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 حرکتیتکلیف و ،اضطراب ،خودپنداشت سطح لحاظ از برترچپ و برترراست افراد مقایسه

 دست()چاالکی
 

 2زینب خانجانی، 2پوربخشیعباس ، 1*عسگریمصطفی 

 ایرانتبریز، تبریز،  دانشگاهشناسی، روانگروه  نوجوان،و کودک بالینیشناسی روان ارشد یکارشناس. 1

 ایرانتبریز،  تبریز، دانشگاه شناسی،روانو تربیتی علوم دانشکده شناسی،روان گروهاستاد  . 2

 19/11/11تاریخ پذیرش:  11/11/19تاریخ دریافت: 

 چکیده

 خاص هایفعالیت به مغز هاینیمکره تخصووی  یا شوودنجانبی به کهاسووت برانگیزیبحث موضوووعا از جانبی برتری :هدف و زمینه

چاالکی دست  و ،اضطراب ،خودپنداشت لحاظ از برترچپ و برترراستآموزان دانش مقایسهبا هدف  حاضور پژوهش  شوود.می مربوط

 انجام شد.

 شهرستان سال 11تا 1 سنین پسر و دختر آموزاندانش تمامی شوام  آماریجامعه اسوت. ایمقایسوه -یعلّ نوع از حاضورپژوهش روش:

نمونه شوویوه به برترراسووتآموز دانش 91 و برترچپآموز دانش 91 تعداد، منتخب مدارس شووناسووایی از بعد که بود 1915در سووال  تبریز

 و پیرز کودکانخودپنداشت ،(1191) چاپمن و چاپمن برتریدسوت پرسوشونامه شوام  ابزارهای پژوهش شودند. انتخاب هدفمند گیری

 تی آزموناز هاداده تحلی  برای بودند.( 1119تیفین و آشوور، ) بورد پگ پردیو حرکتی آزمون و (1199) بک اضووطراب (،1191) هریس

  شد. استفادهتحلی  واریانس چندمتغیری  و مستق 

 داد نشان برترچپ و برترراست گروهدو بین در اضطرابو  خودپنداشت هایلفهؤم دمور در را داریمعنی تفاو  حاصله نتایج :هایافته

(15/1>P)، نشد مشاهده گروه دو بین داریمعنی تفاو  دست()چاالکی حرکتی تکلیف با ارتباط در اما (15/1<P). 

 و رفتاری هیجانی، ابعاد در رتربچپ و برترراست آموزاندانش بینتوان استنباط کرد  بر اسواس نتایج پژوهش حاضور می :گیرینتیجه

 شناسان کودک قرار گیرد. ها و روانرد که باید مورد توجه خانوادهدا وجود هاییتفاو  حرکتی

 دستچاالکی اضطراب، ،خودپنداشت برتر،چپ برتر،راست واژه:کلید
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 مقدمه
جانبی به که است برانگیزیبحث موضووعا  از 1جانبی برتری

 رفتارهای و هافعالیت به مغز هاینیمکره تخصوووی  یا شووودن

 کهاست نیمکره دو دارای مغز واقع در .شوودمی مربوط خاص

 شوودنجانبی این دارند. را خود خاص عملکرد هاآناز یکهر

هورمون وضووعیت و محیط ژنتیک،جمله از مختلفی عوام  به

دسووت جمله از مختلفی اشووکال به و دارد بسووتگی بدن های

 ترجیح عنوانبهبرتریدسووت (.1) کندمی پیدا هرتظاه 2برتری

 یک با که عملکردی تکالیف اجرای در دسوووت یک غالب

 به روانشناسان (.2) است شده تعریف هسوتند اجرا قاب  دسوت

 غیرمسووتقی  شوواخ  را برتریدسووت روانشووناسووانعصووبویژه

راسووت افراد در (.9) دانندمی1شوودنجانبی یا9اینیمکره تسوولط

 مغز راسووت نیمکره برترچپ افراد در و مغزچپ نیمکره برتر

نیمکره عملکردی یافتگیتخص  به توجه با(. 1)اسوت مسولط

 رودمی انتظار برترها،راسووتو برترهاچپ تفاو  و مغزی های

 متفاو  اجتماعی -شناختی ایهعملکرد لحاظ از گروهدو این

   باشند.

