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  مندي ترسيم اشكال در كودكان پيش دبستاني و دبستاني شهر تهران اي جهت بررسي مقايسه
 

  ∗∗∗∗ نسيم شريف ،1پور احمد علي

  
  چكيده

 دست برتري در آنان نقش ترسيم اشكال ثابت در كودكان پيش دبستاني و دبستاني با توجه به مندي جهتمقايسه اين پژوهش به منظور : مقدمه

  .انجام پذيرفت

در مقاطع پيش دبستاني و دبستاني به صورت  96/7با ميانگين سني ) پسر 80دختر و  80(كودك  160در پژوهش مقطعي حاضر،  :ها مواد و روش

براي تجزيه و . و مقياس جهت ترسيم اشكال ثابت بود Chapmanمورد استفاده آزمون دست برتري  ابزارهاي. اي انتخاب شدند تصادفي خوشه

  .استفاده شد 2χهاي آماري پژوهش از آزمون  تحليل داده

كودكان پيش مندي ترسيم اشكال ثابت در  و نيز جهت) P=  001/0(مندي ترسيم اشكال ثابت با دست برتري رابطه وجود داشت  بين جهت :ها يافته

مندي ترسيم اشكال ثابت در كودكان پيش دبستاني و دبستاني تحت تأثير  همچنين جهت). P ،007/0  =P=  009/0(دبستاني و دبستاني متفاوت بود 

  ).P ،010/0  =P=  009/0(دست برتري قرار داشت 

ها  از آن جايي كه راست دست .است ت و حركات افراد بودهعادا ،راست دستي يا چپ دستي از عوامل تأثيرگذار بر روي عملكردها: گيري نتيجه

ها مواجه  ها و راست دست ها بازنمايي متفاوتي از دست خود دارند، بنابراين با دو ساختار و راهبرد متفاوت شناختي در چپ دست و چپ دست

شود كه با تداوم  پيشنهاد مي .الفباي فارسي دارد اين تحقيق كاربردهاي مهمي در تشخيص مشكالت رسم اشكال و همين طور نگارش حروف. هستيم

هاي يادگيري بتوان به الگوهاي بهنجار و نابهنجار ترسيم  هاي خاص از جمله نابينايان، افراد كم توان ذهني و افراد با ناتواني در گروه ييها تحقيقچنين 

  .اشكال در كودكان ايراني دست يافت

  .دست برتري، پيش دبستاني، دبستاني ،اشكال ثابتمندي، ترسيم  جهت :ها واژه كليد

  

  26/2/90: تاريخ دريافت

  24/4/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

حداقل از دوره پارينه سنگي با ها  ها و چپ دست راست دست
ها در همه  ، اما هميشه چپ دست)1(اند  هم زندگي كرده

و در مردان در ) 2(اند  هاي انساني در حداقل بوده جمعيت
با اين ). 3، 4(مقايسه با زنان داراي فراواني بيشتري است 

ها متفاوت است و  حال، جهت و درجه دست برتري انسان
  .)5(ه ژنتيكي است كنند ك بسياري گمان مي

دست برتري يا ترجيح دستي به عنوان ترجيح غالب يك 
 ،شود مدي كه با يك دست انجام مياهاي كار دست در آزمون

فراواني راست برتري در جامعه كلي را  ).6( تعريف شده است
درصد و دوسو  9يا  8 و چپ برتري را حدود درصد 90حدود 

ه شناسان ب روان. اند تخمين زدهدرصد  2يا  1توان را حدود 
شناسان دست برتري را شاخص غير مستقيم  ويژه عصب روان

افراد  در يعني). 7(دانند  اي يا جانبي شدن مي تسلط نيمكره
راست برتر نيمكره چپ مغز و در افراد چپ برتر نيمكره راست 

 درصد از 70تنها در  ،ها اين واقعيت با وجود. مغز مسلط است
 ).8(است براي زبان مسلط است چپ برترها نيمكره ر

هاي زيادي درباره دست برتري با توجه به تسلط  پژوهش
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طبق نتايج راست . هاي مغزي انجام پذيرفته است نيمكره
برترها تمايل بيشتري در برگزيدن تصاوير با مفاد مهم آن در 

