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  1سید امیر امین یزدیدكتر 

 

 2در نمونه ی ایراني بررسي الگوی تحول ادراكي بازشناسي چهره

 

 
 

 

هدا مهمتدرین . چهرهمي باشددگران پژوهشمورد توجه خاص بازشناسي چهره به عنوان الگویي از رشد مهارتهای ادراكي چكیده:  

شود. ره، هویت و هیجانات افراد و نیز سن و جنسیت آنها درك ميكنند. از طریق چهانساني فراهم ميدر روابط های بصری را محرك

ای اساسدي از رشدد بده عندوان مهدارتي شدناختي، جن ده ، ها و شناسایي افراد بر اساس چهرهرشد و توانایي برای خواندن چهرهلذا 

چهره و بازشناسي گذاری االن در رمزخردساالن در مقایسه با بزرگستلقي مي گردد. تحقیقات نشان داده اند كه شناختي و اجتماعي 

ایین هاست یا اینكه سطح پبه خاطر كم ود تجربه در مواجهه با چهره ها، چهره بازشناسيدشواری خردساالن در  . اینكهمشكل دارند

حاضدر بدا سدنج  مهارتهدای  پدژوه مورد بحدث مدي باشدد.  باشدمهارتهای پردازش اطالعات آنها باعث عملكرد ضعیف آنها مي

بازشناسي چهره  بر روی نمونه ی ایراني ، تالش دارد رشد مهارت بازشناسي چهره های ناآشنا، همگاني بودن ونق  تجربه در رشدد 

بودند كده  ساله و بزرگساالن 9ساله،  5نفره از كودكان  22گروه  سهكنندگان شامل شركتتوانایي بازشناسي چهره را بررسي نماید. 

در هر سه ندو  از اسخ دادند. نتایج نشان داد كه پدر سه حالت چهره كامل، چهره داخلي و چهره بیروني  به تكالیف بازشناسي چهره

ضمن تأكیدد بدر وجدود ق لي ، پژوه  اخیر همخوان با نتایج .  افزای  مي یابد دهيپاسخو سرعت  صحت  ،، با افزای  سن تكلیف

بازشناسي چهره كامل، چهره داخلي  تكلیفسن عملكرد كودكان در هر سه فرایند رشد در بازشناسي چهره، نشان داد كه با افزای  

همگاني بودن فرایند رشد بازشناسي چهره است كده در تایید كننده رویكرد طرف از یک تحقیق یابد. نتایجو چهره بیروني به ود مي

هدای انسداني های تمیزدهنده چهرهری جن هیابد و از طرفي دیگر بیانگر نق  تجربه در فراگیهمه ی جوامع و فرهنگ ها تحقق مي

 است.

 ادراك ردازش تركی ي چهره ، رشدپبازشناسي چهره ، جن ه های داخلي و بیروني چهره ،  :  كلمات كليدي

 

 

 
                                                           

 yazdi@ferdowsi.um.ac.ir عضو هیئت علمي دانشگاه فردوسي - 1
 
 اری خانم ح ی ه سرابيهمچنین از همكي دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است. پژوهشتحقیق با حمایت مالي معاونت  این 2

 .تشكر و قدرداني مي گردد همكاری داشته اند ، در اجرای آزمایشات كه

mailto:yazdi@ferdowsi.um.ac.ir
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 مقدمه

روابط اجتماعي در رشد شناختي و اجتماعي از اهمیت خاصي برخوردار اسدت. روابدط فدرد بدا دیگدران 

باشد، شناختي كه عمدتاً از طریدق چهدره آنهدا به عنوان افرادی خاص مي مستلزم بازشناسي افراد آشنا

شناسي چهره از آن روست كده مطالعده بازشناسدي چهدره بده گیرد. اهمیت مطالعه تحول بازصورت مي

های مربوط بده بازشناسدي چهدره بده داند  عنوان الگویي از رشد مهارتهای ادراكي مطرح است و یافته

هدای بصدری را بدرای ها مهمترین محرككند. چهرههای ادراكي كمک ميمهارت موجود در زمینه رشد

كنند. از طریق چهره، هویت و هیجانات افراد و نیز سن و جنسیت آنهدا انوا  رفتارهای انساني فراهم مي

ها و شناسایي افراد بر اساس چهره بده عندوان مهدارتي شود. رشد و توانایي برای خواندن چهرهدرك مي

