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 چکیده

 انتقال و یادگیری سرعت مقایسه حاضر پژوهش اصلی هدف مقدمه:

 این در روش: .است دختران و پسران دانشجو مغز هاینیمکره در اطلاعات

 شناسیروان دانشجویان از( پسر 96 و دختر 96نفر ) 06تعداد  پژوهش

-1931 تحصیلی اول نیمسال در که رودهن واحد اسلامی آزاد دانشگاه

 را نمونه حجم و شدند انتخاب داشتند تجربی شناسیروان درس1939

 از آزمون این در مغز هاینیمکره عملکرد سنجش برای .دادند تشکیل

 صورت اثر انتقال گردد معلوم تا شد استفاده آینه در ترسیم دستگاه

 راهه ویک واریانس تحلیل آماری روش ها با استفاده ازداده .گیردمی

 داد نشان تحلیل نتایج ها:یافتهتجزیه و تحلیل شدند.  SPSS16 افزارنرم

 معناداری رابطه مغز هاینیمکره در اطلاعات انتقال میزان و جنسیت بین که

 گرفته صورت جنس دو هر در اثر انتقال دهدمی نشان وجود ندارد که

 اثر یادگیری سرعت روی بر جنسیت که این در حالی است .است

توان نتیجه گرفت که سرعت طور کلی، میبه گیری:نتیجه .دارد معناداری

 یادگیری در دختران سریعتر از پسران است. 
 

 های مغز،یمکرهن سرعت یادگیری، انتقال اطلاعات، واژگان کلیدی:

 ترسیم در آینه. دستگاه

 

 

 

 

Abstract 

 

Introduction: The main objective of this study was to 

compare the speed of learning and information transfer in 

the brain hemispheres between female and male university 

students. Method: To do this, 60 students of psychology 

of Roodehen Islamic Azad University, including 30 males 

and 30 females, who had experimental psychology courses 

in the first semester of the academic year 1393-1394 were 

selected to make the sample of the study. To measure the 

performance of the hemispheres, the Mirror Drawing 

Device was used in order to see whether the transfer of 

effect took place. One-way variance (ANOVA) and 

SPSS16 program were applied to analyze the data. 

Findings: The results indicated that there was no 

significant difference between the genders regarding the 

information transfer between the hemispheres while 

gender had a significant effect on the speed of learning. 

Conclusion: The results revealed that the speed of 

learning in female subjects was higher than that in the 

male subjects. 

 

Key Words: Learning Speed, Information Transfer, The 

Brain Hemispheres, Mirror Drawing Device. 
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 مقدمه

پدیده روانی  ترینمهم بدون شک پدیده یادگیری،

 اغلب در انسان و موجودات تکامل یافته است.

و پژوهشگران مخصوصاً در علم  پردازاننظریه

مستقیم و یا  طوربهروانشناسی و علوم اعصاب 

یادگیری را از موضوعات مهم به شمار  غیرمستقیم

. دانپرداختهآورده و درباره آن به پژوهش 

در یادگیری را  مؤثرعوامل  اندکوشیدهمتخصصان 

از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند. 

گوناگون  هایتواناییمطالعات علمی در مورد 

میان مردان و زنان حداقل به اواسط قرن نوزدهم 

یات ازنظر. اگرچه تا آن زمان بسیاری گرددبرمی

ات با تحقیق مروربه اما روایات بودند، بر اساس

 ازجملهگسترده برخی از دانشمندان برجسته 

 هایتفاوت گیریاندازه، سنجش و 1بروکا

و عملکردی راه خود را آغاز کرد.  شناختیروان

یادگیری عمدتاً به  اختلالات در قرون گذشته،

 مرکزی نسبت وارده به دستگاه عصبی هایآسیب

داشت که اساسًا  و این اعتقاد وجود شدمیداده 

است که  )نورولوژیک( شناختیعصبمشکلات 

باعث اختلال در پردازش ادراکی، زبانی و یا 

، اما از شودمیشناختی افراد ناتوان در یادگیری 

رویکردهای جدیدی در زمینه عوامل  1396دهه 

)نوروپسیکولوژی( و پردازش  شناختیروانعصب 

است اطلاعات و عوامل متعدد دیگر مطرح شده 

 .(6126، 2و وودکاک متر)