 حدوددر  و بوده اقلیتدر انسانیجوامع همه در برترهاچپ

 بر یک مطالعه  در (.5) شوندمی شوام  را جمعیت درصود 11

 15 را دوسوتوانیو برتریچپ میزان سوال 1-9 کودکان روی

 11 ،سال 5/1 سنی گروهمیان در به دست آمد. همچنین درصود

با هوش متوسووط،  افراد درصوود 1/19 و تیزهوش افراد درصوود

 هایبحث برتریدسووت سوون با ارتباط در .(9) بودند تربرچپ

 برتریدست که مشخ  شد یپژوهشودر  اسوت. شوده زیادی

برخی نیز  .(1) شودمی ثابت کودکانبیشتر بین در سالگی 5 در

 برتری کهدارند تمای  سووال 5 زیر کودکانکهکردنداسووتدالل

 در کهدستی سال پنج از بعد کهجایی تا دهند تغییر را دستیشان

 .(9) کندمی مشخ  را آتی برتریدست ،ها استفعالیتاولویت

 بر مطالعاتی برتر،چپ و برترراسووت افراد درباره موضوووع

 و مغزی ساختار شوخصیتی،هایویژگی هیجانا ، رفتار، روی

                                                            
1. Laterality 

2. Handedness 

3. Hemispheric Dominance 

سوواختار مثال طوربه اسووت. شووده انجام هاآنحرکتیتکالیف

 این و اسووت متفاو  برترچپ و برترراسووت افراد در آمیگدال

 آنهایلفهؤم و شخصیت رفتار، بر توجهی قاب  ثیرا أت تفاو 

 هایویژگی و آمیگدال ساختار بین ارتباط زمینه در گذارد.می

می تأیید را ادعااین کهاست شده انجام هاییبررسی شوخصیتی

و افسووردگی ،اضووطراب وسووواس، به ابتال احتمال  (.1) کند

 نمره نوروزگرایی بعد در که برتریراسووت افراد در خصووومت

 نشووان احتمال کهصووورتیدر ؛یابدمیافزایش گیرند،می باالیی

 پارانویید، افکار ،گسوووسوووتگیروان افسوووردگی، عالئ  دادن

جسوومانیو  خصووومت، فوبیا فردی،بین حسوواسوویتو اضووطراب

دریافت باالیی نوروزگرایی نمره کهبرتریچپ افراددر سووازی

 مشکال  بین کهاندداده نشان تحقیقا  (.11) سوتا باال کنند،

 برتریچپ با افسووردگی و اجتناب اجتماعی، مشووکال  تفکر،

در تحقیقاتی نیز بیان شوود که بین  (.11) دارد وجود مثبت رابطه

د داری وجود داررابطه معنی کنشوویاختالل فزونچپ برتری و 

های اسووکیزوتای ی  برترها در شوواخراسووت. همچنین غیر(12)

در یکی دیگر از جوودیوودترین (. 19نمرا  بوواالیی داشوووتنوود )

برتری اسووتربرتری به ویژه غیرنیز، ارتباط بین دسووتتحقیقا  

 (. 11) بررسی شدبا اختالال  طیف اتیس  

برتر از نظر برتر و چووپراسووووتتوفوواو  بین کودکووان 

شووناختی نیز همیشووه مورد بوده اسووت. های خاص روانویژگی

 شام خودپنداشت است.  5ها، خودپنداشووتیکی از این سوازه

 و مهار  توانایی، درباره ما دانش و احسووواسوووا  ها،نگرش

 ادراکی، شناختی، ابعاد تمامکه  اسوت اجتماعی پذیرش قابلیت

 هایقضاو  اساسبرخودپنداشت  گیرد.می بر دررا  عاطفیو 

 در مه  افراد و دیگران قبلی هایبازخورد و ادراکا  قبلی،

ا میدر واقع این سووازه ر .(15) گیردمی شووک  انسووان زندگی

توان درک فرد از خودش دانسووت که در نتیجه تجربیا  فرد با 

با عواملی و با   شوووودبا دیگران ایجاد میی وی محیط و رابطوه

و خود ارزشوومندی  ،خشوونودی از زندگی، عالقه به خود انندم

4. Lateralization 

5. Self-Concept 
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 یودر یک مطالعه ر( 11اتاف و بروسووو  ) .(19)ارتبواط دارد 

به  به سواال  مربوط دیکه بااز آنها خواستند کالج  انیدانشجو

ها اجازه داده ی. به هر کدام از آزمودندهندعکس پاسوووخ  کی

نشان داد  جینگاه کنند. نتا ریبه تصاو یکوتاه اریشد تا مد  بس

 بتنستر برراست شجویاندانسبت به برتر نچپ شوجویانکه دان

از  ،یتربرشووده در ارتباط با دسووتدهیکشووریبه مباحث به تصووو

( 19) وریو مکگ وریبرخوردار بودنوود. مکگ یشوووتریب یآگوواه

درباره خودتان به "خودکار در ارتباط با جمله  یپاسخ ها یرو

ها سوووخمطوالعوه کردند. پاآموزان روی گروه دانش "دیوموا بگ

داد. یرا نشوووان م یبرترآموزان نسوووبت به دسوووتدانش یآگاه

تند تا داشووو یشوووتریب  یتمابرتر نشوووان داد که افراد چپ جینتا

مربوط به خودشووان به کار   یرا در مفاه یبرترصووفا  دسووت

ر برترها دپژوهش ها ه  نشووان داد که چپ ریسووا جی. نتارندیگ

د برخوردارن یتربرترها از خودپنداشووت باالبا راسووت سووهیمقا

 (.   21 و11)

 ویژه به برترها،راسووت و برترهاچپ هیجانا  با ارتباط در

در  اسوووت. گرفته صوووور  هاییپژوهش اضوووطراب زمینه در

بر روی  (21) پولگرینی پوژوهشوووی کووه تووسوووط هوکوس و

معنی رابطه کهکردندبیوانبرتر انجوام شووود آموزان چوپدانش

 نتیجه گرفتند و وجود دارد برتریدست و اضوطراب بین داری

 باالتری اضووطراب از رهابرتراسووت به نسووبت برترهاچپ که

نیز در تحقیقووا  خود بووه  (22) رایووت و هوواردی. برخوردارنود

برتر بودن دسوووت یوافتند. و چوپ رابطوه بین اضوووطرابوجود 

 پردازش در راست نیمکره نقش ،پژوهشگران در این تحقیقا 

 نیمکره ،برترهاچپ در غالب نیمکره) بازداری و منفیهیجان

هایی همچنین در بررسی .شومردندمی محتم  را اسوت( راسوت

انجام ( 21) و ریچارد( و فرنچ 29کوه توسوووط بیتون و مازلی )

