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همبستگي مطالعه حاضر از نوع . بود ر قروهدوم متوسطه شه آموزان پسر پايه اول دورهدانش
اي انتخاب اي چندمرحلهگيري خوشهآموزان به روش نمونهنفر از دانش ۲۲۰در اين مطالعه . است
ها خواسته شد آزمون دست برتري چاپمن و آزمون گروهي اشکال نهفته را از آزمودني. شدند

 .رسون و آزمون رگرسيون استفاده شدها از آزمون همبستگي پيجهت تحليل داده. تکميل کنند
داري آموزان راست برتر و چپ برتر تفاوت معنيهاي شناختي دانشنتايج نشان داد که بين سبک

آموزان راست آموزان چپ برتر در مقايسه با دانششناختي دانشوجود دارد، بدين معني که سبک
شناسي چپ ها در سببيکي از نظريه نتايج اين مطالعه مؤيد. برتر بيشتر نابسته به زمينه است
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  مقدمه
ايم که برخي از کارهايشان را با دست راست، بعضي از هايي مواجه شدههمه ما با انسان

هاي در سال. توانند انجام دهنداير کارها را با هر دو دست ميها را با دست چپ و سفعاليت
کنند را به فعاليت مي ۱شناسيروان-اين موضوع پژوهشگراني را که در حوزه عصب اخير

- عصب. ده استـخصوص ش حقيقات وافري در اينـجام تـفکر واداشته و باعث انـت
ملکرد مغز و رفتار و فرايندهاي اي است و ارتباط بين عروانشناسي يک رويکرد بين رشته

شناسان با روان-عصب). ۲۰۰۹، ۲کلب و ويشاو(کند شناختي را مطالعه ميعالي روان
کنند که به رفتار را در افراد بهنجار مطالعه مي-هاي خاصي روابط مغزاستفاده از تکنيک

ريق در اين مطالعات اطالعات از ط. گويندمي ۳ها مطالعات جانبي شدناين تکنيک
هاي کوچک در دقت و رسد و تفاوتها زودتر ميمسيرهاي مستقيمي به يکي از نيمکره

هاي مطالعه جانبي يکي ديگر از روش. شودگيري ميسرعت پردازش در دو نيمکره اندازه
اي بدن، در دو دستگاه قرينه). ۱۳۸۷پور، علي(است  ۴شدن بررسي پديده دست برتري

توان از در اين خصوص مي. شودري، برتري جانبي ناميده ميتسلط يا برتري يکي بر ديگ
دست نسبت به دست ديگر، برتري يک چشم، برتري يک گوش و يا پا سخن برتري يک

هاي کارآمدي که با يک دست در آزمونعنوان ترجيح غالب يکدست برتري به.گفت
ها در همه دستچپ ). ۲۰۰۳، ۵کاويل و برايدن(شود، تعريف شده است دست انجام مي

 ۱۰يعني حدود ) ۲۰۰۴، ۶ريموند و پونتاير(هاي انساني در اقليت بوده و هستند جمعيت
شوند و در مردان در مقايسه با زنان داراي فراواني بيشتري درصد جمعيت را شامل مي

 ۹۰و فراواني راست برتري در جامعه کلي را حدود ) ۱۹۹۲، ۷گيلبرت و ويسوکي(هستند 
شناسان دست روان-ويژه عصبشناسان بهروان). ۱۹۸۵، ۸آنت(اند زدهدرصد تخمين 

و  ۲۰۰۶، ۹پينل(دانند اي يا برتري جانبي ميبرتري را شاخص غيرمستقيم تسلط نيمکره
  يمکره چپـراد راست برتر نـبه اين معني که در اف) ۱۹۹۶، ۱۰شاپ، راس، دانيلز، برايتبي
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، ۱کيروسکاري، سالملين و هري(مغز و در افراد چپ برتر نيمکره راست مغز مسلط است 
برخي . يح عموميت راست برتري داليل مختلفي ارايه شده استدر تبيين و توض). ۲۰۰۶

تر است، راست برتري از متخصصان معتقدند که از آنجايي که نيمکره چپ مغز قوي
عموميت بيشتري دارد و نظر برخي نيز بر اين است که وضع خاص جنين در رحم مادر 