كه چپ برترها به برگزيدن  در صورتي دارند؛جهت راست 
ه هيچ جهتي بو يا  دارنديل تصاوير متوازن سمت چپ تما

تفاوت در بيان ارتباط  به تازگي، .)9- 13( دهند تمايلي نشان نمي
  .)14، 15(بين دست برتري و عملكرد آن مطرح شده است 

هايي  هاي مغزي از لحاظ ساختاري و كنشي تفاوت نيمكره  

با يكديگر دارند، در نتيجه هر كدام براي كاركردهاي شناختي 

با توجه به تخصص يافتگي كنشي . اند يافتهخاصي تخصص 

هاي مغزي و تفاوت چپ برتران و راست برتران در  نيمكره

رود كه اين دو گروه از لحاظ  اي، انتظار مي تسلط نيمكره

. هايي داشته باشند عملكردهاي ذهني و شناختي با هم تفاوت

بنابراين تفكيك دو گروه راست برتر و چپ برتر از يكديگر 

مطالعاتي كه در مورد كاركردهاي . زيادي دارداهميت 

ده كرمشخص  ،است شدههاي مغزي و غيره انجام  نيمكره

است كه نيمكره چپ فرمانرواي ما در بيان كالمي است و 

اي براي ادراك فضايي و  بسيار پيشرفته توانايينيمكره راست 

نيمكره راست در درك و بيان تظاهرات هيجاني . ها دارد طرح

  ).16 ،17( باشد ميدخيل  اي نيز و چهره

اي بدن، تسلط يا برتري يكي بر  در دو دستگاه قرينه  

از ميان انواع . )18(شود  ديگري، برتري جانبي ناميده مي

شناسان دست برتري را  هاي جانبي، عصب روان برتري

به طور كلي، دست ). 19(دانند  شاخص مهم برتري جانبي مي

كننده و تأثيرگذار بر روي برتري يكي از عوامل تعيين 

به توانايي  ترسيم مندي جهت. مندي ترسيم اشكال است جهت

يابي يك آزمودني در ترسيم يك شكل در  تشخيص جهت

 چگونگي .اشاره داردرابطه با موقعيت ترسيم شكل ديگر 

و مابين  اطراف ن،ييپا ،باال ،راست ،چپطرف  ترسيم از شروع

و اساسي است  يروربراي شناخت دقيق ترسيم اشكال ض

با دست برتري در ارتباط نيز  اشكال ترسيم مندي جهت. )20(

 وباشد  مي خودمختارعصبي  تحت كنترل دستگاه است و

درك رابطه تدريجي در  دوره طي يك در رود كه مي احتمال

در اين رابطه، پژوهشي  ).21(كند  بين شخص و محيط كمك 

يابي  اشكال و جهتمندي ترسيم  به بررسي رابطه بين جهت

 27در اين پژوهش . ساالن پرداخته است در كودكان و بزرگ

دانشجوي ژاپني با هر دست دايره  29كودك پيش دبستاني و 

باشد و نيز ماهي كه جزء اشكال  را كه جزء اشكال ثابت مي

نتايج تفاوت . متحرك است، را از چندين جهت ترسيم كردند

چپ برترها و نيز تفاوت  داري را بين راست برترها و معني

داري بين كودكان و دانشجويان در ترسيم اشكال ثابت و  معني

توان نتيجه گرفت كه  ها مي از اين يافته. متحرك نشان داد

يابي ترسيم اشكال  احتمال دارد خواندن و نوشتن در جهت

در ). 22(ثابت و متحرك و قلمرو دستي كودكان مؤثر باشد 

اشكال ثابت را در  ،ترسيم جهت Karevپژوهشي ديگر 

نوع از تصاوير آشنا  6سال در ارتباط با  19تا  15آموزان  دانش

). 21( چپ برترها مورد مطالعه قرار داد در راست برترها و

و ترسيم اشكال  مندي داري را بين جهت يارتباط معننتايج، 

بدين معني كه  ؛ها نشان داده است بين گروهدست برتري 

سمت چپ و چپ برترها از سمت راست  راست برترها از

به منظور ارزيابي  هم Alter. ترسيم اشكال را آغار كرده بودند

تصوير مشابه را  شش ،جهت ترسيم در تكاليف ديداري

كه اين شش تصوير از لحاظ ماهيتشان  پيشنهاد كرده است

اثر  Jonesو  Martinدر پژوهشي ديگر . )23(متفاوت هستند 

 )مانند دوچرخه(اشكال واقعي دست برتري را در ترسيم 

تفاوت هنگام ترسيم كه نتايج نشان داد  ).15( ندكردبررسي 

در پژوهشي . نداشته استوجود  ها داري بين گروه معني

Viggiano  وVannucci  ترسيم مندي  جهتبه بررسي

 اددنتايج نشان  واند  در ارتباط با دست برتري پرداخته اشكال

مندي ترسيم اشكال تأثير داشته  جهتكه دست برتري در 

هاي  در پژوهشي ديگر نيز به بررسي برتري. )24( است

 چرخشي مانند دويدن و راه رفتن در نوجوانان پرداخته شده

كه ترجيح كلي نشان دهنده درصد باالتري براي  است

). 25(روي بوده است  چرخش به سمت چپ در هنگام پياده

به بررسي چرخش  Gunturkunو  Ocklenburg همين طور

هاي جانبي  سر در خالل بوسيدن و ارتباط آن با برتري

در اين پژوهش نيز دست برتري، پا برتري و ). 26(پرداختند 

ها مورد بررسي قرار  نامه چشم برتري با استفاده از پرسش

دار بين دست برتري و پا برتري و  نتايج تفاوت معني. گرفت
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دار را در چشم برتري نشان داده است و نيز  غير معنيرابطه 