 دست برتریدست و اضوطراب بین ارتباطی به نتوانسوتند شود،

 احساس زمینه این در بیشتری تحقیقا  خالء دلی  این به. یابند

  شود.می

                                                            
1. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

چپ و برترهاراسووت مغزی سوواختار به مربوط مطالعا  در

حبیب،، 1تصوویربرداری رزونانس مغناطیسی کمک با و برترها

تنسووور، ( و 25) خلیوو سوووواالمون و  رجیس،اولیوا، راد، گی

 با مقایسووهدر برترهاچپکه  دریافتند( 29) سیو ازات پوقلویهات

 .برخوردارنوود تریبزرگ ایپینووه جسووو از بورترهوواراسووووت

و روچا الویرا، اسوووکمیت،  و( 21)گریوز و پاتر هوای پژوهش

 تکووالیف در برترهوواچووپ بهتر عملکرد (29)ویالکووا  -ابورو

با این  دانستند. ایپینه جسو  بودن تربزرگرا ناشوی از  حرکتی

 11(  که در ارتباط با 21) مگگراث وکانتکدر پژوهش  حال

 برترهاراست بهتر عملکرد بهراسوت برتر بوده،   11چپ برتر و 

های درباره شوواخ شووده اسووت. اشوواره  برترهاچپ به نسووبت

شووونواختی افراد راسوووت برتر بوا چوپ برتر مانند تنیدگی، روان

های حرکتی مانند و ویژگی اضوووطراب، سوووطح خودپنداشوووت

( در 11-91مطووالعووا  بسووویوواری )موواننوود  ،حرکووا  یریف

 نها تفاو ی مختلف انجام شووده اسووت که بیشووتر آکشووورها

ن دو گروه پیودا کردند با این حال برخی از معنواداری را بین ای

 خاطر این به نتایج این مطالعا  ناهمسووو و متناقب بوده اسووت.

چپ تا پذیرد صوووور  زمینه این در بیشوووتری تحقیقا  باید

 نیز حرکتی ویژگی های خاص نظر از برترهاراسووت و برترها

ترین فعالعنوان به تواند می زیرا دست گیرندقرار بررسی مورد

توصووویف  روزانه زندگیحد باالترین در ابزار ترین تعواملی و

های تواناییاز  ترکیبی نمایانگر توانددست می2چاالکی شود و

 تنگاتنگ ارتباطبواشووود. حرکتی  تکوالیفطول  در متفواو 

 هایفعالیت و خود از مراقبت هایفعووالیووت در فرد عملکرد

 در دسوووت یریف حرکتی هووایمهووار  بووا فراغووت اوقووا 

 نتیجه این که(. 91و  91)یید شوووده اسوووتأت زیادی مطوالعا 

پژوهش های انجام شده در این زمینه هنوز در ابتدای راه هستند 

تر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و انجام مطالعا  دقیق

چپ و برترراسووت افراد مقایسووه هدف با بنابراین این پژوهش

2. Dexterity 
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 شام  حرکتی تکلیفو اضوطراب ،خودپنداشوتلحاظ از برتر

 انجام شد. دست چاالکی

 روش
 از حاضوورپژوهشکنندگان: طرح پژوهش و شرررکت الف(

 ایمقوله متغیر برتریدست آندر کهاست ایمقایسه -علی نوع

 ایمقایسه متغیرهای ستد چاالکی واضطراب  ،خودپنداشوتو

های سوووم پایه آموزاندانش تمامیشووام  آماریجامعه .هسووتند

 تبریز شهرستان سال 11تا  1دبسوتان تا سووم راهنمایی در سنین 

 به منتخب مدارس شووناسووایی از بعد کهبودند 1915در سووال 

 و سووونجش برای پارامتریک هایآماره از گیریبهره منظور

و برترچپ آموزدانش 91تعداد هاآنبین زا گروه،دو مقایسوووه

 گیری،نمونه شوویوه ند.اهشوود انتخاب برترراسووت آموزدانش 91

 کهصور بدین بود. ایچندمرحلهای خوشه صور بهدر ابتدا 

 صوووور  به منطقه1 تبریز شوووهر گانهپنج مناطق بین از ابتدا

 دوره و ابتدایی مدارس بین از سوو سو شوود انتخاب تصووادفی

 دو) مدرسه 1 تصادفی صور  به نظر، مورد منطقه اول متوسطه

 ابتدایی پسرانه مدرسه دو و متوسوطه و ابتدایی دخترانه مدرسوه

 مورد هایپایه بین ازآخر  مرحله درشوود.  انتخابمتوسووطه(  و

دانش 91 و برترچپ آموزدانش 91در مودارس منتخوب، نظر

 انتخابهدفمند  گیرینمونه شیوه ازاستفاده با برتر راستآموز 

دامنه سوونی و سووطح تحصوویال  از مالک های ورود و شوودند. 

های خروج برتری کام  از مالکبرتری و یا چپعدم راسوووت

 این پژوهش بود. 

 ابزار ب(

 این در :(1191) 1چاپمن وچاپمن برتریدسووت پرسووشوونامه. 1

کنندمشخ  تا شودمی خواسته افراد از ایگویه 19 پرسوشنامه

 کردن،پرتاب نقاشوووی، ،کردنرسووو  نوشوووتن،هایفعالیت که

 از اسووتفاده کن،پاک با کردنپاک زدن،مسووواک زدن،چکش

 شوویشووه دادن تکان ،کبریتچوب گرفتن،زدن کبریتقیچی،

بسووته و زبا گوشووتی، پیچ از اسووتفاده قاشووق، از اسووتفاده جوهر،

                                                            
.1. Chapman & Chapman 

می انجام دست کدام با را چاقو از استفاده و بطری درب کردن

 دست گزینه سه با را سوال هر به خود پاسوخ هاآزمودنیدهند.

 9 نمره چپ، دسووت و، 2 نمره دسووت، دو هر ،1نمره ،راسووت

 تا  راسووت کامالً 19بین آنها نمرا  بنابراین کنند.می مشووخ 

 نمره دارای هایآزمودنی که اسووت نوسووان در چپ کامالً 91

تا  19نمره  دارای هایآزمودنیو برترراسووت عنوان به 11تا  19

 چاپمن و چاپمنشدند.  بندیطبقه دستراستغیر عنوان به 91

 اعتبار ،19/1ا ر پرسوووشووونوامه این درونی همسوووانی (1191)

 رفتاری ارزیابی با آن همبسوووتگی و ،11/1 را آن بازآزمایی

 (.92) اندکردهگزارش99/1 را برتریدست

این  (:1191)  2هریس -پیرزکودکانخودپنداشوووت  مقیاس. 2

 سنجش جهتکه  است شده تهیه هریس -پیرز توسوطمقیاس 

 و نگرش جهت در و نوجوانان و کودکانخودپنداشووت میزان

 پرسشنامه این شود.می خالصه خودش، به نسبت فرد احسواس

 گزارشصور  به پرسشنامه سواال  کهاست سووال 91 شوام 

 چه خودشان درباره نوجوانان و کودکاناینکه درباره شوخصوی

 در ه  مقیاس این سواال  اند.شده ریزیطرح دارند، احساسی

 خودسووونجی، بعد در و منفی جهت در ه  و مثبووت جهووت

 دهنده نشوووان مقیاس این در باال نمره .شووووندمی گذارینمره

 منفی خودسنجی دهنده نشوان پایین، نمره و مثبت خودسونجی

 خیر یا بلی بخشووی دو صووور  به پرسووشوونامه عبار هر اسووت.

