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 چکیده

زبانه و دوزبانه شهر آشخانه در آموزان یکمدت با هوش در دانشی کوتاههای فراشناختی و حافظهی مهارتش بررسی رابطههدف از این پژوه

شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. های کاربردی محسوب میباشد.این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهشمی 1393سال 

نفر بود؛ که مطابق با جدول  500ها شهر آشخانه ،که تعداد آن آموزان دختر چهارم دبیرستانانشجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه د

گیری طبقه ای صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه( به105زبانه نفر، یک 112نفر )دوزبانه  217ای به حجم کرجسی و مورگان نمونه

شده که شامل: پرسشنامه فراشناخت ی هر یک از متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استفادهگیرمنظور اندازهای انتخاب شد. بهچندمرحله

سؤال است. جهت  60( دارای 1962نوع آزمون و ماتریس پیشرونده ریون ) 7( دارای 1987ی وکسلر )سؤال، حافظه 20( دارای 1996اونیل )

دهد که تفاوت بین ها نشان میشده است. یافتهو استنباطی استفاده، روش آمار توصیفی SPSSافزار وتحلیل اطالعات از نرمتجزیه

زبانه و دوزبانه معنادار است که این تفاوت به نفع افراد دوزبانه مدت در بین دانش آموزان یکی کوتاههای فراشناختی، هوش و حافظهمهارت

زبانه مدت باالتری نسبت به همتایان یکی کوتاهی، هوش و حافظههای فراشناختطور معناداری میزان مهارتاست، یعنی افراد دوزبانه به

 خوددارند.

ها به ها و دوزبانهمدت، دریک زبانهی کوتاهها نشان داد که افزایش مهارت های فراشناختی و حافظه: نتایج حاصل از تحلیل دادهگیرینتیجه

تر در کسب مدت بیشی کوتاههای فراشناختی و حافظهل برخورداری از مهارتها به دلیحال دوزبانهشود. بااینافزایش هوش آنان منجر می

 زبانه برتری داشتند.هوش بر همتایان یک

 

 .زبانه، دوزبانهمدت، یکی کوتاههای فراشناختی، هوش، حافظهمهارت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

یار طوالنی دارد. از زمان افالطون و سقراط تا به امروز، شناخت ای بسشناخت موضوعی است که در میان مباحث فلسفی و روانشناسی، سابقه

های شناختی و تحول در چند دهه اخیر (. توجه روان شناسان به نظریه1393صورت های گوناگون موردبررسی قرارگرفته است )آقازاده،به

ی شناسی فراشناخت، حوزه(. روان1391به نقل از آقازاده،؛ 1389آبادی،اند )لطفقدری زیاد بوده است که آن را انقالب شناختی نام نهادهبه

نخستین کسی بود که گفتگو در مورد فراشناخت را آغاز کرد. « فالول»رسد می 1970اندیشه گری نوینی است که پیشینه آن به حدود دهه 

ی جدید و نوپایی است ی فراشناخت، نگرهیهشناسی فراشناخت، تأکید عمده بر آگاهی موجود انسانی از نظام شناخت خود است. نظردر روان

های فراشناختی به دانش آموزان، پیماید. درزمینه لزوم توجه به فراشناخت و آموزش مهارتهای آغازین خود را میکه در کشور ما هنوز گام

 .اند دهتربیتی طی چندین دهه بر آموزش راهبردهای ویژه یادگیری تأکید کراسالوین معتقد است روان شنآسان

شود، از دیرباز موردتوجه بوده است. زمینه توجه به عامل هوش ها موجب میعنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی رابین انسانهوش به

ر اند. فالسفه بتوجه قرار داده عنوان عامل سازش و بقا موردتوان مشاهده کرد. برای مثال زیست شناسان، هوش را بهرا در علوم مختلف می

، جنبش 1920تا  1900های اند. از سالعنوان معنای هوش و متخصصان تعلیم و تربیت، بر توانایی یادگیری تأکید داشتههای مجرد بهاندیشه

 (1389گیری هوش شناختی راهی پیدا کند.)کدیور،خواست برای اندازهجدیدی پدید آمد که می

های تحصیلی و گیر نبوده و برای تقویت آن تالش نكرده باشد. ازنظر مردم موفقیتهای حافظه خویش درکمتر فردی است که با توانمندی

اند که این دو با ها نشان دادهشغلی مستقیماً با این توانایی ارتباط دارد. اگرچه حافظه قوی به معنای هوش و خالقیت زیاد نیست اما آزمایش

 (.1391حافظه ارتباط مستقیم دارند)میكائیلی،

 پژوهشکلیات  -1

 بیان مسأله -1-1

شود ، عالوه بر های فراشناخت محسوب مییكی از بنیانهای فراشناختی یک فرایند اصلی در هوش است و حافظهرسد که مهارتبه نظر می

( 2010) 1كاراناین، آنچه بر نتیجه ارتباط این سه متغیر اثرگذار است، ورود متغیر دوزبانگی به این حوزه مطالعاتی است. پژوهش میسر و هم

معنی و ارتباط آن با حافظه نشان داد که زبانه در ارتباط با بررسی تأثیرات آواها در به یادسپاری کلمات بیبر روی دانش آموزان دوزبانه و یک

زبانه خود برترند. یکها در استفاده از زبان و ظرفیت باالی به خاطر سپاری کلمات و آواها، از همتایآنبا توجه به تجربه بیشتر دوزبانه

ها نشان داد که دانش آموزان زبانهها و یک( در ارتباط بامطالعه وضعیت هوش در دوزبانه2008) 2همچنین نتایج تحقیق هرمنز و همكاران

موجب فعالیت  اند که یادگیری زبان دوم( بر این عقیده2011) 3های شناختی باالتری برخوردارند. کیم و همكارانشدوزبانه از هوش و مهارت

های بیشتری از مغز افراد دوزبانه درگیر شود در زمان یادگیری بخشگردد، این امر موجی میکره راست مغز در یادگیرندگان میبیشتر نیم

  ی افراد دوزبانه را ناشی از این ساختار دانست.های شناختی، هوشی و حافظهتوان برتری فعالیتیادگیری باشند، بنابراین می

