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Abstract 

Background and Objective: One brain hemispheres function is predominant to another, so one 
side of the body is more powerful. Right-handedness or left-handedness is used to determine 
predominant hemisphere of the brain. This study performed to assess the effect of handedness and 
gender on the result of school readiness assessment in children. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 400 children equally of both sexes aging 
6-6.5 year old living in middle socioeconomic regions of Qazvin city, referred to preschool examining 
center to assess educational readiness and other physical examination, were randomly selected in two 
left-handed (LH) and right-handed (RH) groups to compare the results of school readiness assessment. 
The data was analyzed and p-value less than 0.05 considered significant. 

Result: The results of school readiness assessment in LH and RH children were 38.71±2.70 
and 38.15±4.04, respectively without significant difference. The means of examination were 38.8±3.8 
in boys and 38.30±3.4 in girls, without significant difference.  Comparing RH and LH cases in both 
sex groups did not show any significant difference. 

Conclusion: According to the results of this study there is no correlation between handedness 
and gender with school readiness assessment results. 
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حصیلی کودکان ارتباط دست غالب و جنسیت با نتایج آزمون هوش و آمادگی ت

 بدو ورود به دبستان
 

 2، فرناز کریمی*1منوچهر مهرام
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 چکیده
ها در  گردد توان فعالیت اندام  نسبت به دیگري غلبه دارد و باعث می از مغزکره معموالً فعالیت یک نیم: زمینه و هدف

کره غالب مغز  براي تعیین نیمتوان  تا حد زیادي می راست دست یا چپ دست بودن افراد  از.یک نیمه بدن بیشتر باشد
هاي آمادگی تحصیلی کودکان بدو   و جنسیت بر هوش و آزمون دست غالب ارتباط با هدف تعییناین مطالعه. استفاده نمود

 .ورود به دبستان انجام گردید
 تحلیلی، از میان کودکان شش تا شش و نیم ساله ساکن در محالت طبقه -مقطعیدر این مطالعه  :ها مواد و روش

ان به مراکز سنجش مراجعه  اقتصادي متوسط شهر قزوین که براي سنجش جسمانی و روانی بدو ورود به دبست-اجتماعی
 نفره چپ دست و راست دست به نسبت برابر از دو جنس به صورت تصادفی و به ترتیب مراجعه 200ند دو گروه ه بودنمود

 کمتر از Pارزش. انتخاب و نتایج آزمون هوش و آمادگی تحصیلی در دو گروه و به تفکیک دو جنس مقایسه و تحلیل شد
 . معنی دار تلقی گردید05/0

 70/2ها  و درچپ دست15/38 ± 04/4ها  میانگین وانحراف معیار نمره آزمون آمادگی تحصیلی در راست دست: ها یافته
 و بدون 30/38 ± 4/3و در دخترها نیز 38/ 8± 8/3 این میانگین در پسرها .دار بود  و بدون اختالف معنی71/38 ±

 .دار نبود ا در هر یک از دو جنس نیز معنیه ها و چپ دست مقایسه راست دست. دار بود اختالف معنی

وجود   نتایج آزمون آمادگی تحصیلی بر اساس یافته هاي مطالعه ما ارتباطی بین دست غالب و جنسیت با: گیري نتیجه
 .ندارد

  دست غالب، هوش، ارزیابی، کودك، جنسیت: واژگان کلیدي
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 مقدمه
، نخاعکره تشکیل شده و در   مغز از دو نیم

کنند، بدین  ارتباطات عصبی بین مغز و بدن تقاطع پیدا می
هاي حرکتی سمت چپ  کره راست مغز فعالیت معنا که نیم
هاي حرکتی سمت  کره سمت چپ مغز فعالیت بدن و نیم

بیش از نود درصد بالغین، . کنند راست بدن را کنترل می
کره غالب مغز آنها چپ است و  راست دست هستند یعنی نیم

کره چپ براي تکلم غالب   درصد بالغین نیز نیم96در حدود 
ها و نوزادان انسان نشان داده که  اي بر جنین مطالعه. است

تري در طرف چپ راه هرمی  فیبرهاي پایین رونده بیش
. وجود دارندسه با طرف مقابل نسبت به خط وسط و در مقای