ن در حالي است که اي. شودتر شدن دست راست و در نتيجه راست برتري ميموجب قوي
بسياري ). ۲۰۰۲، ۲دليسي و همکاران(کنند که اين امر ژنتيکي است بسياري گمان مي

اي تک ژني با الگوي ارثي غير مندلي است اند که چپ دست برتري خصيصهمطرح کرده
مدل ) ۱۹۹۶( ۴کالر). ۲۰۰۳، ۳فاورو ،ون بروکهون و ويليامسون-ون آتميل، فورست، دل(

شناختي را توضيح دهد و گيريهاي همهتواند دادهرايه داده است که ميژن منفرد را ا
در ارتباط با عوامل محيطي نيز بيان شده است که اثر محيط بر نيمکره . بيني کندپيش

در اين ). ۲۰۰۲، ۵گشويند، ميلر، دکارلي و کارملي(چپ حدود دو برابر نيمکره راست است 
تر است که کره چپ به عوامل محيطي حساسراستا اين ديدگاه مطرح است که نيم
تر رشد نيمکره چپ نسبت به نيمکره راست است احتماال به علت دوره زماني طوالني

هاي سيستمي نيز اين پيدايش و تغيير را ديدگاه). ۲۰۰۶، ۶گورد، شولتز، چرکاس و ابرس(
-، ويليامز و اسنپکوربتا(دانند مي) ژنتيکي و غيرژنتيکي(ناشي از تعامل عوامل چندگانه 

توان بيان نمود که بيشترين شواهد تجربي و تحقيقي مربوط در کل مي). ۲۰۰۶، ۷چالدز
. باشدمشهور است، مي GBGکه به الگوي ) ۱۹۸۲( ۸گاالبوردا-بهان-به نظريه گشويند

تواند در دوره جنيني بر اساس اين الگو سطوح باال و پايين هورمون تستوسترون مي
سطوح  افزايش. وروني از صفحه عصبي به قشر مغز را تسريع يا کند سازدهاي نمهاجرت

اندازد، در تستوسترون اين مهاجرت نوروني را مخصوصاً در نيمکره چپ به تأخير مي
 گردداي مشاهده مينتيجه اين غلبه نابهنجارانه، کاهش درجاتي از اختصاصي شدن نيمکره

  دـرشد قسمت پيشين نيمکره راست و افزايش رشيامدهاي اين تغييرات تأخير در ـکه از پ
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هاي توانايي هاي اجتماعي و بهبودباشد که رشد ضعيف مهارتخلفي نيمکره راست مي
سطوح باالي هورمون تستوسترون  GBGطبق الگوي . دنبال داردفضايي و رياضي را به
صفات مثل پسر بودن، چپ برتري، اتيسم، ناخواني، برتري در اي از احتمال بروز مجموعه

هاي کودکي، سردردهاي ميگرني فضايي، آلرژي-هاي ديداريرياضيات، معماري و توانايي
هاي مغزي از نظر نيمکره). ۱،۱۹۹۰شاپبي(دهد و اختالالت دستگاه ايمني را افزايش مي

ابر اين هر کدام براي کارکردهاي هايي با يکديگر دارند، بنساختاري و کنشي تفاوت
هاي مغزي و يافتگي کنشي نيمکرهبا توجه به تخصص. اندشناختي خاصي تخصص يافته

ها از رود که اين گروهاي، انتظار ميتفاوت چپ برتران و راست برتران در تسلط نيمکره
سازي هايي داشته باشند، در نتيجه جدانظر عملکردهاي ذهني و شناختي با هم تفاوت

اين دو گروه با عنايت به موارد فوق از يکديگر، يکي از ضروريات انجام اين پژوهش 
هاي مغزي انجام شده است، مطالعاتي که در مورد کارکردهاي نيمکره. شودمحسوب مي

مشخص کرده است که نيمکره چپ در بيان کالمي تسلط دارد و نيمکره راست توانايي 
ها و همچنين بازشناسي تصاوير پيچيده بينايي دارد و طرحبسيار زيادي در ادراک فضايي 