 وضوووعیت رفتار، دارد: عدب 9مقیاس این اسووت. شووده تدوین

 فیزیکی،ویژگی و یاهر ذهنی، و شووناختی وضووعیت و مدرسووه

 و شوووادی و ،)محبوبیت(پسوووندیجامعه عمومی، آشوووفتگی

 خودپنداشوووت جهت در هامقیاسخرده تمام مندی.رضوووایت

 ک در باال نمره کهطوری به شووووند؛می گووذارینمره مثبوت

 باالی سووطح دهنده نشووان هامقیاس خردهاز کدامهر و مقیاس

 جهت در اضوووطراب مقیاس خرده )در اسوووتخودپنداشوووت 

 (.است باال اضطراب دهنده نشان صفر نمره و شده عم  عکس

 اجرا نفر(1191)شام تصادفی نمونه یک با رابطه در مقیاس این

 عنوان به نیز کردننیمهدو و روش بازآزمایی از و اسووت شووده

2. Piers-Harissis Children's Self-Concept Scale 
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به آناعتبار ضرایب است. شده استفاده اعتبار، محاسبه شاخ 

و  11/1  ،99/1 ،99/1 تاندبیرس تا راهنماییمقطع  برای ترتیب

 صووور  سووه به ه  آزمون این روایی .ه دسووت آمدب 11/1

 هگرفت قرار و تأیید بررسووی مورد ملیاع و ،همزمان صوووری،

  (.99) است

 توسووطاین پرسوشونامه  (:1199) 1بک اضوطراب پرسوشونامه. 9

که  شووود سووواخته 1199 سوووال در همکارانش و بکتی آرون

 و است کردهفهرست را اضطراب عالی  واست گویه 21 دارای

 و بک که پژوهشووی در دارد. شووباهت لیسووتچک به بیشووتر

، دادند انجام پرسووشوونامه این ارزیابی برای (1199) همکاران

 پایایی همچنین .دست آمده ب 12/1 پرسوشونامه کرونباخآلفای

 .شد محاسبه 15/1 هفته 1 از پس پرسوشنامه بازآزمون -آزمون

 اضطراب بندیدرجه مقیاس با پرسوشونامه این همگرای روایی

 نمونه در است. متوسوطی میزان کهآمددسوتبه 51/1 همیلتون

 اسوو یرمن سووازیدونیمه آزمون، 12/1 کرونباخآلفای نیز ایران

 به پرسووشوونامه این برای11/1بازآزمون -آزمونپایاییو ،15/1

 (.91) آمد دست

 گیریانوودازه برایاین آزمون : 2بوردپووگ پردیو آزموون .1

 به و رودمی کاربه دسووت و چشوو  هماهنگی و دسووتی مهار 

 گرفتهقرار استفاده مورد صونعتیشوناسویروان در وسویعی طور

 دو آنروی کهچوبی صفحه یک از است عبار  آزموناسوت.

 سووه و دارد قرار قرینه Lو  L شووک  به سوووراخ تایی 15 ردیف

 میله، یکی در که دارد قرار چوبی صووفحه این پایین در مخزن

 یاسووتوانهسووومی در و دار(سوووراخ )پولک واشوور دیگری در

 باید آزمودنیدارد. وجود عدد 91 تعداد به یکهر دارسوووراخ

دهد. اول باید  انجام را میله گذاری جابیشووتر هرچه سوورعت با

 سوو س ،ها(یلهم دهد)تمام قرار هاسوووراخ در را هامیلهآزمودنی 

 روی را هااسووتوانه آخردر و ،دهد قرار هامیله روی را هاپولک

 دسوووت با تواندمی را اعمال . آزمودنی ایندهد قرار هاپولک

 انجام همزمان صور  به دست دو ره یا ،چپ دسوت راسوت،

 وشووونوواسووویروان هووایآزمووایشتمووامیاجورای بورای دهوود.

