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  مقدمه

ترين تعيين کنندهاي بالقوه در رشد  يکي از مهم 

شناختي کودک ترجيح براي به کار گيري دست چپ يا      

دست برتري به عدم تقارن در مهـارت     ). ۱(راست است 

ها اشاره دارد که بـا جـانبي         يا ترجيح استفاده از دست    

هاي مغز   دن يا عملکرد تخصصي هر کدام از نيمکره       ش

 يندآاين فر و  از جمله زبان ارتباط دارد     ،ها کنشو ديگر   

که حرکاتي در  ميهاي نهم و دهم بارداري هنگا در هفته

آثـار  .شود، گزارش شـده اسـت        ميمشاهده  يک دست   

هـاي بـه     باستان شناسان و اسکلت   به وسيله   ثبت شده   

هـاي اوليـه بـه       گـرايش انـسان   جاي مانده شواهدي از     

دســت  ).۲(انــد نــشان داده اســتفاده از دســت راســت را

هـا در نظـر      توان صفت مشخـصه انـسان      ميبرتري را   

ترين خويـشاوندان    حتي در نزديک  به طوري كه    گرفت،  

هـا نيـز بـا ايـن فراوانـي           شـمپانزه يعني   انسانژنتيکي  

  ).۳(مشاهده نشده است

د جامعـه چـپ    درصـد افـرا    ۱۷تـا    ۶ بين   تقريباً

 ۸۹ تــا ۶۶و بـين   درصـد دو سـو تـوان   ۱۷ تـا  ۳ ،برتـر 

درصد راست برتـر و بـا ارجعيـت در مـردان گـزارش         

شناسـي دسـت برتـري       اگـر چـه سـبب     ). ۴(شده اسـت  

ــت ــز در دوران  ،نامــشخص اس ــدن مغ ــا جــانبي ش  ام

فرضـيه عامـل     )۱(آنـت ). ۵(روياني تعيـين کننـده اسـت      

تـري را بـه   دسـت بر  ونموده مطرح  تمايل به راست را   

  ).  ۱(داند ميثير ژن مغلوب أدليل ت

با توجه به فراواني باالتر مردان چپ برتـر کـه         

 نقش داشتن ة، فرضي)۶(چهار به يک گزارش شده است     

هورمون تستوسترون مطرح شد که اين گمانه زني در         

 دليـل  )۲(بـر اسـاس نظـر باکـان       . )۷( تأييد نشد  ،پژوهش

هـاي   ولد و زايمانقبل از ت) آسيب(چپ برتري به تروما   

. گـردد  مـي  نارسايي اکسيژن بـر      به خصوص سخت و   

استدالل باکان براي ايـن تـأثير، آسـيب پـذيري بيـشتر        

 ةنيمکره چپ به نارسايي اکسيژن در مقايسه با نيمکـر         

  .)۸(راست بود

هـايي از جـانبي    هـاي مختلـف حمايـت    بررسـي 

ــزارش داده  ــردازش آن را گ ــد شــدن هيجــان و پ ). ۹(ان

به دست آمده از نتـايج الکتـرو فيزيولوژيـک          هاي   يافته

دهد کـه نيمکـره راسـت در پـردازش هيجـان        مينشان  

هايي نيز در اين زمينه      مدل. کند مينقش اساسي را ايفا     

هاي مغز در پردازش هيجانات مثبـت و      به نقش نيمکره  

 مدل ظرفيت، ايـن  پيـشنهاد را مطـرح       .اند منفي پرداخته 

هاي منفـي و     راي هيجان کرده است که نيمکره راست ب     

بـر  . اند  چپ براي هيجان مثبت اختصاصي شده      ةنيمکر

ه بـا مـدل ظرفيـت       ـــــاجتناب ک ـ   اساس الگوي گرايش  

يي نيـز دارد، هيجانـات بـا رفتارهـاي          الپوشـاني بـا    هم

ــر  ــابي در نيمک ــز  ةگرايــشي و اجتن  چــپ و راســت مغ

 بر اساس ايـن الگـو اغلـب هيجانـات      ..شود ميپردازش  

د نـ نـد تـرس و انزجـار و هيجانـات مثبـت مان            منفي مان 

هاي راست و  شادي و سرخوشي به ترتيب در نيم کره     

الگــوي فعاليــت رفتــاري و  .گردنــد مــيچــپ پــردازش 

هاي لب پيشاني  بازداري رفتاري مدعي است که فعاليت

پ و راسـت در تجـارب هيجـاني تأثيرگـذار اسـت و              چ

تجــاربي چــون تــرس، اضــطراب بــا فعاليــت بــازداري 

                                                
1-Annet 
2-Bakan  
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هـاي   فتاري و سيستم فعال سـاز رفتـاري بـا هيجـان      ر