عنوان علمي که رفتار و فرايند هاي شناسي بهروان). ۱۹۸۹، ۲و کاالت ۱۳۸۵پور، علي(
دهد، امروزه بيش از پيش در خدمت آموزش و ذهني انسان را مورد مطالعه قرار مي

آموزان برخي از دانش.ته استپرورش براي بهبود فرايندهاي يادگيري و آموزش قرار گرف
توان هاي نسبتا ثابت هستند به شکلي که ميدر زمينه مطالعه دروس خود داراي ويژگي

يادگيري به چگونگي  هايسبک ).۱۹۹۵ ،۴وولفولک(آنان دانست  ۳آن را سبک يادگيري
 هاي يادگيريتوان سبکطور کلي ميبه). ۱۳۸۸سيف، (کند يادگيري يادگيرنده اشاره مي

هاي وابسته و نابسته دسته شناختي، عاطفي و فيزيولوژيکي تقسيم کرد که سبک ۳را به 
 هايسبک). ۱۳۸۸سيف، (آيند حساب ميهاي شناختي بهترين سبکبه زمينه از مهم

شناسايي و مورد مطالعه ) Witkin) (۱۹۴۰(وابسته و نابسته به زمينه ابتدا توسط ويتکين 
  خصي ـهاي شضاوتـها گوياي اين است که قن سبکـاي). ۱۹۹۵ وولفولک،(قرار گرفت 
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گيرد در حالي که براي برخي از يادگيرندگان تحت تأثير زمينه موضوع يادگيري قرار مي
، مور، ويتکين(از اشخاص ديگر تأثير زمينه بسيار اندک و يا اصالً وجود ندارد برخي 

ها کاربردهاي مهمي در طبق نظريه ويتکين، اين تفاوت). ۱۹۷۷، ۱گوديناف و کاکس
افراد وابسته به زمينه يک جزء را از مجموعه زمينه . هاي آموزشي و شغلي داردموقعيت

چنين اين افراد در جدا کردن جزييات ديداري و الگوها و کنند و همديداري جدا نمي
و اين افراد موضوعات درسي مانند علوم اجتماعي ) ۱۹۹۵ولفولک، و(ها مشکل دارند طرح

در حالي که افراد ). ۱۹۹۴، ۲دمبو(گزينند هايي مانند معلمي را برميرا انتخاب و شغل
کنند و توانايي بسيار هاي يک مجموعه الگو را جداگانه درک مينابسته به زمينه قسمت
اين افراد موضوعات ). ۱۹۹۵ وولفولک،(ارند ها و تصاوير پيچيده دزيادي در ادراک طرح

ها هايي مانند مهندسي را بر ساير حرفهکنند و شغلدرسي مانند رياضيات را انتخاب مي
توان چنين استنباط کرد که اگر با توجه به موارد فوق مي). ۱۹۹۴دمبو، (دهند ترجيح مي
 ، اين امر احتماالً بهشناختي فرد و دست برتري او تناسب وجود داشته باشدبين سبک

) ۲۰۰۲، ۱۹۹۲(در نظريه آنت . عنوان عاملي در جهت پيشرفت او عمل خواهد کرد
تکاليف فضايي و کالمي با دست برتري روابط متفاوتي دارند، بدين صورت که براي 
اشخاص داراي الگوهاي رجحان دست چپ گرايش به عملکرد فضايي و ديداري بهتر و 

. وهاي رجحان دست راست، عملکرد کالمي بهتر مطرح استبراي اشخاص داراي الگ
يافتگي جانبي کارکرد و پردازان درباره تعامل بين عملکرد چرخش ذهني، تخصصنظريه

 دست برتري، اساساً بر اين باورند که نيمکره راست نسبت به نيمکره چپ مستقيماً با کارکرد
دهي ست برترها در سازمانديداري مرتبط است و راست دست برترها و چپ د-فضايي

هاي پزشکي در زمينه بررسي GBGالگوي ). ۲۰۰۶، ۳پيترز، ريمرز و منينگ(مخ متفاوتند 
براي مثال دست آورد کنند، بهتوانسته است شواهدي تجربي که از اين نظريه حمايت مي