مطالعه و بررسی بیماران  وسیلهبهمحققان 

آسیب مغزی و مطالعات بررسی دوپاره مغزها 

 ظاهربهمغز ما  هاینیمکرهنشان دادند که اگرچه 
                                                           

1. Broca 

2. Mather & Woodcack 

شناختی متفاوتی در  هایپردازشاما  استقرینه 

، 1391، 9)کوهن دهدمیهر نیمکره از مغز رخ 

 نقل از علی پور و ، به2663، 1کولب و ویشاوو

مثال تحقیقات  یبرا (.1993آگاه هریس، 

نشان داد که  5پژوهشگران با روش تاکسیتوسکوپ

 یمکرهن در تشخیص حالات هیجانی نیمکره برتر،

؛ لی 0،1391رزیولتی، آمیلتا، برلوچیاست )راست 

و در مطالعات شنیداری  (1393 ،9و برایدن

( هاگوش شنواییدیکاتیک )مطالعات در حوزه 

نیمکره راست ما به حرکات  نشان دادند که

 غیرکلامی هیجانی

، 1395 ،9کارمون و ناچسوناست ) ترحساس

 طورهمین( و 1395، 3و وارسون شولز هیلمن،

 هاینیمکرهمطالعات در زمینه عملکرد اختصاصی 

که نیمکره غالب  دهندمینشان  طوراینمغزی 

 ازنظرو نیمکره غیر غالب  16گراعمل اینیمکره

تر در فرایندهای عاطفه دخالت عملکردی بیش

 ،12؛ جوزف1390 و همکاران، 11دارند )دیموند

1399) 

ساختاری مغز در دو  هایتفاوت در مورد

جنس پژوهشگران نشان دادند که حجم مغز در 

مکعب و در مردان  مترسانتی 1196زنان حدود 

. (2669 ،19کاسگرواست )مکعب  مترسانتی 1206

زمینه علوم اعصاب،  طی مطالعات انجام شده در

                                                           
3. Cohen 

4  . Kolb & Whitshaw 

5. Tachistoscope 
6. Rizzolatti، Umilta، Berlucchi 

7. Ley & Bryden 

8. Carmon & Nachshan 
9. Heilman,Scholes & Warson 

10. Hemispheric functioning 

11. Dimond 
12. Joseph 

13. Cosgrove 
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محققان دانشگاه کمبریج توانستند برای نخستین 

 صورتبهبار اندازه و ساختار مغز در دو جنس را 

 به دستنتایج  اساس بر جامع خلق کنند. اینقشه

متوسط در مقایسه با زنان  طوربهآمده مغز مردان 

است و فضای داخل  تربزرگدرصد  19الی  9

و مخچه  یشترب جمجمه و ماده خاکستری،

بر آن مردان  علاوه نسبت به زنان دارد. تریبزرگ

ی را در سیستم زبانی و هایتفاوتنسبت به زنان 

، به نقل از 1،2616بریزندیندارند )سیستم لیمبیک 

 (.1931دهقانی،

 2در حوزه یادگیری نیز تحقیقاتی مانند آستر

از  ترقوی( نشان داد که زنان در یادگیری 2669)

که در مغز  کندمیعنوان  آستر ،کنندمیعمل مردان 

زنان، هیپوکامپ که مرکز حافظه و یادگیری است 

 گیردبرمیرا نسبت به مردان در  تریوسیعمنطقه 

که این امر ممکن است زنان را در عملکرد حافظه 

 نشان دهد. تربرجستهو یادگیری 

 توانمیتحقیقات دیگر در این زمینه  ازجمله

اسلامی  ،(1336) 9پونز و زیمرمن نظیربه تحقیقات: 