                                                            
1. Beck Anxiety Inventory 

 مناسبی محیطی و روانی شرایط در باید آزمودنیسونجی،روان

 موقعیت یک در و نشووسووته صووندلی روی و باشوود داشووته قرار

 که صووورتی به گیردقرار دسووتگاه مقاب  در مناسووب فیزیکی

 و شده معرفی آزمون در باشد. داشته ابزار رویبر را الزم تسلط

 را دنیآزمو نمره توانمی شوویوه دو به ی قب این از هاییآزمون

 تا کشدمی طول کهزمانیمد  گیریاندازه با یا کرد:مشوخ 

 در تکلیف انجام یا و شووود تمام کرنومتراز اسووتفاده با تکلیف

 میزان شمارش س س و  شودهتعیین پیش از مشوخ  زمان یک

 برای اسوووتبدیهی قطعا . جایگذاریدر آزمودنی موفقیوت

 تا باشوود یکسووان کامالباید کارشوویوه، یکدیگربا  افراد مقایسووه

 این درونی همسووانی باشوود. برابر هاآزمودنیهمه برای شوورایط

 کهگرفتقرار بررسووی مورد کالجانشووجود 191 بین در آزمون

 (.95) شدارزیابی 91/1تا  51/1 بین

 به مراجعه و منتخب مدارس شووناسووایی از بعد: روش اجرا ج(

 و مدرسوووه یاولیامجوزهای الزم مدیریت و  کسوووبو هاآن

دانش یک باها آزمون جلسووههر در آموز،دانش خود رضووایت

برای اجرای این پژوهش تمووامی مالحظووا   شووود. اجرا آموز

شووناسووی آمریکا رعایت اخالقی بر اسوواس قوانین انجمن روان

شووود، بوه طوری کوه ه  افراد نمونوه و ه  والدین آنها به طور 

کام  در جریان این پژوهش قرار گرفتند و رضایت کتبی خود 

را اعالم کردند. همچنین به آنها اطمینان داده شوود که اطالعا  

ها به شووک  محرمانه در نزد پژوهشووگران باقی مانده و نتایج آن

شوووود. برای شووور میآن ه  به صوووور  گروهی و بدون نام منت

 تی آزموناز  های به دسوووت آمده در این پژوهش تحلی  داده

  شد.تحلی  واریانس چندمتغیری استفاده   و مستق 

 هایافته
 و پسووران را مورد مطالعه افراد درصوود 1/99 در این پژوهش

تعداد افراد  همچنین دادند.می تشووکی دختران را درصوود 9/99

نظربرتر، برابر در چووپ وبرتر هر دو گروه راسووووتنمونووه در 

 برترهاراسووت و 19/11 برترهاچپ سوونی میانگین شوود. گرفته

2. Purdue Pegboard 
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 متغیرتوصووویفی هووای شوووواخوو  1در جوودول .بووود 99/11

 وچاالکی و  اضووطراب همراه به آنهای لفهؤمخودپنداشووت و 

 ارائه شده است. متغیرهابودن نرمال بررسی نتایج 
 

 متغیرها بودن نرمال بررسی نتایج و چاالکی و اضطراب همراه به آن هایلفهؤم وخودپنداشت  متغیر توصیفی هایشاخص : 1 جدول

 سطح معنی داری K-SZ معیارانحراف میانگین هاگروه متغیرها

 خودپنداشت
 11/1 92/1 99/1 15/59 برترراست

 51/1 92/1 91/1 51/91 برترچپ

 رفتار
 21/1 19/1 151/1 99/12 برترراست

 92/1 15/1 159/1 21/12 برترچپ

 تحصیلی و عقالنی وضعیت
 21/1 12/1 515/1 99/12 برترراست

 15/1 91/1 511/1 91/19 برترچپ

 نگرش و جسمانی یاهر
 15/1 95/1 599/1 92/11 برترراست

 11/1 99/1 599/1 11/12 برترچپ

 عمومیاشفتگی
 22/1 11/1 551/1 11/1 برترراست

 11/1 99/1 551/1 11/11 برترچپ

 محبوبیت و شهر 
 11/1 22/1 159/1 11/1 برترراست

 91/1 91/1 151/1 11/1 برترچپ

 رضایت و شادی
 12/1 19/1 919/1 95/1 برترراست

 11/1 21/1 911/1 91/9 برترچپ

 اضطراب
 91/1 19/1 19/1 9/11 برترراست

 91/1 11/1 11/1 15 برترچپ

 چاالکی
 91/1 51/1 92/1 2/115 برترراست

 11/1 52/1 95/1 1/111 برترچپ

 

 -کالموگروف آزمون Z آماره 1 جدولنتایج  به توجه با

 هاگروهتمامی در پژوهش متغیرهای تمامی برای اسووومیرنف

 متغیرها توزیع کهگرفتنتیجه توانمی بنابراینیسووت ن دارمعنی

 برترهاچپ کهدهدمی این جدول نشان مندرجا  .اسوت نرمال

 همه وخودپنداشت متغیر با ارتباط در برترهاراست با مقایسه در

 میانگین از رضوووایت، و شوووادی و رفتار جز به آنهایلفهمؤ

 همچنین داشوووتند. بواالترینمره و بودنود برخوردار بواالتری

 برترهاچپ در و 15/59 هابرترراست درخودپنداشوت  میانگین

 میانگین اضوووطرابمتغیر با ارتباط در برترهاچپ  ود.ب 51/91

 میانگین به طوری که دادند اختصووواص خود بوه را بواالتری

  در بود. 15 برترهاچپ در و 9/11 برترهاراسووت در اضووطراب

 میانگین برترهاراسووت با مقایسووه در برترهاچپ چاالکی متغیر

 برترهاراست در چاالکی میانگیننشان دادند ) را ه  به نزدیک

 (.1/111 برترهاچپ در و 2/115

از در دو گروه خودپنداشوووت هایمولفه مقایسوووه جهوت

 ارائه از قب  شوود. اسووتفاده چندمتغیره واریانس تحلی  آزمون

 گرفت. قرار بررسووی مورد آن هایفرض پیش ابتدا در نتایج،

 آزمون از پژوهش متغیرهای واریانس همگنی بررسوووی برای

 لوین آزمون  Fآماره که داد نشووان هایافته شوود. اسووتفاده لوین

 پژوهش هایگروهدر متغیرها واریانس همگنی بررسووی جهت

تحصووویلی و عقالنی وضوووعیت (،19/1) رفتار متغیرهای برای

 عمومی آشووفتگی (،11/1) نگرش و جسوومانی یاهر (،91/1)

 (59/1) رضایت و شادی (،19/1) محبوبیت و شهر  (،11/1)

 متغیرها این واریانس کهدهدمی نشووان یافتهاین.یسووتن دارمعنی
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موواتریس همگنی بررسوووی برای .اسووووت همگن هوواگروهدر

  Mآزموناز هاگروه در بررسوووی مورد متغیرهایکوواریانس

 باکس ام آزمون Fآمارهکهداد نشان هایافته شد. استفاده باکس

مفروضووهبررسووی برای .(P>111/1) یسووتن دارمعنی (15/1)

 خی مجذور آزمون از متغیرها بین رابطه داریمعنی یا کرویت

 خی ورهمجذ آماره کهداد نشووان هایافته شوود. اسووتفاده بارتلت

است. در جدول  دارمعنی1 /111 سوطح در (291/192) بارتلت

ای هآزمون تحلی  واریانس چندمتغیری مربوط به مرلفهنتایج  2

 خودپنداشت ارائه شده است.