کنند که چپ برتري با ميگرن با شدت ماليم گزارش مي) ۲۰۰۲( ۴فاسمن و همکاران
چنين مشخص شده است که چپ برتري دست و چشم در هم. تگي مثبت داردهمبس

  ).۱۹۹۸ ،۱۵اسپرينگر و داسچ(کودکان اتيسم از شيوع بيشتري برخوردار باشد 
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هاي آندروژني در طي دوره جنيني هاي مختلفي نيز رابطه سطوح باالي هورمونپژوهش
 ۱کنند مانند مطالعه اندرس و هامپسونفضايي را تأييد مي-هاي ديداريو افزايش مهارت

همسان با فرضيه تأثيرات ) ۱۹۸۶( ۲چنين نتايج پژوهش رسنيک و همکارانو هم) ۲۰۰۵(
کروميداس و . هاي فضايي استوژني در زمان جنيني بر رشد تواناييهاي آندرهورمون
نشان دادند که حساسيت جنين نسبت به تستوسترون احتمال وجود ) ۲۰۰۴( ۳همکاران

به ) ۲۰۰۸( ۴شيمودا و همکاران. دهدهمزمان چپ برتري و آسم برونشيال را افزايش مي
فضايي، بين افراد -ت هاي ديدارياي شناخاين نتيجه رسيدند که در جانبي شدن نيمکره

) ۲۰۰۴( ۵توماس ريو و همکاران. داري وجود داردهاي معنيراست برتر و چپ برتر تفاوت
اند فضايي پرداخته-هاي ديدارينوع مختلف مهارت ۶که به بررسي رابطه دست برتري و 

 نشان دادند که در مجموع کل تکاليف، چپ برترها نسبت به راست برترها عملکرد
هاي جنسي در در تحقيق خود با عنوان تفاوت) ۲۰۰۴( ۶پارسونز. تري داشتندمطلوب

کاغذي با هم -هاي مدادچرخش ذهني و فضايي، نشان دادکه دخترها و پسرها در آزمون
کننده در آزمون در مطالعه خود بر روي داوطلبان شرکت) ۱۳۸۶(نوروزيان . متفاوتند

نشان داد که چپ برترها نسبت به ) ۱۳۷۷تا  ۱۳۷۲(سال  ۵ها در طي ورودي دانشگاه
اند و براي پسرها بيش راست برترها شانس بيشتري را براي قبولي در رشته رياضي داشته

با عنايت به اهميت موضوع، پژوهشي که رابطه . از دخترها اين احتمال وجود داشته است
تواند مطالعه حاضر ميهاي شناختي بررسي کند، مشاهده نشد و دست برتري را با سبک

هاي مهم انجام اين پژوهش، مشخص يکي از ضرورت. از اين جهت بديع تلقي شود
آموزان است چرا که در صورت تناسب شناختي دانششدن نوع دست برتري و نوع سبک

از آنجايي . تر خواهند بودآموزان احتماالً در زمينه تحصيلي موفقاين دو موضوع، دانش
 هايهاي شناختي، کاربردهاي مهمي در موقعيتها در سبکويتکين تفاوتکه طبق نظريه 

  آموزاندانش برتري دستتوجه به با پژوهش اين توان از نتايجموزشي و شغلي دارد، پس ميآ
  

2- Resnik, Berenbaums, Gottesman  & 
Bouchard 
4- Shimoda, Taked , Imai, Kaneko & Kato 
6- Parsons 

1- Anders & Hampson 
3- Krommydas, Gourgoulianis, Andreou, 
Kotrotsiou, Raftopulos, Paralikas, & 
Molyvdas 
5- Reio, Czarnolewski & Eliot 
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اي در آموزش و پرورش سود برد و از آن در جهت هدايت تحصيلي طور گستردهبه
چنين بنا به اعتقاد هم. استفاده کرد هاي مرتبط،آموزان در دوره دبيرستان در رشتهدانش
سوي راست دستي سوق خالف تمايل دروني کودک، وي را بهاز محققان اگر بر برخي

