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Abstract 
The purpose of this study was to identify factors that 

explain cultural differences in cognitive functions and 

to examine the characteristics of these factors in 
Iranian culture. This research is basic in its objectives 

and was conducted using a qualitative research method 

and the technique of document analysis. The official 
website of PsychNet, PubMed, Elsevier, Noormags, 

Ensani Portal and SID were used to search for articles. 

After searching for keywords, the statistical population 

of this study included the first 100 articles from each 

of these databases and a total of 600 articles published 
between 2000 and 2020. A total of 67 manuscripts met 

the criteria to be included in the analysis. 

Documentary analysis was conducted using the 
method of Altheide & Schneider (2013). The results 

indicated 35 cultural characteristics that could be 

considered to explain cultural differences in cognitive 
function. These 35 primary characteristics were 

divided into 3 categories: 1. linguistic characteristics 

such as speech rate and phonological similarity; 2. 
family and educational characteristics such as parental 

framework and parenting styles; 3. values and norms 

such as social orientation and self-concept. In each of 
the above categories, Iranian society had its own 

exclusive characteristics, and the subjects influenced 

Iranian children's cognitive functions differently from 
other cultures. This study may have many implications 

for cognitive training and future research. 
Keywords: Executive Function, Cultural Differences, 
Culture, Cognition, Documentary Analysis. 

 دهیچک

زۀک  دد زنیددیتبزیعو مددفزهاه  ددزییهدد از پزودد حهضز شندداز  ش ددش
زیهشزی گیحزن شهزبهزحزی  شختزیدرزکشرکادهشزیهاه  زشنیمزیهشزتفشحت

زیشدیدزو حهضز پزلحشظزهد ازب ززنیبود.ز زیا نیعو مفزدرزهاه گز زنی 
بدشزکشربتدتززززیفدزیهدشزبدهزرحکزکزززد دهزیگادآحرزۀ  تزحز پزلحشظزنحو

زندت ززکی دشززی طالعشتزیهشز شهی.ز پزوش  نجشمز زی   شدزفیتحلزکیتک 
زینور زواتشلزجشمعزعلومز نتدشنززیمجالتزتخصصز شهیوشزا یم  ز لزحزوشب
زیحجدوززجتدتززیبدا ززیجهشدزد نشد شهززیماکزز طالعشتزعلمز شهیحزوش

مقشلهزنختدتززز100زهش ز ح ژهیکلزیحجوزم شبعز  تفشدهز  .زوسز پزجتت
زیپمدشنززۀدرزهشصدلززکدهزمقشلدهززز600حزدرمجموعززهشز شهیوشزنی پز زکیها

مطشلعدهزبدود.ززززنیدز زیآمشرزۀم تشاز  ن  زجشمعز2000-2020زیهشز شل
ر ززفیدزحرحدزبدهزتحلززی  هزبدا ززمشخصزیشرهشیمقشله زمعز67درمجموعز

(ز2013)ز ریحز  د شزز یدز حلثشزیش هشدیبهزرحکزوزید   شزفید  ت  .زتحل
زۀک  د ززنیدیزتبزتو ن زیمزیهاه  زۀمشخصز35نششنزد دززجی نجشمز  .زنتش

هشزدرزقشلبززمشخصهزنیبش  .ز زیدرزعملکادز  شختزیهاه  زیهشزتفشحت
مشن  ز اعتزگفتدشرزحز دبشهتززززیپبشنزیهشزی گی شمفزحزیکلزۀ هزد ت

مشن د زد ربتدتزحززززیمابوطزبهزخشنو دهزحزهاپند واحرززیهشزی گیحز یح ج
حززی جتمدشعززیایگزهشزحزه جشرهشزمشن  زجهتزحز رپکز یح ل گازی ل وهش
د دتهزززنیدز پز زکیدزدرزهازا نیدز زۀ  ن .زجشمعزیب  زمیتتقزیایخودتعب

بهز دکفزززتو ن زیمزکیخودزر زد ردزحزهازی ختصشصزیهشزی گیعو مف زح
 ثدازززیا ندزی تبدشعز ززیبازعملکدادز د شختززز ا یدزیهشز پزهاه گزیمتفشحت

حز نجدشمزززیآموپکز  شختزیبا زیشریبتزیهشزمطشلعهزداللتزنیب ذ رد.ز 
زد رد.زیآتزیهشزو حهض

هاه دگ ززز یهاه  دززیهدشززتفشحتز یکشرکادز  شختز:یدیکل یها واژه
ز.ی   شدزفی  شخت زتحل
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 مقدمه
.زنختتزاهتیر زوذزی  ش زۀجیدحزنتزتو نزیمزیهاه  زشنیمزی  ش زو حهضزدرزرح نزیطوالنزیهشز پز شلزوس

مثشلزواد پکززی)با ز  تزیهاه  زیهشزگاحهزۀحجودزد ردزکهزمشتاکزهمز1ی زهیوشزی  شختزی  هشیآنکهزها 
  هز  ت ززیهوکزهمزدرز اقزحزهمزدرزغابزمعاهزی  شختزیهشزهینظازیمشتاکزبا زیۀوشزکیز2ی  شخت

ز ز 2009د س  زدحم زکشرکادهشز کهی(. ز  جض زح زتحول زهاه  زشهیرز ی  شختزیظهور  زرهتشرززیدر زکه د رد
زآنز تفشقزم ز2015ز ی)باز هت زیهو م   نهزدر زمشن  زمشتاکزی  شختزی  هشیها زحجودزیع یزنختتزۀشهتی(.

زز3«توجه» زهمز4« شهظه»ح زهمزۀدر ز پ زح زمع شزهاه گزۀ ها د زبه زحجودزیهش  زتفشحت زکزینبود زیهشزتیفیدر
تحولززی جتمشعزیهاه  زیهشزهیگونهزکهزدرزنظازدحمزآنزی گیمختلفز  ت.زحزیهشز پزهاه گزشنیآدمزی  شخت

زبهزنقفز پزح  1994 ز1983)ز5ی وتتکی شنا(زمشن  زحزۀمطشلعزیچشرچوبزنظازۀم زلز)به زتکوح  یشنیحزبشلزلو ی 
زلور2019 ز)1382)زشی(  زر گوا زح زب2003( ز  ت  زآم ه زشیزی  شختزیهشزتیفیکزیهاه  زیایگز کفزشن ای(
زآنزد ت زبش ز رتبشطزهاه گ زنتزکم ز  ت. زعملکادهشزنی زمتعشقبزۀجیهش زآنز  تزکه زمفاحنه زی  شختزیدح

حجودزمختلفززیهشزدرز ها دزهاه گزی  شختزییتو نش گازجهزبهزع و نزیکز«ز شهظه»حز«زتوجه»خشصز پزجملهز
 ن  زتجشربز ها دزز شهظهزحزتوجهزواد ختهزۀدربشرزیهاه  زشنیمزیهشزکهزبهزتفشحتزییهشز ز مشزبا  شسزو حهضد رد
زیبا زشحرن ؛یبزشدی طا هششنزتوجهزحزآنزر زدرکزک   زحزبهززیشیهشزچ ونهزبهزدنزمونوعزر بطهزد ردزکهزآنزنیبشز 

ز هیپمزبهزوسزی یچزید نشجوزۀنمونزا یتصشحزضیپزنمشوسز زیت هشزلحظشتزده  زینششنزمزیمثشلز و ه زو حهش
زنمون زکشنونزییکشیآمازید نشجوزۀح زنقشط زمزایتصشحزیبه زنزک   زیتوجه زح زبل   زدرز2005زتبت ی)چو   .)
بشززتهیدرزمقشزیتازیطوالنزیحجوزحزپمشنزجتتزشتایبز6تیتثبز ی عودزید نشجوزۀنمونز ی  ریدزیحجوزجتت

ز  مز یبی)آلوتزد دن زنششنزییشیتشنیبازید نشجوزۀنمون زح ز2017زت یآن رححد زیدبتتشنزضیوزکودکشنزییتو نش(.
(.ز2018حزدک ززمی  تز)ل شر زد له زکزیج وبزیقشی پزکودکشنزآهازشتایبز7قشئ هزبهزتوجهزییجشزجشبهزدرزییکشیآما

ماتکبزخطشزدرززشتایخود زبزیهمتشزتاکزۀبشزنمونزتهیدرزمقشزهشزییکشیحزهمز شلم  زآمازجو نزۀگاحهزنمونزهمز
زز ون زیمزی ز طالعشتزمقولهزیشدآحری ز حغلو  زبودر ز ت2019)گوتسزح زک تالز  تزهزی(. گاحهزززینزیجشنیبش

ز ی  تشرکزمتز زنی  تشزیکلی)مشزد رن زی اقزیشیآ زشنید نشجوزبشزتهیمقشزدرزیبهتاز8تمیآزۀهشز شهظزتازآنزجو ن
ز2017زگشتچس زحزلوزر چتتا  زر زی یکلز ؤ لزنی زهتت   زها ح نزو حهضزشتی دبزدرزکهزییهشزشهتهیزنیچ (.

ز یهاه  زیهشز شخصهزحزعو مفزک  مزقشًیدقزشیزتتیچزیهاه  زشنیمزیهشزتفشحتزنی زفیدلزکهزک   زیمزجشدی 
ز.هتت  زهشزتفشحتزنی زبشزماتبطزکمزد تزشیزجشدک   هی 

                                                 
1. basic cognitive processes 

2. cognitive processing 

3. attention 

4. memory 

5. Vygotsky 

6. fixation 

7. set switching rule 

8. item memory 
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زیبا ز1نشمزدزیهشزتمیمکشنزۀم زلزبهزر زعشمفزچهشرزخودزۀمطشلعزدر(ز2017)زشایهزحزیهل ازبوجشمپ زرس 
زبزجشدی  ز  شختزنیر بطه زعملکاد زح ز رپکزیهاه گ زنظشم زکادن : حزز4پبشنز 3یح ل گازیه جشرهشز2هشزذکا

زنشبا باز5یدحپبشن  ز6یح زبهز7تیمحاحم/ زیگاحهزشنیمزیهشزتفشحتزۀک   زییاب شیپزیهاه  زیهشزتمیمکشنزۀمثشبزر 
زکشرکادهش زآنزیمعاهزیی جا زیدر زهازکادن . زمعتق ن  زپزکیهش زمو رد زکشرکادهشزتو ن زیمزی زگونهزبهزای پ زیبا

زبش  :ززاگذ ریتأثز8یبشپد رزک تالز هیحزبهزیی جا 
ز رپک لف ز همزیهاه  زیهشز( زمشن   زآموپک زبش زبازیخشنو دگز یتأکزف یتحصزۀ  ز در کزتیماتبط

زیحزر ومزهاه  زآد بزبشزماتبطزیهشز رپکزواحرک؛زحزآموپکزنظشمز شختشرزحزفیتحصزبهزمابوطزیهشزتیهعشل
زیحز جا زیطا  زشهتنینزحز نطبشقزوگشیمشن  ززییهشزتیبازهعشلزیهاه  ز  تیمعمولزمشن  زتأکزیهشزتیهعشلزۀدربشر
ز ها دززیهاه  زیهشزبشز رپکزفیتکل

زی ی  تب  دزح ل زشیما قبزحز قت  رززیایدرگز ی نضبشطزیهشزرحکز(ب
ز. ودزیبشزآنز جا زمزفیکهزتکلزیهادزدرزپبشنزیحز طحزکشرآم ز9یپبشن زدرزمقشبفزتکزیدحپبشن ز(ج
ززیدرزجو معزچ  هاه  زضی(ز در کزتبعد

ز2010)زتبتینزحزشمشیتشیکزگا  من زح رنوم ز ا یدزی زهمطشلعزدر زعشمفزز10ی جتمشعزیایگزجهت( ر 
زکادن زمطاحز  شختزدرزیهاه  زیهشزتفشحتزۀجشدک   ی  ز ی ن کزیهشزو حهضزر  زیمزنظازبهز  شسزنیبا .