های تحقیقدات موجدود، ای اساسي از رشد شناختي و اجتمداعي اسدت بدر اسداس یافتدهختي، جن هشنا

كند. تحولي كه در گیرند با افزای  سن تغییر ميای كه بر اساس آن افراد مورد بازشناسي قرار ميشیوه

مشخصه ها وجود دارد تغییری است كه طي آن كودك در تشخیص چهره آشنا، ابتدا به بازشناسي چهره

داخلي چهره )چشم، دهدان و بیندي(  یمشخصه های بیروني چهره )موها، گوش و چانه( و سپس به ها

 (.5199م ل و دیگران ، : ك1995، 2و تاك 1م ل)ككند توجه مي

گدزاری گذاری چهره مشكل دارند. مشكل آنان بیشدتر در رمزخردساالن در مقایسه با بزرگساالن در رمز

هدا در اداهر،  اند. زمانیكده چهرههایي كه ق الً در حافظه داشتها بازشناسي چهرههای جدید است تچهره

زاویه دید ، آرای  مو، ل اس یا حتي اندازه عكس تفاوت دارند عملكرد خردساالن در بازشناسي با كاه  

هاست شود. آیا دشواری خردساالن در پردازش چهره به خاطر كم ود تجربه در مواجهه با چهرهروبرو مي

 باشد.و یا اینكه سطح مهارتهای پردازش اطالعاتي آنها باعث عملكرد ضعیف آنها مي

                                                           
1 Campbell 

2 Tuck 
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به عنوان عاملي مهم در رشدد ایدن « تجربه»های مربوط به رشد توانایي بازشناسي چهره بر نق  نظریه

ازشناسي ب 1ی هسته كننده برای فعال كردناند. نق  تجربه به عنوان شلیکمهارت ادراكي تأكید داشته

مدورد بحدث و  چهدره 3شدكل بنددیو نیدز   2مشخصه هاچهره و یا به عنوان عامل اساسي در آموختن 

پردازان و پژوهشگران بوده است. موضوعي كه از لحاظ نظری دارای اهمیدت اسدت. نقد  پرس  نظریه

در جوامدع  كهتجربه در فراگیری مهارتهای بازشناسي چهره است. این سؤال مطرح است كه آیا كودكاني

بینند همان الگوی زماني را در ها را بیشتر در پوش   حجاب ميكنند و ط یعتاً خانماسالمي زندگي مي

داخلدي  یمشخصده هداها و تغییر آن بده بیروني چهره یمشخصه هاها )توجه اولیه به بازشناسي چهره

دهند. از لحاظ نظری این ينشان م از خود دهند كه كودكان غربيسالگي( نشان مي 12چهره در حدود 

های بیشتری برای یادگیری بازشناسدي چهدره برخوردارندد ایده كه كودكان در جوامع اسالمي از فرصت

های اجتمداعي كودكدان  در جوامدع توان فدر  نمدود كده تجربدهدارای اهمیت است. بر این اساس مي

عایدت حجداب اسدالمي كده داخلي چهدره  )بده خداطر ر یمشخصه هااسالمي بخاطر ضرورت توجه به 

دهد( در بازشناسي افراد به كودكدان امكدان بیروني چهره شامل مو و گوش را پوش  مي یمشخصه ها

دهد، برای بازشناسي افتراقي دهد تا زودتر از زمانیكه الگوی معمول تحول بازشناسي چهره نشان ميمي

هایي ه نمایندد. اینكده چندین تجربدهها، بیني و دهان( توجداخلي چهره)چشم یمشخصه هاها به چهره

چهره و یا بده عندوان رهدا كنندده اسدتعداد اختصاصدي  یمشخصه هاباعث آموختن مهارتهای پردازش 

 كنند هر كدام طرفداران خود را دارند.بازشناسي چهره عمل مي

ری هدای بصدهدای انسداني را بده دیگدر محركدهد نوزادان دو ماه پس از تولد چهرهتحقیقات نشان مي

توانند بین الگوهای در چند ساعت اول زندگي، نوزادان مي .(2002،  1بنتینو 4)كارمل  دهندترجیح مي