تواند تعارضات ناخوشايندي را در کودک ايجاد کند و ممکن است به دهيم اين امر مي
به  ۱۹۵۶دياتکين، (اختالالت وخيمي همانند لکنت زبان و احساس حقارت منجر گردد 

از طرف ديگر از آنجايي که نتايج تحقيقات در زمينه دست ). ۱۳۷۸ن، نقل از دادستا
تواند برتري بيانگر اختالف نظرهاي زيادي در اين خصوص است، نتايج مطالعه حاضر مي

با عنايت به مطالب . پژوهشگران را به انجام تحقيقات بيشتري در اين حوزه سوق دهد
هاي شناختي ن دست برتري و سبکالذکر اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بيفوق

شرح زير مورد بنابر اين فرضيه پژوهش حاضر به. وابسته و نابسته به زمينه انجام شد
  :بررسي قرار گرفت

  .هاي شناختي دانش آموزان راست برتر و چپ برتر تفاوت وجود داردبين سبک

  تحقيقروش 

اري در اين پژوهش جامعه آم. استفاده شده است همبستگيدر پژوهش حاضر از روش 
آموزان پسر پايه اول دوره دوم متوسطه شهر قروه در سال تحصيلي شامل تمامي دانش

که  حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گرديد و از آنجايي. بودند ۹۴-۹۳
تعداد کل جامعه آماري اين مطالعه بر اساس اعالم مديريت آموزش و پرورش شهر قروه 

  . دست آمدنفر به ۲۲۰د، بر اساس اين فرمول حجم نمونه نفر بو ۸۳۰

  گيريابزار اندازه
ماده است که مواد آن از بين  ۱۳اين پرسشنامه شامل  :۱پرسشنامه دست برتري چاپمن

هاي معتبر استخراج شده است که در جريان آن از افراد خواسته بهترين مواد پرسشنامه
  چكشکردن، ي مانند نوشتن، نقاشي کردن، پرتاب هايکه فعاليت کنند مشخص تا شودمي

  
 

1- Chapman Handedness Inventory 
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، تکان )گرفتن چوپ کبريت(مسواک زدن، پاک کردن با پاک کن، کبريت زدن  زدن،
دادن شيشه جوهر، استفاده از قاشق، قيچي، چاقو و پيچ گوشتي و باز و بسته کردن درب 

ها به هر سوال بر مبناي انتخاب پاسخ آزمودني .دهندبطري را با کدام دست انجام مي
) ۳نمره (و دست چپ ) ۲نمره (هر دو دست ) ۱نمره (گزينه دست راست  ۳يکي از 

در ) کامالً چپ برتر( ۳۹تا ) کامالً راست برتر( ۱۳ها بين بنابر اين نمره. شودمشخص مي
هاي است برتر و آزمودنيعنوان ربه ۱۷تا  ۱۳هاي داراي نمره آزمودني. نوسان است

ندي ـبطبقه) چپ برتر و دوسوتوان (ت برتر ـعنوان غير راسهـب ۳۹تا  ۱۸مره ـداراي ن
آزمودني ،همساني  ۲۹۳۱پس از اجراي اين آزمون در ) ۱۹۸۷(چاپمن و چاپمن . شوندمي

با و همبستگي آن  ۹۷/۰و قابليت اعتماد باز آزمايي آن را  ۹۶/۰دروني اين پرسشنامه را 
اين آزمون در ايران توسط علي . اندگزارش کرده ۸۳/۰ارزيابي رفتاري دست برتري را 

وي آلفاي . آموزان مقطع راهنمايي شهر تهران هنجار شده استبراي دانش) ۱۳۸۵(پور 
و قابليت اعتماد باز  ۹۷/۰، همبستگي دو نيمه آن را ۹۴/۰کرونباخ اين پرسشنامه را 

از اين آزمون در تحقيقات مختلف از جمله . نموده است گزارش ۹۲/۰آزمايي آن را 
  .استفاده شده است) ۲۰۰۳( ۱تحقيق مهر،تات، لنديس و بروگر

 ۳راسکين و ويتکين اين آزمون را التمن، ):GEFT( ۲آزمون گروهي اشکال نهفته
اين  .اندهاي شناختي وابسته و نابسته به زمينه تهيه کردهبراي ارزيابي سبک) ۱۹۷۱(