زبش   زد دهزقا رزم نظازر ز  هزگفتهزضیوزوا ضزبهزوش خ زدنبشلزبهز شنازو حهضز   زگفتهزآنچهزبهزن شهزبش.
ز  هزد دهز   شدزهشزآنزبهزی  شختزعملکادزدرزیگاحهزشنیمزیهشزتفشحتزکهز  تزی زیهاه  زعو مفزیی  ش ش
ز.  ت

 روش
زنی نجشمز  هز  ت.زبهز ز11ی   شدزفیتحلبشزکشربتتزطاحززیفیرحکزکزبهزآن زتیمشهزبهزتوجهزبشز شنازۀمطشلع

 .  زگاهتهزبهاه(ز2013)ز ری   شزحز ی حلثشزیش هشدیم ظورز پزما  فزو

                                                 
1. candidate mechanisms 

2. value system 

3. parenting norms 

4. language 

5. bilingualism 

6. inequality 

7. oppression 

8. inhibitory control 

9. monolingualism 

10. social orientation 
11. documentary analysis 
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 انتخاب متون و اسناد یها مالک نییتع. 1 ۀمرحل

زگاهتنزنظازدرزنمن.ز  تزبودهزو حهضزۀمتئلزبهزییگوزوش خزیبا زآنزی ودم  ز   شد ز نتخشبزیکلزمالک
ز:  ن زگاهتهزنظازدرزم ش بزمطشلعهزبهزحرحدزیبا زد  ت   زر زایپزمالکز هزهازکهزییهشزو حهضزمونوع زنی 

ز لف ز شمفزو حهضزۀنمونزیع یزبش   ؛زکادهزمطشلعهزمختلف زیهشزتیجمعزۀتیمقشزقیطاز پزر زهاه گ(
ز.بش  زبودهزیهاه  زگاحهزدحزکمزد ت

ز.بش  زبودهز  هزیبار زی  شختزکشرکادزدرزیهاه  زگاحهزدحزتفشحتزیمع شد رز پزی شکزتهیمقشزجینتش(زب
ز.بش  ز2020زتشز2000ز پزیع یزای خز شلز20زو حهض ز نتششرزیپمشنزۀد م (زج
زنیمالک زدرزهمزنی زیبار زی.زبا بش   زد دهز   شدزیهاه  زعو مفزبهزر زو حهضزیهشزشهتهیزن ییتبزدر(زد
هشزبهززکهز احطز لفزحزبزر زد  ت   زمطشلعهز  ن زحزواد ختنزآنزیمقشالتز1یایگزجهینتزحزبحثبخضززۀما ل

ز  .زیبار زهشزشهتهیزنییدرزتبزیمونوعشتزهاه  
زیهاه  زیهشزتفشحتزیبار زبهزای خز شلزتتیبزدرزکهز  ن زمطشلعهزح ردزییهشزو حهضزتاز شدهزعبشرتزبه

زبودن زواد ختهزتوجهزحز شهظهزی  شختزیکشرکادهشزدر حززد دهزنششنزر زگاحهزدحزمع شد رزتفشحتزمطشلعه زجینتش.
زبهزنیتازی یکلزۀم زلزبه زتفشحتزمع شد ر زمتغزد تزمالک  ز پ ز  تفشده زبش زر  زبود.ززنییتبزیهاه  زیاهشیآم ه کاده

ز:هتت  زمطشلعهز پزخاحجزیهشزمالکزایپزطی ا زنیهمچ 
زبشالزمالکزچهشرز پزیکیزنبود(ز لف
زفیها تحلزحزیماحرزمطشلعشت(زب

 ها داده یو گردآور متون یوجو جست. 2 ۀمرحل
زی جتمشعزحزی نتشنزعلومزبخضزحزPubMed, PsycNetز شمفزیخشرجزیعلمز طالعشتز شهیوشز هزدرز بت  

Elsevier زیهشز ح ژهیکلزcognition زcognitive function زexecutive function زcognitive 

development زattentionز زز .ز  زحجوزجتتزculturalزحزcultureزیهشزح ژهزبشزهما هزmemoryح
زعلومزجشمعزواتشلز 2نورزیتخصصزمجالتز شهیوشز شمفزید خلزم شبعزدرززینزی یکلزیهشزح ژهزنی زیهشر زمعشدل
ز  ن زحجوزجتتز4ید نش شهزجهشدزیعلمز طالعشتزماکزز شهیوشزحز3ی نتشن ززحجوزجتت. ز5 رتبشطبا  شس

ززهشز ح ژهیکل ز ی طالعشتزعلمزیهشز شهیصورتزگاهتزکهزوشزیدرز شلتز ا ی نجشمز  زحزبهزعبشرتزدز ایک یبش
ز شهینختتزهازوشزۀجینتز100زۀ پزمطشلعزوسماتبزکادهزبودن .زز ایک یبشززهشز ح ژهی   شدزر زبا  شسز رتبشطزکل

زفیدلزنیبهز  اکتزدرزمطشلعهزبودن ؛ززطیمقشلهزح ج ز ا ز67مقشله(زحز ذازمقشالتزمشتاک زز300)درمجموعز
زصیماتبطزبشزمونوعزمطشلعهزتشخز یشنیوشزۀجینتزتتی پزبزکیزچیمتوقفز  زکهزهزجهینتزنیکص میدرززیبار 

                                                 
1. discussion 

2. www.noormags.ir 

3. www.ensani.ir 

4. www.sid.ir 

5. relevance 

http://www.noormags.ir/
http://www.ensani.ir/
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ز د مزد ده زح ز یر زیمزنظازبهزیاناحریغز یبار زۀنش  زبهزحرحدزطی ا زکهزی زمقشلهز ید خلزیهشز شهیوشزدر.
 .  تز1زو تیوزدرزم تخبزمقشالتزهها ت.زنش زشهتیزبش   زد  تهزر زمطشلعه

 یبردار شیف و متون با آشناشدن و. مواجهه 3 ۀمرحل
زبخضز هیحزبهزمتنزتمشمز ود زآ  شزهشزد دهزییمحتو زۀگتتازحزعمقزبشزآنکهزیبا زو حهش ازما له زنی زدر
زحزمطشلعه(ز ل وهشزحزیمعشنزیحجوزجتت)زهعشلزصورتزبهزحزمکارزر زم تخبزیهشزمقشلهز1«یایگزجهینتزحزبحث»
زدرح قعزدرز   تزکادهزیایگزجهینتزحزصیتلخز  تخا ج زر زهشزآنزنییتبزحزجینتش ما لهزو حهش ازقتمتززنی.

زنت زیهشزشهتهیزکهزر زیهاه  زعو مفزتشزکادزمطشلعهزبشرزنیچ  زحزدقتزبهزر زم تخبزۀمقشلزیایگزجهیبحثزح
ز.ک  زمشخصزحز  تخا جزبودن  ز  هزنییتبزهشزآنزبشزمطشلعه

 
ز

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
 

 سمایپر روش به جوو جست. روش 1 شکل

 یکدگذار و موردنظر یها یژگیو ییشناسا. 4 ۀمرحل
زشیزهی حلزیک هشز پزیهها تزقبف زۀما لزدرزگاهتهزصورتزیهشزیایگزجهینتزحزصیتلخزبا  شسزما له زنی زدر

زشیزنشمزدرح قعز  هز نتخشبزیک هش.ز  ن زهیتهزتوجه زحز شهظهزی  شختزکشرکادزبامؤثاززیهاه  زیهشزمشخصه
زوشر گا ازشیزجملهزکی)زیقتمتزبهزو حهش ازکهزبودن زییهشزباچتب زی صلز ؤ لزبشزحزد دهز طالقزمتن ز پ(
ز ن زک  مزی  شختزکشرکادزبازمؤثازیهاه  زیاهشیمتغ)زو حهض ز  تزد  تهزیشدیپز رتبشط( زایپزمثشلزچهشرزدر.

ز.  تزآم هزیک گذ رزنی ز پزییهشزنمونه

                                                 
1. discussion 

PsycNet 

 مقاله 31

PubMed 

 مقاله 47

Elsevier 

 مقاله 13

 نورمگز

 مقاله 0

 علوم پرتال

 یانسان

 مقاله 0

 یدانشگاه جهاد

 مقاله 0

 یتکرار موارد حذف از پس مقاله 88

 یورود یارهایمع

 شدند یورود یارهایمع شامل مقاله 67

 ریخ
 اریمع بدون مقاله 21

 شدند یورود
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 1 مثال

ز  هزمطشلعهز    ز2003)زهمکشر نزحزکونشنت:  م شبعزهها تزدرز22زۀمقشلزشیز2زج حلزدرز33زفیردزۀمقشل(.
ز.مقشلهزیایگزجهینتزحزبحثزقتمتز پزیبخش

ز» زآموپکزحزینو تشرزپبشنزدرزهشزتفشحتزبهزمابوطز  تزممکنزهشزتفشحتزنی زیبا زممکنزنییتبزکی...

زبش  زهاه گزدحزدرزنو تنزحزخو ن ن زممکنز  تززیهشزخو نزهمزیص  ز 1ییالئوزینو تشرزپبشنزدر. م فاد

ززیهشزنزح کهزبیتاکزشی صالحز ود زبلکهزح کهزز  یآزیهشزدرزکلمهزمزبع ز پزآنزشیکهزقبفززییهشزح کهزۀلیح زت هشزبهزنه
زممکنزپبشن زیبا زی نشهزییهضشزۀمؤلفزنی.ز ان یهشزقا رزگزخو نزهمزیبشالزشیزای صالحزص  زدرزپزیبا زتو ن  زیم

زد  تهزنو تنزحزخو ن نزآموپکزیطزدرزیپبشنز طالعشتزییهضشزی  ریدزواد پکزبهزشتایبزی تکشزبهزشپینز  ت
ز...«.بش  

ز(4 شهظهزی پزلحشظزها خ شز3یحزالئو زییکشی)تفشحتزکودکشنزآماز2ینو تشرزپبشن:ز  هز  تخا جزیۀ حلزک 

 2 مثال

زهها تزدرز73زۀمقشلزشیز2زج حلزدرز34زفیردزۀمقشل(.ز2006)زلوپ نوزحزسی ولزی  تاح ک:ز  هزمطشلعهز   
ز.مقشلهزیایگزجهینتزحزبحثزقتمتز پزیبخشزم شبع

زی پزکشورهشزییهشزبشزنمونهزیکیمکززۀنمونزنی ع  دزبز6حزمعکوسز5جلوزبهزرح[زی]ها خ شزنما تزۀتیمقش...ز»

زیرحزم ر هزیهشز شلزشیطورزکشمفزبشز نززآنزر زبهزتو نزیر زنششنزد دهز  تزکهزنمزیمختلف زتفشحتزمع شد ر
بشززتو نزیمختلفزر زمزیکشورهشزنی رقشمزبزیهشزدرزها خ شز پزمطشلعشتزنششنزد دن زکهزتفشحتزیکاد.زباخزنییتب
زآپمودنزیپبشنزیهشزی گیح زآنزصحبتزمزهشزیکه ززنییتبزک    زیبش زنشحهزتو طزکهزیپبشنزنیبزۀمطشلعزکیکاد.

زیکهزناخز اعتزگفتشرزبشالتازییهشزپبشنزی رقشمزبا زی(ز نجشمز   زنششنزد دزها خ ش1986)ز7اسیآزحزنیشمیب 

زب زبا زشتاید رن   ززپبشنزعابزیحزبا ز2/7زهشزپبشنزیتی ن لزیبا ز8 رقشمزیها خ شزنیشن یمثشلزمزی  ت؛ ز77/5هش

ز«بودهز  ت...

ز9گفتشرز اعتزناخ:ز  هز  تخا جزیۀ حلزک 

 3 مثال

                                                 
1. lao 

2. written language 

3. lao children 

4. memory span 

5. digits forward 

6. digits backward 

7. Naveh-Benjamin & Ayres 

8. digit span 

9. speech rate 
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ز.م شبعزهها تز97زحز2زج حلزدرز46زۀ مشرزۀمقشل(.ز2019)ز  یو یزحزآردحن حزتان :ز  هزمطشلعهز   
زیایگزجهینتزحزبحثزقتمتز پزیبخش

زی اقزیهشز  تزکهزدرزهاه گزیمشتاکزۀشنیگا زجمعزیهشزی گیحزشدآحریزف یکهزتکلزمیهتتزیمشزم ع»...ز
زیمیخودت ظزیهشزحزوش خزهی حلزیهشزک تالزتکشنهزتیکهزباز همزیجو معزیع یز ود؛زیمزشهتیزنیالتزیکشیحزآما

کهز پززییهشزنتبتزبهزآنزیپبشنزتیب حنزتوجهزبهزحنعز یکودکشنزمتأثاز پزهاه گز اقزنید رن .زهمچ ز یتأک
زبهتازنیالتزیکشیهاه گزآما زعملکاد زبهز زیبودن   زیبشپد رزی  هشیکهزها زده زینششنزمزبیتاتزنید  ت  .

د  تهزبش  .ز گاچهزکودکشنز پززیشتایبزتی تش زکپشرچه یزکشمالًزۀشنیگا زجمعزیهشزی گیوش خزممکنز  تزبهزح
زا تیتأثزفیدلزهتت   ز مشزبهزشنهیگا زجمعزیهشزی گیحزید ر ز یهمشن  زهاه گز اقزنیالتزیکشیآمازیهشزهاه گ
 «  ت...زشهتهیزکمتاز شختز ییهادگا 

ز1ییگا زجمع/زییهادگا :ز  هز  تخا جزیۀ حلزک 

 4 مثال

ز  هزمطشلعهز    ز2019)زنیگشرتتتزحزووت شمزس ید مشرزکا ف : زهها تزدرز51زحز2زج حلزدرز19زۀمقشل(.
زیایگزجهینتزحزبحثزقتمتز پزیبخشزم شبع 
ز یتأکزدرزشهیرز  تزممکنزطیمحزفیظازیهشزج بهزبهزکمتازتی تش زحزتوجهزییجشزجشبهزبشالتاز طوح»

زکمتازیهشزمحاکزبهزکهزد ردز  تمشلزشتایبزییکشیآمازنیح ل زکهزیدر شلزبش  ؛زد  تهزمتتقفزتیهعشلز نجشمزبا
ز«...نک   زبیتاغزر زتوجهز فظزشیزبش   زن   تهز  شرهزباجتته
زنیح ل زتو طزکودکزمتتقفزتیهعشلزحزیخودمختشرزبیتاغ:ز  هز  تخا جزیۀ حلزک 

ز زیهشزتمیمکشنزشیعو مفززی  صشزرحن  زمشن  ز ی  شختزعملکادزدرزیهاه  زیهشزتفشحتزۀجشدک   ینشمزد
زحزعیتجمزعو مفزای شزحز  ز ذازمششبهزیک هشزآن ز پزوس.زشهتیز د مهزشنیوشزتشزبشالزدرز  هز ر ئهزیهشزمثشل
ز.بش  زایوذز مکشنزیشتایبز هولتزبشزیشنیوشزفیتحلزتشز  ن زیب  زد ته

 ها افتهی
 هیاول یکدها ایموردنظر  یها یژگیو ییشناسا
ز یدرزعملکادز  شختزیهاه  زیهشزتفشحتحرحدزبهزمطشلعه ززطی ا زیو حهضزد ر ز67زیحزبار زفیتحلزبا  شس
زمضمونز3زقشلبزدرزحزفیتحلزه ی حلعو مفززشیک هشززنی   شدزد دهز  .ز ز1درزج حلزز  هز ر ئهزیۀ حلزیبهزک هش

زه جشرهشزحزهشز رپکزبهزمابوطزعو مفزحزیهاپن واحرزحزخشنو دهزبهزمابوطزعو مفز یپبشنزیهشزی گیحز شمفزیکل
زتجم  ن زیب  زد ته زدرزی  شختزعملکادزدرزیهاه  زیهشزتفشحتزۀجشدک   یعو مفزنشمزدز زیب  زحزد تهزعی.

