
http://ijme. mui. ac. ir   475/  )59( 15: 1394/مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

  قم  یدولت يها دانشگاه انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ يارتباط دست برتر

  

طهران ياحمر يهد ،يدریح یمصطف ،يدریح یسلب
*

  يمجاهد نبیاله، معصومه خشک دهان، ز فرج دی، آمنه س

  

  چکیده

. برخوردار است یخاص تین از اهمبه شمار آمده و توجه به عوامل اثرگذار بر آ ینظام آموزش جینتا نیتر مهماز  یلیتحص شرفتیپ: مقدمه

 نیهدف  ا. قرار گرفت یمورد بررس يحاضر عامل دست برتر قیوجود دارد که در تحق يادیز یطیو مح یدرون مؤثرعوامل  نهیزم نیدر ا

  . بودچپ دست، راست دست و دو سو توان  انیدانشجو نیب یلیتحص شرفتیتفاوت پ یپژوهش بررس

استان  یدولت يها دانشگاه انیاز دانشجو نفر 370 يبر رو 93-94 یلیدر سال تحص یصورت مقطع به یفیپژوهش توص نیا: ها روش

اطالعات پرسشنامه  يابزار گردآور. انجام شد ،مختلف انتخاب شدند يها از گروه یو به شکل تناسب یتصادفبندي  قم که به صورت طبقه

 يها ها از شاخص داده لیتحل جهت. هاي قبلی تایید شده استشکه روایی و پایایی آن در پژوهبود )Annett(آنت يدست برتر

  . استفاده شد يو آزمون مجذور کا یهمبستگ توصیفی، آزمونآمار

 شرفتیپ نیب. )p=77/0و  r=-015/0(معنادار نبود  ياز لحاظ آمار يبا دست برتر انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ نیارتباط ب: نتایج

و  یلیتحص شرفتیارتباط پ یول ،وجود داشت يارتباط معنادار نیو شغل والد نیوالد التیتحص نزایو سن، رشته، مقطع، م یلیتحص

 يعنادارارتباط م زیآنها ن التیتحص زانیو م نیرشته، مقطع، شغل والد ت،یو سن، جنس يدر مورد ارتباط دست برتر. معنادار نبود تیجنس

  . نشد افتی

براي شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی . ندارد انیدانشجو یلیتحص شرفتیبا پ یطخود ارتبا يبه خود يدست برتر: گیري نتیجه

  .وجود دارد پنهانتر در راستاي پیدا کردن عوامل  دانشجویان نیاز به شناسایی و تحقیقات بیش
  

  دانشجو ،یلیتحص شرفتیپ ،يدست برتر: هاي کلیدي واژه

  480تا  475 ):59(15؛ 1394/ علوم پزشکیآموزش در مجله ایرانی 

  



  مقدمه

به  ینظام آموزش جینتا نیتر مهماز  یلیتحص شرفتیپ

                                                
دانشگاه  ،یآموزش پزشک يدکترا يطهران، دانشجو ياحمر يهد: نویسنده مسؤول *

ahmari9929@yahoo.com. رانیتهران، تهران، ا یعلوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک ،یاجتماع يشد آمار اقتصاد، کارشناس ار)کارشناس( يدریح یسلب