                                                           
1 Messer,Leseman,Aziza&Mayo 
2 Hermans,Knoors,ormel,Verhoeven 
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مدت  با هوش در دانش ی کوتاههای فراشناختی و حافظهی مهارتتوجه به مطالب فوق مسئله اصلی پژوهش تعیین و تبیین رابطه با

 زبانه و دوزبانه است.یکآموزآن

هوش در دانش  مدت بای کوتاههای فراشناختی و حافظهی مهارترابطهدرواقع ما در این پژوهش درز پی پاسخ دادن به این سؤال هستیم که 

 زبانه و دوزبانه چگونه است؟یکآموزان 

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش -1-2

توان کشوری را یافت که الاقل بخش کوچكی از جمعیت آن به ندرت میامروزه دوزبانگی و یا حتی چندزبانگی یک امر رایج است و تقریباً به

( در بسیاری از کشورها عالوه بر زبان مادری یا زبان رسمی 1388ل از یوسفی و همكاران،؛ به نق1،1995دو یا چند زبان تكلم نكنند. )ارگالیون

گروه یا جامعه زبانی را  11، در ایران 1355(. طبق آمار سال 2،1987هایی نیز وجود دارد )والبرگها و گویشهای دیگر، لهجهآموزشی، زبان

( .پژوهشگر با در نظر گرفتن این نیاز و ضرورت به کاوش و پژوهش 1388و همكاران،؛ به نقل از یوسفی 1380تمیز داده و شناختند )وثوقی،

پرورش را قانع کند تا شرایط یادگیری دو  و های این تحقیق بتواند متولیان آموزشدر این زمینه پرداخته تا در صورت معنادار بودن یافته

 .طور همزمان فراهم آورندزبان را به

 اهداف پژوهش -1-3

 کلی پژوهش هدف

 زبانه و دوزبانهآموزان یکمدت در دانشی کوتاههای فراشناختی و حافظهی هوش بامهارتتعیین رابطه

 اهداف جزئی پژوهش

 زبانه های فراشناختی در دانش آموزان یکمدت و مهارتی کوتاهی هوش با حافظهتعیین رابطه -1

 زبانه های فراشناختی در دانش آموزان دوهارتمدت و می کوتاهی هوش با حافظهتعیین رابطه -2

 تعیین تفاوت هوش در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه  -3

 ی کوتاه مدت در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانهتعیین تفاوت حافظه -4

 تعیین تفاوت مهارت های فراشناختی در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه -5

 شهای پژوهفرضیه -1-4

 فرضیه اصلی

 زبانه و دوزبانه اثر مستقیم دارد.مدت دانش آموزان یکی کوتاههای فراشناختی و حافظههوش بامهارت -

                                                           
1 Ergaliun 
2 valberg 
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 های جزئیفرضیه

 زبانه رابطه دارد.آموزان یکهای فراشناختی دانشمدت و مهارتی کوتاههوش با حافظه -1

 آموزان دوزبانه رابطه دارد.دانش های فراشناختیمدت و مهارتی کوتاههوش با حافظه -2

 زبانه و دوزبانه تفاوت معنادار وجود دارد.بین هوش دانش آموزان یک -3

 زبانه و دوزبانه تفاوت معنادار وجود دارد.مدت دانش آموزان یکی کوتاهبین حافظه -4

 د دارد. زبانه و دوزبانه تفاوت معنادار وجوهای فراشناختی دانش آموزان یکبین مهارت -5

 مبانی نظری و ادبیات تحقیق -2

 دوزبانگی -2-1

داند و از آن دو استفاده شود که قادر است کالم خود را به دو زبان مطرح کند و یا فردی که دو زبان را میاصطالح دوزبانه به فردی اطالق می

ویژه در بعد ها در آن دو زبان، بهشود که توانش زبانی آنیهایی اطالق م(. عموماً اصطالح دوزبانه به افراد یا گروه1،5120کند )مكیانمی

مطالعۀ حاضر درصدد است رویۀ اخیر برخی از پژوهشگران را، مبنی بر معطوف کردن توجه از . کالمی، در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد

شوند که عالوه بر زبان این اساس، افرادی دوزبانه تلقی میهای آن زبان، دنبال کند. بر زبان به فراگیری مهارتیادگیری قوانین حاکم بر یک

ها، عوامل مرتبط دیگر نظیر زبان دوم را داشته باشند. عالوه بر این عوامل و تعامالت آنهای یکمادری خود حداقل توانایی درزمینۀ مهارت

 (.2013و همكاران، 2ته شوند )موهانتیسن، جنسیت، حافظه، استعداد زبانی و انگیزش نیز باید در این زمینه در نظر گرف

کند. از ویژه بسته به جایگاه نسبی دو زبان در دو جامعه فرق میدر مورد رشد ذهنی، نوع دوزبانگی بسته به محیط فرهنگی و اجتماعی و به

 .این نظر دو نوع دوزبانگی متبادر است: دوزبانگی کاهشی و دوزبانگی افزایشی

 دوزبانگی و هوش -2-2

ویژه تاً رابطۀ بین دوزبانگی و هوش موضوعی درخور بحث بوده است. مسئلۀ تأثیر دوزبانگی در محتوای شناختی و فرایندهای ذهنی، بهطبیع

 5( و منجر به دو دیدگاه متقابل شده است: دیدگاه مبتنی بر دوزبانگی کاهشی4،1220)بهاتیا (3،8200ای طوالنی دارد )گارسیاهوش، تاریخچه

 6.بتنی بر دوزبانگی افزایشیو دیدگاه م

 

 

                                                           
1 mckian 
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 مدتحافظه کوتاه -2-3

بندی و رمزگردانی موضوعات در ذهن در زمان صورت کلی نوعی توانمندی ذهنی است که عبارت است از توانایی نگهداری، طبقهحافظه به

پردازد ه درروان شناسی به این امر میدیگر بحث حافظعبارت( به1،1520ها در آینده )مدین، راس، مارک منحال و یادآوری و بازخوانی آن

دهی، بسط معنایی و پردازش شده چگونه سازمانشده، آنچه ذخیرهکه اطالعات حسی، شنیداری، دیداری و معنایی چگونه ثبت و ذخیره