اند که منطقه تکلم در کورتکس  مطالعات دیگري نشان داده
تر از طرف راست  کره چپ و غالب بزرگ مغز بالغین در نیم

 علی رغم مطالعات بسیاري از این دست که .)2، 1(می باشد
در قرن اخیر صورت گرفته هنوز توجیه خوبی براي افرادي 

بی و با توانایی برابر استفاده که از هر دو دست به خو
 به )گردد  اطالق میambidextrousبه این افراد (کنند می

 در مطالعات گذشته نشان داده شده .)3(دست نیامده است
ها داراي منطقه تکلم در   درصد از راست دست95که 
در حالی   می باشدکره راست  درصد در نیم5کره چپ و  نیم

 موارد منطقه تکلم در  درصد60 در که در چپ دست ها
 درصد نیز در 20 درصد در طرف چپ و 20طرف راست، 

ه اگرچه در اکثر موارد افراد  ب.  قرار داردهر دو طرف مغز 
مجموعاً  طور متناسب با دست غالب خود پاي غالب دارند و

کنند ولی  کره مغزي طرف مقابل تبعیت می از غالب بودن نیم
این قاعده همیشه حاکم دهند که  این مطالعات نشان می

 . )4(نیست

مطالعات حکایت از شیوع چپ دستی در جوامع 
مطالعات  ،)7 -5( درصد دارند15 تا 8مختلف با نرخ حدود 

، )9(، فرانسه)8(مختلف و جداگانه در ایاالت متحده
همگی ثروت بیشتر و ) 11(و ازبکستان) 10(بریتانیا

ها   چپ دستهاي اجتماعی و اقتصادي باالتر را در موفقیت
 بر طبق این مطالعات این مطلب که افراد چپ اند و نشان داده

 نتایج برخی مطالعات دست باهوش تر هستند، بیان می شود

بر باالتر بودن هوش، خالقیت بیشتر، توانایی باالتر در 
هاي خارجی، سرعت بیشتر در تفکر و سرعت  یادگیري زبان

هاي ورزشی در  تهاي کامپیوتري و فعالی باالتر در بازي
وجود چنین مطالعات ). 12( ها تأکید دارند گروه چپ دست

افراد با "علمی در همه جوامع باعث شده تا این باور که 
ها،  کره غالب راست مغزي و به عبارت دیگر چپ دست نیم

 بیشتر "هاي ذهنی باالتري برخوردارند از هوش و توانایی
اوت در هوش چنین باورهایی در خصوص تف. تقویت گردد

هاي یادگیري در دو جنس نیز کم و بیش وجود  و قابلیت
ارتباط دست غالب و این مطالعه با هدف بررسی . دارد

گري هوش و آمادگی  غربال   نتایج آزمون جنسیت بر روي 
  .تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان انجام گردید

  
  ها  مواد و روش

 5/6 تا 6  تحلیلی، کودکان-مقطعیدر این مطالعه 
گري سالمت و سنجش  هاي غربال ساله که براي آزمون

 هوش وآمادگی تحصیلی به دو مرکز تعیین شده سنجش
ها از ساکنین  ي نمونه همه . انتخاب شدندمراجعه کرده بودند،

ي متوسط شهري قزوین انتخاب شدند تا از نظر  یک منطقه
اقتصادي و فرهنگی وتأثیرآن بر نتایج  سطح اجتماعی،

گیري ازاین نظر  همگن باشند و خطاي نمونه ها، آزمون نمونه
کودکان در چهار گروه راست دست و چپ . ایجاد نگردد

دست و از هر دو جنس به ترتیب مراجعه تا رسیدن به حداقل 
. سقف تعیین شده در حجم نمونه به مطالعه ورود پیدا کردند

ظ کلیه کودکان مراجعه کننده به مرکز سنجش که به لحا
و مناطق طبقه بندي شده متوسط تلقی  محل سکونت جز

شدند و از مناطق و محالت فقیرنشین یا مرفه نشین بودند  نمی
 ی کهچنین کلیه کودکان هم. دند شاز مطالعه خارج

 حاالتی که نشان  یاو هاي واضح جسمی و روانی بیماري
هاي ژنتیکی  هاي واضح ذهنی یا بیماري گیددهنده عقب مان

