزمایش٪۲1٫۴) نفر ۳گروه گواه 

 نفر ۷ ( و در گروه آزمایش٪۲۸٫۵) نفر ۴کالس آمادگی، گروه گواه 
ر گروه ( و د٪۲1٫۴) نفر 1( در کالس اول، در گروه گواه ۳۸٫۸٪)

( ٪۲1٫۴) نفر ۳در کالس دوم، در گروه گواه  (٪11٫1) نفر ۴ آزمایش
 نفر ۲( در کالس سوم، در گروه گواه ٪۵٫۵) نفر 1 و در گروه آزمایش

( در کالس پنجم و در ٪1۶٫۶) نفر ۳( و در گروه آزمایش 1۴٫۲٪)
( در ٪۵٫۵( و در گروه آزمایش یک نفر )٪۷٫1گروه گواه یک نفر )

 بودند.کالس ششم 
های توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار شاخص ۲در جدول 

به تفکیک  ،نمرات توانایی درک و تشخیص حاالت و هیجانات چهره
 های گروه آزمایش و گواه در دو مرحلٔه سنجشبرای آزمودنی

به همراه نتایج تحلیل کوواریانس ارائه شده ( آزمونو پس آزمون)پیش
 است.

 همراه نتایج تحلیل کوواریانسهای توصیفی متغیر توانایی درک و تشخیص حاالت و هیجانات چهره بهشاخص .۲جدول 

 گروه متغیر

 آزمونپس مقایسٔه زمونآپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 اثر اندازٔه pمقدار  Fمقدار 

توانایی درک و 
تشخیص حاالت و 
 هیجانات چهره

 ۶٫۲۴۰ 1۸٫۰۰ ۷٫۰1۳ ۹٫۶1 آزمایش
۳۲٫۷1۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۳۰ 

 ۸٫۶۵۷ 1۶٫۷۸ ۸٫۵۰۲ 1۶٫1۴ گواه

که میانگین نمرات  بودهای توصیفی پژوهش حاضر حاکی از آن یافته
توانایی درک و تشخیص حاالت و هیجانات چهره در گروه آزمایش در 

همچنین میانگین نمرات  .است 1۸آزمون و در پس ۹٫۶1آزمون پیش
بود. بررسی  1۶٫۷۸آزمون و در پس 1۶٫1۴آزمون در گروه گواه در پیش

جمله ها از که تمامی مفروضه دادهای آزمون کوواریانس نشان مفروضه
سانی بودن، همگنی شیب رگرسیون و شرط همبودن، خطینرمال

ها برقرار بوده و شرایط برای اجرای تحلیل کوواریانس مهیا واریانس
دهد که با حذف اثر است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان می

آزمون، بین نمرات گروه آزمایش و گواه، پس از اجرای مداخالت پیش
(. این p<۰٫۰۰1اوت معناداری وجود دارد )آزمون(، تف)پس زبانی

بدان معناست که مداخالت زبانی بر افزایش توانایی درک، تشخیص و 
 دیدٔهآموزان آسیببازشناسی حاالت هیجانی و احساسی چهره در دانش

 شنوایی، تأثیر دارد.

 بحث 4

با هدف بررسی اثربخشی مداخالت زبانی در افزایش  پژوهش حاضر
 ،توانایی درک، تشخیص و بازشناسی حاالت هیجانی و احساسی چهره

شنوایی انجام شد. نتایج حاصل از این  دیدٔهآموزان آسیبدر دانش
شنوایی  دیدٔهآموزان آسیبهمٔه دانشمطالعه در مرحلٔه اول نشان داد که 

درک، تشخیص و بازشناسی  ،شناخت زمینٔه، در گردیدندکه ارزیابی 
. این مطلب همسو با نظرات داشتندحاالت و هیجانات چهره مشکالتی 

فت شنوایی در اُ با اند کودکان هایی است که نشان دادهو پژوهش
اغلب در شناسایی حاالت  ،مقایسه با کودکان دارای شنواییِ بهنجار

های احساسی ز واژهتری ادقت کمتر و درک ضعیف ،هیجانی دیگران
فقر در تشخیص حاالت چهره در کودکان  ،و عاطفی دارند و در نتیجه