                                                           
1 Module :پس از دريافت محرك خاص و پردازش در درون كه به بيرون از خودش دسترسي ندارد و  اطالعات پردازشسيستم  يك

 خاصي مي انجامد.هسته، به بازنمايي 
2 Features 

3 Configuration 

4 Carmel 
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اند، تمیز قائدل شدوند متفاوت مرتب شده شكل بندیكه با مشخصه ها چهره مانند  و الگوهایي با همان 

دهندد بلكده ه تشدخیص ميها را از غیدر چهدر(.  این نوزادان نه تنها چهره1991و دیگران ،  2)جانسون

 8199،نو دیگرا 3های مادرشان را تنها در چند روز پس از تولد بازشناسي كنند )بوشنلتوانند چهرهمي

گیرد صورت مي  4نگرشناسي در سنین اولیه با پردازش كلعتقاد بر این است كه بازا .(2001 ،بوشنل  ;

هدای بیروندي و داخلدي چهرهی مشخصه هاي . در طول تحول، اهمیت نس (1991، 5)جانسون و مورتن

سدالگي كودكدان بده جدای توجده بده در حدود سدنین هفدت و یازده .كندافراد با افزای  سن تغییر مي

ی مشخصه هداتوانند صرفاً با پرداختن به هایشان، حال ميهمكالسي شناسایيبیروني در ی مشخصه ها

به ع ارتي دیگر نوجوانان و  .ود را بازشناسي كنندهای خها، بیني و دهان( همكالسيداخلي چهره )چشم

داخلدي چهدره توجده ی مشخصه هاجوانان قادرند همانند بزرگساالن در بازشناسي چهرة افراد آشنا، به 

های پژوه ، بازشناسي كل چهره در هر سدن بهتدر از (. بر اساس یافته1999و دیگران ،  6كنند )الیس

سدالگي در بداز شناسدي  9و نیدز اینكده كودكدان تدا حددود  های خداص چهدره بدودهبازشناسي قسمت

ند. در نكبیروني )و نه داخلي( بهتر عمل ميی مشخصه هاهای آشنا(  بر اساس هایشان )چهرههمكالسي

داخلدي و بیروندي  چهدره بدرای بازشناسدي تفداوتي ی مشخصه هاسالگي(  8-9كودكان بزرگتر )حدود 

. اعتقاد بر این بدیاداخلي اهمیت بیشتری ميی مشخصه هاتكیه به سالگي  10كردند. اما در حدود نمي

های داخلي كه از قسمت شكل بندیسال قادر به استفاده مؤثر از اطالعات  10است كه كودكان كمتر از 

هدای آشدنا آیند نیستند. ال ته تحقیقات در این زمینه عمدتاً مربوط به بازشناسي چهرهچهره بدست مي

آشدنا، هدای ناههای آشنا و ناآشنا در این است كده بدر خدالف چهرتفاوت عمده در چهرهبوده است. یک 

                                                                                                                                                                             
1 Bentin 

2 Johnson 

3 Bushnell 

4 Holistic 

5 Morton 

6 Ellis 
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ندا “هدای اندد )چهرههای مختلف مو مورد مشاهده قدرار گرفتههای آشنا از زوایای مختلف با س کچهره

ها آشدنا هایي كه نه بطور ط یعي و از طریق مواجهه مكرر بلكه از طریق آزمایشگاهي با آنیا چهره” آشنا

بیروني چهره ی مشخصه هاشناسي م تني بر باز، نتیجه نشان داد كه ق ل از سن هفت سالگي  .اند(شده

ها، بیني و دهان( اهمیدت داخلي چهره)چشمی مشخصه هاها( است و پس از هفت سالگي، )مو و گوش

 یابند.مي

و بزرگساالن ایراني صورت ان پژوه  حاضر، با هدف بررسي الگوی تحول توانایي بازشناسي چهره كودك

فرهنگي بدر عملكدرد افدراد در آزمدون  بازشناسدي  -های اجتماعيفرضیه تاثیر احتمالي تجربه گرفت تا

ای ( بدر2003واندت و دیگدران ) از روش . به این منظور ، را مورد بررسي قرار دهد ” نا آشنا“های چهره

. اسدتفاده شددای از كودكان و بزرگساالن ایراندي نمونه بررسي الگوی تحول ادراكي بازشناسي چهره در

 روش تحقیق توصیفي و از نو  تحولي مي باشد. 