 (2،3201شود و فرایندهای ذهنی دخیل در یادآوری و بازیابی کدامند )میر و همكارانمی

صورت منفعل اشاره دارد. اطالعاتی که غالباً شامل ارقام زمان محدود و بهایی نگهداری و استفاده از اطالعات در مدتمدت، به توانحافظه کوتاه

شوند و سپس به حافظه بلندمدت شوند و در اختیار حافظه کاری قرار داده میصورت متوالی و به ترتیب تولید میشوند و بهیا کلمات می

 (2010وهمكاران،گردند )باولیور منتقل می

 هوش -2-4

های هوش در عمل شود و نظریهاصطالح هوش فقط نامی است که به فرایندهای ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطالق می

از های مختلف و دیگر متغیرهای شخصیتی است که (. چنین رفتاری شامل توانایی1985های مربوط به رفتار هوشمندانه است )ایكن،نظریه

های آشكار افراد کند؛ بنابراین هوش یک برچسب کلی برای گروهی از فرایندهاست که از رفتارها و پاسخفردی به فرد دیگر تفاوت می

گیری نیست )پاشا توان فنون حل مسئله را مشاهده کرد و نتایج حاصل از بكار بستن این مشاهده و اندازهمثال میعنوانشود. بهاستنباط می

 (.1392شریفی،

شود. های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده میهای روانی است که جلوهترین فرایندهتوجهترین و جالبهوش یكی از جذاب

رؤیت نیست. به علت دارا بودن چنین ویژگی تعریف آن مشكل کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابلای را بیان میواژه هوش کیفیت پدیده

آید؛ بالفاصله نوعی توانایی ذهنی را در یاد انسان که صحبت از هوش به میان میوقتی. شده استرو تعاریف متعددی از آن ارائهاست و ازاین

توانایی درک و فهم امور؛ توانایی حل مشكالت؛ استعداد یادگیری؛ علت پیشرفت بعضی از افراد و شكست بعضی دیگر؛ توانایی . کند زنده می

تری از هوش اند تا تعریف دقیقهای کلی، روانشناسان و پژوهشگران کوشیدهرغم این توصیفها. بههای دشوار؛ و مانند اینزگاری با موقعیتسا

 (.1390به دست دهند )اسماعیلی و گودرزی،

گردد و ازنظر روانی نقش انطباق و میهای قشر خارجی مغز )کورتكس( آشكار ای است که در اثر فعالیت یاختهازنظر فیزیولوژی، هوش پدیده

 (.1390سازگاری موجود زنده با شرایط محیطی و زیستی را بر عهده دارد )عظیمی،

 های فراشناختیمهارت -2-5

آموزانی است که وپرورش به دنبال تربیت دانشاگر آموزش. ترین شعارهای روز در روانشناسی و تعلیم و تربیت استفراشناخت یكی از تازه

ی متحول فردا برآیند؛ و مسئولیت یادگیری خویش را بر عهده گیرند باید فراشناخت را در ی حل مسائل مختلف جامعهبتوانند از عهده

                                                           
1 Medin, Ross & Markman 
2 Meyer, Salimpoor, Wu, Geary & Menon 
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کند تا خودشان را با های فراشناختی به افراد کمک میهای فراشناختی بپردازند؛ زیرا مهارتهای خود وارد کنند و به گسترش مهارتبرنامه

 (1381. )فوالدچنگ ، ی جدید سازگار کنندهاموقعیت

های شود که هر کس درباره نظام شناختی خودش دارد. فراشناخت ازجمله راهفراشناخت یا فراسوی شناخت به معرفت یا شناختی گفته می

هایی نظارت دارد ، به مهارتشوداندیشیدن درباره اندیشیدن خوانده می"دار ساختن یادگیری است. فراشناخت که نوعی مهارت است و معنی

 (1390که در طول یادگیری و آموزش فعال است )شعاری نژاد، 

ها برای رسیدن به اهداف یادگیری است؛ اصطالح فراشناخت، دانش فرد درباره فرآیندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آن

 (.1386خود است )سیف، دیگر فراشناخت، دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختیعبارتبه

 نقش مهارت فراشناخت در فرآیند یادگیری -2-6

دهی، تكرار و مرور ذهنی و بسط یا ایجاد ارتباط بین مطالب است. فراشناخت به معنی آگاهی از منظور از راهبردهای شناختی، سازمان

اند، راهبردهای فراشناختی، تدابیری برای ادگیرییادگیری خویشتن و نظارت بر آن است. همچنان که راهبردهای شناختی، راهبردهای ی

ریزی، نظارت و نظم دهی توان در سه دسته برنامهها هستند. راهبردهای عمده فراشناختی را مینظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آن

 (.1،1120قرارداد )ولفولک

 روش شناسی پژوهش -3

 روش تحقیق -3-1

ی های فراشناختی و حافظهی مهارتوع همبستگی است که محقق در آن درصدد پیدا کردن رابطهپژوهش حاضر تحقیق توصیفی، از ن

 زبانه و دوزبانه است.مدت باهوش در دانش آموزان یککوتاه

 و نمونه آماری جامعه آماری -3-2

ل به تحصیل در دبیرستان های سطح زبانه و دوزبانه مشغوجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر چهارم دبیرستان یک

 نفر است. 500پرورش شهرستان مانه و سملقان برابر با  و است؛ که بر اساس آمار اداره آموزش 93-94شهر آشخانه در سال تحصیلی 

 شدند.نفر انتخاب 217تعداد    2از کل جامعه تحقیق، بر اساس فرمول جدول کرجسی مورگان

 گردآوری اطالعات ابزارو  گیریروش نمونه -3-3

  ند.انتخاب شد ( نفر 105 زبانهیک نفر، 112 دوزبانه)ایای مرحلهگیری طبقهتصادفی و با استفاده از روش نمونه صورتبهاز جامعه حاضر 

هش مورد ی وکسلر در این پژو، پرسشنامه ماتریس ریون و پرسشنامه حافظه1های فراشناختی اونیل و عابدیهای  پرسشنامه مهارتابزار