گلی  ،(1995) آچاک ،(1995احمدی ) ،(1993)

 یکرم ،(1991) یعقوب خانی غیاثوند ،(1991دیزج )

( اشاره کرد که این 1990) ( و موسی نژاد1992)

پژوهشگران دریافتند که بین دختران و پسران 

راهبردهای یادگیری  هایمؤلفهبرخی از  ازنظر

 نشان دادند که دختران آنان وجود دارد.ی هایتفاوت

 گیرندمیبیشتر از پسران از راهبردهای یادگیری بهره 

 .باشندمینسبت به پسران دارا  و عملکرد بهتری را

                                                           
1. Bryzndyn 
2  . Uster 
3. Zimmerman.& Pouns 

پژوهش  مباحث مطرح شده در این ازجمله

 توجهقابلکه از موضوعات  استانتقال یادگیری 

 طوربه .استدر زمینه انتقال دوسویه در مغز 

انتقال یادگیری به یادگیری یک  کهیوقت ری،نظ

تکلیف با اعضای دیگر منجر شود انتقال 

د توانمیدوسویه صورت پذیرفته است که 

انتقال متقارن،  در متقارن یا نامتقارن باشد.

عضو راست به چپ و یا از  انتقال از کههنگامی

و انتقال  شودمی یدهد باشد، چپ به راست برابر

در اثر تمرین میزان انتقال از که  مانیزهمنامتقارن 

دیگر بیشتر باشد رخ  یک سمت بدن به سمت

یادگیری یک مهارت  اگرچه (.1932)عبدلی، دهدمی

 ینا .گذاردمی تأثیر دیگر، هایمهارتدر تحصیل 

اثر ممکن است چنان باشد که تحصیل یک نوع 

عمل خاص، یادگیری عمل دیگر را تسهیل کند 

 5و یا انتقال مثبت اثر 1یادگیری که به آن انتقال

 (.1993 )سیف، شودمیگفته 

 0در این زمینه تحقیقات کریسچ و هافمن

 ( و بوشان،2660) 9( ون میر و پترسون2616)

( نشان دادند که 2666) 9و ماندل میشراو داویده،

نیمه  به بدن نیمهیکاز  تواندمی حرکتی یادگیری

 انتقال ییادگیر از شکل شود این منتقل دیگر

 .شودمی نامیده 3دوجانب

علاوه بر آن تحقیقات اکبری و علی پور 

 تحت عنوان بررسی انتقال ایمقاله( با 1931)

و  دستراستدوجانبه یادگیری در دانشجویان 

به این نتیجه دست یافتند که یادگیری  دستچپ

                                                           
4. Transfer of learning 
5  . Positive transition effect 

6  . Kirsch. & HoVmann 

7. Van Mier & Petersen 
8  . Bhushan. Dwivedi. Mishra. & Mandal 

9  . Bilateral transfer 
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از یک عضو به عضو غیر مسلط انتقال  هامهارت

 .گرددمیغیر مسلط مستقل  و عضو کندمیپیدا 

آنچه گفته شد هدف کلی تحقیق  بر اساس

جنسیت در سرعت یادگیری  تأثیرحاضر بررسی 

 افراد و نیز انتقال اطلاعات در دو نیمکره است.