 روش تحقيق: 

كده از میدان  بودنددساله و بزرگسداالن  9ساله،   5نفره از كودكان  22گروه  سهكنندگان شامل شركت

ند. بده دشدانتخداب  يمشهد به گونه ای تصدادف دان  آموزان مهدكودك، دبستان و دانشجویان دانشگاه

 دید شد. هر آزمودني آموزش مينفر زن( ارائه مي 15نفر مرد و  15قطعه فیلم ویدیویي ) 30ها آزمودني

گویدد: بده دوربدین، مي كردنشخصي در حین رودر این فیلم ،) 1تا پس از مشاهده هر فیلم در كامپیوتر

فردی  ه ی، چهرنددشفحه مانیتور  ااهر ميای كه در صاز بین دو چهرها )اسم فرد( هستم(Xمن  ،سالم

)در  M )در صورت انتخاب تصدویر سدمت چدو( و Zهای را كه در فیلم دیده است، با فشار دادن دكمه

ها هر میزان زمان نیاز داشدته باشدند، داده صورت انتخاب تصویر سمت راست( انتخاب كند. به آزمودني

توانند سریعتر انتخاب كنند. بدین ترتیب هر آزمودني به ه ميهر چ تا  شدمي خواسته از آنان شد امامي

                                                           
شرکت کنندگان به تکاليف بازشناسی چهره کامل، مشخصهه ههای داخ هی  پاسخ اندازه گيری سرعت و دقت ی جهتكامپيوتر نرم افزاری  1

   گران در آزمايشگاههای ع وم شناختی است.  پژوهشستفاده وسيع و بيرونی چهره مورد استفاده قرار گرفت. اين نرم افزار مورد ا
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داخلي و ده عدد برای ی مشخصه هاتكلیف بازشناسي چهره )ده عدد برای كل چهره، ده عدد برای  سي

ای تصدادفي انتخداب آنها بگونده ترتیب ارائه(. 1د)شكل شماره اد بیروني چهره( پاسخ ميی مشخصه ها

بدا  ،تكلیدف بازشناسدي آزمایشدي 9هر آزمودني بدا پاسدخگویي بده ،واقعي تست  شد. ق ل از اجرای مي

شد. همه ی شركت كنندگان در طي تكالیف آزمایشي با فشدار دادن دگمده هدا تكالیف آزمون آشنا مي

شد تا با سرعت تمام به محرك پاسخ دهند. همه ی شركت  مي نان خواستهآشدند و سپس از مي  آشنا

 .آرام مورد آزمون قرار گرفتندكنندگان در محیطي 

 

 

 

 

 

 
 

 حالت چهره كامل -1
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 حالت داخلي چهره -2

 

 

 

 

 
 حالت بیروني چهره -3

 : نمونه هایي از سه نو  محرك مورد استفاده در آزمای 1شكل شماره 

 

 

 نتايج :

هدر گدروه  در  محرك ها محاس ه گردید.  سپس برای هر آزمودني میانگین زمان واكن  به هر كدام از

ی داخلدي و  بیروندي(  و نیدز  درصدد مشخصه سني میانگین زمان واكن  )در هر نو  از محرك: كل، 

 پاسخ صحیح محاس ه  و گروه ها مورد مقایسه قرار گرفتند.

كلیدف درصد پاسخهای صحیح گروه های سني مختلف را در بازشناسدي سده ندو  ت شماره یک،نمودار  

 ی بیروندي چهدره ( نشدان مدي دهدد.مشخصه هداو  داخليی مشخصه هابازشناسي ) چهره ی كامل ، 

افدزای  مدي  دهيصحت پاسدخ ،نمودار نشان مي دهد در هر سه نو  از محرك ، با افزای  سنچنانكه 

رفتي پیش ، در هر سه محرك چهره های كامل ، داخلي و بیرونيچنانكه این نمودار نشان مي دهد یابد. 
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 %99،  %63بیشتری ) با صحت را   ، افراد چهره ی كامل سه سن مورد بررسي هرتحولي وجود دارد. در 

و  %69، %60چهدره ) محرك داخلدينس ت به سالگي (  21سالگي و  9سالگي ،  5به ترتیب در  %94و 

بده  %89و  %63،  %55بیروني چهره ) محركسالگي( و یا  21سالگي و  9سالگي ،  5به ترتیب در  83%

