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 دهیچك
 در اندامها یطرفیبرتر تیوضع یبررس هدف،پژوهش نیادر  ف:هد
بوده آنها  یبا عملکرد ارتباطآن رابطه و  سمیات یدارا آموزانشدان

 ی، مقطعیاسهیمقا– یفینوع مطالعات توص ازپژوهش  نیا :روش .است
 دسترس در یهانمونه هیکل یاست که بر رو یکاربرد ،و به لحاظ هدف

آموز مبتال به دانش 04 یعنی ؛داشتند را مطالعه به ورود یارهایمع که
 5سال و  2 )انحراف استاندارد ماه 8ده سال و  یسن نیانگیم با سمیات

 ستیو چک ل یعملکردارتباط یابیارز ۀماه( انجام شد. از پرسشنام
 را یو دوم نیوالد را یاول کهاندامها  یطرف یبرتر یابیارز یامشاهده
 یبرا .دشاستفاده  ،اطالعات یگردآور یبرا ،کردیم لیتکم آزمونگر

و  دو– یو کا دمنیآزمون فر لکاکسون،یآزمون و از هاهیفرض یبررس
 و یبرترچپ وقوع زانیم آنکه ضمن: هاافتهي. شد استفاده یتنیمن و

 سمیات یدارا افراد در یعیطب هنجار تیجمع با سهیمقا در یدوسوتوان
 راست و توان سو دو با سهیمقا در برترچپ افراد شد، مشاهده شتریب

در  دوسوتوان افراد،  (>45/4Pد)اشتند یبهتر یارتباط عملکرد برتر
را کسب  یکمتر یعملکرد ارتباط ۀنمر سوتوانکیبا افراد  سهیمقا

 عملکرد نمرات نیانگیم در تفاوت وجود رغمیعل و( <45/4Pد)کردن
 یدارا افراد و کسانی یطرف یبرتر یدارا افراددر شدهکسب یارتباط

 دییتأ یت از نظر آمارتفاو نی، ااندامهادر  کسانیریغ یطرف یبرتر
 به تواندیم پژوهش نیا یهاافتهی :یریگ جهینت(. <45/4Pد)نش
 لیتسه جهتدر  ،یطرف یبرتر تینقش تثب به نسبت ما یآگاه شیافزا

 بااگر  دیشا کهیطوربه ؛کمک کند یارتباط و عملکردآموزش زبان 
 در یغالب زبان ۀمکرینکردن  تیبه تثببموقع  یبخشتوان اقدامات
 تیاولو یمقطع آمادگ یآموززبان در ژهیوبه یآموزش یهابرنامه 

 یارتباط نقش یفایا یبرا یزبان یهاتیبهبود قابل میتوانیم ،میبده
 نیا نیوالد جهیدر نت و میانتظار داشته باش آموزاندانش در را بهتر

 .شوند مند بهره پژوهش نیا جیوانند از نتابت  درمانگران و کودکان

 

، یارتباط عملکرد ،یطرف یبرتر سم،یات: یدیکل یهاواژه

 یمغز یها مکرهین یشدگ یجانب
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Abstract 

Objective: This research was aimed to investigate 

the possible relationship between Sidedness and 

communicative function in autistic students. 

Methods:40 autistic students with age average 10 

years and 8 month (SD = 2 years and 5 months) 

were chosen. The sampling method was conven- 

ience. Communicative function questionnaire was 

completed by the students parents. An observation 

checklist was used to examine handedness, 

footedness, and dominant eye and ear. Using of t-

test, Wilcoxon, Friedman and Mann-Whitney test, 

covariance analysis data were analyzed. Results: 

Research findings showed statistically significant 

difference between left-Sidedness, right-Sidedness, 

ambidexterity groups in their average numbers of 

communicative function also between ambidexterity 

and definite Sidedness preference groups (p>0.05). 

Left-Sidedness group acquires most average 

numbers of communicative function, but in both, 

ambidexterity group acquires less (p>0.05).  There 

is no significant difference between the same and 

different handedness, footedness, eyedness and 

earedness groups in their communicative function. 

Conclusion: This finding reveals that stability of 

sidedness performs important role in having high 

language and communication skills. The results 

could be approval of cerebral lateralization 

abnormality and importance of interventions 

rehabilitationin autistic students which can help 

terapists and parents. 

 

Keywords: Autism, sidedness, communicative 

function, lateralization, 
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 قدمهم
 ییهانشانه و قواعد از منسجم ینظام زبان