ز:  تزآم هز1زج حل

                                                 
1. individualistic/collectivistic 
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 رابطه فرهنگ و شناخت ییربنایمربوط به عوامل ز یفرهنگ نی. مضام1جدول 

                                                 
1. transparent orthography 

2. pitch 

3. reading speed 

4. words similarity 

5. sensitive 

6. responsiveness 

7. descriptive 

8. directive 

9. verbalization 

10. maternal contingency 

11. early behavioral regulation 

12. self construal 

13. social engagement 

14. strategy based 

15. social system 

16. culture based stereotypes 

17. construction of elaborative object-context associations 

18. relational mobility 

 هیاول ۀشداحصا یکدها ای عوامل تر یکل عامل

زیهشزی گیح
زیپبشن

زحزود یدزگ)زیپبدشنززی گدزیحزکیدززۀم زلزبهز2گشمزباز یتأک(( ز2017زوپ یهزحزح نگزنگ ز لفتون )  مالزحزتلفظزنیبزشتایبز بشهتپبشنز)زکیرح نزز1ی حرتوگا ه
ز یتدزیووگلزحزیبشل   دزز بداح ززد)ز4( ز دبشهتزکلمدشتزز2006حزلوپ ندو زززسیپحلزی)  تاح کز3گفتشرز اعت( ز2008زنشکشتش زحز ل باگزتاهشب ؛ز2018زهمکشر ن 

( ز2019حزکش ش دشنتو زززتیدزو؛ز2018زهمکدشر ن ززحزود یدزگ؛ز2018ز ی شکزحزکشل ر زک یکاز)مکزنو تنزحزخو ن نزجهتز یگون ز( زطولزکلمه زدحپبشن2013
ودشالزحزححندگ ززززس ی؛زلوکدشس زلدوزز2014زلدا زی؛زآبجورنتن ز حبداپحتزحز حز2018؛زل شرزحزهمکشر ن ز2003)کونشنتزحزهمکشر ن ززیپبشنزنو تشرزیهشزی گیح

زیپبدشنززی( زآموپکزنمشدهش2018زهمکشر ن زحزل شرهشز)ز(ز  تفشدهز پزنششنه2018حزهمکشر ن ززتیپبشنزدحمز)  مزییمع شزیبهزمحتو زیشبی( ز اعتزد ت2013
ز(.2018)ل شرزحزهمکشر ن ز

زحزخشنو ده
زیهاپن واحر

(ز2019زهمکدشر ن ززحزکا دفزکودکزتو طزمدشدرز)ززیخودمختشرزبی( زتاغ2019زن یوشنتشمزحزگشرتشتشزس یبودنزمشدرز)کا وا زدپما ز6حزوش خ وز5 تشس
( ز داعتزحز د تززز2016مش دود  زتشکدشد زحز کدشد  ززززز ی؛ز د ز کز2018حزهمکشر ن ززود یخشصز)گزیایشدگیزیهشزکادنزهاصتزتعشمفزح ل زهاپن ؛زمشن  زها هم

زت بداد زیبشکازحزحز ی)لز10مشدر نهزی( زح بتت 2018زت باد یبشکازحزحز ی؛زل2002زف یجیمشدرز)حز9ی شپزیکالمزمشدر ز8بودنزیره مود/ز7یفیتوصزمشدر زیهشزوش خ
زیلیتحصدززیایدزدرگزشیدززیلی( ز  تشن  ردزتحص2019زف یحزنوبزیصشدقزو ی؛زتشموه2018زت باد یبشکازحزحز ی؛زل2002زف یجیمشدرزکودکز)حزیحگوز( زگفت2018

؛زتدا ن زز2017زو یدز ی) دشنگزحزجزز11هیدز حلزیرهتدشرززمی( زت ظدز2001)کمپبفزحزپح ززنیح ل زیبشالزیلی( ز  تشن  ردزتحص2009)کوحر زچشحپزحزرحگوا ززنیح ل 
تاززگتتادهزۀ( زحرحدزکودکزبهزخشنو د2008زس ی؛ز حهزحزلوئ2014زاتز ی؛زکو زنشوشزحزح2011زتون یحزمورزیلزتز یوونزن یتتی؛زالن زکا2019ز   یو یآردحن حزحز

ز(.2015حزر گوا ززیمپی زلو  ی) 

زحزهشز رپک
زه جشرهش

(ز2012زتشکور  یحز زیا کیهزو نز ی ز ی وچی؛زمور2001؛زح نگ ز2013حز مبات ززنی؛ز شه2005؛زح نگزحزرس ز2010ز ی)چ تتونزد تونزحزتش ز12یایخودتعب
زشیدز( زهادگدا زز2005زوموتو یحزمزتبتی؛زن2014ز یوشنشکوح زحزه زن یتتومی؛ز 2013؛زالنازحزهمکشر ن ز2009)کوحر زچشحپزحزرحگوا زز13ی جتمشعزا  نیدرگ

زکدوهن ززحزح گدشرز؛ز2018زهمکشر ن زحزجشبتون؛ز2019زهمکشر ن زحزبچا چ؛ز2017زت ی  مزحزآن رححدز یبیآلوت؛ز2018زالچ یلزح) شرحنززجو معزبودنگا زمعج
زحزرس؛ز2011زحلمن زحز  التازوتا ون زشن ی هشئ؛ز2018زمش ود  زحزبیح ز ی؛ز  ز ک2013زهمکشر ن زحزلوکشس؛ز2016زوپ یهزحزححنگزن یدحزح نگ ؛ز2003

زحزکشرد ن؛ز2016ز اتلن زحزو شز یآرتول) حج   ززمیرژزکیزدرزیپن گزیخیتشرزۀتجابزمشن  ز یهاه  زتجشرب( ز2019ز   یو یزآردحن ح زتا ن ؛ز2017زهمکشر ن 
زسی ولزیحزآموپک ) ح تاح کزیرحز( زم ر ه2014) و رتزر زبودرحگلوزحزگشتچس زز14یمحورزر هباد( ز2001زپح زحزکمپبف؛ز2008زم یک؛ز2017زهمکشر ن 
زرحبا دون ز؛ز2009ز ؛زتشندگزحزلئدوزز2018زم یوشکزحزکدززن ی) شموئف زرحهازبانکزیآموپ زۀ( زتجاب2008زم ی؛زک2017؛زکشرد نزحزهمکشر ن ز2006حزلوپ نو ز

زتبتی)نز16یهاه  زیهشزشهی( زکل2001زشن یحزنورنززیو گ زچشزتبت ی)نز15ی جتمشعزنظشم( ز2014زنوبس زحزیوتشکیوشنشج ز2004زاح ی شوزحزسیویدز ا یوید
زشندگ زی)ز17طیبتدززیوند هشزیو) شختززیکشنونزشیزیبشهتزیهشزی گیحزبازیهاه  ز  تیتأک( ز2000ز وکور یحزحزرهشلز باگ یهزهشا زون یز؛2001زهمکشر ن زح
زشندگ زی؛ز2015زت ی  دمززحزکوح بدشر ززکشنتال ؛ز2015ز ئوک زهشنزحزپ نگ؛ز2018زکشرت ز زحزیوح یزتشکور  ی زکش تا ؛ز2018حزهش ا ززولی  پشنز تون یلکیح

زی جتمشعزۀ( زنششن2018حزهمکشر ن ززنی) نزمشرتز18ی زر بطهزتحاکز (2012زت ی  مزحزکوح بشرر ؛ز2011زهشنگ زحز لثورثزگا  من  ز2013زهو زحزنگزچن 
زی(زبدا ز2003)کونشندتزحزهمکدشر ن ززززیهاه  زی(( زه جشرهش2017زچشرد ون ی)گوبف زچنزحزرزیعالمتز جتمشعزکیع و نززمثشلز  تفشدهز پزن شهزبهزی)با 

زحزیلزتز یوونزن یتتیکازالن ؛ز2020زلا یمزحزمش شلزای زآد مز زشل یگو؛ز2017زهمکشر ن زح) لفتونززوسیدرزهاه گزک فتزیبازنظمزحزهمشه  ز یمثشلزتأک
زحزب یح ز ی  ز ک؛ز2016زوپ یهزحزححنگزن یدحزح نگ ؛ز2003زکوهن زح)ح گشرززی جتمشعزیایگزجهت( ز2010ز ا یز ن فزعب  هلل زجش من ؛ز2011زتون یمور

ز(.2017زاال یال پز رن وزحزل یرحپنفزور  یرزج  م ین؛ز2011ز یالزحز  ینئوهزآ تف زکشئو زشف ی)درزهاه گزۀ یحزی  شختزیای وگ( ز2018زمش ود  



 113                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

ز1یریگ جهینت و بحث
زعمفزهاه گزبهزح بتتهزیاهشیمتغز پزمتأثازی ز بکهزدرز نتشنزی  شختزنظشمزده زیمزنششنز شنازو حهض

زک  زیم ز  تزبودهزایپزیهشزی گیحز شمفزاهشیمتغزنی . زک    زیمزصحبتزآنزبشز ها دزکهزیپبشنزحزیگفتشر:
زتحوالتزحزجشنیهزی یح ل زیایوذزجشمعهز ی یح ل زد ربتتز یهاپن واحرزمشن  زخشنو دهزبشزماتبطزیاهشیمتغ

زۀر بطز د مهزدر.زیایخودتعبزحزی جتمشعزیایگزجهتزمشن  زه جشرهشزحزهشز رپکزبهزمابوطزیاهشیمتغزحزخشنو ده
زبهزین شهزمینزحزیهاه  زشنیمزیهشزتفشحتزجشدی زدرزهشزآنز همزباز یتأکزبشز ی  شختزعملکادزبشزعو مفزنی 

ز.  تز  هزیبار زیا نی زهاه گزدرزعو مفزنی زتیحنع

 شناخت بر مؤثر یزبان یها یژگیو( الف
 دعشزمطاحزحز پزنظاززنی(ز 1397)نقفز پزتومش لو زز3حزحرحازای شوز2یپبشنزتینتبزیۀکمز پزپمشنزطاحزنظازد ت

زی)با ز ایدزیعیپبشنزطبزکی(زحزنهزیمثشلزهشر زیخشصز)با زیعیپبشنزطبزکیزیای  زکهزها گزیبار زیتجاب
ز ن ل زمیتیمثشل ز  شختزتو ن زی( زعملکاد زتأثزیبا زنق هشزای ها د زحجود زبش زهیهانزنی زباز  هزمطاحزیب ذ رد.