 قرار گرفتند. استفاده

                                                           
1 Wollfolk 
2 Kerjeci & morgan 
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 هاتحلیل دادهتجزیه و های روش -3-4

گویی به فرضیه اول و دوم از ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد. جهت پاسخدر این پژوهش روش تحلیل داده

 های مستقل استفاده شد.گروه tاز آزمون  گویی به سه فرضیه بعدیگام و جهت پاسخبهتحلیل رگرسیون چند متغیره گام

 

 تجزیه و تحلیل داده ها -4

 های توصیفیشاخص -4-1

 های آنهای فراشناختی و خرده مؤلفههای توصیفی مهارت( شاخص1 -4)جدول 

 متغیرها  تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین نمره بیشترین نمره

  زبانهیک 105 32.41 3.45 24 48

 دوزبانه 112 65.25 2.14 26 49 آگاهی

  زبانهیک 105 25.67 2.41 25 51

 دوزبانه 112 53.39 2.35 33 54 ریزیبرنامه

  زبانهیک 105 31.17 3.64 27 45

 دوزبانه 112 45.24 2.74 35 61 راهبرد شناختی

  زبانهیک 105 37.14 4.21 24 43

 دوزبانه 112 54.24 3.65 28 55 بررسی خود

  زبانهیک 105 126.39 6.67 42 70

 دوزبانه 112 218.12 5.74 49 75 فراشناخت

 

های آن از قبیل میانگین، انحراف استاندارد کمترین نمره و بیشترین های فراشناختی و خرده مؤلفههای توصیفی مهارت( شاخص1-4)جدول 

اند از آگاهی های فراشناختی به ترتیب عبارتهای مهارتین در میان خرده مؤلفهدهد. بر این اساس باالترین و کمترین میانگنمره را نشان می

( و بیشترین نمره مربوط 21زبانه( است. همچنین کمترین نمره مربوط به بررسی خود )برای یک 31.17ریزی )برای دوزبانه( و برنامه 65.25)

                                                                                                                                                                                        
1 ONeil&Abedi 
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، 42، 56.24ها به ترتیب )زبانههای فراشناخت برای یکرین نمره مهارت( است. همچنین میانگین، کمترین و بیشت61به راهبرد شناختی )

 ( است.49،75، 71.35ها )( و برای دوزبانه70

 هاهای آنمدت و هوش و خرده مؤلفههای توصیفی حافظه کوتاه( شاخص2 -4)جدول 

 متغیرها  تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین نمره بیشترین نمره

  زبانهیک 105 15.36 1.75 8 24

 دوزبانه 112 18.41 1.15 10 29 آگاهی شخصی

  زبانهیک 105 11.15 1.36 5 17

 دوزبانه 112 13.24 1.24 8 22 یابیآگاهی جهت

  زبانهیک 105 4.21 0.32 2 5

 دوزبانه 112 5.24 0.24 3 7 کنترل ذهنی

  زبانهیک 105 10.65 1.32 8 15

 دوزبانه 112 15.24 0.96 9 18 حافظه منطقی

  زبانهیک 105 2.41 0.36 1 4

 دوزبانه 112 4.65 0.15 3 5 تكرار ارقام

  زبانهیک 105 3.45 1.24 3 5

 دوزبانه 112 4.25 1.00 4 6 حافظه بینایی

  زبانهیک 105 12.36 2.36 6 14

 دوزبانه 112 14.36 1.47 9 19 هایادگیری تداعی

  زبانهیک 105 55.41 6.35 33 58

 دوزبانه 112 75.35 4.75 42 60 حافظه

 هوش زبانهیک 105 44.24 4.25 21 51

 دوزبانه 112 53.21 3.68 26 54
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دهد. میانگین، انحراف های آن از قبیل میانگین، انحراف استاندارد کمترین نمره و بیشترین نمره را نشان میمدت و خرده مؤلفهکوتاه

ها به ( و برای دوزبانه55.41،6.35،33،58اند از )ها به ترتیب عبارتزبانهمدت برای یکرد، کمترین و بیشترین نمره حافظه کوتاهاستاندا

مدت به ترتیب های حافظه کوتاه(. بر این اساس باالترین و کمترین میانگین در میان خرده مؤلفه75.35،4.75،42،60اند از )ترتیب عبارت

 1زبانه( است. همچنین کمترین نمره مربوط به تكرار ارقام )برای یک 41/2برای دوزبانه( و تكرار ارقام ) 41/18از آگاهی شخصی )اند عبارت

 برای دوزبانه( است. 29زبانه( و بیشترین نمره مربوط به آگاهی شخصی )برای یک

 های آماریبررسی مفروضات تحلیل -4-2

 اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها -وف( نتایج آزمون کالموگر3-4)جدول 

 اسمیرنوف -کالموگروف z تعداد 

 0.84 217 های فراشناختیمهارت

 1.21 217 مدتحافظه کوتاه

 1.44 217 هوش

مدت با مقدار ه( حافظه کوتاz=84/0های فراشناختی با مقدار )دهد، توزیع متغیرهای مهارت( نشان می3-4شده در )جدول نتایج درج

(21/1=z( و هوش با مقدار )44/1=zدر جامعه نرمال است؛ بنابراین پیش )های آمار پارامتریک برقرار است. عالوه بر فرض استفاده از آزمون

که نتایج این است ا ـخطاهل تقالـسای ـسربرای رـبواتسن بین/ ن دوروـماند از آزها دو مفروضه دیگر رگرسیون عبارتنرمال بودن توزیع داده

ن هم خطی وـمدهنده استقالل خطاهاست. مفروضه بعدی آزبود که نشان 68/1تا  3/1کنندگان بین آزمون نشان داد که دامنه نمرات شرکت

شود که دامنه این دو شاخص در پژوهش حاضر بین سنجیده مییانس رم وارتوو عامل شاخص ضریبتحمل )تولرنس( دو با متغیرهاست که 

رو هر سه مفروضه استفاده از رگرسیون در این تحقیق دهنده هم خطی متغیرهای تحقیق است. ازاینبود. این یافته نشان 49/0تا  16/0