، )روانپزشک( يدریح یمصطف دکتر ؛)amar.heydari@yahoo.com(. رانیقم، قم، ا

؛ آمنه )heydaristar@gmail.com. (رانیاهللا تهران، تهران، ا هیبق مارستانیب

علوم  دانشگاه ،یدرمان یخدمات بهداشت تیری، کارشناس ارشد مد)کارشناس( اله دفرجیس

، )کارشناس(؛ معصومه خشک دهان )afaraj@muq.ac.ir. (رانیقم، قم، ا یپزشک

. رانیقم، قم، ا یگانیاله گلپا تیآ مارستانیب ،یاجتماع يکارشناس ارشد آمار اقتصاد

)masomekhoshkdahan@yahoo.com(يمجاهد نبی، ز )کارشناس )کارشناس ،

. رانیاستان قم، قم ا یاتیامور مالو  ییاداره دارا ،یاجتماع يارشد آمار اقتصاد

)zeinab_mojahedi@yahoo.com(  

  21/9/94: ، تاریخ پذیرش21/9/94: ، تاریخ اصالحیه28/1/94:تاریخ دریافت مقاله

 تیشمار آمده و توجه به عوامل اثرگذار بر آن از اهم

 یعوامل مؤثر درون نهیزم نیدر ا. برخوردار است یخاص

دست برتري به صورت . وجود دارد يادیز یطیو مح

با  ترجیح غالب یک دست در اجراي تکالیف عملکردي که

 حدود. )1(تعریف شده است شوند می یک دست انجام

افراد چپ دست % 10افراد راست دست و حدود % 90

 ینگیناقر کننده منعکس يدست برتر قتیدر حق. )2(هستند

و  ياز لحاظ ساختار يمغز يها مکرهین. )3(است يمغز

هرکدام  جهیدر نت. دارند گریکدیبا  ییها تفاوت يعملکرد

با . اند افتهیتخصص  یخاص یناختش يکارکردها يبرا

و  يمغز يها مکرهین يعملکرد یافتگی صتوجه به تخص
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 اي، مکرهیتفاوت چپ دستان و راست دستان در تسلط ن