ز زی)با  زنکزنق هشزنیماحر زح نگ  زر2017: زز ای؛ زم2017حزپح  زۀ ها دزچ ونهزدربشرز کهیبودز زیم عزتو نزی( 
زشیز  دهشیمشخصز پزرحزیهشزبهزج بهزشتایبزشیممکنز  تزبهزتوجهزکمتاززک    زیصحبتزمز  دهشیرحزشیزشءی  
زیبا زر زپبشنزآنزکهزد ردزحجودزیمتفشحتزیپبشنزع شصازمختلف زیهشزدرزپبشنز ایم جاز ود.زبهزعبشرتزدزشءی  

عو مفزکهزگمشنززنی زۀمثشلز پزجملزیبا زک  ؛زیتازمزآ شنز4ی ن حپ زمخشپنز پزیشدآحریزشیزهشز هیو زبهزتوجه

زپبشنزمعزدرزآنزیپبشنزهشر زرحدزیم زبش بهزناخززتو نزی(زتفشحتزد رد زمیها نتهزحزآلمشنز یتی) ن لزیی رحوشزشریهش

زحزطولزکلمهز  شرهزکاد.ز5یح جزیهشز اعتزگفتشر ز بشهت

ز؛2001زهشحل زحز و نتون)زیو حهشز و ه ز ی  شختزعملکادزبازیگفتشرز اعتزی ثاگذ رزۀدربشر

ز رتقشززی  هشیها زیکشرآم زتا زعیگفتشرز ازده  زی(زنششنزم2002ز یلیتزحزیبوحزهاگو ون  ماحرزنشملفوظزر 

  تزکهززنی زمهمزۀ.زنکت ودزیمز6ی  شختزح جزۀ شهظهزدرز لقزیهشزتمی ببزکشهضزپح لزآزرحزنیحز پز زده زیم

زدر شل زظاهزکهزی اعتزگفتشر زتأثزتیبا زبزای شهظه زپبشنزشور نیگوزنید رد  مختلفزمتفشحتز  تزحززیهشزبه
د  تهزبش   .ززیمتفشحتزۀ شهظزتیمختلف زناخزظاهزیهشزپبشنزشور نی نتظشرزد  تزکهزگوزتو نزیمز  شسزنیبا 

رحزبهزجلوزحزمعکوسزر زدرززۀ شهظزیها خ شز(2006)زلوپک وزحزسی ولزی ح تاح کز یی دعشزنیچ زیدرزبار 

با  شسز نزحززیکیمکززۀمطشلعه زنمونزنیکادن .زدرز زتهیمقشزیکیمکززۀحزبشزنمونزیآحرزکشورهشزجمعزیباخ

                                                 
ز.  تزمقشلهزصفحشتزتع  دزتیمح حدزفیدلبهزنییتبزدرزصی.زتلخ1

2. linguistic relativity hypothesis 

3. Sapir & Whorf 

4. storages 

5. phonological similarity 

6. phonological loop 
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مطشلعه زتفشحتززنیآم هزدرز زد تزهبزجی  هزبود.زنتشزیهمتش شپز ایدزیکشورهشزیهشزبشزنمونهزالتیتحصزز نیم
نتبتزد دهز  ؛ز پزدرز اعتزگفتشرززیپبشنزشنی شهظهزر زنششنزد دزکهزبهزتفشحتزمزیمع شد رزدرزها خ شزیپبشنزشنیم

ز1یکشرزۀ شهظزتید رن  زظاهزیتازعیهشزناخزگفتشرز ازآنزحر نزضیکهزگوزییهشز نتظشرزد  تزپبشنزتو نزیمزرحزنی 

زنی .ز  تز  هزیبار زیکمزمطشلعشتزدرزیهشر زپبشنزشور نیگوزگفتشرز یتولد  تهزبش   .ز اعتزززینزیشتایب

ز اعتزنیتخمز هز رزنامز پز  تفشدهزبشزکهز(1396)زز نلوی زحزیفی از ی خالقزو حهضزدرزکودکشنزۀدربشرزناخ

ز8/3ز(1393)زطشهالوزحزپعفا نلوزکادزۀمطشلعزدرزبزرگتشالنزۀدربشرزحزقهیدقزدرزکلمهز98/105ز   ز نجشمزگفتشر

ز  تز  هزباآحردزهیثشنزدرزهجشز8/5زتش زیحزمحمودزپ دهزهیهقز ی شهب  غز ی   زیهشزمجموعزو حهضز پ.
حزز(1396)زی   زحزیکتبزپ ده زی  م زن یمخلصز (1393)زطشهالو زحزپعفا نلوزکادز( 1385)زیشریبخت

با تبزهجشززیهشر زشور نیگاهت زناخز اعتزگفتشرزگوزجهینتزتو نزیمز(1396)زز نلوی زحزیفی از ی خالق

زثشن زگوزهیبا ز پ زمزپبشنزیتی ن لزشور نیکمتا زع ش ودزیباآحرد زبش ز ثاگذ رزتی. ز رتقشزیبه زبا زگفتشر زی اعت
زیبا زیکمتازیکشرزۀ شهظزتیظاهزتو نزی شهظهزمزیهشزتمیکشهضزپح لزآزجهیماحرزنشملفوظزحزدرنتزیکشرآم 

حززقیدقزیشبی رپزشپم  یمونوعزنزنی شلز زنیکاد.زبشز زی یبزضیوزیتیبشزکودکشنز ن لزتهیدرزمقشزیا نیکودکشنز 
زنیبزی  شختزک   هز  ت.ز بشهتزح جزم  خلهزیاهشیک تالزمتغزثی پز ز هیحزبهز ی  شختزمال ظشتزرحکزتیرعش

خطشززضیهمز ثازکشهضز) هز زتو ن زیکهزمز(2018ز لن یکوزحزچیهز ی)ب ل  تززی ایدزیعشمفزپبشنز2آح هشزتک

ز زتتهیشدآحریدر ز ثا زهم زح ززفی( زبش  . زد  ته ز شهظه ز زی  شختز بشهتزح جزیکشهشز ثابا مع ش تزکهززنیبه
 پز احازکهزبهزلحشظززیدرزهها تزشحرن  یبزشدی پز احازر زبهززی زاهیک   گشنزخو  تهز ودزپنجزهاگشهز پز اکت

بهزهمززیکهز بشهتزکمتازیبشزهها تزتهیدرزمقشزDحززVز Gز Pز Tهتت  زمشن  ززهیبهزهمز بزی  شختزح ج

زمشن  ز زبتزKحززWز Yز Rز Fد رن    ثازز(.2001ز یر دحنتکزحزکپل    تز)زشتایبزشری  تمشلز رتکشبزخطش

معتق ن زز(2006)زمشکنزحزوپیهز جونس.ز  تز  هزنییتبزیمختلفزیهشز کفزبهز ی  شختز بشهتزح جزیکشهش

زشیز هت زی احازمششبهز تفشقزمز ی  تزکهزه  شمزتولز3ی یتولزی پز ادرگمزینش زشیزی  شختز ثاز بشهتزح ج

زنتزتو نزیم زر  ز در کزۀجیآن ز ز4یت  خف زچا که ز تزنید نتت؛ زموقعزی ثا زآزییهشزتیدر صورتززبهزهشزتمیکه

ززی  ری   ز مش زبودن   ز  ه زنزینو تشرزیشدآحری ر ئه زبود ز  ه زتتهز هیدززیدرخو  ت ز ثا  بشهتزز5فی  .

زیشتیعملزهیقشهزصورتزهمزبهزی گاز بشهتزح جز هیچیوزیها خ شزفیمع شز  تزکهزدرزتکشلزنیبهز ززینزی  شختزح ج
زمششبهزی  شختزکهزبهزلحشظزح جزیکلمشتزیبع زیشدآحری ببز ودززیع ید  تهزبش  ؛ززفی ثازتتهزتو ن زی ود زم

 پززیشدآحریباززی بشهتزح جزایتأثزۀ.زدربشر(2011ز یکشنوزحزمورزنشمشر  مک)ز ودز نجشمزتاز شدهزهتت   زهم

مشن  زقززیپبشنزهشر زیهشزح کهزیدحزنکتهزحجودزد رد:زنختتزآنکهزباخز یپبشنزهشر زشور نیگوزشنی شهظهزدرزم

                                                 
1. working memory 

2. monophonic 

3. articulatory confusion 

4. perceptual interference 

5. phonological similarity facilitation 
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هشزدرززبهزهمز بشهتزد رن زحزکشربتتزآنزیح جزثیغ؛زقزبزخ؛زقزبشزگ؛زجزبشزچ؛زکزبشزجزحزکزبشزگ ز پز زبش
ز) ثازکشهض(.ززک  زیهشزر زبشزچشلضزمو جهزمزآنزیشدآحریز شهظه زۀ شدزیها خ شزفیتکشل

زپبشنزهشر ز ایدزی وز پ زنوز یدر  بشهتززی گیحز  ش شنه زییبشیپزیۀآر زجشدی زیبا زت  گشنی شعا نزح
 بشهتزز ه یچیوزیها خ شزفیهمشن  زتکشلزیمو ردزنی ن .زدرزچ زکشرزبادهزج شسزبهزۀر زدرزقشلبزقشع زی  ش زح ج
مونوعززنیبهز ززید  تهزبش  .ز ثازطولزکلمهزنزفی ثازتتهزتو ن زیمزیمتونزنظمزهشر زیشدآحریباززی  ش تزح ج

زکهزکلمشتز زد رد زتک  شره زح زکلمشتزطوالنز یالبی زکوتشه ز پ زچ   زیبهتا )دهن زز ون زیمزیشدآحریزیالبیح
ز  ز(.2015 زکهزکودکشنزدر زآنجش ز زیمتفشحتزیح ژگشنزۀایمختلفزذخزنی پ ز زتو ن زیمزاهیذخزنید رن زح زثی پ

زم زدر زکلمه زمزیهشزپبشنزشنیطول زبش    زمتفشحت زد ر ززجهینتزتو نزیمختلف زکودکشن زکه زیهشزپبشنزیگاهت
زبه زذخزیباخورد رزفیدلزمختلف زمزۀای پ زکلمه زطول زنظا ز پ زمتفشحت زتیظاهزشیزییتو نشزتو ن  زیح ژگشن

 نجشمز  هز  تززیمهمزیهشزو حهضزیا نیکودکشنز زیح ژگشنزۀایذخزۀمتفشحتزد  تهزبش   .زدربشرزیهشزیشدآحری

زجملهزمهم زمزآنزنیتازکهز پ زپ دهیم صورزحزیکشظمزید تجادزد درس زپ ده نعمتحهضزبهزو زتو نزیهش
ز ز(1390) زبش زکاد؛ ز زنی  شره ز ثاگذ رزثی شلز پ زگوزی زمطشلعهز یشدآحریآنزباززیطولزح زیهشر زشور نیدر

زبهزعبشرتزدزیو حهشزیبار زشپم  یمششه هزنش زحزن زیهشر زمتونزدرزکلمشتزطول پززیقیههمزدقز ای  ت.
ززر زیشدآحریزید و رزشیز هولتزتو نزینمزحزتتینزموجود زکلمهزطولز ثازفیدلزبهزیهشر زپبشنزشور نیگودر

ز.زکادزنییتب

 یفرزندپرور و خانواده( ب
ز شمفزر زخشنو دهزحزیهاپن واحرزبهزمابوطزعو مفزی  شختزعملکادزمؤثازیهاه  زعو مفزۀدربشرزحمدزۀد ت

ز.  تز  هبحثزز2یحز بکزح ل گاز1ی یح ل زد ربتتزمفهومزدحزۀدربشرز عو مفزنی زشنیمز پ.ز ودزیم

زیهاه  زۀح ج زمؤلفزتو ن زیوسزمز(2013)رنششح زحجودزد ردززکادنهکاز4 ایبشزهم ز3کهزدرزد ربتتزآنجشز پ
زبش   زمطشلعشتزبتزی ید ربتتزح ل زبودنززهاه گزبهزح بتته. زجملهززیشریدر زو یکشرح لزدزکشح لکشنته زکش تا  پ

ز ییحزتأزیبار ز(2018)زبادتیح زحزبکاز یلحزز(2016)زکلازحزیچودهشرزکا هش زکشرت ا ز (2016)زکشرت ازحزر   ر
خودززۀدرزمطشلعز(1995)زح ل پم چشکشزحزیکامشنز یا نیدرزمشدر نز زی یح ل زد ربتتزیچ ون زۀ  هز  ت.زدربشر

ر زدرزز5یره مودزشیزک   هزتیک   هزحزه  ز بکزک تالزکیزشتایبزییکشیبشزمشدر نزآمازتهیهشزدرزمقشزآنزشهت  یدر
زمزیتعشمالتزکالم زدرمقشبفزمشدر نزآماک   زی  تفشده زآموپکززیکی لکتاحنزیبشپزکیه  شمز نجشمززییکشی. در

زرحکزیمتکزشتایبز یکالم ز زیاره مودیغزیهشزبا زآزنیهتت  . زکه زدرزییکشیآمازحزیا نی زمشدر نزشیمونوع

                                                 
1. maternal scaffolding 

2. parenting style 

3. scaffolding 

4. think together 

5. directive 
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ز نجشمزهعشلز1ه هم  زتیهعشلز نجشمزتیموقعزدحزدرزایخزشیزد رن زتفشحتز ایک یزبشزی یح ل زد ربتت ز2آپ دزتیح
ه هم  ززتیدرزبلوکزهعشلزده  زیمطشلعهزنششنزمزنی زجی  هز  ت.زنتشزیبار ززینز(2000)زبانازحزیکامشنتو طز

ز  زمهشجا ز زی)مشدر نزیا نیمشدر ن زدر زگونزا نیکه ز  ن (  زبزرگ زح زآ کشرزمیمتتقزۀمتول  زر ززیح زد ربتت  پ
مشدر نزز ایدزید ربتتزقا رزد رن .ز پز وزو تشریوزتازنییوشزیهشزدرزبخضزهشزییر ه مشزگونهزنی ن .ز ز  تفشدهزکاده

هشزدرزکا نززمقولهزۀک   زکهزم عکسزک   زیر ز  تفشدهزمزیحیحزتونزمیامتتقید ربتتزغزیر هبادهشز ییکشیآما
زتهیدرزمقشزیشتایبزیکالمزتی مشزیا نیکهزمشدر نز زده زی خ شنزمشدر نزنششنزمزۀتی  ت.زمقشزو تشریوز اید

زخودزواگوتازهتت  .زززدرزتعشمفزیا نیحزمشدر نز زک   زیها همزمزییکشیبشزمشدر نزآما

زمجموعزکیز پ زو حهشزیعیح زۀ و ز و ه  ززی)با زی پ زحزو نیمز؛2019زهمکشر ن زحزییشربویمثشل
ز ایدزیکیزۀم زلزبهزیح ل گازی ل وزده زی(زنششنزم2009ز شنگ زحز گی زوشرک زچشنگ ز؛2016ز ن الن  

زیب ذ رد.ز پز وزایکودکشنزتأثزیبازتحولزحزعملکادز  شختزتو ن زیمزی پزعو مفزمابوطزبهزخشنو دهزحزهاپن واحر

ز؛2012زجزن حرن ی زحنزحزی کمکزمتمن زمشل   ز من ز؛2007زچشنگ نمونهززی)با زی و ه زو حهشز اید