  ). ۱۰(هاي پاداش رابطه دارد مثبت و نشانه
ــراد     ــترس زا اف ــرايط اس ــا ش ــارويي ب در روي

ها و راهبردهاي مختلفي را جهت کنترل يا هدايت        شيوه

عنوان ه تنظيم هيجاني ب. برند ميبه کار  و تنظيم هيجان

شخاص بـراي    ا به وسيله هاي به کار گرفته شده       تالش

حفظ، مهار و افزايش تجربـه و ابـراز هيجـاني تعريـف         

ــه  ). ۱۱(شــود مــي ــارت ديگــر تنظــيم هيجــاني ب بــه عب
د فرآيندهايي اشاره دارد که از طريق آنها تعيين خواهـ          

و چـه زمـاني و      گرديـده   د کـه چـه هيجـاني تجربـه          ش

رويکردهـاي اوليـه    هرچند). ۱۲(شدندچگونه آنها ابراز   

يجــان پذيرفتــه بودنــد کــه  زيــست عــصب شــناختي ه

هــاي اختــصاصي  هيجانــات مختلــف بــه وســيله پيــام 

، شـوند  مـي سيستم عصبي يعني دستگاه کناري توليـد        
 اما اين عقيده بـر اسـاس رويکردهـاي معاصـر مـورد            

عنوان يک حـوزه    ه  تجديد نظر قرار گرفت و هيجانات ب      

کــارکردي واحــد کــه بــه صــورت آشــکار از شــناخت  

هــاي  پــژوهش). ۱۳(شــود يمــمتمــايز باشــد، تعريــف ن

ينـدهاي  آاند کـه فر    اي گزارش داده   روانشناختي فزاينده 

 بـه  ،هـاي شـناخت تعامـل دارنـد        هيجاني با ديگر جنبـه    
اي  هاي هيجاني بـر دامنـه      که، هم قابليت محرک    طوري

هاي شناختي تأثير گذار است و هـم   گسترده از عمليات  

ختي کارگيري ساز و کارهاي شنا   ه  توانايي انسان در ب   

بر ايـن  ). ۱۴(هاي هيجاني اثر گذار است   در تنظيم پاسخ  

راهبردهــاي شــناختي تنظــيم هيجــان، نحــوه   اســاس،

پــردازش شــناختي فــرد در هنگــام مواجهــه بــا وقــايع 
  ). ۱۵(ناگوار و استرس زا هستند

هـاي   با توجه به تفاوت در غلبه يافتگي نيمکـره        

مغز در افـراد چـپ برتـر و راسـت برتـر و نقـش ايـن                 

نبي شدن مغز در پردازش هيجان، پـژوهش حاضـر    جا

راهبردهاي شناختي تنظـيم هيجـان در دانـش آمـوزان      

  عالوه بـراين، .نمودراست برتر و چپ برتر را بررسي  

نقش تعديلي جنسيت و مـاه تولـد در دسـت برتـري از           
    ..ديگر اهداف اجراي اين پژوهش بود

  

  روش بررسي

اي از  هـــ مقايس ـ  يـعل، پژوهش توصيفي  ايندر  

آمـوزان سـال     جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش     

ــتان ــال    در  ياول دبيرس ــه در س ــشاه ک ــتان کرمان اس

اي   مشغول تحصيل بودند، نمونه۱۳۹۰ـ۱۳۹۱تحصيلي 

بـــه روش  )  پـــسر ۲۸۸  و دختـــر ۳۰۹( نفـــري  ۵۹۷

. اي انتخـاب شـدند   اي چنـد مرحلـه     گيـري خوشـه    نمونه

سياهه دسـت    ؛ازابزارهاي مورد استفاده عبارت بودند      

 گويه  ۱۳االت اين سياهه شامل     ؤ س  كه )۱(برتري چاپمن 

شـود اعمـالي     مـي است که از پاسخ دهندگان خواسـته        

ــاب کــردن اشــياء،    چــون، نوشــتن، مــسواک زدن، پرت

استفاده از چنگال، چاقو و قيچي را با کدام دست انجام         

پاسخ آزمودني با توجه به انتخـاب يکـي از سـه            . دهند

و ) ۲نمـره  ( هـر دو دسـت  ) ۱نمره ( استگزينه دست ر 

نمـرات بـاالتر از   . نمره گذاري شـد ) ۳نمره (دست چپ  

 مالک تشخيص فرد بـه عنـوان چـپ برتـر در نظـر          ۱۸

 بـه وسـيله    در اعتباريابي ايـن آزمـون       . شود ميگرفته  

وز اجرا شد،   آم دانش ۱۰۰۰که بر روي    )۲۰۰۶(علي پور 

زمـايي آن   درصـد و قابليـت بازآ  ۹۴آلفاي کرونباخ آن   

دوم پرســشنامه  .)۱۶( گــزارش شــده اســت درصــد۹۲

                                                
1-Chapman Handedness Iinventory 
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 اين پرسشنامه خود گزارشي به  بود كه )۱(تنظيم هيجان 