ها گرايش بيشتري  نتايج نشان دهنده اين بود كه راست دست

  .اند ها داشته براي بوسيدن در سمت راست نسبت به چپ دست

كه الگوي ترسيم اشكال  بودبه طور كلي، براي اولين بار 

ي با ثابت در كودكان پيش دبستاني و كودكان دبستاني ايران

در پژوهش حاضر، نمونه از كودكان انتخاب . شدهم مقايسه 

هايي  سال از ويژگي در مقايسه با جمعيت بزرگ ؛ چرا كهشد

مثل فاصله از فرايند بلوغ، شرايط سني بهينه در ارتباط با 

هاي شناختي  ترسيم اشكال و محدود بودن تجارب و توانايي

يشين اغلب بر هاي پ از آن جا كه پژوهش. بودندبرخوردار 

و همكاران  Liاند مانند  هاي غير كودك متمركز بوده نمونه

، پژوهشگران بر آن شدند تا رابطه دست برتري و ترسيم )27(

هاي نمونه كودك تبيين  اشكال ثابت را با توجه به ويژگي

كنند و به دليل آن كه در زبان فارسي جهت نگارش از سمت 

تواند بر  مينيز شيوه نگارش  ،باشد راست به چپ مي

 ،پژوهش حاضر با هدف .مندي ترسيم اشكال مؤثر باشد جهت

ترسيم اشكال ثابت با توجه به  مندي مقايسه جهتبررسي 

در كودكان پيش دبستاني و دبستاني راست دست برتري 

 .شددست و چپ دست انجام 
  

  ها روشمواد و 

شامل  آنجامعه آماري پژوهش حاضر از نوع مقطعي است كه 

آموزان دختر و پسر پيش دبستاني و دبستاني  همه دانش

 1387-88گانه تهران در سال تحصيلي  24مدارس مناطق 

به  نمودند وثبت نام  به طور رسمي آموزان اين دانش. دبو

از آن جايي كه . بودندصورت حضوري مشغول به تحصيل 

مندي ترسيم اشكال  تواند جهت دست برتري به تنهايي نمي

بت را تبيين كند، الزم است كه متغيرهايي مانند مقطع ثا

از اين رو متغيرهاي . تحصيلي و جنس را زير نظر گرفت

دختر، (و جنس ) پيش دبستاني و دبستاني(مقاطع تحصيلي 

ابتدا . در انتخاب شركت كنندگان مد نظر قرار داده شد) پسر

 چهارمدرسه دخترانه و  چهار(ي يدر مقطع ابتدامدرسه  هشت

 چهار(در مقطع پيش دبستاني  مدرسه هشتو ) مدرسه پسرانه

با استفاده از روش ) پسرانه مدرسه چهاردخترانه و  مدرسه

آموزان مقطع پيش  اي از ميان تمام دانش گيري خوشه نمونه

سپس از ميان . دبستاني و دبستاني شهر تهران انتخاب شدند