(. مهارت درک و تشخیص و 1۵شنوایی وجود دارد ) دیدٔهآسیب
توان از متغیری است که می ،بازشناسی حاالت، احساسات و هیجانات

د توان رشبخشی دستکاری کرد و میآموزشی و توان طریق برنامٔه مداخلٔه
بخشی مناسب ها بعد از آموزش و توانمحسوسی را در این توانایی

بنابراین با توجه به نمرات دو گروه آزمایش و گواه در  .شاهد بود
نمرات دو گروه در  در وجودآمدهآزمون و تغییرات معنادار بهپیش
دو گروه در  ( تأیید شد که در میزان توانایی اولیٔه۲آزمون )جدول پس

به وجود آمده است و  یازشناسی حاالت چهره تغییراتتشخیص و ب
آزمون ناشی از آموزش و تفاوت در نمرات این دو گروه در پس

یعنی با آموزش مناسب توانایی کامل  .ریزی شده استبخشی برنامهتوان
در درک و بازشناسی حاالت احساسی و هیجانی چهره و مفاهیم مربوط 

وجود ویژه در سه بخش اول ارزیابی بهآموزان گروه آزمایش بهدر دانش
آزمون میزان درک و بازشناسی در پیش ،اگرچه در این پژوهش .آمد

شوند و گرفته می کار مربوط به حاالتی که در ارتباطات متقابل کمتر به
های مانند حالت ،محیطی کمی نسبت به آن وجود دارد تجربٔه

اما نشان داده شد با  ؛بود کمکردن تعّجب و کشیدنکنجکاوی، خجالت
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۶ 

تشخیص و  و درک ،زبانی مناسب آوردن تجربٔهآموزش و فراهم
بازشناسی این نوع حاالت نیز قابل کسب هستند. در تبین نتایج حاصل 

های متعددی در خصوص تأثیر از این پژوهش باید گفت پژوهش
های آموزی بر پیشرفت مهارتهای زبانهای آموزشی و فعالیتبرنامه
دریافتی کودکان عادی انجام شده است و نتایج بیانی و زبانزبان

طور عام گویند که فهم احساسات و هیجانات بهتحقیقات مختلف می
های صورت خاص دارای ارزشو بازشناسی احساسات و هیجانات به

(. تحقیقات بر روی 1۸مهمی در رشد و تحول کودک است )
توانایی بازشناسی حاالت،  ،هاند که مداخلبزرگساالن نیز نشان داده

های های یادگیری، ناتوانیاحساسات و هیجانات را در افراد با ناتوانی
های اکتسابی مغزی افزایش هوشی، اتیسم با عملکرد باال و آسیب

اند ها باشد کمتر دیده شدهامّا مطالعاتی که تمرکزشان بر بچه ؛دهدمی
س هستند که نشان های محدودی در دستر(. در واقع پژوهش1۹)

های درکی، توانند مهارتبدهند آیا تمرینات و مداخالت ساختمند می
های رشدی ها با ناتوانیبیانی و بازشناسی حاالت احساسی را در بچه

با این حال  ؟شنوایی ارتقا دهند یا خیر دیدٔهاز جمله در کودکان آسیب
در  (1۴) همکاراندایک و  ،در راستای تأیید نتایج این پژوهش

ای را پژوهشی توانایی دستیابی تشخیص احساسات و هیجانات چهره
 .ندکردکودک با آسیب شنوایی متوسط تا عمیق بررسی  چهاردهدر 

نتایج حاکی از افزایش قابل توجهی در واژگان احساسی و درک 
های احساسات و هیجانات ایشان بود و نشان داد که با طراحی برنامه

زدن های الزم برای آگاهی و برچسبآموزشتوان می ،ساختمند
های چهره را برای گذاری( به احساسات، هیجانات و حالت)نام

کودک  شانزده( ۲۰)همکاران کودکان فراهم نمود. همچنین داون و 
دبستانی که دارای تأخیر یا اختالل رشدی بودند را در دو گروه پیش

که طی یک  طوریهب ؛صورت تصادفی قرار دادندآزمایش و شاهد به
مداخالتی برای  ،سال تحصیلی در جلسات جداگانه گروه آزمایش

بازشناسی حاالت، احساسات و هیجانات دریافت نمودند. برخالف 
های کودکان گروه آزمایش رشد چشمگیری در مهارت ،گروه شاهد