  باز شناسي كردند.سالگي(  21سالگي و  9سالگي ،  5ترتیب در 
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نمودار شماره یک: درصد پاسخ صحیح گروه های سني در بازشناسدي تكدالیف محدرك كامدل،داخلي و 

 بیروني 

 

 ×)چهدره كامدل 3× (21سن  × 9سن  × 5)سن  3به منظور بررسي آماری این نتایج ، تحلیل واریانس  

نتدایج نشدان داد كده اثدرات مسدتقیم سدن  بیروني( مورد استفاده قرار گرفت.  محرك × داخلي محرك

p<.000) ،224410 ( =63 2وF()    و حالت p<.000) ،114994 ( =126 2وF(معني دار )و اثدر   ند

در مدورد  توكي آزمون تعقی ي( معني دار نیست. )4Fو  p=.151) ،1.71 ( =126تعاملي سن و حالت 
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و  داخلدي محدرك، نشان داد كه عملكرد شركت كنندگان در هر سه حالت چهره كامل، حالتاصلي اثر 

 (. p<.05 بیروني با یكدیگر تفاوت معني دار دارند)  محرك

. در این تحلیدل  نمدرات و  محرك نیز مورد تحلیل قرار گرفتبه هر سه ن واكن  سپری شده در زمان

نادرست را انتخاب كرده بودند حذف گردید و فقط پاسخ هدای  زمان واكن  آزمودني هایي كه چهره ی 

 21و  9،  5میانگین زمان واكن  سه گروه سدني ، دو  شماره نموداردرست مورد بررسي قرار گرفتند.  

شماره دو  چنانكه نمودار  نشان مي دهد. ( و بیروني داخليكامل ، ) چهرهساله را به هر سه نو  محرك 

هر سه نو  محرك كاه  مي یابد. به ع ارتي دیگدر زمان باسخگویي در  ، ی  سننشان مي دهد با افزا

 3582msما شاهد افزایشي در سرعت بازشناسي مدي باشدیم. هدر سده گدروه سدني ، محدرك كامدل )

،2553ms  1514وms  را در مقایسه با محرك هدای  سالگي( 21سالگي و  9سالگي ،  5به ترتیب در

و بیروندي  سالگي( 21سالگي و  9سالگي ،  5به ترتیب در  1974msو  4003ms ،3432ms) داخلي

(3626ms ،2912ms  1912وms  21سالگي و  9سالگي ،  5به ترتیب در )با سرعت بیشتری  سالگي

ساله ، بازشناسي محرك داخلي ، طوالني تر از محرك های  9و  5در گروه های سني . بازشناسي كردند

 كامل و بیروني است.  
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 گروه های سني در بازشناسي تكالیف محرك كامل،داخلي و بیروني  زمان های واكن : دوار شماره نمود

 

 ×)چهدره كامدل 3× (21سن  × 9سن  × 5)سن  3به منظور بررسي آماری این نتایج ، تحلیل واریانس  

م سدن نتایج نشان داد كه اثدرات مسدتقی بیروني( مورد استفاده قرار گرفت. مشخصه  ×دروني مشخصه 

p<.000) ،224410 ( =63 2وF()    و حالت p<.02) ،5443 ( =126 2وF(معني دار )و اثر تعاملي   ند

در مدورد اثدر تدوكي ( معني دار نیست. آزمدون تعقی دي )4Fو  p=.151) ،1.71 ( =126سن و حالت 

 دار دارد) گروه های سني دیگر تفاوت معني دو اصلي سن، نشان داد كه زمان واكن  هر گروه سني با 

p<.01 .) 

 

 گيريبحث و نتيجه

(، مدا شداهد رونددی یدکهای مختلف سني)نمودار شدماره دهي در گروهصحیح پاسخ درصدبا توجه به 

ای كه با افزای  سن، بازشناسي چهره در هدر سده باشیم به گونهكنندگان ميتحولي در عملكرد شركت

یابد. این یافتده بیروني چهره به ود ميی ه هامشخصداخلي چهره و ی مشخصه های كامل، حالت چهره
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عملكدرد كودكدان در  ، ( همخواني دارد كه در آن با افزای  سن2003و دیگران ) 1با نتایج تحقیق وانت