دختر  20( نفر 80موزان مقطع پيش دبستاني تعداد آ كل دانش

 20پسر راست دست و  20 ،دختر چپ دست 20 ،راست دست

آموزان مقطع دبستاني  و نيز از ميان كل دانش) پسر چپ دست

 ،دختر چپ دست 20 ،دختر راست دست 20(نفر  80نيز تعداد 

به روش تصادفي ) پسر چپ دست 20پسر راست دست و  20

ميانگين آموز با  دانش 160نهايت تعداد در ساده انتخاب و 

ه عنوان نمونه در اين ب 294/2و انحراف معيار  96/7سني 

آموزاني كه  قابل ذكر است كه دانش .وهش شركت كردندژپ

سابقه مردودي داشتند و يا مدرسه را با تأخير شروع كرده 

نسبت جنسيتي نمونه . گيري حذف شدند بودند، از جريان نمونه

اجرا و نحوه  محيط. لحاظ گرديد) درصد براي هر جنس 50(

ها به شيوه يكسان بود و تمامي  اجرا براي همه آزمودني

ها را زير نظر محقق انجام دادند، از والدين  ها، آزمون آزمودني

. نامه شركت فرزندشان در پژوهش كسب گرديد نيز رضايت

معيار ورود شركت كنندگان عدم داشتن مشكالتي همچون 

كاري با پژوهشگر، لجبازي و رفتارهاي غير طبيعي، عدم هم

طرفه،   ناهماهنگي حركتي رشدي، عيوب انكساري يك

ناهماهنگي حركتي رشدي و در نظر گرفتن فقط راست دست 

بررسي موارد فوق توسط . آموزان بود يا چپ دست بودن دانش

اي صورت گرفت و  هفته 2 فرايند يك پزشك عمومي در يك

ن مشكالت نيز معيار خروج شركت كنندگان هم بر مبناي همي

  . در نظر گرفته شد

هاي دست برتري  نامه در اين پژوهش از پرسش

Chapman مندي ترسيم اشكال ثابت بهره  و مقياس جهت

 13شامل  Chapmanنامه دست برتري  پرسش. گرفته شد

هاي معتبر  نامه كه مواد آن از بهترين مواد پرسش بودماده 

كه  شداز افراد خواسته نامه  در اين پرسش. استخراج شد

پرتاب  ،نقاشي كردن ،هايي مانند نوشتن مشخص كنند فعاليت

، كن  كپاك كردن با پا ،مسواك زدن ،چكش زدن ،كردن

 ،تكان دادن شيشه جوهر ،)گرفتن چوب كبريت(كبريت زدن 

باز و بسته كردن  ،چاقو و پيچ گوشتي ،قيچي ،استفاده از قاشق

ها  پاسخ آزمودني. دهند ام ميدرب بطري را با كدام دست انج
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ال بر مبناي انتخاب يكي از سه گزينه دست راست ؤبه هر س