 توان از آمار پارامتریک استفاده کرد.برقرار بود. لذا می

 هاوتحلیل استنباطی داده تجزیه -3 -4

ترتیب که اینشده است. بهاستفاده Tگام و آزمون بهون چند متغیره گامدر پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به فرضیات از تحلیل رگرسی 

متغیر و جهت تحلیل فرضیه دوم از تحلیل رگرسیون چندمتغیره  5گام با بهجهت تحلیل فرضیه اول از تحلیل رگرسیون چند متغیره گام

 ده است.شاستفاده Tگام با هشت متغیر و برای فرضیه سوم تا پنجم از آزمون بهگام

 هافرضیهآزمون  -4 -4

 فرضیه اول: -4-4-1

 زبانه رابطه وجود دارد؟مدت در دانش آموزان یکی کوتاههای فراشناختی و حافظهبین هوش با مهارت
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 گام برای ورودبهمدت از تحلیل رگرسیون چندمتغیره با روش گامهای فراشناختی و حافظه کوتاهبینی هوش بر اساس مهارتجهت پیش

ها بینی کننده اصلی و خرده متغیرهای آن(. در این تحلیل متغیرهای پیش4-4بینی در مدل رگرسیون استفاده شد )جدول متغیرهای پیش

ها برای تغییرات هوش مشخص بینی هر یک از آنهای متوالی وارد تحلیل شدند تا میزان پیشبر اساس باالترین ضرایب همبستگی در گام

ها وارد معادله رگرسیون ریزی، آگاهی جهت بینی، حافظه بینایی و یادگیری تداعیمتغیر آگاهی، برنامه 5دهد که میگردد. مدل نشان 

 اند.شده

 گامبهشده در تحلیل رگرسیون گام( لیست متغیرها واردشده و حذف4-4)جدول 

 روش شدهمتغیرهای حذف متغیرهای ورودی مدل

 رگرسیون چند متغیره راهبرد شناختی آگاهی 1

 بررسی خود ریزیبرنامه 2

 آگاهی شخصی آگاهی جهت بینی 3

 حافظه منطقی حافظه بینایی 4

 کنترل ذهنی هایادگیری تداعی 5

 تكرار ارقام

 

غیرهای آگاهی، دهد. بر این اساس متگام را نشان میبهشده در تحلیل رگرسیون گام( لیست متغیرها واردشده و حذف4-4نتایج )جدول 

که خرده متغیرهای راهبرد شناختی، بررسی اند درحالیها وارد مدل شدهریزی، آگاهی جهت بینی، حافظه بینایی و یادگیری تداعیبرنامه

 .اندشدهخود، آگاهی شخصی، حافظه منطقی، کنترل ذهنی و تكرار ارقام معنادار نشده و از مدل حذف

 های فراشناختیمدت و مهارتگام هوش برحسب حافظه کوتاهبهن گام( نتایج تحلیل رگرسیو5-4)جدول 

سطح  SS dF MS F منابع تغییر مدل

 داریمعنی

r 2r 
R square 

Adjusted 

آزمون 

 واتسن

 مفروضه خطی

 VIF تولرنس

 28/0 34/0 8/1 49/0 49/0 70/0 001/0 327/367 136/21453 1 136/21453 رگرسیون 1

 28/0 34/0 41/1 007/57 103 789/6726 باقیمانده

 21/0 37/0 3/1 50/0 51/0 60/0 001/0 714/547 711/13023 2 421/26047 رگرسیون 2

 21/0 37/0 3/1 18/227 102 504/2132 باقیمانده
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 22/0 44/0 4/1 55/0 56/0 73/0 001/0 77/956 308/9393 3 925/28179 رگرسیون 3

 22/0 44/0 4/1 504/2132 101 504/2132 باقیمانده

 38/0 39/0 2/1 56/0 57/0 76/0 001/0 61/557 981/7044 4 925/28179 رگرسیون 4

 38/0 39/0 2/1 504/2132 100 504/2132 باقیمانده

 30/0 31/0 9/1 59/0 60/0 77/0 001/0 82/250 985/5635 5 925/28179 رگرسیون 5

 30/0 31/0 9/1 504/2132 99 504/2132 باقیمانده

 : هوشمتغیر وابسته

 هاریزی، آگاهی جهت بینی، حافظه بینایی و یادگیری تداعی: آگاهی، برنامهبینی کنندهمتغیرهای پیش

 2=(. اضافه شدن مدل 49/0R Squareشود )طریق آگاهی، توجیه می شده در هوش ازاز واریانس مشاهده %49کند که مشخص می 1مدل 

 3و  1، 5، 2ها( به ترتیب باعث افزوده شدن )یادگیری تداعی5)حافظه بینایی( مدل 4)آگاهی جهت بینی( و مدل  3ریزی(، مدل )برنامه

=(. با توجه به 60/0R Squareکنند )را تبیین میدرصد از واریانس هوش  60هم مدل روی 5شود. بدین ترتیب درصد به واریانس قبلی می

های گیریم بین یادگیری مهارتنتیجه می %99است فرضیه صفر رد شده و با اطمینان  01/0تر از ( که کوچکPداری )و سطح معنی Fمقدار 

 شود.بینی میمدت پیشحافظه کوتاه های فراشناختی ومدت با هوش رابطه وجود دارد. لذا هوش بر اساس مهارتفراشناختی و حافظه کوتاه

 بینی کننده در تحلیل رگرسیون هوش(: ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش6-4)جدول 

 Pسطح معناداری  Bbeta Tضریب استاندارد  B SE مدل

 001/0 387/18 856/0 32/5 861/0 مقدار ثابت 1

 002/0 322/12 704/0 185/0 450/0 آگاهی

 002/0 322/14 643/0 225/5 544/0 مقدار ثابت 2

 001/0 821/10 154/0 198/0 500/0 ریزیبرنامه

 001/0 295/15 856/0 421/5 455/0 مقدار ثابت 3

 001/0 276/12 878/0 284/0 450/0 آگاهی جهت بینی

 001/0 654/0 -427/0 428/0 307/0 مقدار ثابت 4

 003/0 -405/4 290/0 403/0 309/0 حافظه بینایی
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 001/0 295/15 856/0 421/5 455/0 مقدار ثابت 5