کارگیري ه و نیز افرادي که توانایی ب شتندا را دودمشخص ب
 از مطالعه حذف هر دو دست را به صورت یکسان داشتند،

 .شدند
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براي تعیین حجم نمونه بر اساس فرضیه اصلی از 
که بر اساس فرمول ) 1987(جدول کریمن و تایمن

 و با احتساب ) 13( شدتدوین شده، استفاده) 1988(کوهن
 70 و توان آزمون آماري برابر با 01/0 ارزش آلفا برابر با
 حجم نمونه براي هر 20/0برابر با ) تتا(درصد و اندازه اثر

براي تعیین .  نفر تعیین گردید199 گروه  برابر با حداقل
راست دست یا چپ دست بودن کودکان عالوه بر پرسش از 

 شد که قلمی را از روي میز بر والدین از کودك خواسته می
نقاشی بر کاغذ بکشد و دست فعال و مورد دارد و یک 

  .گردید استفاده او مشخص می
هاي چهارگانه مطالعه شامل دو  ها در گروه نمونه

گروه راست دست و چپ دست و از هر گروه در دو جنس 
پسر و دختر، مورد سنجش آزمون آمادگی تحصیلی قرار 

که در بسیاري از کشورهاي جهان نیز این آزمون . گرفتند
طبق )15 -14(گردد سب با شرایط هر کشور استفاده میمتنا

هاي  توسط دستگاهپروتکل مورد توافق و استاندارد شده 
 با توجه به محدوده سنی هر کودك سنجش شده از مجري

اي تعریف شده  نظر هوش و آمادگی تحصیلی، حداقل نمره
نصاب نمره نشوند  و مواردي که موفق به کسب حد. است

تر هوش به مراحل  هاي اختصاصی مونجهت بررسی با آز
پایایی و راویی این آزمون . گردند بعدي بررسی ارجاع می

بر اساس مطالعات انجام شده بر روي آن تایید شده 
   .)16(است

هاي مطالعه شامل راست دست یا چپ دست  داده
، جنسیت و نمره آزمون هوش وآمادگی  کودكبودن

حی شده ثبت و با ز پیش طرااهاي  نامه تحصیلی در پرسش
و به کارگیري  SPSS-version 17 استفاده از نرم افزار

 به >05/0p  تحلیل گردید و مقادیر و کاي دوTهاي  آزمون
  .دار تلقی شد  معنی سطحعنوان 

جایی که پرسشنامه ها کدگذاري شده  از آن
بودند، کلیه اطالعات شخصی کودکان به صورت محرمانه 

بر روي اي  مداخله آزار دهنده هیچ باقی ماند و همچنین
ها تحمیل   و هیچ هزینه اضافی بر نمونهکودکان انجام نشد

 مورد تایید کمیته اخالق 962این مطالعه با شماره . نگردید

 قرار  پژوهش معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی قزویندر 
  .گرفت

  
  ها یافته

بدون در نظر گرفتن جنسیت، میانگین نمره آزمون 
 15/38± 03/4  در راست دست ها برابر بالیآمادگی تحصی

 که از لحاظ  بود71/38 ± 7/2 برابر با  هاو در چپ دست
  ).p=14/0 (آماري اختالف معنی داري با یکدیگر نداشتند

 ± 73/2، پسران چپ دست میانگین نمره ي 
 07/38 ± 69/4 و پسران راست دست میانگین نمره 83/38

 راست دست و چپ دست مقایسه دو گروه پسران و داشتند
  بین انها اختالف معنی داري وجود نداردنشان داد که

)10/0=p .(چنین دختران چپ دست میانگین نمره ازمون  هم
 و دختران راست دست میانگین نمره آزمون 55/38 ± 67/2
مقایسه دو گروه دختران راست  و  داشتند19/38 ± 68/3

اري بین اختالف معنی ددست و چپ دست نشان داد که 
 ).p=4/0(آنها وجود ندارد

  داراي بدون در نظر گرفتن دست غالب پسران 
  و در  دختران 47/38 ± 79/3میانگین نمره آزمون برابر با 
ند که با  بود38/ 3 ± 41/3 داراي میانگین نمره آزمون

 ).p=43/0(یکدیگر اختالف معنی داري نداشتند

  
  بحث

تالف معنی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اخ
هاي هوش و آمادگی تحصیلی  داري در نتایج آزمون
مدرسه بین دو گروه چپ دست و کودکان بدو ورود به 