) 3نمره (و دست چپ ) 2نمره (هر دو دست ) 1نمره (

تا ) راست برتر كامالً( 13ها بين  بنابراين نمره. دشمشخص 

داراي نمره  يها آزمودني .بوددر نوسان ) چپ برتر كامالً( 39

به  39تا  18به عنوان راست برتر و داراي نمره  17تا  13

بندي  طبقه) توان چپ برتر و دوسو(عنوان غير راست برتر 

پس از اجراي اين آزمون  Chapmanو  Chapman .شدند

 ،96/0نامه را  اين پرسش همساني دروني ،آزمودني 2931در 

و همبستگي آن با  97/0قابليت اعتماد بازآزمايي آن را 

اين ). 28( اند گزارش كرده 83/0ابي رفتاري دست برتري را ارزي

آموزان مقطع  پور براي دانش آزمون در ايران توسط علي

 Cronbach's alpha وراهنمايي شهر تهران هنجار شده 

و  97/0را  همبستگي دو نيمه آن ،94/0نامه مزبور را  پرسش

. )16( گزارش نموده است 92/0قابليت اعتماد بازآزمايي آن را 

 و همكاران Mohrي مانند مختلف هاي تحقيقاز اين آزمون در 

  ).29(استفاده شده است 

مندي ترسيم اشكال ثابت، يك ابزار محقق  مقياس جهت

مندي ترسيم اشكال  ساخته است و به منظور بررسي جهت

اين مقياس بر مبناي . ثابت در كودكان تهيه گرديده است

ساخته  Vanderwart و Snodgrassمقياس اشكال هندسي 

نوع تصوير مربوط به  8در اين مقياس از ). 30(است  شده

 ،لوزي ،دايره ،مثلث ،مستطيل ،مربع ،خط(آشنا شامل  اشكال

استفاده شد كه در آن كودكان اشكال مربوط ) منحني وبيضي 

 از اياز راست به چپ (ها را  كردند و پژوهشگر آن را ترسيم مي

 در كرده، مشخص ريتصو نوع 8 از كي هر در) راست به چپ

اشكال از راست به چپ و از چپ به  ميتعداد ترس تينها

از آن . گرفت يمقرار  يمورد بررس يراست در هر آزمودن

 يبراو  بودابزار محقق ساخته  كي اس،يمق نيكه ا ييجا

و  ييايدر ارتباط با پا يريمقاد ،دش ياجرا م رانيبار در ا نياول

 ييروا. نشد افتي ياطالعات يها گاهيدر پا اسيمق نيا ييروا

توسط چند تن از  اجرا از قبل پژوهش نيا در اسيمق نيا

 .بودشده  ديينظر تأ صاحب يشناس متخصصان روان
 

  ها يافته

كودك پيش دبستاني  160افراد مورد مطالعه در اين پژوهش، 

سال قرار  12تا  5و دبستاني بودند كه در محدوده سني 

ها آمده  اطالعات دموگرافيك آزمودني 1جدول  در. داشتند

نفر كودك  80شود، تعداد  همان طور كه مشاهده مي. است

 80و نيز تعداد  295/2و انحراف معيار  81/7دختر با ميانگين 

در  297/2و انحراف معيار  13/8نفر كودك پسر با ميانگين 

 80از نظر مقطع تحصيلي . اند اين پژوهش شركت كرده

كودك در مقطع دبستان  80مقطع پيش دبستاني و  كودك در

نفر از كودكان  80اند و از لحاظ دست برتري هم تعداد  بوده

بر . اند ها چپ دست بوده نفر از آن 80راست دست و تعداد 

مندي ترسيم  بين جهت 2اساس نتايج به دست آمده از جدول 

  .دار وجود دارد اشكال ثابت با دست برتري تفاوت معني

2شود، ميزان  ان طور كه مشاهده ميهم  
χ مندي  در جهت

  ترسيم اشكال ثابت از سمت راست به چپ و نيز از سمت چپ

  
  اطالعات دموگرافيك كودكان .1جدول 

 اطالعات دموگرافيك فراواني ميانگين انحراف معيار

295/2  

297/2  

81/7  

13/8  

80  

80 

 مؤنث

 مذكر
 جنس

703/0  

466/1  

99/5  

95/9  

80  

80 

 پيش دبستاني

 دبستاني
  تحصيليمقطع 

365/2  

206/2  

22/8  

71/7  

80 

80 

 چپ دست

 راست دست
  دست برتري
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2ميزان ). P=  001/0(باشد  دار مي به راست معني
χ  نيز در

مندي ترسيم اشكال ثابت از سمت راست به چپ و نيز  جهت
از سمت چپ به راست در كودكان پيش دبستاني و دبستاني 

مندي ترسيم  همچنين بين جهت). P=  001/0(دار است  معني
اشكال ثابت در كودكان پيش دبستاني و كودكان دبستاني 

  .داري وجود دارد تفاوت معني
، گرايش كودكان 3دول نتايج به دست آمده از جبر اساس   

راست دست در ترسيم اشكال ثابت از سمت راست به سمت چپ 
و گرايش كودكان چپ دست در ترسيم اشكال ثابت از سمت 