 روش

 جامعه آماری :گیرینمونهنمونه و روش  ،جامعه

پژوهش را کلیه دانشجویان روانشناسی دانشگاه 

 39-31سال ل تحصیلی آزاد رودهن در نیمسال او

آوردن نمونه به  به دستتشکیل دادند. برای 

 (کلاس 16تجربی ) روانشناسیدرس  هایکلاس

مراجعه شد و از  شدمیکه در طی هفته برگزار 

دانشجویان دعوت به عمل آمد که در این پژوهش 

شرکت کنند و پس از شرح روش و فلسفه 

این نمونه در  عنوانبهپژوهش از افراد داوطلب 

 استفاده شد. پژوهش

 96دختر و  96نفر ) 06پژوهش شامل  نمونه

و دختران در  –پسر( بودند. میانگین سنی پسران 

و تمامی افراد نمونه بود )سال  23این پژوهش 

و از سلامت جسمانی  هستند دستراستحاضر 

کار در این پژوهش از  روش .(اندبودهبرخوردار 

 است. ایمقایسهنوع 

 ابزار

 «1دستگاه ترسیم در آینه» پژوهش از ابزار در این

 ینا استفاده شد. دوجانبهانتقال  گیریاندازهبرای 

( طراحی 1316) 2بار توسط استارچ اولیندستگاه 

گرایان بر این عقیده بودند که . شناختگردید

و  دهدمییادگیری در سیستم اعصاب مرکزی رخ 
                                                           

1. Draw in the mirror 

2. Starch 

نجام ابزارهایی هستند برای ا صرفاًاعضاء 

دستورات این سیستم که این افراد برای اثبات 

عقیده خود دست به اختراع و آزمایش ترسیم در 

 گیریاندازه برای دلیل این ابزار چند به آینه زدند.

 این اینکه، اول است. مناسب دوجانبه انتقال

 ثبات حفظ با را دوجانبه انتقال مقدار تکلیف

 به تکلیف ینا اینکه دوم .گیردمی عملکرد اندازه

 طبیعی رفتاری هایعادت با که دارد نیاز عملی

 تمرین هرگونه اثر ویژگی این .کندمیمداخله 

 تأکید انتقال تأثیر بر و رساندمی حداقل به را قبلی

 پاندی نظامی، حق )بیسواس، بر عملکرد تا کندمی

 (1330، 9ماندال و

این دستگاه شامل دو بخش است که یکی 

آینه است و دیگری جعبه کنترل محل ترسیم در 

است. قسمت ترسیم شامل یک صفحه مسطح 

است که نقشی ستاره مانند در آن رسم شده و یک 

عمود بر این صفحه مسطح وجود  صورتبهآینه 

. شودمیدارد که تصویر ستاره در آن منعکس 

هم وجود دارد که مانع دیدن   حائل ایصفحه

بخش  در .استمستقیم  صورتبهمحل رسم 

جعبه کنترل، یک کلید روشن و خاموش وجود 

برای شنیدن صدای بوق دستگاه،  بلندگوییدارد، 

قلم مخصوص فلزی که با سیم به جعبه کنترل 

زمان رسم و  یشنماصفحهمتصل شده است و 

آزمون بر روی تک تک  ینا خطاهای آزمودنی.

اجرا شد و نتایج حاصله از افراد  کنندگانشرکت

که در مرحله اول  صورتینبد آمد. به دست

با دست غیر ماهر از نقطه حرکت  کنندهشرکت

 هایعقربهو در جهت عکس  کندمیشروع 

                                                           
3. Biswas, Haque - Nizamie, Pandey, & Mandel 

07 



 

 غز بین دو جنسهای میمکرهنسرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در  مقایسه میترا گلزاری: ، حسین ابراهیمی مقدم

  

 

بدین شکل  نمایدمیساعت یک ستاره را ترسیم 

که با دست راست  خواهدمیکه آزماینده از وی 

بود( خود قلم مخصوص را در  دستچپ)اگر 

یکی از دست بگیرد و نوک آن را در محل شروع )