 یذهن يدو گروه از لحاظ عملکردها نیکه ا رود می انتظار

در دروس مختلف  یلیتحص شرفتیاز جمله پ یو شناخت

  . )4(با هم متفاوت باشند زین

و همکاران در پژوهشی از میان شرکت  نوروزیان

ي ایران در ها دانشگاهکنندگان کنکور سراسري 

ده هزار نفر را به صورت تصادفی انتخاب  72-76سالهاي

کردند و ارتباط دست برتري با میزان قبولی در کنکور را 

که میزان قبولی راست  نتایج نشان داد. بررسی کردند

رصد است که د3/27درصد و چپ دستان  24/3دستان

همچنین میانگین . معنادار است 01/0این تفاوت در سطح 

 ها دستاز نمره راست  تر بیش ها دستنمره کلی چپ 

  . )5(بوده است

اي  در مطالعه)  Hicks, Beveridge( جیو برو کسیه

روي دانشجویان دوره لیسانس هوش سیال و متبلور را 

د در هر دو گروه چپ دست و راست دست بررسی کردن

و نشان دادند افراد چپ دست در هوش سیال نسبت به 

  . )6(هستندتر  راست دستان پایین

تأثیر  )Ghayas, Adil(پژوهشی دیگر، قیاس و ادیل در

دانشجو بررسی  150دست برتري را بر هوش روي 

ابزار سنجش هوش در این پژوهش آزمون . کردند

ین نتایج ا. ي پیشرونده استاندارد ریون بودها ماتریس

ي چپ دست ها کننده پژوهش نشان داد که هوش شرکت

 است معناداري باالتر از هوش راست دستان بوده به طور

و زمان صرف شده توسط راست دستان به طور 

  . )7(است معناداري باالتر از چپ دستان

درزمینه  عدم انجام مطالعات کافی در ایرانبا توجه به 

به وسیله  ارتباط دست برتري با پیشرفت تحصیلی

مطالعه بر روي انجام عدم  پرسشنامه دست برتري آنت و

بررسی ارتباط دست  این مطالعه با هدف ،دانشجویان

 انیدانشجوبرتري با میزان پیشرفت تحصیلی 

 93-94 یلیاستان قم در سال تحص یدولت يها دانشگاه

  .انجام شد

  ها روش

 یلیدر سال تحص یبه صورت مقطع یفیپژوهش توص نیا

 يها دانشگاه انینفر از دانشجو 370 يبر رو 94-93

که به  یتصادفبندي  استان قم به صورت طبقه یدولت

انتخاب  یمختلف آموزش يھا از گروه یصورت تناسب

  . شدند

با توجه به تعداد کل دانشجویان در  حجم جامعه کل تعداد

نفر در نظر گرفته  370) نفر9740( 93-94سال تحصیلی 

  شامل و حجم نمونه هر طبقه، حجم هر طبقه شد

5392 N1= 205 و گروه علوم انسانیn1=  

1341N2=  51گروه فنی و مهندسی وn2=  

1600N3= 61و  گروه علوم پایهn3=  

1407N4= 53 و گروه پزشکی و پیراپزشکیn4=  

ي ها تیدست برتري از تعدادي فعال یابیبه منظور ارز

م شامل نوشتن، مسواك زدن، گرفتن قاشق هنگا یعموم

ي ها غذا خوردن، شانه زدن موها که در پرسش نامه

آنت در  یدست حیدست برتري مانند پرسش نامه ترج

. دیاستفاده گرد ،اشاره شده است ها به آن 1967سال 

کردند که  می مشخص الدر پاسخ به هر سؤ انیدانشجو

هر  ایمورد نظر را با دست راست، دست چپ و  تیفعال

شکل است که  نیبه ا گذاري هنمر. دهد می دو دست انجام

داد،  می اگر دانشجو همه موارد را با دست راست انجام

اگر همه موارد را با  د؛یگرد می راست دست محسوب

و  دیگرد می داد، چپ دست محسوب می دست چپ انجام

را با دست چپ و  یرا با دست راست، برخ یاگر برخ

سو داد به عنوان دو می را با هر دو دست انجام یبرخ

  . دیگرد می توان محسوب

سؤال است که هر سؤال براساس  12آزمون شامل  این

شود، بدین ترتیب  می گذاري اي نمره یک مقیاس پنج نقطه

که براي هر سؤال، ترجیح آزمودنی در استفاده از دست 

شود، بدین ترتیب که براي هر  می راست یا چپ پرسیده

راست یا چپ سؤال، ترجیح آزمودنی در استفاده از دست 

 گذاري نمرهبراساس پاسخ آزمودنی  وشود  می پرسیده
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براي ترجیح دست راست در تمام  +2نمره . گردد می

براي ترجیح دست راست در اغلب موارد،  +1مواقع، نمره 

 داده ها دستي به کارگیرنمره صفر براي عدم ترجیح در 

همچنین براي ترجیح دست چپ در تمام موارد . شود می

در اغلب موارد  چپبراي ترجیح دست  1و نمره  - 2نمره 

براي چپ دستی  - 24دامنه کلی نمرات از . شود می داده

مؤلفین . براي راست دستی کامل متغیر است+  24کامل تا 

در آزمون  تر بیشیا  +9آزمون، اشخاصی را که نمره 

 +8کنند راست دست و آنها که نمرات در دامنه  می کسب

 ريرند را بدون ترجیح دست برتآو می بدست -9تا 

آورند  می یا کمتر بدست -9و آنهایی را که نمره ) مختلط(

و  80/0پرسشنامه  نیاعتبار ا. )8(کنند می چپ دست تلقی

 نیعلت استفاده از ا. )9(شده است نییتع 86/0آن  ییایپا

 يو قابل استفاده بودن آن برا یپرسشنامه کوتاه

پرسشنامه در  نیت ااالسؤ نکهیباشد و ا می انیدانشجو

 نیاز ا نیهمچن. افراد است یعموم يها تیمورد فعال

و  يریجهانگ ،و همکاران یاعظم قاتیپرسشنامه در تحق

استفاده  زاده و همکاران یو تق و همکاران یرامیب ،یروح

  . )13تا 10(و روایی و پایایی آن تایید شده است شده است

  یلیحصت تیاز وضع اي به جلوه یلیتحص شرفتیپ

جلوه ممکن  نیدانشجو اشاره دارد که ا اآموز ی دانش 

 ينمرات برا نیانگیدوره، م کیاست نشان دهنده نمره 

نمرات  نیانگیم ایدرس  کدر ی ها از دوره اي مجموعه

در  یلیتحص شرفتیپ فیتعر. )14(مختلف باشد يهادوره

با . بود یدانشگاه وستهیحاضر معدل سه ترم پ قیتحق

که حداقل سه ترم  یانیابتدا دانشجو ف،یتعر نیتوجه به ا

و معدل سه ترم  ندآنها گذشته بود انتخاب شد لیاز تحص

. شد يآور جمعاز دانشجو  سؤالآنها به روش  وستهیپ

از همکاران که آشنا به  يتوسط تعداد ها پرسشنامه

به روش نمونه در دسترس و با کسب موضوع بودند 

و  عیتوزاز کالس رضایت از دانشجویان، در خارج 

به  ازیاگر ن سؤالبا هر  رابطهشد و در  يآور جمع

  . کردند می ارائه یحاتیتوض انیبود به دانشجو حیتوض

گردآوري شده بعد از بازبینی، اصالحات و  اطالعات

در سطوح توصیفی  SPSS-20 افزار نرمکدگذاري، توسط 

و  هیدر تجز. قرار گرفت يمورد آنالیز آمار یو استنباط

 يآمار يها از شاخص یفیها در سطح توص داده لیحلت

و در  اریانحراف مع ن،یانگیدرصد، نسبت، م ،یفراوان

و آزمون  یهمبستگ يها از شاخص یسطح استنباط

عوامل مورد  بررسی و مقایسه يدو برا يمجذور کا

در نظر  p>05/0 ياستفاده شد و سطح معنادار یبررس

  . گرفته شد

  