 .بدیاای )كامل، داخلي و بیروني( به ود ميهر سه نو  محرك چهره

(، 2003تحقیدق واندت و دیگدران )های فرهنگي نمونه ایراندي بدا نمونده انگلیسدي در با توجه به تفاوت

دانند كه مي 2هایي است كه رشد توانایي بازشناسي چهره را فرایندی همگانيهمساني نتایج مؤید دیدگاه

های پردازش اطالعات مثل توجده و حافظده در نظر از تجربیات فرهنگي ، تحت تأثیر رشد ارفیتصرف

های پردازش اطالعات، جایگاه قابلیتعتقاد براینست كه ایابد. در این رویكرد، ها ، تحول ميی انسانهمه

( 2000)و همكاران  3خاصي در مغز دارد كه مسئول ادراك و بازشناسي چهره است. به عنوان مثال فرح

ها دارد. همچنین شواهد كه نواحي خاصي از كرتكس بزرگساالن، اختصاص به پردازش چهرهند نشان داد

ها، دهند فرایندهای عص ي و ادراكي مربوط به بازشناسدي چهدره انسدانزیادی وجود دارند كه نشان مي

و  5لدن گدویس  ،4)رامسدي كنندداند كه در شناسایي دیگر اشیاء عمدل ميمتمایز و مجزا از فرایندهایي

. چنین شواهدی، این واقعیت احتمالي را كه بدرای ادراك ( 2002رامسي و همكاران ،  ;  6،2005مارتي

(. ال ته در این رویكرد 2002و دیگران،  8وجود دارند افزای  داده است )مائورر 9هایي ذاتيچهره ،پیمانه

اند  )تجربده( از د كسدبحداقل قسمتي از به ود عملكرد بازشناسدي چهدره همدراه بدا افدزای  سدن، 

كده ندوزادان در یابد. ایناستعداد بازشناسي چهره اهمیت مي 9كنندههاست. تجربه به عنوان شلیکچهره

(  1981، 10ا و بره رئورر ماد) ه چهره مادر ترجیحي با ث ات دارندو ماهگي )و نه در هنگام تولد( نس ت ب

                                                           
1 Want 

2 Universal 

3 Farah 

4 Rasmey 

5 Langlois 

6 Marti 

7 Innate module 

8 Maurer 

9 Trigger 

11 Berrera 
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فرایندددی تحددولي د تجربددي  د كدده فراینددد پددردازش چهددره ممكددن اسددت تحددت تددأثیرنددكبیددان مي

ایدن  در رشدشدناختي دارد. 2چنین دیدگاهي ریشه در رویكرد ساخت د عصد ي (.1،2001)نلسونباشد

تواند به ساختارهای بالیدده های شناختي را كه ميرویكرد، نوعي نقطه شرو  ذاتي در فرایند بروز قابلیت

 (.1998 ،2199 ،4پذیرد )كارمیلوف د اسمیتبینجامد مي 3حیطه اختصاصي

(، جهت تحول توانایي بازشناسي چهدره پیشدنهادداده اندد، ترتیدب 2003در الگویي كه وانت و دیگران )

ی مشخصه هداترین به دشوارترین، به صورت بازشناسي چهره كامل، های چهره از سادهبازشناسي حالت

بیشتری در مقایسه بدا های كامل را با سهولت داخلي چهره است. كودكان چهرهی مشخصه هابیروني و 

بیروني بازشناسي مي كردند. بیشترین دشواری خردساالن ،زماني مشخصه داخلي و مشخصه های حالت

گردند. این در حالي اسدت داخلي چهره مج ور به بازشناسي چهره ی مشخصه هااست كه تنها براساس 

هدای ل و بازشناسدي حالتكه در بزرگسالي، افراد عملكرد مشدابهي در تكدالیف بازشناسدي چهدره كامد

 بیروني چهره داشتند.مشخصه داخلي و مشخصه 

های تواند این الگو را ت یین كند، گروهي از پژوهشگران به بروز ارفیتكه چه چیزی ميدر پاسخ به این

، بازشناسدي پژوهشدگران ایدن كنندد. بده اعتقداد جدید پردازشگری چهره در دوران بزرگسالي اشاره مي

تک اجزای چهدره، بیندي و یدا  چهره انسان، نیازمند كاری بیشتر از صرف بازشناسي تکقسمت داخلي 

های بالیده بازشناسي چهره )بزرگساالن(، شدامل (. رشد مهارت1980و همكاران،  5باشد )كریدهان مي