 گرايش كودكان پيش همچنين. استچپ به سمت راست بوده 
دبستاني در ترسيم اشكال ثابت بيشتر از سمت راست به سمت 

اشكال ثابت بيشتر  و گرايش كودكان دبستاني در ترسيم چپ
در  ،با توجه به نتايج .از سمت چپ به سمت راست بوده است

2 ،مندي ترسيم اشكال ثابت از سمت راست به چپ جهت
χ 

براي كودكان پيش دبستاني و دبستاني راست و چپ دست 
مندي  و نيز در جهت) P ،010/0  =P=  032/0( بوددار  معني

2ترسيم اشكال ثابت از سمت چپ به راست هم 
χ  براي

دار  راست و چپ دست معنيكودكان پيش دبستاني و دبستاني 
  ) .P ،009 /0  =P=  032/0( بود

به منظور اطمينان بيشتر در ارتباط با اثر دست برتري بر   

روي ترسيم اشكال ثابت و نيز تأثير آن بر روي كودكان پيش 

راهه استفاده  س يكنو دبستاني از آزمون تحليل واريا دبستاني

همان طور كه . ارايه شده است 4شد، كه نتايج آن در جدول 

ثابت با دست مندي ترسيم اشكال  شود بين جهت مشاهده مي

 )P ،05/0  =α=  001/0(داري وجود دارد  برتري تفاوت معني

و نيز بين كودكان پيش دبستاني و كودكان دبستاني از لحاظ 

.)P ،05/0  =α=  001/0(دار است  دست برتري تفاوت معني
  

2آزمون تفاوت . 2جدول 
χ مندي ترسيم اشكال ثابت از راست به چپ و از چپ به راست براي جهت  

 )با توجه به نقش دست برتري و مقطع پيش دبستاني و دبستاني(

  مقدار    مندي جهت
مقداردرجه 

  آزادي
P value  

)
ي

تر
بر

ت 
س

 د
ش

نق
(

  
  راست به چپ

٢χ  971/57  7  001/0  

  001/0  7  053/66  ميزان همانندي

  001/0  1  670/54  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني

  چپ به راست

٢χ  045/73  7  001/0  

  001/0  7  139/86  ميزان همانندي

  001/0  1  445/66  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني

)
ي

تان
س

دب
و 

ي 
تان

س
دب

ش 
پي

ع 
ط

مق
(

  

  راست به چپ

  

2χ  439/14  7  007/0  

  055/0  7  238/15  ميزان همانندي

  002/0  1  149/9  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني

  چپ به راست

٢χ  622/13  7  009/0  

  075/0  7  272/14  ميزان همانندي

  003/0  1  019/9  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني
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2آزمون تفاوت . 3جدول 
χ مندي ترسيم اشكال ثابت از راست به چپ و از چپ به راست جهت  

دبستاني و دبستانيدر كودكان پيش  ها و چپ دست ها در راست دست 

    P value  درجه آزادي مقدار  مقدار    دست برتري  مندي جهت

  راست دست    راست به چپ

٢
χ  971/57  7  001/0  

  001/0  7  053/66  ميزان همانندي

  001/0  1  670/54  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني

  چپ دست    راست به چپ

2χ  045/73  7  001/0  

  001/0  7  139/86  ميزان همانندي

  001/0  1  445/66  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني

  راست دست    چپ به راست

٢
χ  439/14  7  007/0  

  055/0  7  238/15  ميزان همانندي

  002/0  1  149/9  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني

  چپ دست    چپ به راست

٢
χ  622/13  7  009/0  

  075/0  7  272/14  ميزان همانندي

  003/0  1  019/9  رابطه خطي

      160  ها تعداد آزمودني

  

  راهه اثر دست برتري بر ترسيم اشكال ثابت و مقطع تحصيلي س يكننتايج تحليل واريا. 4جدول 

  داري يمعن  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع

  001/0  049/141  500/422  1  500/422  اشكال ثابتترسيم 

  001/0  900/159  875/594  1  875/594  )پيش دبستاني و دبستاني(مقطع تحصيلي 

        159  775/895  كل

  