 

 خودپنداشت هایلفهؤم نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به :2 جدول

 داریمعنی سطح F DF1 DF2 مقدار آزمون

921/1 آزمون اثر پیالیی  11/9  9 51 112/1  

المبدای ویلکزآزمون   991/1  11/9  9 51 112/1  

111/1 آزمون اثر هتلینگ  11/9  9 51 112/1  

111/1 آزمون بزرگترین ریشه روی  11/9  9 51 112/1  

  
 هایآماره شووودمی مالحظه فوق جدول در که طور همان

 امر این اسوووت. دارمعنی آزمون تحلیو  واریوانس چندمتغیری

 حداق  برترهاچپ و برترهاراسووت بین در که اسووت آن بیانگر

  وجود داریمعنی تفاو خودپنداشوووت  هایلفهؤم از یکی در

تحلی  از حاصووو  نتایج مذکور تفاو  به بردنپی برای دارد.

 است. شده داده نشان 9 جدول درمتغیره یک واریانس
 

 هاگروهدر خودپنداشت هایلفهؤم متغیرهیک واریانس تحلیل به مربوط نتایج :9 جدول

 داریمعنی سطح F مجذوراتمیانگین آزادیدرجه مجذوراتمجموعه متغیرها

 99/1 11/1 211/1 1 211/1 رفتار

 19/1 99/1 11/12 1 11/12 تحصیلی و عقالنی وضعیت

 11/1 19/9 19/91 1 19/91 نگرش و جسمانی یاهر

 19/1 11/1 91/11 1 91/11 عمومی آشفتگی

 12/1 11/5 11/29 1 11/29 محبوبیت و شهر 

 91/1 91/1 11/2 1 11/2 رضایت و شادی
 

 
  گروهدو در داریمعنی اختالف ،واریانس تحلی  با مطابق

دو درخودپنداشووت  سووطح عبارتی به ،(p<15/1) دارد وجود

 میانگین ها،مقیاس خرده بین در همچنین .اسووت متفاو  گروه

 و شوووهر  و عمومی آشوووفتگی نگرش، و جسووومانی یاهر

بر اسووواس نتایج به  .اسوووت متفاو  گروهدو بین در محبوبیت

  در هامولفه این با ارتباط در داریمعنی اختالفدسوووت آمده 

 به وابسووتهی هامقیاسخرده سووایر در .دارد وجود گروهدو بین

چپ و هابرترراسوووت بین داریمعنی تفاو  ،خودپنداشوووت

 نشد. مشاهده برترها

برای مقایسووه نمره ک  سووطح خودپنداشووت، اضووطراب، و 

مسووتق  اسووتفاده شوود میزان چاالکی در دو گروه از آزمون تی 

 ارائه شده است. 1که نتایج آن در جدول 
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 گروه دو در چاالکی و ،اضطراب ،خودپنداشت نمره کل میانگین مقایسه جهت مستقل تی آزمونبه مربوط نتایج: 4 جدول

 داریمعنیسطح آزادیدرجه T معیارانحراف میانگین تعداد هاگروه متغیرها

 خودپنداشت
 برترراست

 برترچپ

91 

91 

29/59 

11/92 

15/11 

1/9 
91/2 59 12/1 

 اضطراب

 

 برترراست

 برترچپ

91 

91 

59/11 

15 

29/1 

19/1 
21/2 59 12/1 

 چاالکی

 

برترراست

 برترچپ

91 

91 

2/115 

19/219 

15/11 

15/15 
22/1 119 22/1 

 سووه در برترهاچپ و برترهاراسووت تفاو  بررسووی برای

 دو تی آزمون از چاالکی، و اضووطراب ،خودپنداشووت لفهؤم

 بررسووی برای لوین آزمون نتایج شوود. اسووتفاده مسووتق  نمونه

دو بین در چاالکی و اضطراب ،خودپنداشوت واریانس همگنی

دهدمی نشان یافته این (.p>15/1)نیامد دست به دارمعنی گروه

 جدول براساس .اسوت همگن هاگروهدر متغیر این واریانس که

 در اضووطراب و خودپنداشووت میزان کهداد نشووان نتایج فوق،

داریمعنی تفاو  یکدیگر بوا هوابرترچوپ و هوابرترراسوووت

(15/1>p) در برترهوواچووپ ،میووانگین بووه توووجووه بووا و دارد

از  .آوردنددسته ب را باالتری نمرا  اضطراب وخودپنداشوت 

 گروهدو بین داریمعنی اختالف نظر متغیر چوواالکی دسوووت،

راست و برترچپ گروهدودر چاالکی عبارتی به ،نشد مشواهده

 است. مشابه برتر

 گیرینتیجه و بحث
 آموزاندانش بین کهسوواخت آشووکار پژوهش یافته نخسووتین

 داریمعنی تفاو  خودپنداشت لحاظ از برترچپ و برترراست

 باالتریخودپنداشوووت  از برترچپ آموزاندانشو دارد وجود

 (،11) بروسووو و اتاف  هاییافته بوا یوافتوه این برخوردارنود.