 دیدٔهمربوط به بازشناسی حاالت چهره داشتند. اگر کودکان آسیب
های تأخیر یا اختالالتی در رشد و تحول مهارت شنوایی را دارای

حاضر نتایج این پژوهش با تحقیق  ،ادراکی، شناختی و بیانی بدانیم
بر روی  اینیز در مطالعه (1۷پوشانی دارد. استوارت و ساین )هم

تمرینات مستقیم موجب که ماندگی ذهنی دریافتند پسران با عقب
بازشناسی حاالت،  یٔههای پادستاوردهای چشمگیری در مهارت

 احساسات و هیجانات در ایشان گردید. مک هانگ، رید و بابرننس
( سه کودک دارای اتیسم را تحت آموزش احساسات و هیجاناتی ۲1)

مانند خوشحالی، ناراحتی، عصبانیت و ترس قرار دادند و مشاهده 
قابلیت تعمیم  ،ایها از این هیجانات چهرهبا افزایش شناخت آن دکردن

ها نشان داده که از طریق ویدئو به آن یهایها به داستاناین آموخته
 به وجود آمد. ،شدمی
های مربوط به هر در بررسی داده ،های جانبی این پژوهشعنوان یافتهبه

انی در چهره جیک از حاالت هیجانی، بیشترین حالت احساسی و هی
یص داده شده است، مربوط آموزان بازشناسی و تشخکه توسط دانش

های به حالت خوشحالی است و حاالت ناراحتی و عصبانیت در رده

بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان توانایی در درک و تشخیص مربوط 
آموزان کمترین آشنایی را با این مفهوم ست و دانشبه حالت کنجکاوی

 ست کها یهایهای سایر پژوهشراستا با یافتههم این مطلب .داشتند
اند و اذعان دارند خود آورده ( در مقالٔه۳وایفرینک و همکاران )

 «خوشحالی، عصبانیت، ناراحتی و ترس»احساسات پایٔه حاالت چهره 
ای گیرند. در مطالعهها را یاد میها آناولین چیزهایی هستند که بچه
 های این پژوهش از منظر رشد طبیعی،دیگر و در راستای تبیین یافته

شنوا و شنوا در سنین ابتدایی مدرسه محققان از دو گروه از کودکان کم
های مربوط به حاالت هیجانی سال( خواستند که عکس11تا  ۶)

شادی، غم، خشم، ترس، نفرت و تعجب را با یکدیگر منطبق  ای  چهره
شنوا کنند و عنوانی برای آن انتخاب کنند. هر دو گروه شنوا و کم

داشتند را های شادی و غم رست مربوط به هیجانبیشترین تشخیص د
همچنین کودکان با شنوایی  .(1۵ترین بود )و نفرت و تعجب سخت

مانند خوشحالی قبل  ،طبیعی در تشخیص احساسات و هیجانات مثبت
از احساسات و هیجانات منفی و تشخیص عصبانیت قبل از ناراحتی 

حالت  داده شده کهضیح گونه تود و علت ایننکنو ترس مهارت پیدا می
تنها با الگوی واحد دهان تشخیص  ،منفیچهرٔه مثبت از حالت  چهرٔه

خوشحالی صرفاً با لبخند تشخیص داده  ،برای نمونه ؛شودداده می
های چهرٔه منفی مانند عصبانیت، در مقابل تشخیص حالت .شودمی

اش توجه زیرا الزمه ؛ناراحتی و ترس به تشخیصی بیش از این نیاز دارد
در این پژوهش  (.۲۲و تفسیر هر دو بخش باال و پایین صورت است )

کردن که تعجب و کشیدنهای کنجکاوی، خجالتحالتدر هر دو گروه 
امتیاز سایر احساسات و هیجانات  نسبت به احساسات اجتماعی هستند

گونه حاالت در ارتباطات این ؛آزمون کسب نمودندپیشکمتری در 
این  بنابراین شاید بتوان گفت به دلیل اینکه ؛کندپیدا میمتقابل نمود 
امتیاز کمتری در این  محیطی و ارتباطی کمتری دارند، کودکان تجربٔه
از سویی دیگر، از بین چهار بخش مورد ارزیابی، در . حاالت گرفتند

بیشترین میزان پاسخگویی اتفاق افتاده و در بخش چهارم  ،بخش اول
 یانی و قدرت استدالل بیشتری بوده و باید حالتکه نیازمند درک زب