ــي      ــترس زا و منف ــارب اس ــس از تج ــراد پ ــرات اف تفک

) ۲۰۰۱()۲(گارنفسکي و همکـاران  به وسيلة     و پردازد مي

 ۳۶ شـامل    نامهشاين پرسـ  واالت  ئس. ساخته شده است  

) ۱(اي هميشه ت پنج درجه  گويه که بر اساس طيف ليکر     

بـه   در ايـران  .، بودنـد شود مينمره گذاري ) ۵(تا  هرگز  

ــيله  ــادقي وس ــاماني و ص ــن  ) ۲۰۱۰(س ــابي اي هنجاري

فت عامل سرزنش خود، سرزنش هآزمون انجام شد و   

 پـذيرش،  آميـز،  ديگـران، نـشخوار فکـري، تلقـي فاجعـه     

ريـزي، و ارزيـابي مجـدد         برنامـه  ، تمرکز مجـدد مثبـت    

پژوهش ضريب  اين  در  . از آن استخراج کردند   مثبت را   

 و ضريب بازآزمايي آن در   ۱۱/۰ تا   ۶۲/۰آلفا در دامنه    

در . )۱۷( گــزارش شــده اســت  ۸۸/۰ تــا ۷۹/۰دامنــه 

 شرکت کننده در ۵۹۷پژوهش حاضر ضريب آلفا براي 

 . بود۸/۰ گويه برابر با ۳۶

آوري شـــده بـــا اســـتفاده از  جمـــع يهـــا داده

، )۴(هاي آماري تي مستقل     آزمون و   )SPSS)۳افزار    نرم

 . تجزيه و تحليل شدند)۵(آماره نيكويي و مجذور كاي

  

 ها يافته

)  درصـد ۲/۴۸( نفـر  ۲۸۸در اين مطالعـه تعـداد    
شــركت دختــر )  درصــد۸/۵۱( نفــر۳۰۹پــسر و تعــداد 

 چپ دسـت برتـر   ) درصد ۷/۳۸( نفر   ۲۳۱تعداد  . داشتند

رين بـاالت . راسـت برتـر بودنـد   ) درصد ۳/۶۱( نفر ۳۶۶ و

فراواني مـشاهده شـده بـر اسـاس مـاه تولـد در چـپ                

  . برترها دي ماه و در راست برترها تير ماه بود

 راهبردهـاي شـناختي تنظـيم       مقايـسة  ۱ جدول
ــشان  هيجــان  ــر اســاس مقايــسه دســت برتــري را ن ب

 در يدار معنـي  تفـاوت بـر اسـاس ايـن نتـايج      . دهـد   مي

 هـاي  ةآموزان چپ برتر و راسـت برتـر در مولفـ           دانش

وجـود  ريـزي و نـشخوار فکـري       برنامـه  ، مثبـت  تمرکز

  . )>۰۵/۰p(دارد

 نتايج حاصله فراواني چپ برتري در       سبر اسا 

 ۱۵۴و راســت برتــري )  درصــد۵/۴۶( نفــر۱۳۴مــردان 
ــر ــد۵/۵۳(نف ــب    )  درص ــه ترتي ــان ب ــود و در زن  ۹۷ب

بــود كــه )  درصــد۶/۶۸( نفــر۲۱۲و ) درصــد۴/۳۱(نفــر

چــپ برتــري و داري بــين  نــشان دهنــده تفــاوت معنــي
  . .)>۰۵/۰p(باشد جنسيت مي

ــل داده ــت    تحلي ــاوت دس ــراي بررســي تف ــا ب ه

آموزان حـاکي از عـدم    برتري بر اساس ماه تولد دانش   
ــر  ي،دار يارتبـــــاط معنـــــ ــين ايـــــن دو متغيـــ  بـــ