  نتایج

و  عیپرسشنامه توز 370تعداد  قیتحق نیانجام ا يبرا

ت پاسخ سؤاالبه  انیدرصد دانشجو100شد و  يآور جمع

دهندگان پسر و  از پاسخ%) 7/32(نفر  121تعداد  .دادند

تعداد  نیشتریب. دختر بودند%) 3/67(نفر  249تعداد 

قرار %) 6/71(سال  25- 21 در گروه سنی کنندگان شرکت

چهار . سال سن بود 34 يآن باال نیداشتند و کمتر

 323در مقطع کاردانی،  انیاز دانشجو%) 1/1(نفر

کارشناسی ارشد %) 1/8(نفر 30کارشناسی، %) 3/87(نفر

 انیاز دانشجو% 2/79. دکترا قرار داشتند%) 5/3(نفر 13و 

بودند  ندوسوتوا%) 1/11(نفر  41راست دست، ) نفر 293(

تند و خود را با هر دوست داش يانجام کارها ییو توانا

  خود را با دست چپ انجام يکارها%) 7/9(نفر  36

  . دادندمی 

 =r ,18/0(با سن  انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ بین

001/0p=( مقطع ، )21/0, r= 001/0p= (زانیو م 

 التیتحص زانی، م)=r= 001/0p ,22/0(پدر  التیتحص

 =r ,18/0(، و شغل پدر )=r= 001/0p ,20/0(مادر 

001/0p=( ر شغل ماد)15/0, r= 002/0p=(  همبستگی

 تیو جنس یلیتحص شرفتیپ نیاما ب ؛معنادار ضعیف بود

  . )p=60/0و  r=027/0( نشد افتی يارتباط معنادار

و سن،  انیدانشجو يدست برتر نیارتباط ب یبررس در

و  نیوالد التیتحص زانیو م یلیجنس، مقطع، رشته تحص
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 نشدمشاهده  يارتباط معنادار چیه ن،یشغل والد

)05/0p>.(  

با  انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ نیارتباط ب نییتع يبرا

استفاده  رمنیاسپ یاز آزمون همبستگ يدست برتر

با  انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ نیبهمبستگی . دیگرد

و  r=- 015/0(معنادار نبود  ياز لحاظ آمار يدست برتر

77/0=p( .  

  