شکل ستاره( بگذارد. از بالای دستگاه و  هایگوشه

از طریق آینه به تصویر نگاه کند و قلم را روی 

شکل ستاره رسم شده بکشد. با اعلام آمادگی کلید 

شروع را زده و در پایان کار نیز آن را خاموش 

شکل در   . سپس زمان ثبت شده برای رسمکندمی

، دهدمیتگاه نشان آینه و تعداد خطاهایی را که دس

. مراحل بعدی را کندمیبرای افراد ثبت 

حرکت شروع با دست ماهر از نقطه  کنندهشرکت

ساعت  یهاعقربه و در جهت حرکت کندمی

کوشش  9 کنندگانشرکتتا آنجا که  دهدمیانجام 

بدون خطا داشته باشد و سپس دوباره با دست 

ام غیر ماهر در مرحله بعد افراد آزمون را انج

زمان صرف شده و میزان  هر بارآزماینده  دهدمی

صورتی  در .نمایدمیخطای ثبت شده را یادداشت 

که تعداد خطاها در افراد پس از هر بار تمرین 

دوجانبه کاهش یابد بدین معنا است که انتقال 

 (.1932 ،گرفته است )سیاح سیاری صورت

 هایافته

ختر و د 96مقایسه دو گروه آزمودنی ) منظوربه

 پسر( از تحلیل با روش آماری تحلیل 96

استفاده شد. پس از انجام آزمون  راههیک واریانس

 06بر روی هر  «ترسیم در آینه»توسط دستگاه 

صرف شده و تعداد  هایزمانو ثبت  کنندهشرکت

را هم خطاهای هر فرد در صد انتقال هر شخص 

صرف شده  هایزمانبرای میزان خطا و هم برای 

 کردیم: فرمول زیر محاسبهاز 

: خطا یا زمان کوشش E درصد انتقال =166  

 : خطا یا زمان کوشش آخرC اول

 درواقعمعیار لازم برای سرعت یادگیری 

 هاآزمودنیصرف شده از سوی  هایزمانهمان 

که هرچه زمان کمتری را صرف کنند  است

 سرعت یادگیری بالاتری را دارند.

 

 تحلیل واریانس برای میزان خطا در مرحله اول و آخر :هادر نیمکرهجنسیت در انتقال اطلاعات  تأثیرآزمون فرضیه برای  .1جدول 

 
 هاشاخص    

 منابع تغییر
 معنی داری Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 مرحله اول

 091/1 214/1 051/0 1 051/0 هاگروهبین 

   511/00 55 000/1490 هاگروهدرون 

    54 450/1451 جمع

 مرحله آخر

 550/1 095/1 051/0 1 051/0 هاگروهبین 

   000/11 55 500/009 هاگروهدرون 

    54 550/025 جمع
 P<61/6 61/6معنی داری آماری در سطح  **
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 هایآزمون شودمیمشاهده  در جدول چنانچه

طه با متغیر گروه در راب معناداری تحلیل واریانس

. با توجه به نیست معنادار 61/6در سطح کمتر از 

اطلاعات  بر انتقالنبودن اثر متغیر جنسیت  معنادار

(61/6 < P)  پژوهش مبنی بر وجود  سؤالپاسخ

تفاوت بین جنسیت و انتقال اطلاعات در دو گروه 

که بین جنسیت  شودمی گیرینتیجهمنفی است و 

اعات در بین دو نیمکره دو گروه و انتقال اطل

 تفاوت معنادار وجود ندارد.

 

 راههیکجدول تحلیل واریانس جنسیت در سرعت یادگیری:  تأثیرآزمون فرضیه برای  .2جدول 

 
 هاشاخص 

 منابع تغییر
 معنی داری Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 زمان

 59/1 505/0** 191/529 1 191/529 هاگروهبین 

   291/210 55 451/12000 هاگروهدرون 

    54 121/10142 جمع

 خطا

 501/1 120/1 221/5 1 221/5 هاگروهبین 

   440/012 55 099/10500 هاگروهدرون 

    54 405/10551 جمع
 P<61/6 61/6معنی داری آماری در سطح  **

 هایآزمون شودمیمشاهده  در جدول چنانچه

در رابطه با متغیر زمان  حلیل واریانسمعناداری ت

 سنجدمیکه سرعت یادگیری در بین دو گروه را 

. با توجه به است معنادار 61/6در سطح کمتر از 

یادگیری  بر سرعتبودن اثر متغیر جنسیت  معنادار

(61/6 > P پاسخ )پژوهش مبنی بر وجود  سؤال

تفاوت بین جنسیت و سرعت یادگیری در دو 

که بین  شودمی گیرینتیجهو  تاسگروه مثبت 

جنسیت دو گروه و سرعت یادگیری در بین دو 

 نیمکره تفاوت معناداری وجود دارد.