  ).۱نمودار)(>۰۵/۰p(بود
  

  بحث 

ـ هيجاني  اهميت تنظيم هيجان در رشد اجتماعي

رچـه مفهـوم    اگ. کودکان به خوبي شناخته شـده اسـت       

سازي تنظيم هيجان ممکـن اسـت متفـاوت باشـد، امـا             

انـد کـه ترکيبـي از         بسياري از صاحب نظـران پذيرفتـه      

فرآيندهاي فيزيولوژي، رفتـاري و شـناختي اسـت کـه           

سازد تا تجربه و ابراز هيجانـات مثبـت       فرد را قادر مي   

هـدف از پـژوهش حاضـر       ). ۱۸( و منفي را تعديل کنـد     

ختي تنظـيم هيجـان و سـهم        بررسي راهبردهـاي شـنا    

ــود   ــري بـ ــت برتـ ــد در دسـ ــصل تولـ ــسيت و فـ .جنـ

                                                
1-Cognitive Emotion Regulation Qustionnaire 
2-Gharnefski et al 
3-Statistical Package for Social Sciences 
4-Independent  T-Test 
5-Chi-Square Test 
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  در افراد مورد مطالعه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان بر اساس دست برتري فراوانيمقايسه: ۱جدول 

  گروه
  راهبرد

  چپ برتر
  )درصد(تعداد

راست برتر 
  )درصد(تعداد 

آزمون برابری   Fآماره   آماره تي
 واريانس ها

  ريدا سطح معني

)۶۹/۲۹ (۲۳۱  برنامه ريزي تمرکزمثبت  ٠٢/٠  ٦٣/٠  ٢٢/٠  -١٠/٢  )٧٩/٢٩(٣٦٦  
  ٢٨/٠  ١٦/٠  ١٨/٠  -٠٧/١  )٢٧/١٦(٣٦٦  )۳۳/۱۶(۲۳۱  ارزيابي مثبت

  ٩١/٠  ٢٩/٠  ١٠/١  -/١٠٥  )٠٤/١٠(٣٦٦  )۲۶/۱۰(۲۳۱  سرزنش ديگران
  ٣٣/٠  ٢٤/٠  ٣٣/١  -/۹۸  )١٢/٨(٣٦٦  )۱۲/۸(۲۳۱  سرزنش خود
  ٠١/٠  ٩١/٠  ١١/٠  -۴۲/۲  )٤٣/١٤(٣٦٦  )۱۰/۱۴(۲۳۱  نشخوارفکري

  ٢٢/٠  ٥٩/٠  ٢٨/٠  -۲۰/۱  )٥٣/١٠(٣٦٦  )۴۸/۱۰(۲۳۱  فاجعه آميزکردن
  ٨٠/٠  ٠٣/٠  ٧٢/٤  -/۲۴۹  )٨٢/١٠(٣٦٦  )۰۲/۱۱(۲۳۱ پذيرش
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  مقايسه فراواني دست برتري بر اساس ماه تولد: ١نمودار

از ميان راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان چپ برترها         

داري بـاالتر و   يفکري به طور معنـ   رد نشخوار در راهب 

ريزي ميـانگين   امهــ برن ـ  راست برترها در تمرکز مثبت    

هاي اين پژوهش با الگوي      يافته. نمرات شان باالتر بود   

 اجتناب و مدل ظرفيت کـه پـردازش هيجانـات           ـ گرايش

کـره   مثبت را به نيمکره چپ و هيجانات منفي را به نـيم   

سويي دارد و دليـل آن غلبـه         همدهند،   ميراست نسبت   

کره راسـت    يافتگي نيمکره چپ در راست برترها و نيم       

تواننــد  مــيهــا  کــره تــسلط نـيم . ســت ادر چـپ برترهــا 

راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان را تحت تـأثير قـرار          

دار چپ برتري در مردان در مقايسه   تفاوت معني . دهند

بــا هــاي ايــن پــژوهش بــود کــه  بــا زنــان کــه از يافتــه

خـــواني  هــم هــاي پيــشين در ايـــن زمينــه     بررســي 

 ).۱۹و۲۰(دارد

 آزمـودني در    ۲۴۱۵۷۳وي   ر بررسي فرا تحليل  

 درصد شيوع بـاالتري     ۲۵ مردان   ، مطالعه نشان داد   ۴۳

 و فراوانـي    ددر چپ برتري در مقايـسه بـا زنـان دارنـ           

تفاوت هاي جنسي در جوامع شرقي بيـشتر از جوامـع      

ها و نژاد   ز تأثير فرهنگ  تواند حاکي ا   مي که   استغربي  

 ).۲۱(در اين زمينه باشد

 تأثير فصل تولد يا ماه  تولد دست   ادر ارتباط ب  

برتري نتايج دو گانه گزارش شده است، اما گستردگي          
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هاي ويروسي در فصول مختلف به عنـوان يـک        عفونت