شود تا يکي از در هر تصوير از آزمودني خواسته مي. تصوير پيچيده است ۲۵ون شامل آزم
اشکال هندسي ساده فرم نمونه را که درون يک طرح پيچيده نهفته است پيدا کرده و با 

پيچيده  تصوير نسبتاًً ۷بخش اول شامل : بخش است ۳آزمون شامل . مداد پررنگ کند
هاي دوم و سوم بخش .دقيقه است ۲شود و زمان آن  است و فقط براي تمرين اجرا مي

تصويراند و  ۹هاي اصلي آزمون هستند که هر کدام شامل تر، بخشبا اشکال پيچيده
در هنگام اجرا از ديدن . دقيقه است ۱۰زمان الزم براي پاسخگويي به آنها روي هم رفته 

  نمونه اشکال فرم منظور ينا براي .شودمي جلوگيري آزمون هايطرح و نمونه فرم زمانهم
  

2- Group Embedded Figures Test 1- Moh , Thut, Landis & brugger 
3- Oltman, Raskin & Witkin 
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توانايي آزمودني در يافتن اشکال هندسي ساده . نمونه در پشت دفترچه چاپ شده است
ه به زمينه و فرم نمونه، بدون اين که توسط طرح پيچيده منحرف شوند، ميزان وابست

 به ازاء هر پاسخ صحيح يک نمره به آزمودني تعلق. دهدنابسته به زمينه بودن را نشان مي
شناختي نمره صفر سبک. پراکنده است ۱۸گيرد بدين ترتيب دامنه نمرات از صفر تا مي

. دهدنابسته به زمينه را نشان مي شناختي کامالً سبک ۱۸وابسته به زمينه و نمره  کامالً 
، اعتبار اين آزمون را با روش بازآزمايي هم براي مردان )۱۹۷۱(التمن و همکاران 

)۸۰=N ( و هم براي زنان)۹۷=N (با اعتبار بازآزمايي آزمون اشکال  گزارش کرده اند که
. دکنمطابقت مي) N=۵۱(٪ براي زنان ۷۹، )N=۵۱(٪  براي مردان  ۸۲) EFT(نهفته 

و براي زنان ) N=۷۳(٪ ۸۲همچنين در اين مطالعه ، ضريب روايي مالکي، براي مردان 
۶۳ ٪)۶۳=N (دست آمد به)چنين ويتکين و هم). ۱۹۹۷، ۱بوساکي، اينرد و تاوسون

هاي دوم و سوم آزمون را توسط فرمول ضريب اعتبار بين بخش)  ۱۹۷۱(همکارانش 
 پوراين تست توسط صفري). ۱۹۸۸، ۲راويو و نابل(اند ٪ گزارش کرده۸۲براون  –اسپيرمن 

شناختي در پيشرفت تحصيلي دروس رياضي براي بررسي تعامل جنسيت و سبک) ۱۳۸۰(
در پژوهش وي ضريب اعتبار با روش باز آزمايي . و اجتماعي مورد استفاده قرار گرفت

  .دست آمده استبه ٪۸۷ ٪ و با روش آلفاي کرونباخ۸۵برابر با 

هاي آمار توصيفي مانند هاي پژوهش حاضر از روشزيه و تحليل دادهبراي تج
هاي پژوهش از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد و همچنين براي آزمون فرضيه

تمامي تحليل ها با استفاده از . آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد
  . انجام گرفت ۲۲نسخه   SPSS افزار آمارينرم

  اهافتهي

  .ارائه شده است ۱توصيف متغيرهاي پژوهش در جدول 

  
  

  

2- Raviv & Nabel 1- Bosaki, Innerd & Towson 
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  توصيف متغيرهاي پژوهش) ۱(جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  حجم نمونه  متغير
  دست برتري