 گیری و بحثنتیجه

جنسیت  تأثیرهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی 

در دو نیمکره مغز و سرعت  در انتقال اطلاعات

ی که طوربه بود. نتایج حاصل از پژوهش یادگیری

که آن داده شده بیانگر آن است  شرح 1در جدول 

یادگیری گروه )دختران و پسران( در هر دو 

افراد  هاینیمکرهصورت گرفته و اطلاعات در بین 

زیرا در دستگاه ترسیم در آینه  منتقل شده است

چنانکه میزان خطای افراد در هر مرحله کاهش 

آن است که انتقال صورت  دهندهنشانداشته باشد 

در این  ایپینهجسم  دهدمیشان گرفته است که ن

یادگیری از  چراکهافراد دچار آسـیب نبوده است 

 ویک نیمکره به نیمکره دیگر انتقال یافته است 

توانستند میزان خطای خود  کنندگانشرکتتمامی 

؛ تکرار کاهش دهند مرحله با تمرین وهر را در 

بنابراین با توجه به نتایج جدول و با توجه به 

در مرحله اول و هم در مرحله آخر در  اینکه هم

به این نتیجه رسیدیم  است؛ P>61/6 هر دو گروه

بین این دو گروه تفاوت معنی داری در انتقال که 
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اطلاعات در بین دو نیمکره وجود ندارد و فرضیه 

انتقال اطلاعات در دو ما مبنی بر اینکه جنسیت در 

این فرضیه ما در و  شودمیدارد رد  تأثیرنیمکره 

همسو با  نتایجاین  .شودمیمورد پذیرفته ن

دادند  که نشان 1931 پوراکبری و علی پژوهش 

 تأثیرانتقال اطلاعات در دو نیمکره  جنسیت در

 .ندارد

پژوهش که  در اینبا توجه به فرضیه دیگر 

جنسیت در سرعت یادگیری است و  تأثیرمبنی بر: 

 در سرعتجنسیت  تأثیرفرض صفر مبنی بر عدم 

آمده در  به دستیادگیری و با توجه به نتایج 

تحلیل واریانس  وسیلهبهاین پژوهش  در 2جدول 

به  (P , 55/1=df , 505/0=F<11/1) راههیک

این نتیجه دست یافتیم که تفاوت معنی داری در 

صرف شده وجود  هایزمان در مورد هاگروهبین 

دارد که این بدین معنی است که در بین دختران و 

صرف شده تفاوت  زمانمدتسران در مورد پ

معنی داری وجود دارد و فرض صفر در این 

جنسیت در سرعت  تأثیرپژوهش مبنی بر عدم 

که  گرددمیو مشخص  شودمییادگیری رد 

با توجه به  دارد. تأثیرجنسیت در سرعت یادگیری 

بوده  P<61/6 صرف شده هایزماناینکه در مورد 

ن دو گروه تفاوت معنی بی دهدمیاست که نشان 

به این نتیجه  توانمی درنهایتداری وجود دارد 

دست یافت که جنسیت بر سرعت یادگیری در 

داشته است و فرضیه ما مبنی بر تأثیر بین دو گروه 

دارد  تأثیراینکه جنسیت در سرعت یادگیری 

 .شودمیپذیرفته 

سو با تحقیقات نتایج پژوهش حاضر هم

 ،2660 ون میر و پترسون ،2616کریسچ و هافمن 

ری و اکب، 2666 دلمان و میشراو داویده، بوشان،

، بوده است که تمامی این تحقیقات 1931پور علی

ب مبنی بر این بود که تمرین و تکرار موج

تقل یادگیری از یک عضو به عضو دیگر من شودمی

از  تواندمی یحرکت یادگیری که طورهمینگردد و 

 .شود منتقلبدن  دیگر نیمه به بدن نیمهیک

 