زیدرز ل وزده زی(زنششنزم2019زن یگشرتتتزحزووت شمزس ید مشرزکاکشا ز؛2017زپح زحزالمبزچه زهشنگ 

زبشززی پزح ل گازیمتفشحتزیمختلف ز ل وهشزیهشزحجودزد ردزحز ها دز پزهاه گزیهاه  زشنیتفشحتزمز یح ل گا ر 
تشززیدرزعملکادز  شختزیهاه  زشنیمزیهشز نتظشرزد  تزتفشحتزتو نزیمزجهیدرنتزک   ؛زی  تفشدهزمزشتایبزیها ح ن

باززتو ن زیمشدرزمزۀمثشلز بکزمکشلمزیهشزبش  ؛زبا زهاه گزنیمتفشحتزدرز زیح ل گازی پز ل وهشزینش زی  

زییبهزخشطاز پادهزحزبشپنمشز یک  مز طالعشتزبشز کهی زنییب ذ رد؛زبشزتعزایکودکزتأثز3ی خصزنشمهزیپن گزۀ شهظ

ز  زپ زب شبا زیشدی ون زحزتش زدرزد تاسزبش   ؛ زبشپ شپزنیبع ز پزرحپهش  شهظهزمعطوازبهزجمعززیبتطزکمزح

زنییتبزی یچزمشدر نتو طزز4معطوازبهز جتمشعزیتیحز بکزرح زنییبشزبتطزوشزیتشز  زتو ن زیمزی یکودکشنزچ

ز عابشازشنیمحم زآقشزحزیبیطبز ییعب خ  ز یرمضشنزۀبشز  ت شدزبهزمطشلعز(.2019زر باتس زحزیوی)ک ودز
هاپن  ززیبا زی ها طزیایوذزتید نتت:زمتئولزایمو ردزپزتو نزیر زمزشنیا نیغشلبزدرز زیح ل گازی ل وز(1397)

ب حنزتوجهزبهززهشزتیآنزمحاحمزیخودزبشز رنشزۀگذ تزیهشزتیهاپن  ن زجبا نزمحاحمزیشپهشینزی ها طزی رنش
زنزقیعال زح گذ رنکادنزمتئولزیشپهشیح زبشحرهشزتیهاپن  ن  زهاپن  ن  زهاپن  ن ززۀشنیگا زکمشلزیبه نشم عطفزبه
زتوقعشتزبشالز پزآنزۀد و رزدربشرزنیقو ن ز نتظشرز طشعتزبزهاپن  ن  حزتالکززنی پزح ل هاپن ززیحزچا زچونزیهش 
زیچ ونهزبازعملکادز  شختزهشزی گیحزنی ز کهی.ز خو ه  زیکهزخودزمزییاهشیهاپن زدرزمتزی جبشرزتیه  زیبا 

زیایگزجهینتزتو نزینمزیهعلزیبشزبضشعتزو حهشزر  زینظازمز  تزحزبهزیو حهشزیبار زشپم  ینزگذ رن  زی ثازم
ز.کادزمطاحز هیپمزنی زدرزیخشصزیۀهانزی تزشی

                                                 
1. goal oriented activity 

2. free play activity 

3. autobiographical memory 

4. social guided narrative style 
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 هنجارها و ها ارزش( ج
ز زعو مفزمابوطزبهز رپکز یمؤثازبازعملکادز  شختزیعو مفزهاه  زۀدربشرزوم زۀد ت زنیهشزحزه جشرهشز  ت.

زضیبهزگا ز1ی جتمشعزیایگز.زجهت ون زیبحثزمزیایحزخودزتعبزی جتمشعزیایگزدحزمفهومزجهتزفیعو مفزذ

زی جتمشعزیایگزکهزبازجهتزییهشز  شرهزد رد.زهاه گز ایک یبهززیح بتت زشیجشمعهزبهز  تقاللززکیزی عضش

زهادگا زتی مشز3یشنیخودبزحزیخودمختشرز 2یتیخوده  ز پزهتت  زفیمشزد رن  ز یتأکزمتتقف زبا حززییک    

زشاهتیباخورد رزهتت  زحزوزی جتمشعزجشنشتیدرزهزانش نیدرگزیبا زییبشالزید رن  ز پزآمشدگز یتأکزیخودمختشر
ز رتقشزیهاد زدرجزآنزیبا زی خصزیح زدر زهاه گزتی همزیبشالزۀهش زدر زمقشبف زدر زد رد. زید ر زیهشزقا ر

زوزیح بتت ز یبهزهمشه  زفیتمشز یح بتت زهمزبهزی جتمشعزیایگزجهت زآنزون یح زد رد. زبازجمعزحجود زییگا زهش
زا  نیدرگزیبا زیها ح نزیهشزآمشدگزهاه گزنیهتت  .ز ها دزدرز زی زر بطهزی جتمشعزتیهوزید رن زحزد ر ز یتأک

زه زوزی جتمشعزجشنشتیدر زبا زح زبهزشاهتید رن  زح زدزیح بتت زهمزگاحه زبش )ح رنوم ززک   زیمز یتأکز ا نیخود
زو حهشز(.2010زتبت ینزحزشمشیتشیکزگا  من  ز و ه  ززی)با زیبا  شس زحزمش ود زب یح ز یپ کز نمثشل

زز2018ززح یمی  زجهت2015ز ئوک زهشنزحزپ نگح زتبزی همزمهمزی جتمشعزیایگز(  زیهشزتفشحتزنییدر

ز5ن از( زتفکازکفی)هاه گز اقز4یح بتت زی جتمشعزیایگزجهتز ه یطورزحزد رد.زبهزیدرز بکز  شختزیهاه  

کهزدرززیهاه  زشنیو حهضزمزکی.زک  زیمزتی مشز7یلی(ز پزتفکازتحلی)هاه گزغابز6  تقاللزیایگزجهتزح

زبشزز یتأکزی جتمشعزیایگزجهتزثی پز زی اقزیبشزکشورهشزا نی زیی وزآنزبازهم د  تهزبش   زمششه هزنش ؛
زیر زهمشن  ز تبشعز اقزا نیجشمعهز زی بکز  شختزتو نزیمفاحضزد نتتهز ود زمزیی وزهمزنی شلز گاز زنی 

زکاد.زایتفتزیبشهتزیهشزی گیحزمتماکززبازحز هین ا زح بتتهزبهزپمزتفکازکفزی  ه زد ر زمطشلعه
داللتزز   یبزیمز ا نیح بتتهزبهزدزشیکهزهادزخودزر زمتتقفززی پزخودزحزمق  رزفیبازتعاززینزیایتعبزخود

زخودتعب زدرزکشورهشزیمتتقفزنوعزیاید رد. زبهزخودز  تزکهزعم تشً زشنهیهادگا زیهشزحزهاه گزیغابزین شه

زتمش ز  تزح زقشئفزفیما وم ز رپکزبه خودززیبا زی زطا و رهزیایکشرگزبهز 8ی خصزخودزبازشتایبزیهشز  ن

زی خصزیشپهشینزحزشلی مز ه  ا زبا  شسززکی ن زحزیجشنیهزیپن گزیگذ رزشنیحزب زیمتتقفز پز در کز جتمشع
ز ودزیمز هیدزی اقزیهشزهاه گزدرزعم هزطورزبهزح بتتهزیایخودتعبز ا یدزی وز پ.ز  تزآنزیهشزی گیحز پ

زپزکه ز   زبزجمعزیشدیتش ز رپک زح زهتت   زبزیبا زیشتایگا  ز)زی جتمشعزشیزیهادزنیخود زهتت   زحزد توقشئف
زتو ن زیمزیاینششنزد دهز  تزخودتعبزیرح  زبهزی(.ز و ه زو حهش2010زوشرک زحزشمشیتشیکز؛2018ز شالن ش 

                                                 
1. social orientation hypothesis 

2. self direction 

3. self expression 

4. intradependent social orientation 

5. holistic thinking 

6. independent social orientation 

7. analytical thinking 

8. personal self 
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ز تش ز1 هیپمزبهزتی تش زی  شختز بکزبا زمقشبفزع م زمطشلعزایتأثز2تیدر زدر زحزهشنوهازکونن زۀب ذ رد.
زیک   گشنزآلمشنزم نظازقا رزگاهت ز اکتزفیتکشلزمیمتتقفزدرزتا زیایکهزخودتعبزیه  شمز(2001)ز وبات

زآما زوزییکشیح ززی  کشلز  کادنیدر زدرحن زعمفززمیتا ز هیچیوزیه   زطیمحزکیکه زبهتا زبودن     ه
زتاجزی خصزنیبزیایکهزخودتعبزیک   گشنز.زدرزمقشبفز اکتکادن زیم زتفکازبهزکهزیفیتکشلزدرزد دن  زیمزحیر 

زبهتاز3 هیپمزبهزح بتته زعملکاد زبودن   زدزی تشس زمطشلعشت زدر زز اید  ت  . ز4مشرکمنزحزمیگازم یکمشن  
زهمشن  زجهتزیمششبهزجینتشززینز(2007) ززینزیا نی زۀنمونزیایخودتعبزتیمشهز ی جتمشعزیایگزبهزد تزآم .

 دعشزکادز ها دززتو نزیمزیغاب-ید نتتنزتفشحتز اقز شلزبشزمفاحضزنیقا رزن اهت؛زبشز زیو حهشزیموردزبار 
زد رن .ز هیح بتتهزبهزپمزشیتفکاز تشسزز ی خصزنیح بتتهزحزبزیایخودتعبزکی پززیباخورد رزفیدلزبهزیا نی 

زیاهشیمتغزیباخزد دزنششنز  ت ز  هز نجشمزیخشرجزیو حهشزشتی دبزبا  شسزکهزمطشلعهزنی زدرمجموع
زمطشلعهزنی زیهشزشهتهیزبا  شس.زد رن زایتأثزتوجهزحزی ز شهظهزیهشزییتو نشز هیحزبهزی  شختزعملکادزبازیهاه  

ز بشهتزح جزآنزیح ژگشنزۀایذخزد رن  زیتاعی ازگفتشرز یتولزکهزییهشزهاه گز پز ها دزکادز دعشزتو نزیم زیهش
حززیاره مودیغزی  شختزد ربتتهشززآنزنیح ل ز  ت کمتاززالبسیمتشکفز پزکلمشتزبشزتع  دز زحزد ردزیکمتا

ز ها دزحزبا درن زحزخو هازید ر زکودکشنزحز ودزیممشدرز نجشمززنییدرز نزوشزیهاپن آحرزد رن  زک   هزاک تالیغ
زکهزد رن زی ها دزبشزمتفشحتزی  شختزعملکادزهتت   متتقفززی جتمشعزیایگزحزجهتزیایخودتعبزید ر زشتایب

زلحشظزبهز احازحزیطوالنزکلمشتز پزوازهشزآنزیح ژگشنزۀایذخزد رن  زیک  تازگفتشر) اعتززد رن زمخشلفزی ل و
زحز ودزیمز نجشمزبشالز نزدرزیهاپن آحرزهتت   زک   هزک تالزی  شختزد ربتتزید ر زنیح ل ز  ت زمششبهزیح ج

ز  تزبشهتزبهزح بتتهزی جتمشعزیایگزجهتزحزیایخودتعبزحزد رن زهاپن زکیزعم تشًزهشزخشنو ده زهشزشهتهیزنی (.
ز ی  شختزیبخشزتو نزیهشزبانشمهزدرزنشملفوظزگفتشرز اعتزتیتقوزمثشلزیبا زد رد؛ززینزیکشربادزیهشزداللت

زحزمیامتتقیغزد ربتتز پز  تفشدهز شهظه زیهشزآپمونز شختزدرزمششبهزیح جزلحشظزبهز احاز پزنکادنز  تفشده
ز. ودزیمزش هشدیوزجشمعهزکودکشنزی  شختزی رتقشزیبا زآنزمشن  زحزمتتقفزیایتعبزخودزتیتقوز یتیه  

 :ز  تزیناحرزمال ظهزچ  زذکازمطشلعه زنی زدربشره

ز1 زدرح قعز گازچ زیآتزیتجابزمطشلعشتز نجشمزیبا زی زمق مهزحزشپینزضیوزمطشلعه زنی . زیمطشلعشتزنی  ت.
ز مکشنز  ش ش زنشود  زیتجابزیبار زحزی  شختزعملکادزدرزیهاه  زیهشزتفشحتزۀجشدک   یعو مفز زیی نجشم

زیبا زیکش تزتو ن زینمزو حهضز پزما لهزنی زدرزیتجابزنکادنزیبار ز  شسزنیبا .زد  تزنخو ه زحجودزهشزآن
ز.بش  زآن

ز2 ز1994)ز5تیح زفیتعازمطشلعه زنی زدر. زتشمس  زنقفز پ زبا  شسز 1398  ز  ت. زهاه گزم نظا ز پ زنی(

                                                 
1. context sensitivity 

2. insensitivity 

3. context dependent thinking 

4. Kim, Grimm, & Markman 

5. white 
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زم»زف یتعا ز نتشنزحرپزشهی ن زیهشزد نتتزکهزم حصازبهز نتشنزیرهتشرزۀم زلزبهزتو نزیهاه گزر  زییهشز  ت 
متشکفززیهاه گزع صازتا زحیصازشنی.زبهزبک   زیمکمفزرهتشر شنز  تفشدهزمزجزءزۀمثشبزبهزیمشدزیشی  ز پزکه