است. به ع ارت دیگر در یک فرد بزرگسال، تواندایي بازشناسدي چهدره عدالوه بدر  6 شكل بندیپردازش 

است )فاصدله بدین مشخصه ها آن  شكل بندیچهره نیازمند بازشناسي ی مشخصه هاتک سایي تکشنا

                                                           
1 Nelson 

2 Neuroconstructivist 

3 Domain specific mature structure 

4 Smith-Karmilof 

5 Carey 

6 igurational processingConf 
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شدكل داخلي چهره دارای اكثر عناصری اسدت كده در پدردازش مشخصه (.  ها، فاصله ابرو و چشمچشم

تدوان تحلیدل كدرد كده چدرا عملكدرد ها، ابروهدا، دهدان و بیندي(. بندابراین ميوجود دارد )چشم بندی

ها از بزرگساالن كمتر است. خردساالن فاقد توانایي و تجربه كافي هستند ن در بازشناسي چهرهخردساال

ها را به میدزان زیدادی بازشناسي كنند. در عو  كودكان چهره شكل بندیها را به طور تا بتوانند چهره

(،  ,19921994بده اعتقداد كدری و همكداران ) كنند.مجزای آنان بازشناسي ميی مشخصه هابراساس 

تواند ت ییني احتمالي بر دشواری بازشناسي آندان ها ميچهره شكل بندیناتواني خردساالن در پردازش 

تواندایي مدعي هستند كده  پژوهشگران در ت ییني دیگر ، بعضي از داخلي چهره باشد. ی مشخصه هااز 

ها به دسدت دهي چهرهراق ها تجربه آنان در افتچهره، از سال شكل بندیبزرگساالن در پردازش  بیشتر

هدا توجده در حالیكه نوزادان از ابتددای تولدد بده چهره (.2002گراند و ماردالك، آمده است )مائورر، لي

(، امّا تواندایي شناسدایي صددها چهدره در محدیط 1995و همكاران،  1دهند )پاسكالیسخاصي نشان مي

 رسد. رگسالي به اوج خود مياجتماعي كودك، رشدی تدریجي در طول زندگي دارد كه در بز

داخلدي ی مشخصده هداساله ایراني در بازشناسدي  9و  5دهند عملكرد كودكان نتایج اخیر كه نشان مي

( بر 2003باشد با نتایج پژوه  وانت و دیگران )بیروني چهره ميی مشخصه هاچهره، بهتر از بازشناسي 

( ، كودكان تا ق ل از ده سالگي، 2003دیگران )روی نمونه كودكان غربي تفاوت دارد. در پژوه  وانت و 

داخلدي چهدره( ی مشخصده هدابیروني چهره )در مقایسه با ی مشخصه هاعملكردی بهتر در بازشناسي 

مشخصه ها ، به در شناسایي انساناین قضیه معكوس مي گردد و آنان سالگي به بعد،  10داشتند ولي از 

 كنند.داخلي چهره بیشتر تكیه ميی ها

داخلدي ی مشخصده هدادهنده نق  تجربه در پردازش ( این امر نشان2003اعتقاد وانت و همكاران )به 

داخلي چهره )و در واقدع ی مشخصه هاباشد كه به صورتي كند و تدریجي توانایي پرداختن به چهره مي

ودكان بایدد ها، كدهد. جهت شناسایي بهتر انسانها( را در كودكان افزای  ميدرك بهتر تمایزات انسان

                                                           
1 Pascalis 
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كده دهد. با توجه به اینها را از یكدیگر تمیز مياز چهره توجه نمایند كه انساني یمشخصه هابتوانند بر 

بیروندي )موهدا، كاله(چهدره، از ث دات ی مشخصده هداداخلي )چشم، بیني( در مقایسه با ی مشخصه ها

نق   ، داخلي چهرهی مشخصه هاه ها، توجه ببیشتری برخوردارند لذا در فرایند شناسایي و تمیز انسان

هدا را از كده چهره يیمشخصه هدافراگیری  ( 2003به اعتقاد وانت و همكاران )كند. مهمتری را ایفا مي

داخلدي چهدره، از طریدق تجربده ی مشخصده هداسازد و اهمیت بیشتر قایل شدن به یكدیگر متمایز مي