در  .ماشــه چکــان در چــپ برتــري قابــل توجــه اســت 

ل تولـد    ارتبـاط بـين دسـت برتـري و فـص           هـا   پژوهش

سـو بــا   تـوان آن را هـم   مــيدار گـزارش نـشد و    يمعنـ 

  .)۲۲(هاي اين پژوهش در نظر گرفت يافته

ها، اسـتفاده از     عدم امکان استنباط علي از يافته     

هـا، کـه امکـان       گيري يعنـي پرسـشنامه     ابزارهاي اندازه 

سوگيري را به همراه دارند و عدم گـستردگي شـرکت           

  بـا محـدوديت مواجـه سـاخته    اين پژوهش را   کنندگان،

توانند اين پژوهش   مي، در نتيجه پژوهشگران آتي      است

هـاي بيـشتر بـا توجـه بـه تنـوع فرهنگـي و         را با نمونه 

تر در سنجش دسـت برتـري      استفاده ار ابزارهاي دقيق   

ه هـاي ايـن پـژوهش بـ        محدوديت ديگر، داده  . اجرا کنند 

 بدين معنـا کـه علـي    . قطعي به دست آمده اند    مصورت  

 پيامدي در ارتباط بين متغيرها،    ـ  دينيپيشارغم ارتباط   

. پـذير نيـست    ارچوبي طولي امکـان   هاستنباط آنها در چ   

عالوه بر اين در پرسشنامه راهبردهاي شناختي تنظيم      

 سپس مواجهه فرضي با يک شرايط       ،هيجان پاسخ فرد  

تواند به پاسـخ واقعـي فـرد در     مياسترس زا است که ن   

  .ايط بسيار نزديک باشدحين تجربه اين  شر

  

  نتيجه گيري

ينـدهاي  آتفاوت پردازش هيجانات به کمـک فر       

 و چـپ برتـر    و آموزان راست برتـر    دانش شناختي در 

کاربردهاي ضمني قابل توجهي     تواند مينقش جنسيت،   

هــاي  پژوهــشگران عرصــه بــراي مــشاوران مــدارس،

ــايکولوژيک و  ــناختي ونوروســـ ــشناسي شـــ  روانـــ

 بــر تـا  .المت داشـته باشــد انـدرکاران بخــش سـ   دسـت 

 در هاي فردي را اساس يافته اين پژوهش اهميت تفاوت 

اجـراي   آموزش راهبردهاي شناختي تنظـيم هيجـان و       

فصل  ماه و . اين حيطه لحاظ کنند    در هاي خود  پژوهش

به عنـوان ريـسک فاکتورهـاي چـپ برتـري قابـل         تولد

هـاي ايـن پـژوهش تفـاوت      يافتـه  چنـد   هـر  ،توجه است 

امـا بـاالترين    ،  اين زمينـه نـشان نـداد       در  را داري يمعن

فراواني چپ برتري در اين پژوهش مربوط به دي مـاه    

هاي فـصل زمـستان را       بود که ابتالي بيشتر به عفونت     

  .دهد مياحتماالً مورد تأکيد قرار 
  

  تقدير و تشكر

ــدگان در از ــژوهش  تمــام شــرکت کنن ايــن پ

   .آيد تشکر به عمل می و صميمانه تقدير
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Abstract 
 
Background & aim: Understanding the brain-behavior relationships based on gender and 
individual indifferences provide recommendations for more effective educational and behavioral 
interventions. This study was designed to compare cognitive emotion regulation strategies in left 
and right –handed students with the emphasis on gender and month of birth.  
 
Methods: This descriptive-comparative causal study was performed on 597 (309 girls, 288, boys) 
high school students. Samples were chosen by cluster sampling method. Subjects completed two 
scales: Chapman handedness inventory and Garnefski cognitive emotion regulation strategies. 
Data were analyzed using t-test, Goodness of fit and Chi Square test. 
 
Results: The left handed students were reported to use rumination strategy more than right 
handed students, while the mean score of right handed students in refocus on planning strategy 
was higher than left handed students, which was statistically significant (P<0.05). Data showed that 
higher prevalence of left handedness in boys than girls, and results did not provide support for 
month of birth role on handedness. 
 
Conclusion: The results of this study provide another support for the role of lateralization in 
emotion regulation. The findings also have implication for designed intervention programs focused 
on cognitive emotion regulation strategies. 
 
Key words: cognitive emotion, regulation strategies, handedness, month of birth 
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