  بحث

پژوهشگران با تدوين طبقات دست برتري امكان بررسي عوامل 

هاي مختلف مطرح شده در اين ارتباط را فراهم  گوناگون و نظريه

تواند  بنابراين بررسي افراد از لحاظ دست برتري مي. اند كرده

مقوله ژنتيكي بودن يا انحراف ناشي از اثر محيط را مشخص 

، عامل )انتقال به راست(در قالب نظريه خود  Annett. سازد

هاي ناهمسان  داند كه ژن ميجايي به راست را ژن منفردي  جابه

). 31، 32(شوند  مجاور غالب، موجب برتري جانبي به راست مي

اين ژن، راست دست برتري و جانبي شدن زبان را در نيمكره 

، تكاليف فضايي و كالمي Annettدر نظريه . كند چپ تعيين مي

با رجحان دست، روابط متفاوتي دارند، بدين صورت كه براي 

گوهاي رجحان دست چپ، گرايش به عملكرد اشخاص داراي ال

فضايي بهتر و براي اشخاص داراي الگوهاي عملكرد دست 

  ).33، 34(راست، عملكرد كالمي بهتر مطرح است 
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به طور كلي، نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين 

. مندي ترسيم اشكال ثابت با دست برتري رابطه وجود دارد جهت

و  Karev )21( ،Taguchiهاي  هاي پژوهش اين نتيجه با يافته

Noma )22 ( وViggiano  وVannucci )24 ( مطابقت

رود جانبي شدن زودتر از  از آن جايي كه انتظار مي. كند مي

كه كودكان داد ، تبيين اين امر نشان )35( نوجواني كامل شود 

هاي كشورهاي  شركت كننده در اين پژوهش به اندازه آزمودني

ها تعيين شده  و دست برتري دقيق در آناند  غربي جانبي شده

تر و بدون ترديد اين امر مستلزم  البته تأييد دقيق. است

 ها تحقيقهمچنين، نتايج برخي . هاي بيشتري است پژوهش

كه دست  دادو همكاران نشان  Van Agtmaelهمچون مطالعه 

هاي تك ژني غير  برتري يك خصيصه كمي انساني است و مدل

براي تبيين، مسايل ). 36(د آن را تبيين كنند توانن مندلي نمي

و  Faurieمختلفي مطرح شده است، تا جايي كه به عقيده 

Raymond )1 ( چپ دستي ممكن است يك برتري وابسته به

ها كمتر است،  فراواني باشد، يعني برتري كه وقتي فراواني آن

تبيين ديگر در اين امر اين است كه با توجه به . شود بيشتر مي

هاي مغزي و تفاوت چپ برتران  تخصص يافتگي كنشي نيمكره

رود كه اين دو گروه  اي انتظار مي و راست برتران در تسلط نيمكره

مندي ترسيم  از لحاظ عملكردهاي ذهني و شناختي و نيز جهت

  . هايي داشته باشند اشكال با هم تفاوت

جهت ترسيم اشكال ثابت در كودكان پيش دبستاني و   

يعني ترسيم در كودكان پيش دبستاني از . بودمتفاوت دبستاني 

كه اين بود چپ به راست و در كودكان دبستاني از راست به چپ 

و ) Noma )22و  Taguchiهاي  هاي پژوهش نتيجه با يافته

Alter )23 (يك تبيين در اين امر اين است كه . است راستا  هم

ترسيم خواندن و نوشتن در كودكان دبستاني بر روي جهت 

دار بين كودكان  ها مؤثر بوده است و تفاوت معني اشكال ثابت در آن

پيش دبستاني و دبستاني از يادگيري خواندن و نوشتن فارسي تأثير 

توان گفت كه جهت ترسيم اشكال ثابت  پس مي. پذيرفته است

تحت تأثير يادگيري زبان نوشتاري است كه البته عامل فرهنگ و 

و همكاران مقوله فرهنگ و  Li. نژاد را هم نبايد از نظر دور داشت

نيز ). 27(دانند  نژاد را نيز بررسي و آن را در اين مسأله مؤثر مي

ثير عواملي همچون تواند تحت تأ دار در اين امر مي تفاوت معني

   .ها قرار گيرد شرايط اجتماعي آزمودني آزمون، آزمودني و

مندي ترسيم اشكال ثابت در كودكان پيش  همين طور جهت
كه اين نتيجه  بوددبستاني و دبستاني تحت تأثير دست برتري 