 (21)فیشر و (11) بروک و همکاران (،19)مکگیور و مکگیور

 و جسوومانی یاهر مقیاسخرده سووه در همچنین .اسووتهمسووو 

دو بین در ه  محبوبیتو شووهر  و عمومیآشووفتگی نگرش،

 و شووود دیده داریمعنی تفاو  برترچپ و برترراسوووت گروه

 یافتهاین بود. بهتر برترهاراسوووت مقاب  در برترهاچپ عملکرد

 در برترهاراسووت با مقایسووه در برترهاچپ کهاسووت آنبیانگر

 سووطح در دارند خود از کهبرداشووتی و نگرش و ادراک مورد

 کهاست آنگربیانخودپنداشت  باالی نمره دارند.قرار باالتری

 فیزیکی، یاهر روانی، بهداشوووت بدن، به نسوووبت برترهاچپ

 برترهاچپ همچنین هوشوویارترند.خود هایمهار  و جنسوویت

 مندی،رضووایت اخالقی،هایارزش چونمسووائلی با ارتباط در

  خوب، شووخصوویبه شوودنتبدی  احسوواس و مذهبیهایفعالیت

  در تحقیقا  اولین (11) بروسوو  و اتاف (.21) هسووتند ترفعال

 مورددر ساختهمحقق هایسوال طراحی با را خودپنداشت زمینه

  کهکردندبیان هاآن .کردند شووروع برترهاچپ و برترهاراسووت

  یاهر همچون هاییزمینه در هابرترراسووت به نسووبت برترهاچپ

  باالتری سطح در خود به نسبت نگرش و برتریدست فیزیکی،

 اسوووتنباط خود هایسووووال از را خود دالی  هاآن. دارند قرار

  و هسووتند اقلیت در برترهاچپ چونکهصووور  این به کردند،

  و یاستمه برترهاراست برایزچی همه کهگرفتندقرار دنیایی در

 من"قبی  از سووواال  اینبا خود محیطی هایبرخورد در مدام

است سخت"اینکه یا و "هستید دست چپ شما کهدانسوت نمی

 برورو ،"ده  نشووان شووما به بودنتان دسووت چپ دلی  به که

  نگرش و یاهر و ویژگیشان به نسبت هاآنآگاهیسوطح هسوتند

  هچنین اسوووت. یافته افزایش جانبی،برتریکو  در و فیزیکی

  با ارتباط در ادراکشوووان تواندمی محیطی برخوردهووایهمین

  این .(11) دهد شوووکوو  را منفی و مثبووت از اع  خودشوووان

  هایآزمودنینمره داریمعنی علت بیانگر تواندمی توضوویحا 

 و جسووومانی یاهر مقیاس خرده در برترراسوووت و برترچپ

  تعاریف روانشناسیدرخودپنداشوت  زمینه در باشود. نیز نگرش

  و تعاریف به توجه با اصووو  در ولی دارد. وجود گوناگونی



 همکارانو  عسگریمصطفی                                                                                              خودپنداشت سطحلحاظ از  برترچپ وبرتر راستافراد  مقایسه

121 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
الم
 س
مه
لنا
ص
ف

5
ره 
ما
 ش
،

2
ن 
ستا
 تاب
،

19
11

 

 

 بازخوردهای حاص  ،خودپنداشت گرفتهصوور  هایپژوهش

 دادنشوووک  درنداشوووت خودپ که جاآناز و اسوووت دیگران

 هاییافتگیشساز در مه  عاملی ،(99) است دخی  شخصیت

 با و شودمی محسوب (99) تحصویلیپیشورفت و (91) مدرسوه

کووهکردبیووان توانمی و (91)اسوووت مرتبط اجتموواعی مفوواهی 

مهار  و یابیدوسوووت همچون هاییزمینه در فرد را کارایی

 دارمعنی تفاو  رو همین از برد.می باال نیز را فردیبین های

و پسوووندیجامعه هایمولفهدر برترهواچوپ و هوابرترراسوووت

 قبی  از خاصوووی هایهیجان و ناراحت  خلق کهآشوووفتگی

نیز دهدمی قرار مالک را غ  و کمرویی دسووت اچگی، نگرانی،

گیری دقیق در این نتیجه کهنماند ناگفته  اسووت. ادعا این گواه

 نیاز دارد. بیشتری تحقیقا  بهباره 

  آموزاندانش بین که سوواخت آشووکارپژوهش یافته دومین

  داریمعنی تفاو  اضووطراب لحاظ از برترچپ و برترراسووت

  بوواالتری اضوووطراب از ربرتچووپ آموزاندانش و دارد وجود

 برترها،چپ و برترهاراسوووت بین در یووافته این برخوردارنود.

نا و (19) هاردیورایت (،11)پلگرینی و هیکس نتایج با همسو

  .است (21) ریچاردوفرنچ و (21) مازلی و بیتون نتایج با  همسو

 راسوووت نیمکره بودن حسووواسبر گواهتحقیقا  و مطوالعوا 

هراس هایمحرک مورد در ها(برترچپ در غوالوب نیمکره)

 امواج ثبت به مربوط مطالعا  در اسوووت. زااضوووطرابو آور

 ترفعال راسووت نیمکره فرونتال بخش کهاندداده گزارشمغزی

  ینیمکره نقش (19) هاردی و رایت (.91) اسووت چپ رهنی  از

  را رفتار بازداری سوویسووت  و منفی هیجان پردازش در راسووت

  نرونی هایفعالیت افزایش تصووویری، مطالعا  .کنندمی مطرح

  به چپبینایی دامنه از وقتی که را بیمارانی راسووت نیمکره در

 کرد تاییدکردند،می نگاه ترسووناک هایصووور  از تصوواویری

 حد از بیش حسوواسوویت که نتایج مطالعا  نیز نشووان داد  (.11)

 -هی وفیز -هی وتاالموس سوویسووت  با ارتباط در راسووت نیمکره

  حد از بیش فعالیت نیز تحقیقاتی همچنین .(11) اسووت آدرنال

 کردند مطرح نیز را راست پیشوانیپیش قشور و آمیگدال نرونی

 حسوواسوویت مغز،نشووی کتصووویربرداری در مطالعه دیگر (.12)