زپبش زد پ زقو نز  یعقشزهش ز گشهین  زح ز صول زنهشدهش  زر وم  زح زکشرهشزن یآد ب زه ون  زهش زنییآز یه ازی بز رهش 
ز  تزفشتیتشا ز «ح... ز پ زهاه گزرحزنی؛ ز پ زجش زگاحهزیهشزها زمقصود ز    زگفته ز خن ززمختلف جو معززشیهش

ز ن .ززبشزهمزمتفشحتزشد  هیع شصاززثیهتت  زکهز پز زیمختلف
ز3 ز ن ک زبضشعت زتفصز ید خلزیهشزو حهض. زواد ختن ز ثاگذ رزیلی مکشن ز  ش شزیبه بازز  هزییعو مف

زیهشزمطشلعه زبشبزو حهضزنی  تز ز ی مز  شسزنیر زها همزنکادهز  ت.زبا زیا نی زۀنمونزی  شختزیکشرکادهش
زی  شختزیشبشزکشرکادهزیهاه  زعو مفزۀر بطزۀدربشرزیشتایبزفیتشزبتو نزبشزتفصز یموردزر زب ششزنیدرز زید خل

زصحبتزکاد.ززیا نیکودکشنز 
  تززیی جا زیمشن  ز شهظه زتوجهزحزکشرکادهشزی  شختزی.زآنچهزدرزو حهضز شنازم نظازبود زکشرکادهش4

زیایحز ثاوذزی  شختزیآنزم نظازنبودهز  ت.زنمنزآنکهزمحقق زبهزت وعزکشرکادهشزتازیکلزیحز  شختزبهزمع ش
زعیجززتجمزی زبهزمونوع زچشرهزطین شهزبتزی شلزبا زنیآگشهزبودهز  ت.زبشز زیهشز پزعو مفزهاه  زمتفشحتزآن

نبودهز  ت؛زز«ی  شختزیکشرکادهش»زیع و نزکلزفیذزیی جا زی شهظه زتوجهزحزکشرکادهشزی  شختزیهشزمؤلفه
ز.زادیم نظازقا رزب زکیتفکزنی ز یآتزیتجابزیهشزکهزدرزو حهضز ی مزنیبشز 

زبهزمابوطزی گیمثشلزحزی)با زی شختشرز بشهتزنیعزدرزد ته زهازدرزموجودزۀ    صشزیهشزمشخصه.ز5
ز بتازر زد تهزهازفیذزیایگزجهینتزحزبحثزمونوعزنی .ز ن زد  تهز ایک یزبشززینزشریبتزیمفهومزیهشزتفشحت(زپبشن

زییهشزمشخصهزبهزر زیایگزجهینتزحزبحثزمحقق زرحزنی ز پز شخت؛زیمزیطوالنزشریبتزر زمشخصهزهازفیذزح
 . ن زد  تهزیشتایبزتی همزو حهض زطولزدرزکهز  تزکادهزمح حد

 منابع
آموپ نزز(.ز اعتزگفتشرزحزخو ن نزدرزد نض1385ب.ز)ز یشریبختزیس. زحزمحمودزپ ده زهیم.زر. زهقز یح. ز شهب  غز ی   

ز.30-37ز (2)15.زی  ش زیی  و  هازتها ن.ززییدحمزحزو جمز بت  زیۀدختازوش
پندشنزحزدختدا نززززشنیدزدرزمزتیدزرح زی دفشهززشنیمکثزدرزبزۀ یو زۀتی(.زمقش1396ع.ز)زز نلو ی زح. زکز یفی ا. ز ز ی خالق
ز.1-16ز (1)16.زی  ش زپبشنزیهشزو حهض.زیا نی 

ز.ی.زتها ن:زنشازنشنیآقشزمحم ز رنشیحز مزی شم زباآبشدزۀ.زتاجم نتشنزتحولزنینوزیهشزهینظا(.ز1398ر.زم.ز)زتشمس 
ز.زتها ن:زنق زهاه گ.یایمحم زنصزۀ.زتاجمی  شختز نتشنزیهاه  زیهشزشهی(.زر1397م.ز)زتومش لو 

زنیح لد ززیهاپند واحرززی(.ز بعدشدز د شختزز1397 دعابشا زح.ز)ززشنیپ. زحزآقشمحم ز یبیم.زس. زطبز ییح. زعب خ  ز یرمضشن
ز.22-36ز (3)6.زی  شختزی  ش زرح نزۀهصل شم.زیفیکزۀمطشلعزکی:زیا نی 

زمجموعدهز.زی زحزمحدشحرهززیدرزدحز دبکزر دمزززی(.ز اعتزگفتشرزدرزپبدشنزهشر دزز1393ع. زحزطشهالو زا.ز)زکادپعفا نلو 
 .1011-1026ز (332)1393.زییطبشطبشزعالمهزد نش شهزمقشالت

:زتهدا نزپ ده.ززقش دمزز هللزبیدز بزۀ.زتاجمدز د شختززی جتمدشعززحزیهاه  زیمبشنز ی  شختزتحولزحزر  (.ز1382 .زر.ز)زش یلور
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 . رجم  ز نتششر ت

زیباز داعتزگفتدشرزهشر دززززفیحزتکلزتی ن زج تزای(.زتأث1396ح.ز)ز یا. زحز   ز یپ. زکتبزپ ده زیم. ز  م زن یمخلص
ز.322-333ز (2)19.زکومضپبشنشن.ز

زکودکدشنززپبدشنزز پزیهشر دززیۀوشزح ژگشن(.ز1390م.ز)زپ ده زیم. زحزم صورز یکشظمزیک. زد درس زم. زد تجادزپ ده زنعمت
ز.تیتابزیم شد:زتها ن.زیا نی 

References 

Alotaibi, A., Underwood, G., & Smith, A. D. (2017). Cultural differences in attention: 

Eye movement evidence from a comparative visual search task. Consciousness and 

Cognition, 55(9), 254-265. 

Altheide, D., & Schneider, C. (2013). Process of qualitative document analysis. 

In Qualitative Media Analysis (pp. 38-74). California: SAGE Publications, Ltd. 

Asbjorensen, A. E., Obrzut, J. E., & Oyler, J. D. (2014). Cross cultural comparison of 

verbal learning and memory functions in reading disabled American and Norwgian 

adolescents. Scandinavian Journal of Psychology, 55(2), 115-22. 

Bachrach, D. G., Lewis, K., Kim, Y. P., Pankaj, C., Campion, M. C., & Thatcher, S. 

M. B. (2019). Transactive memory systems in context: A meta-analytic 

examination of contextual factors in transactive memory systems development and 

team performance. Journal of Applied Psychology, 104(3), 464-493. 

Baddeley, A. D., Hitch, G. J., & Quinlan, P. T. (2018). Is the phonological dimilarity 

effect in working memory due to proactive interference? Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory and Cognition, 44(8), 1312-1316. 

Berry, J. W. (2015). Culture and cognition: a forty year overview. In Papadopoulos, T. 

C., Parrila, R. k., & Kirby, J. R. Cognition, Intelligence and achievement: a tribute 

to J. P. Das.London: ElsevierAcademic Press. 

Campbell, J. I. D., & Xue, O. (2001). Cognitive arithmetric across cultures. Journal of 

Experimental Psychology, 130(2), 299-315. 

Cantrell, L., Kuwabara, M., & Smith, L. B. (2015). Set size and culture influence 

children’s attention to number. Journal of Experimental Child Psychology, 131(3), 

19-37. 

Chang, M. (2007). Cultural differences in parenting styles and their effects on teens' 

self-esteem, perceived parental relationship satisfaction, and self-satisfaction. 

Thesis submitted to graduate with College Honors. Department of Psychology, 

College of Humanities and Social Sciences. Carnegie Mellon University. 

Chang, M., Park, B., Singh, K., & Sung, Y. Y. (2009). Parental involvement, 

parenting behaviors, and children's cognitive development in low-income and 

minority families. Journal of Research in Childhood Education, 23(3), 309–324. 

Chentsova-Dutton, Y. E., & Tsai, J. L. (2010). Self focused attention and emotional 

reactivity: the role of culture. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3), 

507-519. 

Chua, HF., Boland, J. E., & Nisbett, R. E. (2005). Cultural variation in eye movements 

during scene perception. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 



 121                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

United States of America, 102(35), 12629-12633. 

Conant, l. L., Fastenau, P. S., Giordani, B., Bovin, m. J., Chounramany, C., Xaisida, 

S., Choulamountry, L., & Pholsena, P. (2003). Environmental influences on 

primary memory development: a cross cultural study of memory span in Lao and 

American children. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 25(8), 

1102-1116. 

Copeland, D. E., & Radvansky, G. E. (2001). Phonological similarity in working 

memory. Memory & Cognition, 29(5), 774–776. 

Correa-Chavez, M., & Rogoff, B. (2009). Children’s attention to interactions directed 

to others: Guatemalan Mayan and European American patterns. Developmental 

Psychology, 45(3), 630-641. 

Cramer, E. S., Dusko, M. J., Rensink, R. A. (2016). Group level differences in visual 

search asymmetry. Attention, Perception, & Psychophysics, 78(6), 1585-602. 

Das, J. P. (2009). Unity and diversity of views on intelligence and consciousness: 

Where the East meets the West. Psychological Studies, 54(1), 38-41. 

Datu, J. A. D., & Salanga, M. G. (2018). Cultural self-views influence meaning 

making: Selfconstruals as differential predictors of meaning in life among Filipino 

university students. Universitas Psychologica, 17(5), 1-9. 

De abreu, P. M., Baldassi, M., Puglisi, M. L., & Befi-Lopes, D. M. (2013). Cross 

linguistic and cross cultural effects on verbal working memory and vocabulary: 

testing language minority children with an immigrant background. Journal of 

Speech, Language, and Hearing Research, 56(2), 630-42. 

Dehn, M. J., (2015). Working memory and academic learning. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Dritschel, B., Kao, Ch., Astell, A., Neufeind, J., & Lai, T. G. (2011). How are 

depression and autobiological memory retrieval related to culture. Journal of 

Abnormal Psychology, 120(4), 969-974. 

Ellefson, M. R., Ng, F. F., Wang, Q., Hughes, C. (2017). Efficiency of Executive 

Function: A Two-Generation Cross-Cultural Comparison of Samples from Hong 

Kong and the United Kingdom. Psychol Sci, 28(5), 555-566. 

Emmen, R. A. G., Malda, M., Mesman, J., Ekmekci, H., & van IJzendoorn, M. H., 

(2012) Sensitive parenting as a cross-cultural ideal: sensitivity beliefs of Dutch, 

Moroccan, and Turkish mothers in the Netherlands. Attachment & Human 

Development, 14(6), 601-619. 

Ferguson, A. N., Bowey, J. A., & Tilley, A. (2002). The association between auditory 

memory span and speech rate in children from kindergarten to sixth grade. Journal 

of Experimental Child Psychology, 81(2), 141-156. 

Gobel, MS, Chen, A., & Richardson, D. C. (2017). How different culture look at faces 

depends on interpersonal context. Can J Exp Psychol, 71(3), 258-264. 

Goyal, N., Adams, M., Cyr, T. G., Maass, A., & Miller, J. G. (2020). Norm based 

spontaneous categorization: cultural norms shape meaning and memory. Journal of 

Personality and Social psychology, 118(3), 436-456. 

Grossmann, L., Ellsworth, P. C., & Hong, Y. (2011). Culture, attention and emotion. 

Journal of Experimental Psychology General, 141(1), 31-6. 



 ... یفرهنگ یها تفاوت یها کننده نییتع                                                                                                        122

Guida, A., Megreya, A. M., Lavielle-Guida, M., Noel, Y., Mathy, F., van Dijick, J.P., 

Abrahamse, E. (2018). Spatialization in working memory is related to literacy and 

reading direction: culture literaily directs our thoughts. Cognition, 175(6), 96-100. 

Gutchess A, Boduroglu A. (2019). Cultural differences in categorical memory errors 

persist with age. Aging Ment Health, 23(7), 851-854. 

Huang, C. Y., Cheah, C. S., Lamb, M. E., & Zhou, N. (2017). Associations between 

parenting styles and perceived child effortful control within Chinese families in the 

United States, the United Kingdom, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural 

Psychology, 48(6), 795–812.  

Istomin, K. V., Pabakova, J., & Heady, P. (2014). Culture, perception, and artistic 

visualization: a comparative study of children's drawings in three 

Siberian cultural groups. Cogn Sci, 38(1), 76-100. 

Ji, L. J., Zhang, Z., & Nisbett, R. E. (2004). Is It Culture or Is It Language? 

Examination of Language Effects in Cross-Cultural Research on Categorization. 

Journal of Personality and Social psychology, 87(1), 57-65. 

Jobson, L., Miskon, N., Dalgleish, T., Hitchcock, C., Hill, E., Golden, A. M., 

Zulkefly, N. S., & Mukhtar, F. (2018). Impact of culture on aitobiolographical life 

structure in depression. Br J Clin Psychol, 57(3), 382-396. 

Jones, D. M., Hughes, R. W., & Macken, W. J. (2006). Perceptual organization 

masquerading as phonological storage: Further support for a perceptual–gestural 

view of short-term memory. Journal of Memory and Language, 54(2), 265–281. 