عالوه چنین تفاوتی میان دو ه راست دست وجود نداشت و ب
جنس در کل و نیز در بین دو گروه چپ دست و راست 

  .دست مشاهده نگردید
کره چپ یا  درباره منشأ غالب شدن یک نیم

ت از مغز که باعث راست یا چپ دست شدن افراد راس
گردد، مطالعات متنوعی صورت پذیرفته که نتایج  می

مطالعات مختلفی با نتایجی در . اند مختلفی را مطرح نموده
راستاي تأیید و تحکیم نقش عامل ژنتیک بر اساس ارائه 
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هاي ژنتیک، نحوه توزیع و توارث خانوادگی و  مدل
شار یافته است که بعضی از این مطالعات مولکولی انت

هاي  هاي ژنی را بر کروموزوم تحقیقات حتی لوکوس
از طرف دیگر، . اند خاصی، مشخص و معرفی نموده

مطالعات دیگري نیز بر تأثیر عوامل محیطی از قبیل اثر 
عوامل هورمونی بر محیط داخل رحمی و تکامل جنینی، 

س، شامل آسفکسی، تولد نار(هاي زمان تولد استرس
، تولد بریچ، سندروم دیسترس تنفسی، خونیهاي  ناسازگاري

، وزن بسیار کم ....)زایمان طول کشیده، سن باالي مادر و 
. موقع تولد و عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی تأکید دارند

بیان این موضوع و تحلیل زمینه علیتی ژنتیک  . )7 ،20-17(
کره غالب مغز از آن جهت واجد  یا محیط بر ایجاد نیم

اهمیت است که آیا در سنین کودکان مورد تحقیق در 
کره غالب صورت پذیرفته که  مطالعه حاضر استقرار نیم

اي اخیر بدین   پاسخ در مطالعهقابلیت قضاوت را پیدا نماید؟
شکل داده شده که در سن سه سالگی نیمی از کودکان و در 

زیر شش سالگی طبق مطالعه مورد (سن ورود به مدرسه
حدود نود درصد از کودکان به صورت کامل ) اشاره

استقرار دست راست یا چپ را به صورت غالب پیدا 
با توجه به سن کودکان مورد بررسی در این ). 21(اند کرده

اند، این آمار بی شک   سال بوده5/6 تا 6 مطالعه که بین
 درصد متصور است، لذا با اغماض از مختصر 90باالتر از 

مواردي که احتماالً ممکن است در هر گروه در شرایط 
استقرار کامل غالب شدن راست یا چپ دستی قرار نگیرند، 

  .ن سن این کودکان را براي این مطالعه مناسب دانستتوا می

نتایج در مطالعات بسیاري به نفع باالتر بودن هوش 
و در ) 14 -8(بودههاي مختلف در چپ دستان  و توانمندي

مقابل مطالعاتی نیز چنین دیدگاهی را رد نموده یا به نتایجی 
آنچه که در بسیاري از مطالعات با ). 22(اند مغایر رسیده

هاي  اتفاق نظر بیان گردیده کمبود در هوش و مهارت
مختلف در افرادي است که از هر دو دست به صورت 

 علی  .)24 -23(دستی هستند کنند و دو یکسان استفاده می
هاي   در حالی که تفاوتدر مطالعه خود بیک و همکاران 

آماري معنادار و متفاوتی بین هوش در بالغین چپ دست و 

 عالوه بر که اند  نشان دادههمچنین اند،  راست دست یافته
هاي غالب مورد استفاده در  دست غالب،  سایر اعضا یا اندام

در . )25(رتباط داشته باشند ا هوشنیز می توانند با میزانبدن 
 آزمون سنجش که با استفاده ازمطالعه ویتلسون و همکاران 

، فقط جزء هوش  انجام شدهوش وکسلر براي بزرگساالن
 و چنین تفاوتی در  باالتر بودکالمی  در مردان راست دست

) عملی(کالمی گروه زنان یا به طور کلی در جزء هوش غیر
اي وسیع توسط مدالند و  العههاي مط یافته. )26(دیده نشد

همکاران سهم نقش ژنتیک بر ایجاد دست غالب را حدود 
بیان  درصد 74 درصد و سهم عوامل محیطی را حدود 26