 نشان را منفی هیجانا  با ارتباط در راسوت نیمکره حد از بیش

  افراد بین در داریمعنی تفاو حاضووورپژوهش در (.19) داد

از شد. مشواهده اضوطراب لفهؤممنظر از برترچپ و برترراسوت

  برترچپ افراد در و چپنیمکره برترراسووت افراد در که جاآن

 که را راست نیمکره نقش توانمی اسوت حاک  راسوت نیمکره

 هاتنیدگی و هاترس و منفی هیجوانوا  درک در مهی نقش

 دانست. مربوط آن به ه  را حاصله نتیجه و شمرد رنگپر دارد

ثیرتأ تحت اضووطرابی هایآزموندر برترهاچپ عمکلرد یعنی

 پایهبر که اسووت راسووت نیمکره یعنی هاآن در غالب نیمکره

 تصووویر و مغزی امواج ثبت همچون گرفته صووور   تحقیقا 

 نقشووی ،منفی هیجانا  تحلی  و درک در مغز نشوویک برداری

 دارد. عهدهبر مه 

 از داریمعنی تفاو  نشووان داد که پژوهش یافته سووومین

چپ و برترهاراسووت بین در چاالکی و حرکتی مهار  لحاظ

 مقاب  در برترهاراسووت عملکرد کهوجود ندارد، هرچند  برترها

 در پژوهش یافته این بود. بهتر چاالکی زمینه در برترهاچپ

 و (21) گریوز وپاتر  با برترهاراسوووت و برترهاچپ با ارتباط

 تفاو  عدم وجود با .استناهمسو  (29) و همکاران اسوکمیت

 بووا حرکتی تکلیف در برترهوواراسووووتبهتر عملکرد دار،معنی

  گریوزو اترپ است.همسوو  (21) کانتکو گراثمگ تحقیقا 

  را برترهاچپ بهتر عملکرد (29) و همکاران اسووکمیت و (21)

 به کارایی وتعام  افزایش و ایپینه جسوو  بودنبزرگ از ناشووی

حبیب و  همچون تحقیقا  از تعدادی اسووواسبر آن کموک

 .مرتبط دانستند (29) پوقلو و ازاتیستنسر، هاتی و (25) همکاران

  را برترهاچپ ترضوووعیف عملکرد که هاییپژوهش برعکس

 چپ ضوووعیف عمکلرد کهکردند بیان دادند قرار توجه مورد

 است هاآنمسلط نیمکره ناکافییافتگیتخص  از ناشی برترها

  ترکندکمیحرکتی تکالیف زمینه در هاآن رو همین از ،(11)

در  آمده دسوووته ب متفاو  نتایج این وجود با کنند.می عم 

چپ و برترهاراسووت حرکتی تکالیف زمینه در هاپژوهش این

نحوه یا و متفاو  ابزارهای از استفاده از ناشوی تواندمی برترها

  دهندهنشان باال چاالکی صور هر در باشد. متفاو  اجرای  ی
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فعالیت بهتر انجامو  دست، وو باز ثبا  انگشتان، ازبهتر استفاده

  داریمعنی تفاو  حاضوور پژوهش در کهاسووت  حرکتی های

  هرچندکه نشوود مشوواهده برترچپ و برترراسووت گروهدو بین

  برای را کمتریزمان و داشووتند بهتری عملکرد برترهاراسووت

  نشووان نتیجه در کهکردندصوورف نظر مورد تکلیف بردن پایان

  هستند. بهتر کمیفوق هایلفهؤم در دهدمی

 11تا  1سووونی بر روی دامنه به طور کلی پژوهش حاضووور 

ر و تدهی نتایج را در سنین پایینتعمی  کهانجام شده است  سال

های آینده در پژوهش کند. یوا بواالتر بوا محدودیت مواجه می

ر دحج  نمونه بزرگتر و  این مطالعه با شوووود که یم شووونهوادیپ

سنین مختلف صور  گیرد. همچنین عملکرد دختران و پسران 

در  به دست آمده از نتایج برتر مقایسوه شود.برتر و چپراسوت

 های پژوهش برایتوان میاین مطالعه و سووایر مطالعا  مشووابه 

ته در کاربسضی تحولی و در سطح بهشوناسی مرمربوط به روان

 آموزش و توانبخشی کودکان استفاده کرد.

این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشووناسووی  :قدردانی و تشررکر

ی ستبریز در رشته روان شنا ارشد آقای مصطفی عسگری در دانشگاه

اسوووت. بدین ترتیب از  1915در سوووال  92121بالینی کودک  با کد 

 همکاری رهنمودهای ارزشوومند اسووتادان راهنما و شووماور و همچنین

 ما کهافرادی تمامی و گرامی معلمان و آموزاندانش تمامی صمیمانه

 کنی .می تشکر کردند یاری پژوهش این در را

این پژوهش برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی : تضراد مناف 

 نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: Laterality is a controversial issue that related to lateralization or 

assignment of brain hemispheres to specific activities. The purpose of this study was to compare 

the self-concept, anxiety, and dexterity between left-handed and right-handed students.   

Method: The present study is causal-comparative. The population of the study consisted of all 

girls and boys students aged 9-14 years old who were studying in Tabriz city in 2016. After 

identifying selected schools, 30 left-handed and 30 right-handed students were selected through 

purposeful sampling. The research data were obtained by using the handedness quetionnair 

(Chapman & Chapman, 1987), Piers-Harris children's self-concept scale (1981), Beck anxiety 

scale (1988) and Purdue Pegboard (Tiffin & Asher, 1948). For data analysis, independent t-test 

and multivariate analysis of variance were used. 

Results: The results showed a significant difference in the self-concept and anxiety components 

between the two groups of left-handed and right-handed students, but there was no significant 

difference between the two groups in terms of dexterity (P <0.05) 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that there is a difference 

between the left-handed and right-handed students in emotional, behavioral and motor dimensions, 

which should be considered by families and child psychologists. 
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