 منابع

 از استفاده میزان بررسی. »(1995) ع آچاک،

 پیشرفت با آن رابطه و یادگیری راهبردهای

 ناموفق و موفق آموزان دانش در تحصیلی

 پژوهشگاه پژوهشی طرح«. کردستان استان

 .پرورش و آموزش مطالعات

 راهبردهای آموزش تأثیر(. »1995) م احمدی،

 ریاضی دانش مسئله حل ر تواناییب فراشناختی

 استان منطقه انگوران پسر دختر و آموزان

دانشکده  ارشد، کارشناسی نامهپایان«. زنجان
 .طباطبائی علامه دانشگاه روانشناسی

 و شناختی هایسبک رابطه» .(1993) الف اسلامی،

 آموزاندر دانش ریاضی عملکرد با فراشناختی

 دانشکده ارشد، ناسیکارش نامهپایان«. متوسط اول

 .تهران دانشگاه روانشناسی

بررسی انتقال »(. 1931) الف ،علی پورو م.  ،اکبری
و  دستراستدوجانبه یادگیری در دانشجویان 
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 شماره . فصلنامه روانشناسی تربیتی.«دستچپ
29 .119-196. 

 .«دهقانی مترجم .مردان مغز» (.1931) ، لبریزندین

ریخ انتشار اثر به تا) .انتشارات رشد: تهران

 .(2616زبان اصلی 

 (.1932) ف ،نبوی آل آقاو  .ن ،سیاح سیاری

 روان. نشر :تهران .«تجربی یروانشناس»

 هاینظریهبر  ایمقدمه» (.1993) ع. ،سیف

 : نشر دوران.تهران .«یادگیری

 جانبی در یبرتر» (.1932) . و همکارانب ،عبدلی

 با کان:در کود و سرعتقدرت  نامتقارنانتقال 

 پژوهش هینشر .«مغز هاینیمکرهتوجه به نقش 
 .3 سال ،2شماره  ،بخشیتواندر علوم 

 راهبردهای سنجش ابزار تدوین». (1992) ا کرمی،

 این راهبردها رابطه تعیین و مطالعه و یادگیری

 دانشکده دکترا، رساله«. تحصیلی پیشرفت با

 دانشگاه علامه روانشناسی و تربیتی علوم

 .ئیطباطبا

 نوروسایکولوژی»(. 1993) کولب، ب. وشیاوو، ی

 هریس، آگاهو  .ا جانبی شدن. ترجمه علی پور،

 )تاریخ انتشار اثر  تهران: انتشارات ارجمند.. «م

 (2663به زبان اصلی 

 بین رابطه رسیبر. »(1991) الف دیزج، گلی

بین دانش  در خلاقیت و یادگیری راهبردهای

«. مینودشت نشهرستا متوسطه دوم آموزان

 علوم تربیتی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان

 طباطبائی. علامه دانشگاه روانشناسی و

 باورهای رابطه بررسی. »(1990) ع نژاد، موسوی

 داده خود نظم یادگیری راهبردهای و انگیزش

 سال آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با شده

 کارشناسی ارشد، نامهپایان«. راهنمایی سوم

 دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم انشکدهد

 .تهران

 راهبردهای مقایسه» .(1991) م غیاثوند، یعقوبخانی

 و آموزان ضعیف دانش در مطالعه و یادگیری

 پژوهشی طرح .«شهر قزوین دبیرستان دوره قوی

 .و پرورش آموزش مطالعات پژوهشگاه
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