و ) Noma )22و  Taguchiهاي  هاي پژوهش هم با يافته
Viggiano  وVannucci )24( اين امر بيان . همسو است

كننده جانبي شدن كامل مغز در اين كودكان است كه دست 
شرايط سني نيز . ها تعيين شده است برتري دقيق در آن

و همكاران  Gentilucci. تواند در اين امر مؤثر بوده باشد مي
عنوان نمودند كه به واسطه تجربه كنترل حركت متفاوت 

ايي متفاوتي از دست ها بازنم ها، آن ها و چپ دست راست دست
ها بيشتر بر بازنمايي تصويري  خود دارند؛ به طوري كه چپ دست

ها بيشتر بر  در حالي كه راست دستكنند؛  از دست خود تكيه مي
بنابراين با دو ). 37( كنند بازنمايي عملي از دست خود تكيه مي

ها و راست  ساختار و راهبرد متفاوت شناختي در چپ دست
تواند تبييني در اين مورد باشد و  هستيم، كه ميها مواجه  دست

هاي شناختي در زمينه  نيز بسياري از محققين به وجود تفاوت
هاي فرهنگي و  نيز تفاوت). 38(كنند  دست برتري اشاره مي

تواند تبييني در اين امر باشد و  اجتماعي و عوامل محيطي مي
ه عنوان توان به تجارب متفاوت، انواع دست برترها نيز ب مي

  .عاملي در اين راستا اشاره نمود

  

  گيري نتيجه

اين تحقيق كاربردهاي مهمي در تشخيص مشكالت رسم 
اشكال و همين طور نگارش حروف الفباي فارسي و رفع زود 
هنگام آن مشكالت توسط متخصصاني چون كاردرمانگران و 
معلمان دارد، كه براي اولين بار است كه الگوي ترسيم اشكال 

در كودكان پيش دبستاني و كودكان دبستاني ايراني با هم  ثابت
شود و نقش جهت متفاوت نگارش زبان فارسي و  مقايسه مي

شود كه با تداوم  پيشنهاد مي. گردد دست برتري در آن بررسي مي
هاي خاص از جمله نابينايان، افراد كم  در گروه هايي تحقيقچنين 

يادگيري بتوان به الگوهاي هاي  توان ذهني و افراد با ناتواني
  .بهنجار و نابهنجار ترسيم اشكال در كودكان ايراني دست يافت
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  تقدير و تشكر

نگارندگان اين مقاله مراتب سپاس و قدرداني خود را از 

لين آموزش و پرورش، هسته مشاوره، پرسنل و ومسؤ

  .دارند آموزان مدارس مورد مطالعه ابراز مي دانش
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Abstract 
 

Introduction: This research was done to comparison directionality of drawing fixed shapes in preschoolers 
and primary school according to role of handedness. 

Materials and Methods: In this research causality-comparison, 160 children (80 girls and 80 boys) with 
mean age of 7/96 in preschool and primary school selected with randomly cluster sampling. The tests were 
used, handedness questionnaire of Chapman and Chapman (1987) and directionality scale. For the 
analysis of data was used Chi square test. 

Results: The results showed that are related directionality of drawing fixed shapes and handedness (P = 0.001) 
and are varies directionality of drawing fixed shapes in preschool and school children (P = 0.007, 0.009). 
The results also showed that directionality of drawing fixed shapes in preschool and school children is 
affected handedness (P = 0.010, 0.009). 

Conclusion: Right hand or Left hand are the factors affecting on performance and habits and movements 
of individuals and since a right-handed and left hands have different representations of their hand, so we 
face with two different cognitive structure and strategy in the left hand and right hand. This research is 
important in applications in diagnosis problem of draw shapes and write of the Persian alphabet, 
recommended the continuation of such research in special groups, including the blind, mentally retarded 
people with learning disabilities can achieved to normal and abnormal patterns in drawing shapes on 
Iranian children. 

Keywords: Directionality, Drawing fixed shapes, Handedness, Laterality, Preschool, Primary school. 
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