Josman, N., Abdollah, T. M., & Engel-Yeger, B. (2010). Cultural factors affecting the 

differential performance of Israeli and Palestinian children on the Loewenstein 

Occupational Therapy Cognitive Assessment. Research in Developmental 

Disabilities, 31(3), 656–663 

Kardan, I., Shneidman, L., Krogh-Jespersen, S., Gaskins, S., Berman, M. G., & 

Woodward, A. (2017). Cultural and developmental influences of overt visual 

attention to videos. Scientific Reports, 7(1), 11264-11279. 

Kartner, J., Crafa, D., Chaudhary, N., & Keller, H. (2016). Reactions to receiving a 

gift- maternal scaffolding and cultural learning in Berlin and Delhi. Child 

Development, 87(3), 712-722. 

Kermani, H., & Brenner, M. E (2000) Maternal Scaffolding in the Child' 

Zone of Proximal Development Across Tasks: Cross-Cultural Perspectives, 

Journal of Research inChildhood Education, 15(1), 30-52. 

Kermani, H., & Valdez-Menchaca, M. (1995). Maternal structuring of support and 

transference of responsibility around a teaching task; a cross cultural comparision. 

Paper presented at the American Educational Research Association Annual 

Metting, April 1995, San Francisco, CA. 

Kim, H. S. (2008). C ulture and the cognitive and neuroendocrine responses to speech. 

Journal of Personality and Social Psychology, 94(1), 32-47. 

Kim, K., Grimm, L. R., & Markman, A. B. (2007). Self-construal and the processing 

of covariation information in causal reasoning. Memory & Cognition, 35(6), 1337-

1343. 

Kirchhoff, C., Desmarais, E. E., Putnam, S. P. P., & Gartstein, M. A. (2019). 



 123                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

Similarities and differences between western cultures: toddler temperament and 

parent child interactions in the United States and Germany. Infant Behavior and 

Development, 57(4), 101366-101378. 

Kitayama, S., & Park, J. (2010). Cultural neuroscience of the self: understanding the 

social grounding of the brain. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5(2-3), 

111–129 

Koh, S., Napa, S. C., & Wirtz, D. (2014). The role of social relationships 

and culture in the cognitive representation of emotions. Cognition & Emotion, 

28(3), 507-519. 

Koster, M., Cavalcante, L., de Carvalho, R. V. C., Resende, B, D., & Kartner, J. 

(2016). Cultural differences on toddler’s prosocial behaviour: how maternal task 

assignment relates to helping others. Child Development, 87(6), 1727-1738. 

Koster, M., Itakura, S., Yovsi, R., & Kartner, J. (2018). Visual attention in 5 year olds 

from three different cultures. PLoS One, 13(7), 1-18. 

Kühnen, U., Hannover, B., & Schubert, B. (2001). The semanticprocedural interface 

model of the self: The role of self-knowledge for context-dependent versus 

context-independent modes of thinking. Journal of Personality and Social 

Psychology, 80(3), 397-409 

Kuwabara, M., & Smith, L. B. (2012). Cross-cultural differences in cognitive 

development: Attention to relations and objects. Journal of Experimental Child 

Psychology, 113(1), 20–35.  

Lan, X., Cristine, H. L., Ponitz, C., Li, S., & Morrison, F. (2011). Investigating the 

links between the subcomponents of executive function and academic 

achievement: A cross-cultural analysis of Chinese and American preschoolers. 

Journal of Experimental Child Psychology, 108(3), 677-692. 

Lanr, J. D., Wellman, H. M., Olson, Sh. L., Alison, L., Wang, L., & Tardif, T. (2013). 

R elations between temperament and theory of mind development in the United 

States and China: Biological and behavioral correlates of preschoolers' false-belief 

understanding. Developmental Psychology, 49(5), 825-836. 

Lee, M. K., Baker, S., & Whitebread, D. (2018). Culture specific links between 

maternal exexutive function, parenting and preschool children’s executive function 

in South Korea. British Journal of Educational Psychology, 88(2), 216-235. 

Legare, C. h., Dale, M. T., Kim, S. Y., & Deak, G. O. (2018). Cultural variation in 

cognitive flexibility reveals diversity in the development of executive functions. 

Scientific Reports, 8(1), 16326. 

Lucas, A. J., Lewis, Ch. P. F., Wang, K., & Berridge, D. (2013). Social-cognitive 

processes in preschoolers' selective trust: Three cultures compared. Developmental 

Psychology, 49(3), 579-590. 

Macnamara, B, N., Moore, A. B., & Conway, A. R. A. (2011). Phonological similarity 

effects in simple and complex span tasks. Memory & Cognition, 39(7), 1174-1186. 

McCrink, K., Caldera, C., & Shaki, S. (2018). The early construction of spatial 

attention: culture, space and gesture in parent-child interactions. Child 

Development, 89(4), 1141-1156. 

Meuwissen, A. S., & Englund, M. E. (2016). Executive function in at risk children: 



 ... یفرهنگ یها تفاوت یها کننده نییتع                                                                                                        124

Importance of father figure support and mother parenting. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 44(3), 72-80. 

Mickley Steinmetz, K. R., Sturkie, C. M., Rochester, N. M., Liu, X., & Gutchess, A. 

H. (2017). Cross-cultural differences in item and background memory: examining 

the influence of emotional intensity and scene congruency. Memory, 26(6), 751–

758.  

Moriguchi, Y., Evans, A. D., Hiraki, K., & Itakura, SH. (2012). Cultural differences in 

the development of cognitive shifting: East–West comparison. Journal of 

Experimental Child Psychology, 111(2), 156-163. 

Nijdam, J. A., Rivera, D., Rosenfeld, B., & Arango-Lasprilla, J. C. (2017). A cross-

cultural analysis of the Test of Memory Malingering among Latin American 

Spanish-speaking adults. Law and Human Behavior, 41(5), 422-428. 

Nisbett, R. E., & Miyamoto, Y. (2005). The influence of culture: holistic versus 

analytic perception. Trends in Cognitive Science, 9(10), 467-73. 

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of 

thought: holistic versus analytic cognition. Psychological Reveiew, 108(2), 291-

310. 

Oh, S., & Lewis, C. (2008). Korean preschoolers’ advanced inhibitory control and its 

relation to other executive skills and mental state understanding. Child 

Development, 79(1), 80–99. 

Ojeda, n., Aretouli, E., Pena, J., & Schretlen, D. J. (2016). Age differences in 

cognitive performance: a study of cultural differences in historical context. Journal 

of Neuropsychology, 10(1), 104-115. 

Ostrosky – Solis, F., & Lozano, A. (2006). Digit span: effect of education and culture. 

International Journal of Psychology, 41(5), 333-341. 

Panagiotaki, G., & Nobes, g. (2014). Cultural influences on children's understanding 

of the human body and the concept of life. British Journal of Developmental 

Psychology, 32(3), 276-290. 

Pitt, B., & Casasanto, D. (2019). The correlations in experience principle: 

How culture shapes concepts of time and number. Journal of Experemental 

Psychology, 149(6), 1048-1070. 

Qi, H., & Roberts, K. P. (2019). Cultural influences on the development of children's 

memory and cognition. Advanced in Child Development and Behavior, 56(1), 183-

225. 

Regier, T., & Xu, Y. (2017). The Sapir-Whorf hypothesis and inference under 

uncertainty. WIREs Cognitive Science, 8(6), e1440. 

Renshaw, P. D. (2013). The social cultural and emotional dimensions of scaffolding. 

Learning, Culture and Social Interaction, 2(1), 56-60. 

Roberson, D., Davidoff, J., Davies, I. R. L., & Shapiro, L. R. (2004). The 

Development of Color Categories in Two Languages: A Longitudinal Study. 

Journal of Experemental Psychology, 133(4), 554-571. 

Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. New York. Oxford 

University Press. 

Roos, L., Beauchamp, K. G., Flannery, J., & Fisher, PH. A. (2017). Cultural 



 125                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

contributions to childhood executive function [Electronic Version]. Retrieved 

Aprill 22, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/319777098. 

Ross, J., Yilmaz, M., Dale, R., Cassidy, R., Yildirim, I., & Suzanne, Z. M. (2017). 

Cultural differences in self-recognition: the early development of autonomous and 

related selves? Developmental Science, 20(3), 1-13. 

Sahin, B., & Mebert, C. J. (2013). The role of culture and self construal 

autobiographical memories of US and Turkish college students. Memory, 21(8), 

1004-1017. 

Samuel, S., Reehr-Brackin, K., Pak, H., & Kim, H. (2018). Cultural Effects Rather 

Than a Bilingual Advantage in Cognition: A Review and an Empirical Study. 

Cognitive Sciences, 42(7), 2313-2341. 

San Martin, A., Schug, J., & Maddux, W. W. (2019). Relational mobility and cultural 

differences in analytic and holistic thinking. Journal of Personality and Social 

Psychology, 116(4), 495-518. 

Schwartz, A. J., Boduroglu, A., & Gutchess, A. H. (2014). Cross cultural differences 

in categorical memory errors. Cognitive Sciences, 38(5), 997-1007. 

Senzaki, S., Masuda, T., Takada, A., & Okada, H. (2016). The communication of 

cultural dominant modes of attention from parents to children: a comparision of 

Canadian and Japanese parent child conversations during a joint scence descripyion 

task. Plos One, 11(1), e0147199. 

Senzaki, S., Wiebe, S. A., Masuda, T., & Shimizu, Y. (2018). A cross cultural 

ezamination of selective attention in Canada and Japan: the role of social context. 

Cognitive Development, 48(4), 32-41. 

Shahaeian, A., Peterson, C., Slaughter, V., & Wellman, H. M. (2011). Culture and the 

sequence of steps in theory of mind development. Developmental Psychology, 

47(5), 1239-1247. 

Sharon, A., & Lilach, S. (2018). Culture and problem solving: congruency between 

the culture mindset of individualism versus collectivism and problem type. Journal 

of Experimental Psychology, 147(6), 789-814. 

Silva, KG., Shimpi, P. M., & Rogoff, B. (2015). Young children’s attention to what’s 

going on: cultural differences. Advances in Child Development and Behavior, 

49(2), 207-27. 

Smith, L., Leung, W. G., Crane, B., Parkinson, B., Toulopoulou, T., & Yiend, J. 

(2018). Bilingual comparision of Mandarin and English cognitive bias tasks. 

Behavior Research Methods, 50(1), 302-312. 

Song, H., Jinyu, A. (2017). The relationship between executive functions and IQ in 

Korean children and the comparison with Chinese children. Applied 

Neuropsychology-Child, 6(2), 158-165. 

Swanson, H. L., & Howell, M. (2001). Working memory, short term memory and 

speech rate as predictors of children’s reading performance at different age. 

Journal of Educational Psychology, 93 (4), 720-734. 

Tang, Y. Y., & Liu, Y. (2009). Numbers in the ultural brain. Progress in Brain 

Research, 178(10), 151-157. 

Taumoepeau, M., Sadeghi, S., & Nobilo, A. (2019). Cross-cultural differences in 



 ... یفرهنگ یها تفاوت یها کننده نییتع                                                                                                        126

children’s theory of mind in Iran and New Zealand: The role of caregiver mental 

state talk. Cognitive Development, 51(3), 32–45. 

Tran, C. D., Arredondo, M. M., & Yoshida, H. (2019). Early Executive Function: The 

Influence of Culture and Bilingualism. Bilingualism: Language and Cognition, 

22(4), 714-732. 

Trehub, S., Schellenberg, E. G., & Nakata, T. (2008). Cross-cultural perspectives on 

pitch memory. Journal of Experimental psychology, 100(1), 40-52. 

Varnum, M. E. W., Grossmann, I., Kitayama, SH., & Nisbett, R, E. (2010). The origin 

of cultural differences in cognition: the social orientation hypothesis. Current 

Directions in Psychological Science, 19(1), 9-13. 

Vasileva, O., & Balyasnikova, N. (2019). Re introducing Vygotsky's thought: from 

historical overvier to contemporary psychology. Frontiers in Psychology, 10 

(1515), 1-15. 

Vigil, D. C. (2002). Cultural variation in attention regulation: a comparative analysis 

of British and Chinese immigrant populations. International Journal of Language 

& Communication Disorders, 37(4), 433-458. 

Wagar, B., & Cohen, D. (2003). Culture, memory, and the self: An analysis of the 

personal and collective self in long-term memory. Journal of Experimental Social 

Psychology, 39(5), 468-475. 

Wang, Q. (2001). Culture effects on adults' earliest childhood recollection and self-

description: implications for the relation between memory and the self. Journal of 

Personality and Social Psychology, 81(2), 220-33. 

Wang, Q., & Ross, M. (2005). What we remember and what we tell: the effects of 

culture and self priming on memory representations and narratives. Memory, 13(6), 

594-606. 

Wang, X. (2017). A critical review on the Sapir-Whorf hypothesis. International 

Journal of Multidisciplinary Research and Development, 4(8), 21-22 

Wang, Z., Devine, R. T., Wong, K. K., & Hughes, C. (2016). Theory of mind 

and executive function during middle childhood across cultures. Journal of 

Experimental Child Psychology, 149(9), 6-22. 

Yang, L., Chen, W., Ng, A. H., & Fu, X. (2013). Aging, culture and memory for 

categorically processed information. The Journal of Gerontology- Series B, 

Psychological Sciences, 68(6), 872-81. 

Yang, L., Li, J., Wilkinson, A., Spaniol, J., & Hasher, l. (2018). East west cultural 

differences in encoding objects in imagined social contexts. PloS One, 13(11), 

e0207515. 