 گیرد.صورت مي

كه عملكرد كودكان ایراني در بازشناسي را  حاضری تحقیق فتهیابه عنوان ت ییني محتمل، مي توان این 

بیروني چهره اسدت، ی مشخصه هاداخلي چهره ، بهتر از بازشناسي براساس ی مشخصه هاچهره از روی 

. بده عندوان مثدال پوشد  دادهای فرهنگي موجود بین جوامع اسالمي و غربدي توضدیح براساس تفاوت

جهدت اسدتفاده در فرایندد  بیروني )گوش، مو(ی مشخصه هافقدان  حجاب در جامعه اسالمي و در واقع

، كودكان را وادار به پدرداختن بده واقعي و در تلویزیون( )در عمده تعامالت اجتماعي هابازشناسي انسان

بیشدتر كودكدان  "تجربده"نماید. چنین موقعیتي، باعث ها، بیني( ميداخلي چهره )چشمی مشخصه ها

 گردد.داخلي چهره ميی مشخصه هاها براساس ی انسانایراني در تمایزگذار

ی نزدیک رشد توانایي بازشناسي چهره و رشد اجتماعي را مطرح مدي نتایج اخیر همچنین فرضیه رابطه

ای اساسدي در تعدامالت كه بازشناسي چهره و شناسایي افراد براساس چهره، جن دهبا توجه به اینسازد. 

وز تغییر در توانایي بازشناسي چهره در طول دوران كودكي تا بزرگسدالي توان بربین فردی است لذا مي

( بیدان 1999كه الیس و همكداران )ای اساسي از رشدشناختي و اجتماعي در نظر گرفت. چنانرا، جن ه

بیروني چهدره ی مشخصه هاها، بیني و دهان( در مقایسه با داخلي چهره )چشمی مشخصه هااند داشته

رود بدا باشدد. لدذا انتظدار مديو( اهمیت بیشتری جهدت ابدراز و درك هیجاندات دارا مي)ابرو، گوش و م

در  داخلي چهره، روابط اجتماعي كودك تسهیل گردد.ی مشخصه هادستیابي كودك به توانایي توجه به 
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مدي تواندد بده  این راستا انجام پژوهشي جهت روشن ساختن  رابطه رشد اجتماعي و رشد ادراك چهره 

  .دن چگونگي این روابط كمک نمایدروشن ش

در مجمو  ،پژوه  اخیر همخوان با نتایج ق لي، ضمن تأكید بر وجود فرایند رشد در بازشناسي چهدره، 

ی مشخصده هدانشان داد كه با افزای  سن عملكرد كودكان در هر سه حالت بازشناسدي چهدره كامدل، 

دهنده همگداني طرف نشدانین نتدایج از یدکیابد. ابیروني چهره به ود ميی مشخصه هاداخلي چهره و 

یابدد و از طرفدي بودن فرایند رشد بازشناسي چهره است كه در همه ی جوامع و فرهنگ هدا تحقدق مي

 .های انساني استتمیزدهنده چهرهی مشخصه هادیگر بیانگر نق  تجربه در فراگیری 
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Abstract: 

Title: 

Development of pathern of face recognition among Iranian sample  

 

Face recognition has been attended as a model of children’s perceptual skills 

development. Faces provide the most important visual stimulus for human 

communication. Identity, emotional expressions, age and gender are being 

understood by   attending to faces. So, having ability to read faces is an 

essential element of social and cognitive development. The research shows 



 18 

that children have more difficulty in recognition and encoding of faces than 

adults. It is unclear, however, whether this difficulty is due to their low 

information processing skills or their limited experiences on faces. The 

research aimed to investigates Iranian face recognition skills and to study the 

role of experience in developing face recognition ability. Participants were 

three groups of subjects including 22 5- years-olds, 22 9-year-olds and 22 

adults. They answered to face recognition tasks consisted in three 

conditions: full face, inner face and outer face. The results showed that in 

parallel to increasing age, there were an improvement on both speed and 

accuracy of responses. These results are consistent with those findings 

conducted in the western cultures demonstrating a development of children’s 

face recognition performance on all full, inner and outer tasks. The research 

support those who claim being universality in face recognition development. 

The research also supports the role of experience in learning to differentiate 

the human face features.  

 

Key terms: face recognition, internal and external features of face, 

perceptional development. 

 

 