  هاي شناختيسبک
۲۲۰  
۲۲۰  

۸۷/۱۵  
۷  

۵۰۳/۴  
۰۲۹/۳  

ها در دست برتري د که ميانگين نمرات آزمودنيدههاي اين جدول نشان ميداده
   .است ۰۲۹/۳و انحراف معيار آن  ۷هاي شناختي و در سبک ۵۰/۴و انحراف معيار آن  ۸۷/۱۵

  هاي شناختيآزمون همبستگي دو متغير دست برتري  و سبک) ۲(جدول 

  هاي شناختيسبک: متغير مالک  بينمتغير پيش
r P  

  ۰۰۰۱/۰**  ۰/ ۵۶۲  دست برتري

  ۲۲۰=, n۰۱/۰ < P**  
در راستاي آزمون فرضيه اين پژوهش، نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان 

شود داري مشاهده ميهاي شناختي رابطه معنيهد که بين دست برتري و سبکدمي
)۰۱/۰P< ،۵۶۲/۰=r ( بدين معني که افراد چپ برتر در مقايسه با افراد راست برتر بيشتر

  .انده زمينهناوابسته ب
  متغيرهاي وارد شده در تحليل رگرسيون) ۳(جدول 

  متغير مالك  بين متغير پيش  روش
  هاي شناختيسبک  دست برتري  همزمان

هاي طور همزمان متغيرهاي دست برتري و سبکدهد كه به نشان مي ۳نتايج جدول 
  .اندشناختي وارد تحليل رگرسيون شده
 خالصه مدل رگرسيون) ۴(جدول 

  R  ۲R ۲AR  SE يرمتغ
  ۵۱۱/۲  ۳۱۲/۰  ۳۱۶/۰  ۵۶۲/۰ دست برتري

n ۲۲۰=    
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دهد که دست برتري  نتايج مجذور ضريب همبستگي چندگانه تعديل شده نشان مي
  .کندهاي شناختي را تبيين مياز واريانس سبک ۳۱/۰

  خالصه تحليل رگرسيون) ۵(جدول 

  S.S df  M.S  F  P  منبع تغييرات
  ۰۰۵/۶۳۴  ۱  ۰۰۵/۶۳۴  رگرسيون

  ۳۰۷/۶  ۲۱۸  ۹۹۱/۱۳۷۴  مانده باقي  ۰۰۰۱/۰**  ۵۱۹/۱۰۰
    ۲۱۹  ۹۹۵/۲۰۰۸  كل

         ۲۲۰=, n۰۱/۰ < P ** 

دهد که دست برتري توانايي  يـيون چندگانه نشان مـتايج آزمون تحليل رگرسـن
 ). P , ۵۱۹/۱۰۰  =)۲۱۸,۱(F>۰۱/۰(هاي شناختي را دارد بيني سبکپيش

  هاي شناختي بر اساس دست برتريسبک  بيني سيون پيشضرايب رگر) ۶(جدول 

  B SE  Beta  t  P  ضريب

  ۱۱۰/۰  ۶۰۵/۱    ۶۲۲/۰  ۹۹۸/۰  ثابت
  ۰۰۰۱/۰**  ۰۲۶/۱۰  ۵۶۲/۰  ۰۳۸/۰  ۳۷۸/۰  دست برتري

  ۲۲۰=, n۰۱/۰ < P **  

دهد يك انحراف معيار  با مالحظه وزن استاندارد شده بتا نشان مي ۶نتايج جدول 
 از اين. شودهاي شناختي ميانحراف معيار تغيير در سبک ۵۶/۰، باعث تغيير در دست برتري

   :توان اين گونه نوشت هاي شناختي را بر اساس دست برتري ميبيني سبک رو معادله پيش

bxay  
  :در معادله مذكور

  y=  .هاي شناختي استبيني سبکپيش
 a=  .است ۹۹۸/۰ر آن ضريب ثابت که مقدا

  b=  .است ۳۷۸/۰ضريب دست برتري كه مقدار آن 
  x=  .نمره دست برتري است
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  گيريبحث و نتيجه

هاي شناختي وابسته و نابسته هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه دست برتري با سبک
هاي اين پژوهش نشان يافته. آموزان پسر پايه اول دوره دوم متوسطه بودبه زمينه دانش