Yarboi, J., Prussien, K., Bemis, H., Williams, E., Watson, K. H., McNally, C., Henry, 

L., King, A. A., DeBaun, M. R., & Compas, B. E. (2019). Responsive parenting 

behaviours and cognitive function in children with sickle cell disease. Journal of 

Pediatric Psychology, 44(10), 1234-1243. 

Yoon, C, Hasher, L., Feinberg, F., Rahhal, T. A., & Winocur, G. (2000). Cross 

cultural differences in memory: the role of culture based stereotypes about aging. 

Psychology and Aging, 15(4), 694-704. 



 127                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

Zhang, B., & Han-Seok, S. (2015). Visual attention toward food-item images can 

vary as a function of background saliency and culture: An eye-tracking study. 

Food Quality and Preference, 41(3), 172-179. 

 1 وستیپ

 مطالعه به ورود طیشرا یدارا مقاالت فهرست. 2 جدول

 انتشار سال و مؤلفان فیرد
 در بیترت

 فهرست
 منابع

 پژوهش ۀنمون
 یشناخت ریمتغ

 شده یبررس
 یفرهنگ ریمتغ

 شده اسنادداده

زتوجهزیهاه  زیهشزضیگا زیجشنیهزمحاکزبهزتوجهزییکشیآمازحزیرح ز36ز2011زهشنگ زحز لثوحرثزگا  من ز1
زخودزیهاه  زی ل وزخودزبهزمعطوازتوجهزتبشرزییشیآ زحزیی رحوشزییکشیآماز20ز2010زیتش زحزد تونزچ تتوح ز2
زی  تزحزیبومزر ومزحزآد بز ا نیدزبشزتعشمفزبهزتوجهزگو تمشالزحزکشیآماز24ز2009زرحگوا زحزچشحپزکوحر ز3

ز4
زشن ینورنززحزیچشزو گ زتبت ین

ز2001
زی جتمشعزنظشمزتفکاز بکز-ینظازۀمطشلعزی اقز–زیغابز70

زییگا ز/زجمعییهادگا زمتئلهز فزیلی  ا ئزعابزحزییکشیآمازیهودیز90ز2018زالچ یلزحز شرحنز5

زنو تنزحزخو ن نزجهتزییهضشزتوجهزیلی  ا ئزحزییکشیآماز64ز2018ز ی شکزحزکشل ر ز ک یکازمکز6

زی  ریدزتوجهزشنیمشزحزییکشیآماز45ز2017زهمکشر ن زحزکشرد نز7
ز طحزیهاه  زتجشرب

زتیهعشل

ز8
زکشرت ز زحزیوح یزتشکشر  ی زکش تا 

ز2018
زی  ریدزتوجهزیکشماحنزحزیژ و ز یآلمشنز55

زمقشبفزدرزیبشهتزیهشزی گیح
زیکشنون

زی  ریدزتوجهزیژ و زحزییکشنشد ز87ز2016زهمکشر ن زحزی  ز کز9
زهاصتزکادنزها هم
زیایشدگی

زیعاب زغابز و دزیبزعاب ز37ز2018زهمکشر ن زحزود یگز10
ز طالعشتزی شپمشن ه

ز)توجه(
زنو تنزحزخو ن نزجهت

زییگا ز/زجمعییهادگا زیایتصوزیجتتجوزیعابتتشنزحزیتی ن لز1ز2017زت ی  مزحز ن رححد ز یبیآلوتز11
زی زر بطهزتحاکزتفکاز بکزحزهیجاینزف ی  ا ئزش ی  پشنزکش یآماز85ز2019زهمکشر ن حززنیمشرتز نز12
زدحمزپبشنزییمع شزیمحتو زتوجهزیای وگزشنیپزنیمشن  رزحزیتی ن لز92ز2018زهمکشر ن زحزتی  مز13

زتوجهزحزدنبشلهز شختزییشی  پشنزحزییکشیآماز72ز2016ز اتلن زحزو شز یآرتولز حج   ز14
زدرزیپن گزیخیتشرزۀتجاب

زمیرژزکی
زی جتمشعزنششنهزصورتزبهزتوجهزی اقزیشیآ زحزیغابز34ز2017زچشرد ون یرزحزچنزگوبف ز15

زمحاکزبهزتوجهزییکشیآمازحزییگو تمشالز91ز2015زر گوا زحزیمپی زلو  ی ز16
زخشنو دهزبهزکودکزحرحد

زگتتاده

زتوجهزمیت ظزی یچزمهشجا نزحزیتی ن لز101ز2002زف یجیحز17
زبودنزیتیه  /زیفیتوص

زنیح ل ز رتبشط
زیکشنونزمقشبفزدرزیبشهتز ع  دزبهزتوجهزیژ و زحزییکشیآماز17ز2015زت ی  م حزکوح بشر زکشنتال ز18

زتوجهز نتقشلزیآلمشنزحزییکشیآماز51ز2019زهمکشر ن زحزکا فز19
زیخودمختشرزبهزبیتاغ

زح ل زتو ط
زیکشنونزمقشبفزدرزیبشهتزی  ریدزتوجهزی یچزحزییکشیآماز112ز2015ز  ئوکحزهشنزپ نگز20

ز21
ز یالزحز  ینئوهزآ تف زکشئو زشف یدر

ز2011
زیوگا هی توبز شهظهزیو نیتشزحزییشیتشنیباز30

زۀ یحزی  شختزیای وگ
زهاه گ

ز22
زحزرهشلز باگ یهزهشا زون ی

ز2000ز وکور یح
زیهاه  زیهشزشهیکلز شهظهزیمیچزحزییکشنشد ز111

ز23
زلا یمزحزمش شزا ی زآد مز زشل یگو

ز2020
زیهاه  زیه جشرهشز شهظهزیه  زحزییکشیآماز35

زییگا زجمعق رتزحززۀهشصلزیتبشدلزۀ شهظزگذ تهزمطشلعشتزفیها تحلز13ز2019حزهمکشر ن ززبچا چز24

ز25
ز رن وزحزل یرحپنفزور  یرزج  م ین

ز2017زاال یال پ
زیهاه  زیهشزیای وگز شهظهزیخطشهشزنیالتزیکشیآمازکشورز8ز68

زییگا زیهادزیوگا هی توبزۀ شهظزییمشالزحزییشیتشنیباز42ز2018زهمکشر ن زحزجشبتونز26
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زطیبتزیون هشیوز شختزحزبشهتز شهظهزیرمزگاد نزییکشنشد زحزی یچز109ز2018زهمکشر ن زحزشنگیز27
زیایخودتعبز شهظهزییبشپنمشزیقفقشپزحزتبشرزییشیآ زییکشیآماز105ز2005زرس زحزح نگز28
ز یج زیکیزیهزطیمحزی  ریدزیجتتجوزی اقزیشیآ زمهشجا نز25ز2016زک یرنشزحزد  کوزکا ما ز29
زیکشنونزمقشبفزدرزیبشهتزی ز طالعشتزمقولهزواد پکزی یچزحزییکشنشد ز108ز2013زهو زحزنگزچن زشنگ یز30
زیایتعبزخودزیوگا هی توبز شهظهزی زهیحزتاکزییکشیآماز83ز2013ز مبات زحزنی شهز31
زیمحورزر هبادزی زمقولهز شهظهزی زهیحزتاکزییکشیآماز86ز2014زگشتچس زحزبودرحگلوز و رتز ز32
زینو تشرزپبشنزدرزتفشحتز شهظهزیها خ شزیالئو زحزییکشیآماز22ز2003زهمکشر ن زحزکونشنتز33

ز34
زلوپ نو زحزسی ولزی ح تاح ک

ز2006
 گفتشرز اعتز شهظهزیها خ شزکشورزچ  زحزیکیمکزز73

 یهاه  ز هیپمزوسزی  شختزتحولزیژ و زحزییکشیآماز57ز2012زت ی  مزحزکوح بشر ز35
زیپبشنزیهشزی گیحز شهظهزکشرکادزیناحژزحزییکشیآماز12ز2014زلا ی حز حباپحت زآبجورنتن ز36
زیپبشنزیهشزی گیحزیکالمزیکشرز شهظهزپبشنزیواتغشلزحزیآلمشنز28ز2013ز یتیووگلزحزیبشل   ز باح زدز37
زیایتعبزخودزیوگا هی توبز شهظهزی یچزحزییکشیآماز104ز2001زح نگ ز38
زنمشدهشزآموپکزی  شختزیایوذز نعطشازیج وبزیقشیآهازحزییکشیآماز61ز2018زدک زحزمیکزدله زل شر ز39

زیی جا زکشرکادزیک  زحزه گزیتی ن لز31ز2017زوپ یهزحزح نگزنگ ز لفتون ز40
زبهزمابوطزیهاه  زیه جشرهش

زکودکشن
زی جتمشعزیایگزجهتزبل  م تز شهظهزدرزخودزییشیحزآ زیی رحوشزیهشزییکشنشد ز102ز2003زکوهن زحزح گشرز41
زپبشنزییشیقیمو زگشمزیصوتزیهشزگشمز شهظهزیژ و زحزییکشنشد ز98ز2008زنشکشتش زحز ل باگزتاهشب ز42
زیجشنیهزک تالزیبشپد رزحزیی جا زکشرکادزنیچزحزیج وبزکاهز93ز2017زو ی یجزحز شنگز43
زی جتمشعزیایگزجهتزیی جا زکشرکادزک گزحزه گزشیتشنیباز107ز2016زوپ یهزحزححنگزن یدحزح نگ ز44
زی یح ل زد ربتتزیی جا زکشرکادزیکاهزج وبز60ز2018زت باد یحزحزبشکاز یلز45
زهی حلزیرهتشرزمیت ظز ییگا زجمعزیی جا زکشرکادزت شمیحزحزنیآرژ نتزکش یآماز97ز2019ز   یو یزآردحن ح زتا ن ز46

زیپبشنزی گیحزیی جا زکشرکادزپبشنزیتی ن لزحزپبشنزتاکز62ز2013زهمکشر ن زحزلوکشسز47

زی جتمشعزیایدرگزیی جا زکشرکادزی یچزحزییکشیآماز59ز2013زهمکشر ن زحزالناز48

ز49
زحزیلزتز یوونزن یتتیکازالن 

ز2011زتون یمور
زیی جا زیکشرکادهشزی یچزحزییکشیآماز58

زبازیهاه  ز  تیتأک
زیخودک تال

زی جتمشعزیایگزجهتزی نتخشبزتوجهزییکشنشد زحزیژ و ز88ز2018زمش ود  زحزبیح ز یپ کز نز50
زیهاه  زتجشربز هکشرزی شپزیکالمزتبشرزییشیحزآ زتبشرزیی رحوشزییکشیآماز49ز2008زم یکز51
زیهاه  زتجشربزی  شختز تشبزی یچزحزییکشنشد ز16ز2001زپح زحزکمپبفز52
زیآموپ زی جتمشعز هیپمزوسزیی جا زکشرکادزکاهزحزشیتشنیباز84ز2018زهمکشر ن زحز شموئفز53
زهاه گزدرزیجشنیهزثبشتزجشنشتیهزی  شختزییبشپنمشزکشیآمازحز   شوورز53ز2014زاتز یحزحزنشوشزکو ز54
زیهاه  زیه جشرهشزی  شختزیشبی رپزی یهلتطزحزیلی  ا ئز44ز2010ز ا یز ن فزحزعب  هللزعثمشن ز55
زیایتعبزخودزتوجهزییجشزجشبهزیژ و زحزییکشنشد ز67ز2012زهمکشر ن زحزی وچیمورز56
زشنهیگا زجمعزهاه گزذهنزهینظازتحولزیا نی زحزییشی  تا لز89ز2011زهمکشر ن زحزشنی هشئز57
زیهاه  زتجشربزرنگزیب  زمقولهزتحولزیتی ن لزحزییقشیآهاز79ز2004حزهمکشر ن ززرحبا ونز58
زنو تنزحزخو ن نزجهتزپمشنزمفهومزیایگز کفزییکشیآماز75ز2019زکش ش شنتو زحزتیوز59
زیپبشنزیهشزی گیحزیب  زمقولهزی یچزحزییکشیآماز41ز2004زتبت ینزحزپ نگز یجز60
زییگا ز/زجمعزییهادگا زنوپ د نزدرزخودزیبشپ  ش زشیپ مبزه یتاکز  کشتل   ز81ز2017زهمکشر ن زحزرسز61
زی جتمشعزحزیطیمحزتعشمالتزیا شپیتصوزیبای زدرزیهاه  زگاحهز هز14ز2014ز یه زحزوشنشکوح زن یتتومی ز62
زیهاه  زخشصزتجشربزب نز پزکودکشنزههمزیوشکتتشنزحزیتی ن لز74ز2014زنوبس زحزیوتشکیوشنشجز63
زی جتمشعزمششرکتزحز شختشرهشز در ک یغاب-ی اقز69ز2005زوموتو یمزحزتبتینز64
زخو ن ن زتجابهز یآموپ زنظشمز ع  دزییبشپنمشزی یچزحزیتی ن لز95ز2009ز حزلئوزتشنگز65
زکودکزمشدرزیگفت وزذهنزهینظازوپل  ینزحزا نی ز96ز2019زف ینوبزحزیصشدقزو یتشموهز66
زیخودگاد نزبازهی حلز یتأکزیی جا زیکشرکادهشزیتی ن لزحزی زکاهز71ز2008زس یلوئزحز حهز67