 001/0 276/12 878/0 284/0 450/0 هایادگیری تداعی

 

 : هوشمتغیر وابسته

 هاریزی، آگاهی جهت بینی، حافظه بینایی و یادگیری تداعی: آگاهی، برنامهبینی کنندهمتغیرهای پیش

های بتا در ستون ضرایب بتای استانداردشده برای ارزیابی سهم هر شده است. وزنهداری ارائو سطح معنی t، بتا، B( مقدار 6-4در )جدول  

گوید که با تغییر یک واحد در متغیر مستقل، چند واحد تغییر در متغیر رود. این ضرایب به ما مییک از متغیرها در معادله رگرسیون بكار می

ها به ترتیب نمرات یابی، حافظه بینایی و یادگیری تداعیریزی، آگاهی جهتمهدهد. افزایش یک واحد در نمره آگاهی، برناوابسته رخ می

 دهند.هوش را افزایش می

 فرضیه دوم: -4-4-2

 مدت باهوش در دانش آموزان دوزبانه رابطه وجود دارد؟های فراشناختی و حافظه کوتاهبین مهارت

گام برای ورود بهمدت از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گاموتاههای فراشناختی و حافظه کبینی هوش بر اساس مهارتجهت پیش 

ها بینی کننده اصلی و خرده متغیرهای آن(. در این تحلیل متغیرهای پیش7-4بینی در مدل رگرسیون استفاده شد )جدول متغیرهای پیش

ها برای تغییرات هوش مشخص بینی هر یک از آنپیشهای متوالی وارد تحلیل شدند تا میزان بر اساس باالترین ضرایب همبستگی در گام

یابی، حافظه منطقی، حافظه بینایی ریزی، راهبرد شناختی، آگاهی شخصی، آگاهی جهتمتغیر آگاهی، برنامه 8دهد که گردد. مدل نشان می

 اند.ها وارد معادله رگرسیون شدهو یادگیری تداعی

 گامبهه در تحلیل رگرسیون گامشد( لیست متغیرها واردشده و حذف7-4)جدول 

 روش شدهمتغیرهای حذف متغیرهای ورودی مدل

 رگرسیون چند متغیره بررسی خود آگاهی 1

  برنامه ریزی 2

 کنترل ذهنی راهبردشناختی 3

  آگاهی شخصی 4

 تكرار ارقام آگاهی جهت بینی 5

   حافظه منطقی 6
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  حافظه بینایی 7

  یادگیری تداعی ها 8

لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون گام به گام را نشان می دهد. بر این اساس متغیر های آگاهی ، برنامه  7-4نتایج جدول شماره

ریزی ،راهبرد شناختی،آگاهی شخصی، آگاهی جهت بینی،حافظه منطقی،حافظه بینایی و یادگیری تداعی ها وارد مدل شده اند درحالیكه 

 ی بررسی خود ،کنترل ذهنی و تكرار ارقام معنادار نشده و از مدل حذف شده اند.خرده متغیر ها

 گامبهشده در تحلیل رگرسیون گام( لیست متغیرها واردشده و حذف8-4)جدول 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. R R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

 40/0 41/0 69/0 001/0 008/384 24/3218 1 3218/249 رگرسیون 1

 381/8 110 980/541 باقیمانده

 43/0 43/0 70/0 001/0 244/352 58/1802 1 3605/169 رگرسیون 2

 117/5 109 593/621 باقیمانده

 43/0 44/0 71/0 001/0 911/646 30/1321 3 3963/905 رگرسیون 3

 042/2 108 234/885 باقیمانده

 45/0 47/0 72/0 001/0 1482483 1049/69 4 4198/790 رگرسیون 4

 1321/302 107 1049/697 باقیمانده

 48/0 49/0 73/0 001/0 1993984 59/1399 5 790/4198 رگرسیون 5

 504/132 106 504/132 باقیمانده

 53/0 55/0 74/0 001/0 2415423 29/6062 6 29/6062 رگرسیون 6

 02/119 105 96/43324 باقیمانده

 55/0 56/0 78/0 001/0 2652135 79/4215 7 59/8431 رگرسیون 7

 8/112 104 66/40955 باقیمانده

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 60/0 61/0 79/0 001/0 2985412 88/3558 8 66/10675 رگرسیون 8

 93/106 103 59/38711 باقیمانده

 

 هوش: متغیر وابسته

ریزی، راهبرد شناختی، آگاهی شخصی، آگاهی جهت بینی، حافظه منطقی، حافظه بینایی و : آگاهی، برنامهبینی کنندهمتغیرهای پیش

 یادگیری تداعی

 شودشده در هوش از طریق آگاهی توجیه میاز واریانس مشاهده %41کند که مشخص می 1مدل 

 (41/0R Square اضافه شدن مدل .)=آگاهی جهت بینی( 5)آگاهی شخصی( مدل 4)راهبرد شناختی( و مدل  3ریزی(، مدل )برنامه 2(

درصد به  5و  3،2،6،1، 1، 2ها( به ترتیب باعث افزوده شدن )یادگیری تداعی 8)حافظه بینایی( مدل  7)حافظه منطقی( مدل  6مدل 

=(. با توجه به مقدار 61/0R Squareکنند )وش را تبیین میدرصد از واریانس ه 61هم شود. بدین ترتیب هشت مدل رویواریانس قبلی می

F و سطح معنی( داریPکه کوچک ) مدت و گیریم بین حافظه کوتاهنتیجه می %99است فرضیه صفر رد شده و با اطمینان  01/0تر از

 شود.بینی میمدت پیشکوتاه های فراشناختی و حافظههای فراشناختی باهوش رابطه وجود دارد. لذا هوش بر اساس مهارتمهارت

 بینی کننده در تحلیل رگرسیون هوش(: ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش9-4)جدول 