شود داري مشاهده ميهاي شناختي رابطه معنيداد که بين دست برتري و سبک
)01/0,562/0  Pr ( بدين معني که افراد چپ برتر در مقايسه با افراد راست

  .اندبرتر بيشتر ناوابسته به زمينه

که بررسي رابطه دست ها و جستجوهاي وافر پژوهشگر، از آنجاييه بررسيبا عنايت ب
هاي شناختي وابسته و نابسته به زمينه تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته برتري با سبک

تواند از اين جهت بديع تلقي شود، امکان که مطالعه حاضر ميرغم ايناست و علي
هاي ا نتايج ديگر مقدور نيست ليکن يافتهدست آمده در اين قسمت بمقايسه نتيجه به

، ريو، )۲۰۰۸(هاي شيمودا و همکاران تواند با يافتهپژوهش حاضر در اين خصوص مي
هماهنگ ) ۱۹۹۸(، اسپرينگر و داسچ )۱۳۸۶(، نوروزيان )۲۰۰۴(سزارنولوسکي و اليوت 

که به الگوي ) ۱۹۸۲(گاالبوردا -بهان-توان به نظريه گشوينددر تبيين اين يافته مي. باشد
GBG بر اساس اين الگو افزايش سطوح تستوسترون در دوره . مشهور است، اشاره نمود

تواند مهاجرت نوروني از صفحه عصبي به قشر مغز را مخصوصاً در نيمکره جنيني مي
اي مشاهده چپ به تأخير بيندازد که در نتيجه کاهش درجاتي از اختصاصي شدن نيمکره

رشد خلفي موجب تأخير در رشد قسمت پيشين نيمکره راست و افزايش  شود که نهايتاًمي
فضايي و  هايهاي اجتماعي و بهبود تواناييشود که رشد ضعيف مهارتنيمکره راست مي

سطوح باالي هورمون تستوسترون احتمال  GBGطبق الگوي . دنبال داردرياضي را به
، برتري در رياضيات، معماري و اي از صفات مثل پسر بودن، چپ برتريبروز مجموعه

عنوان يکي از به). ۱۹۹۰شاپ، بي(دهد فضايي را افزايش مي-هاي ديداريتوانايي
توان به اين موضوع اشاره کرد که در اين مطالعه صرفاً هاي اين پژوهش ميمحدوديت

 ابراينـبن. ها در نظر گرفته نشده استدست برتري لحاظ شده و جانبي شدن ساير اندام
ها شود که در مطالعات بعدي موضوع اين پژوهش را با جانبي شدن ساير اندامپيشنهاد مي
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از جمله پا مورد بررسي قرار دهند چرا که پا برتري در مقايسه با دست برتري در مطالعات 
تر است زيرا پا برتري کمتر تحت تأثير فشارهاي اجتماعي و دنياي جانبي شدن مهم

) ۲۰۰۰، ۲و گابارد و هارت ۲۰۰۷، ۱زورو و ميپاندو(گيرد قرار ميها مخصوص راست دست
شناسي بر اين است که پا برتري شاخص و اعتقاد بعضي از متخصصان عصب روان

از ديگر ). ۱۹۹۸، ۳الياس و برايدن(تواند باشد بهتري در مطالعات جانبي شدن مي
لذا پيشنهاد . سني است هاي مطالعه حاضر محدود بودن جامعه آماري از لحاظمحدوديت

دهي بيشتر نتايج حاصل شده، اين مطالعه در مقاطع سني و منظور تعميمشود بهمي
که از نظر ويتکين بين عوامل همچنين از آنجايي. تحصيلي ديگر نيز صورت پذيرد

شود که هاي شناختي ارتباط وجود دارد بنابراين پيشنهاد مياجتماعي و سبک -فرهنگي
  .ه با اين مطالعه در ساير مناطق نيز انجام گيردپژوهشي مشاب

 

  ۰۵/۰۹/۱۳۹۳  :مقاله تاريخ دريافت نسخه اوليه
  ۲۵/۰۱/۱۳۹۴  : نهايي مقاله تاريخ دريافت نسخه
  ۱۹/۰۵/۱۳۹۴  :تاريخ پذيرش مقاله
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