 . )27(نموده است

 ساله در 4-5 کودك 5000اي بر  نتایج مطالعه 
هاي آموزشی و یادگیري را در  استرالیا که هوش و مهارت

ب و جنسیت مورد سنجش هشت حیطه به تفکیک دست غال
و مقایسه قرار داده بودند، نشان داد که کودکان چپ دست 

تري را نسبت به کود کان راست  ها نمرات پایین و دو دستی
ها  دست اخذ کردند و این اختالف در پسرها بیشتر از دختر

در این . ها نمرات بهتري داشتند بود و دخترها در این گروه
ها نمرات  العات مشابه دو دستیمطالعه نیز مانند همه مط

. ها گرفته بودند ها و راست دست تري از چپ دست پایین
در نتایج این مطالعه نشان داده شد که بدون توجه همچنین 

 این .)18(به دست غالب، نمرات دخترها از پسرها باالتر بود
یافته یعنی نمرات باالتر دختران از پسرها در مطالعه 

ن، از مقایسه نتایج آزمون آمادگی ضیاءالدینی و همکارا
 1387تحصیلی کل کودکان سنجش شده کشور در سال 

  . )28(گردد شمسی نیز مشاهده می
گونه که نتایج متنوع مطالعات مختلف نشان  همان

خوانی مشخصی در مقایسه اکثر مطالعات مشابه  دهند هم می
هاي  رسد تنوع در گروه به نظر می. شود با هم دیده نمی

هاي  خصوص از نظر سنی و نیز تفاوت در آزمونه بهدف 
سنجش و سایر معیارها و متغیرهاي مطالعات باعث ایجاد این 

با توجه به این که . تنوع و اختالف در نتایج گردیده است
هنوز هم اختالف نظر درباره سهم نقش ژنتیک یا محیط بر 
ایجاد دست غالب بین محققین وجود دارد، مشخصه مطالعه 
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سازد   که آن را از بسیاري از مطالعات مشابه متمایز میحاضر
زمان انجام مطالعه در سن ابتداي استقرار دست غالب در 

فقدان تفاوت معنادار در دو گروه کودکان چپ . انسان است
دست و راست دست و در دو جنس از دو گروه و حتی در 

هاي  دو جنس بدون توجه به دست غالب، با تحکیم یافته
تر  احتمال نقش پر رنگ) 27(ه مدالند و همکارانمطالع

  .نماید عواملی غیر از زمینه ژنتیک را مطرح می
  

  گیري  نتیجه
این مطالعه بدون اصرار بر این که چپ یـا راسـت             

هـاي   کـره  اي از غالـب بـودن نـیم    دست بودن افراد قطعاً نمایه    
گیري نمایـد کـه      تواند نتیجه  طرف مقابل مغز باشد، صرفاً می     

 کودکان مقطـع سـنی بـدو ورود بـه دبـستان کـه در واقـع              در
شروع سن استقرار دست غالب در افراد است، چپ یا راست         
دست بودن کودکان یا جنسیت آنها تأثیري در نتایج آزمـون         

بدیهی است که احتمال    . آمادگی تحصیلی آنان نداشته است    
تأثیر افزایش سن، عوامل سرشتی یا محیطـی و امثـال آن بـر               

هاي کودکان ممکـن اسـت در مقـاطع سـنی            یا مهارت هوش  
 و به نظر می رسد بـا انجـام مطالعـه اي            بعدي تغییراتی ایجاد    

مجدد در سالهاي آتی بر روي همین گروه از کودکان ، مـی          
 .توان تاثیر نقش عوامل محیطی بر روي هوش را سنجید

  و قدردانی تشکر
ریمـی  این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتر فرناز ک        

در دانشگاه علوم   ) 962شماره ثبت   (در مقطع پزشکی عمومی   
نویسندگان مراتب تقدیر و تـشکر  . پزشکی قزوین بوده است  

خـود را بــه پــاس همکــاري بــی دریــغ ســرکار خــانم فاطمــه  
طاهریان، کارشناس مسئول بهداشت جوانان و مدارس مرکز         
ــار     ــن طــرح نث ــسهیل انجــام ای ــزوین در ت ــتان ق بهداشــت اس

  .یندنما می
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