 B SE Beta t P مدل

 001/0 31/20  90/3 03/112 مقدار ثابت 1

 001/0 51/5 28/0 21/0 44/0 آگاهی 2

 001/0 10/6 66/0 05/0 37/0 ریزیبرنامه 3

 001/0 12/5 61/0 02/0 13/0 راهبرد شناختی 4

 002/0 11/2 17/0 01/0 20/0 آگاهی شخصی 5

 001/0 23/5 26/0 05/0 17/0 یابیآگاهی جهت 6

 001/0 12/4 54/0 03/0 25/0 حافظه منطقی 7

 001/0 11/3 37/0 12/0 32/0 حافظه بینایی 8

 001/0 23/6 64/0 34/0 54/0 هایادگیری تداعی 9

 متغیر وابسته: هوش
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یابی، حافظه منطقی، حافظه بینایی، یادگیری ریزی، راهبرد شناختی، آگاهی شخصی، آگاهی جهتبینی کننده: آگاهی، برنامههای پیشمتغیر

 هاتداعی

های بتا در ستون ضرایب بتای استانداردشده برای ارزیابی سهم هر شده است. وزنداری ارائهو سطح معنی t، بتا، B( مقدار 9-4در )جدول 

گوید که با تغییر یک واحد در متغیر مستقل چند واحد تغییر در -رود. این ضرایب به ما میز متغیرها در معادله رگرسیون بكار مییک ا

دهد. متغیر هوش را افزایش می 28/0اندازه اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر بهدهد. بر این اساس اگر آگاهی بهمتغیر وابسته رخ می

متغیر هوش را  17/0و  61/0و  66/0اندازه ریزی، راهبرد شناختی و آگاهی شخصی به ترتیب بهافزایش یک واحد در کنترل برنامه عالوهبه

 دهند.افزایش می

ت و های بررسی خود، کنترل ذهنی و تكرار ارقام پرتوان نیسبا واردکردن مؤلفه Rگام این است که افزایش مقدار بهتصمیم برنامه آماری گام

 است. 05/0تر از بزرگ P valueشده است، زیرا مقدار بنابراین این متغیرها از معادله نهایی حذف

 فرضیه سوم: -4-4-3

 زبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد.های فراشناختی در دانش آموزان یکبین مهارت 

شده است که گزارش آن استفاده Tبانه و دوزبانه از آزمون زهای فراشناختی در دانش آموزان یکجهت آزمون فرضیه حاضر و بررسی مهارت

 ( آمده است.9-4در )جدول 

 زبانه و دوزبانههای فراشناختی در دانش آموزان یک( تفاوت بین مهارت10-4)جدول 

 شاخص گروه فراوانی میانگین انحراف معیار T درجه آزادی سطح معناداری

 نهزبایک 105 39/70 67/6 14/5 215 003/0

 دوزبانه 112 12/75 47/5

با سطح  215( و درجه آزادی T= 14/5های فراشناختی با مقدار )دهد تفاوت بین مهارت( نشان می10-4همچنان که نتایج )جدول 

ست لذا اختالف تر شده اکوچک 005/0باشند )چون سطح معناداری از زبانه و دوزبانه معنادار میدر بین دانش آموزان یک 003/0معناداری 

( و باالتر بودن میانگین دانش آموزان دوزبانه 1-4رو با توجه به نتایج )جدول توصیفی است(. ازاین H1و تائید فرض  H0معنادار و رد فرض 

های فراشناختی طور معناداری میزان مهارتتوان گفت که این تفاوت به نفع افراد دوزبانه است؛ یعنی افراد دوزبانه بهزبانه مینسبت به یک

 زبانه است.باالتر از افراد یک

 فرضیه چهارم: -4-4-4

 زبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد.مدت در دانش آموزان یکبین حافظه کوتاه

شده است که گزارش آن در استفاده Tزبانه و دوزبانه از آزمون مدت در دانش آموزان یکجهت آزمون فرضیه حاضر و بررسی حافظه کوتاه

 (آمده است. 11-4)جدول 
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 زبانه و دوزبانهمدت در دانش آموزان یکتفاوت بین حافظه کوتاه T( آزمون 11-4)جدول 

 گروه فراوانی میانگین انحراف معیار T درجه آزادی معناداری

 زبانهیک 105 41/55 35/6 28/4 215 001/0

 دوزبانه 112 35/75 75/4

 

با سطح معناداری  215( و درجه آزادی T=  28/4مدت با مقدار )دهد تفاوت بین حافظه کوتاه( نشان می11 -4همچنان که نتایج )جدول 

( و باالتر بودن میانگین دانش 2-4رو با توجه به نتایج )جدول توصیفی باشند. ازاینزبانه و دوزبانه معنادار میدر بین دانش آموزان یک 001/0

ی طور معناداری میزان حافظهتوان گفت که این تفاوت به نفع افراد دوزبانه است؛ یعنی افراد دوزبانه بهبانه میزآموزان دوزبانه نسبت به یک

 زبانه است.مدت باالتر از افراد یکهکوتا

 فرضیه پنجم -4-4-5

 زبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد.بین هوش در دانش آموزان یک 

شده است که گزارش آن در )جدول استفاده Tزبانه و دوزبانه از آزمون وت هوش در دانش آموزان یکجهت آزمون فرضیه حاضر و بررسی تفا

 (آمده است. 4-12

 زبانه و دوزبانهتفاوت بین هوش در دانش آموزان یک T( آزمون 12-4)جدول 

 شاخص فراوانی میانگین انحراف معیار T درجه آزادی سطح معناداری

 زبانهیک 105 24/44 25/4 9/2 215 004/0

 دوزبانه 112 21/53 68/3

در بین  004/0با سطح معناداری  215( و درجه آزادی T=  2/ 9دهد تفاوت بین هوش با مقدار )(نشان می 12 -4همچنان که نتایج )جدول 

( و باالتر بودن میانگین دانش آموزان دوزبانه 2 -4رو با توجه به نتایج )جدول توصیفی باشند. ازاینزبانه و دوزبانه معنادار میدانش آموزان یک

طور معناداری میزان هوش باالتر از افراد توان گفت که این تفاوت به نفع افراد دوزبانه است؛ یعنی افراد دوزبانه بهزبانه مینسبت به یک

 زبانه است.یک
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 فرضیه ششم  -4-4-6

 وتاه مدت با هوش در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه معنادار است.تفاوت ارتباط بین مهارت های فراشناختی و حافظه ی ک

خرده  5بینی هوش مدت جهت پیشی کوتاههای فراشناختی و حافظهبا توجه به این که از بین همه متغیر ها و خرده متغیرهای مهارت 

به صورت مشترک وارد مدل شده اند مقایسه معناداری  هاریزی، آگاهی جهت بینی، حافظه بینایی و یادگیری تداعیمتغیر آگاهی، برنامه

(معناداری تفاوت ضرایب رگرسیون  13-4فیشر انجام می شود. جدول )   Zتفاوت ضرایب رگرسیون این خرده متغیر ها با استفاده از آزمون

 خرده متغیر ها پیش بینی کننده هوش در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه را نشان می دهد.