  بحث

 یلیحصت شرفتیارتباط پ یبررس قیتحق نیا یهدف اصل

نتایج این تحقیق نشان . بود يبا دست برتر انیدانشجو

% 7/9 انیدر بین کل دانشجو یداد که میزان چپ دست

ي مختلف میزان چپ ها است در حالی که در پژوهش

  . گزارش شده است% 20تا  6دستی بین 

راست  انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیاین مطالعه پ در

با  يظ آماردست و چپ دست و دو سو توان از لحا

بنابراین پیشرفت تحصیلی  ،نداشت يتفاوت معنادار گریکدی

بودن هر دانشجو ارتباطی با چپ دست، یا راست دست 

نظیر  یحاضر نظرات قیتحق جیندارد و با توجه به نتا وي

ترند و پیشرفت بهتري در افراد چپ دست باهوشاین که 

ر شودو شاید دالیل پیشرفت د می یشان دارند ردها درس

 و همکاران Douglas. تحصیل معلول عوامل دیگري است

 یو چپ دست یلیتحص شرفتیارتباط پ یعیدر مطالعه وس

ارتباط  چیکردند و ه یبررس یسیکودك انگل 5600را در 

،Calnan(کالنان و ریچاردسون. )15(نکردند دایپ يمعنادار

Richardson( 16000 کردند و  آموز را بررسی دانش

 دایپ یلیتحص شرفتیو پ يدست برتر نیب يرارتباط معنادا

و همکاران با عنوان  یاضیف قیتحق جهینت. )16(نکردند

با  یعملکرد ارتباط تیو وضع یطرف يرابطه برتر یبررس

نشان  سمآموزان مبتال به اوتی دانش یلیتحص تیوضع

 تیبا وضع يدست برتر نیرابطه معنادار ب جوددهنده و

که از نظر  آموزانی که دانش يبود به طور یلیتحص

به دوسو  يشتریب شیبودند گرا فیضع یلیتحص تیوضع

اعالم کردند  و همکاران)  Faurie( وریفا. )17(داشتند یتوان

برخوردار  يباالتر التیکه زنان چپ دست از تحص

  . است حاضر قیتحق جهیکه در واقع خالف نت )18(هستند

 راتیتوان به تأث ها می افتهی نیعلت تفاوت ب یبررس در

) سن، جنس، مقطع( ها یمختلف از جمله آزمودن يرهایمتغ

 انیدانشجو ها یآزمودن قیتحق نیاشاره کرد که در ا

 ریکه در سا یدر حال. مختلف استان قم بودند يها دانشگاه

 زارعالوه بر آن اب. اغلب کودکان آزمون شده اند ها پژوهش

آن دارد که از  جهیدر نت ییبه سزا ریتأث زین يریاندازه گ

از  قاتیاز تحق يکه در تعداد يجمله پرسشنامه دست برتر

البته . و چاپمن استفاده شده است نبورگیپرسشنامه اد

گرفت به  دهیتوان ناد نمی را قیتحق جیبر نتا یفرهنگ راتیأثت

منجر به  یو فرهنگ یاجتماع يفشارها یکه گاه يطور

طبق  نیهمچن .)19(شود می استفاده فرد از دست راست

در کشورها،  ها دستو نسبت چپ  عیمختلف توز قاتیتحق

 انگریتواند ب می مختلف متفاوت بوده و يها زمانمناطق و 

و  یاجتماع یعوامل فرهنگ ،یرشد روان طیشرا ریتأث

  . )20(باشد یآموزش تیریمد راتییتغ

  

  گیري نتیجه

و  انیدانشجو يدست برتر نیارتباط ب یبررس ایندر

 التیتحص زانیو م یلی، مقطع، رشته تحصسن، جنس

 يها افتهیبا توجه به . نشد افتی ن،یو شغل والد نیوالد

 یلیتحص شرفتیپ نیارتباط معنادار ضعیفی ب قیتحق

 زانیو م یلیبا سن، مقطع، رشته تحص انیدانشجو

در واقع براي . وجود داشت نیو شغل والد التیتحص

انشجویان بر پیشرفت تحصیلی د مؤثرشناخت عوامل 

در راستاي پیدا کردن  تر بیشنیاز به شناسایی و تحقیقات 

  . وجود دارد پنهانعوامل 

که معرف کل جامعه باشد اي  پژوهش در نمونه نیا تکرار

 شنهادیپ نیهمچن. شود می هیتوص یبراي مطالعات آت

در نظر  کسانی تینسبت جنس يشود در مطالعات بعد می

  . گرفته شود
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 قاتیجهت ادامه تحق قیتحق نیا جیتوانند از نتا می مندانعالقه

به دست  جینتا گرید ياز سو. استفاده کنند نهیزم نیدر ا

را متوجه نقش  تیو ترب میتعل نیمسؤولتواند  می آمده

  . و هوش هستند ییسازد که مستقل از توانا ییرهایمتغ

  قدردانی

با تشکر فراوان از همه دوستان و همکاران عزیزي که در 

  .ام این تحقیق ما را یاري نمودندانج
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The Relationship between Handedness and Academic Achievement of 
Students in Governmental Universities of Qom 

Salbi Heydari1, Mostafa Heydari2, Hoda Ahmari Tehran3, Amene SeyedFarajollah4, 
Masoume khoshkdahan5, Zeinab Mojahedi6

Abstract

Introduction: Academic achievement is considered as one of the main results of the educational system and 
focusing on factors affecting it is of great importance. There are many related internal and an environmental 
factors, of which handedness is explored in this paper. The aim of this study was to evaluate the difference in 
academic achievement among left-handed, right-handed and ambidextrous students.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 370 students of governmental universities 
of Qom Province who were selected proportionally from different groups by random stratified sampling in 
2014-15 academic years. Data collection tool was Annette handedness questionnaire whose validity and 
reliability had already been verified in previous studies. Data were analyzed using descriptive statistics, 
correlation test and chi-square test.
Results: The relationship between educational achievement and handedness was not statistically significant 
(p=0.77, r=-0.015). There was a significant relationship between academic achievement and age, discipline, 
degree, parents’ education and occupation; however, no significant relationship was found between 
academic achievement and gender. There was no significant relationship between handedness and age, 
gender, discipline, degree, parents’ occupation and education.
Conclusion: Handedness, by itself, has no relationship with academic achievement of students. More 
research is required to explore hidden factors affecting academic achievement.

Keywords: Handedness, academic achievement, student.
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