اختصاص داده شود، میزان پاسخگویی افت  ،به یک موقعیت ،هیجانی
توان به وجود مشکالتی در این مسئله را می .دهدبیشتری را نشان می

درک احساسات و هیجانات دیگران در موقعیت نمونه و تأخیر در 
ها از این گیریای این نتیجهدر راست .اکتساب تئوری ذهن مربوط کرد

( ۲۳) و همکاران ای که توسط گریهای پژوهش، مطالعهبخش از یافته
 ،ساله۸تا  ۵ دهد که کودکان دارای آسیب شنواییانجام شده نشان می

در  ،ساالن شنوایشانوسنای در مقایسه با همطور قابل مالحظهبه
 .مشکل دارند های نمونهتخصیص احساسات و هیجانات به موقعیت

سالٔه  ۴بیشتر کودکان  ،های نمونهاین در حالی است که در موقعیت
این نتایج را نسبت بدهند.  یپایه را به شخصیت ید احساسنتوانشنوا می

هرچقدر نیازمند درک  ،انجام تکلیفتوان تفسیر کرد که گونه نیز میاین
میزان پاسخگویی کمتر  ،زبانی و رشد شناختی بیشتری باشد و تجربٔه

غیر از به ،های واژگانی و زبانیویژه اگر سایر دانستنیبه ؛خواهد بود
برای انجام آن الزم بوده  ،مفاهیم مربوط به حاالت و هیجانات چهره

دریافتند برای بازشناسی  (۲۴از این دیدگاه داون، استرند و سرنا ) .باشد
های احساسی و مرتبط نیاز به درک و فهم برچسب ،حاالت احساسی
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۷ 

ها است و توانایی فهم و بازشناسی کردنشان به تصاویر و موقعیت
 های کالمی در ارتباط است.احساسات و هیجانات اغلب با توانایی

توان به رو بود که از آن جمله میههایی روباین پژوهش با محدودیت
ری عدم همکا ،آموزانبینی نشدٔه مدارس، غیبت دانشتعطیالت پیش

همچنین  و های ارائه شدهمناسب برخی اولیا در تثبیت و تعمیم آموزش
 مشکل دسترسی به متن کامل مقاالت انگلیسی اشاره نمود.

های آینده با محوریت متغییرهای این پژوهش پژوهششود پیشنهاد می
 دیدٔهآموزان آسیبآموزان عادی با دانشعملکرد دانش برای مقایسٔه

های این پژوهش با دختران دارای آسیب تهفیا همچنین مقایسٔه ،شنوایی
منظور پیگری اثرات عالوه مطالعات طولی بهشنوایی صورت گیرد. به

راستا با اهداف این پژوهش های زبانی و گفتاری همدرازمدت مداخله
 رسد.نظر میضروری به

 گیرینتیجه ۵

این است که اختالل در توان دریافت کرد چه از نتایج این پژوهش میآن
تواند شنوایی می دیدٔهدرک و بازشناسی حاالت چهره در کودکان آسیب

شنوایی  دیدٔهای در افراد آسیبدر اثر نقص فاکتورهای محیطی و تجربه
کردن تجربیات هنگام و مناسب جهت غنیبه با مداخلٔهاما  ؛رخ دهد

یص، درک و های تشخدر زمینٔه رشد تواناییزبانی این کودکان 
ها، قراردادن این موارد در بازشناسی حاالت احساسی و هیجانی چهره

آموزان دادن دانشبخشی همچنین با مشارکتهای آموزشی و توانبرنامه
کردن در مورد احساسات و های احساسی یا صحبتدر موقعیت

توان انتظار داشت از شدت می، هیجانات نمایان شده در چهره
ز آسیب شنوایی در درک و تشخیص این مفاهیم کاسته مشکالت ناشی ا

 شود.

 تشکر و قدردانی 6
پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی همکاران و 

 دارند.بان ابراز میآموزان دبستان باغچهدانش

 بیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

 و ایاصول اخالق حرفه ،اخالقی پژوهش منظور رعایت مالحظاتبه
  لحاظ شد.رازداری  و مدرسه یرضایت والدین و اولیا

 برای انتشار رضایت
 این امر غیرقابل اجرا است. 
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