 (تفاوت ارتباط بین مهارت های فراشناختی و حافظه ی کوتاه مدت با هوش در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه 13-4ول )جد

 متغیر

 سطح معناداری  دو زبانه یک زبانه

2R  2 تعدادR  تعداد Z sig 

 045/0 73/0 112 41/0 105 49/0 آگاهی

 021/0 75/0 112 43/0 105 51/0 ریزیبرنامه

 011/0 70/0 112 49/0 105 56/0 هی جهت بینیآگا

 031/0 11/0 112 56/0 105 57/0 حافظه بینایی

  022/0 10/0 112 61/0 105 60/0 هایادگیری تداعی

نتایج جدول فوق نشان می دهد که تفاوت ارتباط بین مهارت های فراشناختی و حافظه ی کوتاه مدت با هوش در دانش آموزان یک زبانه و 

(   =sig ،73/0z= 045/0و سطح معناداری  در خرده مولفه های آگاهی) Zبراین اساس به این ترتیب با توجه به مقدار  زبانه معنادار است.دو 

و یادگیری  ( =sig 11/0 z 031/0،حافظه ی بینایی) ( =sig ،70/0z= 011/0، آگاهی جهت بینی)( =sig ،75/0z= 021/0برنامه ریزی)

لفه ها می توان گفت که تفاوت ارتباط بین ؤدانش آموزان دو زبانه در همه خرده م   2Rو باال بودن مقدار   ( =ig s،10/0z= 22/0تداعی ها)

نه مهارت های فراشناختی و حافظه ی کوتاه مدت با هوش در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه معنادار است.و این تفاوت به نفع افراد دو زبا

 یافته فرضیه تایید می شود.است، بر اساس این 

 بحث و نتیجه گیری -5

 ) تأیید فرضیه اول( زبانه رابطه وجود داردمدت در دانش آموزان یکی کوتاههای فراشناختی و حافظهبین هوش با مهارت

نتایج همسو با پژوهش ها گرفته است اکثر پژوهشمدت انجامی کوتاهی فراشناخت ،هوش و حافظهباتوجه به پژوهش فراوان که در حوزه

های هوش و فراشناخت حاضر دارند و پژوهشی با نتایج ناهمسو با پژوهش حاضر یافت نگردیده است.با توجه به اینكه حافظه یكی از ویژگی

رسند ی مناسبی برای هوش به نظر میبینی کنندههای فراشناختی و حافظه پیشاست و ارتباط هوش و فراشناخت نیز مستقیم است. مهارت
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های فراشناخت و توجه دیگر همپوشانی مناسب خرده مقیاسی متغیرهای یادشده با یكدیگر مستقیم و خطی است.نكته قابلو رابطه

مدت است.این بدین معنی است که مهارت فراشناختی و حافظه ی کوتاه مدت خوب، نشان دهنده ی هوش خوب است و ی کوتاهحافظه

 بالعكس.

 . )تأیید فرضیه دوم(مدت باهوش در دانش آموزان دوزبانه رابطه وجود دارد شناختی و حافظه کوتاههای فرابین مهارت

ن جمع بندی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه نشان می دهد دو زبانه ها به دلیل باال بودن توجه تمرکز به دلیل فشار تداخل و باالتر بود

قدرت پردازش زبانی،مدیریت همزمان تغییرات دو زبان، برتری قابل مالحظه ای در مهارت قدرت سازگاری با شرایط موجود ،باال بودن 

 فراشناختی ،هوش و حافظه ی کوتاه مدت نسبت به همتایان یک زبانه خود دارند و ارتباط این متغیر ها معنی دار است

 . )تأیید فرضیه سوم(دزبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارهای فراشناختی در دانش آموزان یکبین مهارت

با توجه به عدم یافت پژوهش هایی نا همسو با پژوهش حاضر مبنی بر توانمندی فراشناختی دانش آموزان دو زبانه نسبت به همتایان یک 

ایجاد  زبانه، ارتباط مستقیم بین دو زبانگی و مهارت های فراشناختی امری مسجل بنظر می رسد.مهارت فراشناختی فرصتی است که منجر به

 .بستری موثر و کارا جهت آموزش زبان دوم است

 )تأیید فرضیه چهارم( زبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد.مدت در دانش آموزان یکبین حافظه کوتاه

توان به مدت نمیی کوتاههای روانی، جنسیت بر روی حافظهبا توجه به تأثیر عوامل متعددی نظیر هوش، عوامل فرهنگی و اجتماعی، ویژگی

توان یافت. ولی با توجه به نظر بدلی مبنی بر تأثیر معنادار فراخنای حافظه بر روی دوزبانگی میی روشن و قطعی در این موضوع دستنتیجه

وزبانه های افراد دزبانه خوددارند زیرا یكی از ویژگیمدت بهتری نسبت به همتایان یکی کوتاهشک حافظهنتیجه گرفت که افراد دوزبانه بی

 .هاستی واژگانی آنگستره

 )تأیید فرضیه پنجم( زبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد.بین هوش در دانش آموزان یک

گر دانش آموزان دوزبانه به دلیل گستره زبانی بیشتر و استفاده بیشتر از کارکردهای ذهنی های این پژوهش و بنا بر نظر پژوهشبنا بر یافته

 تر هستند.التری برخوردارند و یا به بیانی دیگر افراد با هوش در فراگیری زبان دوم موفقمعموالً از هوش با
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 منابع

 الف( منابع فارسی
 ، تهران، انتشارات شالک.شناسی عمومیمبانی روان(، 1390اسماعیلی، علی، گودرزی، شایسته، )
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