 به یوابستگ بدون و خالق صورتبه که است یقرارداد

 یمتعدد ینقشها فاگریا یدرجوامع انسان ،مکان و زمان

-(. پرسش3383،یاست)زند یاز جمله نقش ارتباط

نحوه پردازش زبان در مغز چگونه است  :لیقب از ییها

 ای یناطق مغزاز م کیو پردازش زبان کدام 

 ،اعصاب علوم در سازد، یم ریدرگ را آن یها مکرهین

از لحاظ  یمغز یهانیمکره. ردیگیمورد توجه قرار م

 و رنددابا یکدیگر  یهایتفاوت ،یعملکرد و یساختار

تخصص  یخاص یشناخت یکارکردها یهر کدام برا

 از نقل به، 3،2442منگن و یایور)گازانیگا،  اندیافته

 نیتریاساس از یکی رونیا از (3385 پور، یعل

آن  یاز نقشها یکیبحث در باب زبان و  یهارمحو

 از یمغز یکارهاوارتباط، رابطه زبان و ساز  یعنی

-یبرتر با آن رابطه و یزبان مکرهین کی وجود جمله

مطابق با خود کتاب درریشا بروک.اندامهاست یطرف

-یم ذکر(3699و  3691)2نبرگیل "یتوانهم" هیفرض

از نظر  ،یمغز مکرهیکه در زمان تولد هر دو ن کند

 و هستند نهیکه در راه است، قر یزبان یبرا یعملکرد

 یدو تا هجده ماهگ نیرشد مغز که ب ییدر مرحله نها

 از یکی ابد،ییم تکامل یسالگ 9-1 تا و دهدیم یرو

 مکرهین دو و شودیم غالب و بارز مغز مکرهین دو

روند  نیا ،دارند عهده به ار بدن3یسودگر کنترل

 ر،یبروک شا)شودیم دهینام 0یطرف یتکامل برتر

 نیب دیشد یهمبستگ. (3382،یاحمد ترجمه ،2443

زبان و چپ و راست بودن  یمغز برا یامکرهین تسلط

اندامها، همچنان ناشناخته و مورد بحث است )هادسن، 

 به در شتریب عادت یمعنا به که یطرفیبرتر . (2444

 بدن طرف کی گوش و چشم دست، پا، بردن کار

زبان  یبرا مکرهین کیشدن  یهمزمان با تخصص ،است

ترجمه  ،2442ادواردزف و روندال) ردیگیصورت م

-روان-عصب ویژهبه شناسانروان و( 3383ان،یهوسپ

 تسلط غیرمستقیم شاخص را یبرتردست شناسان

 غلب از سنجشاو  دانندیم5شدنیجانب یا یانیمکره

 یشدن کنش و برتر، برای بررسی جانبیآن

 ی،ب3681کنند ) چاپمن، مغز استفاده می یها مکرهین

 و پوریعل از نقل به، 3669 ،9تیبرا و لسیپان ،شاپ

میان ترجیح دست،  یاز طرف (.3363 ان،یکالنتر

همبستگی مثبت وجود دارد )پوراک، چشم، پا و گوش 

 آگاه، و پور یعل از نقل به ،3684، 1و دانکن کُرن

 طوربه پایوجود دارد که از برتر ی( و شواهد3381

 توانیم یغالب زبان ۀمکرین دادن نشان یبرا یمعتبر

 ،یدن از نقل به، 3668 ،8دنیبرا اس،ی)ال کرد استفاده

 نشود، غالب مکرهین دو نیا از یکی اگر حال(. 2449

 اندامها در34یطرفیمختلط بودن برتر ای 6یدوسوتوان

رشد کامل مغز مورد  ،صورت نیا در. شودیم دهید

و درهم  یاز آشفتگ یو عالئم ردیگیقرار م دیترد

 در ،یزبان یهایدشوار جمله از مغزعملکرد  یختگیر

 جادیوارده ا یبهایآس ایعدم رشد و تکامل  نیا ۀجینت

( بر این عقیده بود که 3631اورتون ) رونیازا .شودیم

یگر غلبه کند و فرض او یک طرف از مغز باید برطرف د

بر این بود که نارساییها در تکلم نوشتن و خواندن و 

 شود. غیره در اثر عدم غلبه طرفی مغز ایجاد می

 یدارا یگروهها جمله از سمیات یدارا کودکان

 شناسانبیآس به که هستند یزبان و یگفتار اختالالت

،اختالل های گسترده  ،کنند یم مراجعه زبان و گفتار

با آسیب شدید  32یا اختاللهای فراگیر رشدی 33سماتی

های گوناگون رشدی مانند مهارت تعامل  در زمینه

 اجتماعی متقابل و ارتباطی و یا وجود عالیق و

 )دماوندی، ای مشخص می شود رفتارهای کلیشه

 یهادر حوزه یزبان نقص .(3388 بناب، پوشنه و

 و در یسشنایمعن ،یسشناواج ،صرف و نحو مختلف

 یاصل یبهایاز آس یمربوط به کاربرد زبان یرفتارها

نقص در عملکرد  کهیطوربه ؛رودیم شمار به سمیات

 یمهارتها در بیآس از یاجنبه صورتبه معموالً ،زبان

 و (2440 ،زیل فاسو ی)د شودیم مشاهده یارتباط

را، اشکال  سمیات یکودکان دارا یارتباط یضعف اساس

 که( 3319 ،یعی)رفانددانسته زبان33یدر کاربردشناس

 قرار ریتأثکودک را تحت  یآموزش عملکرد یهمگ
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 یاـاختالله یارـآم و یصیتشخ یاـ)راهنم دـدهن یـم

  (.2449، یافکمک و یپلی، به نقل از ش2444 ،30یروان

اطالعات متفاوت و به طور کلی رو به افزایشی در 

 54مورد میزان شیوع اتیسم وجود دارد. تا اوایل دهه 

میالدی تعداد آن ها یک در ده هزار تولد تخمین زده 

 وعیش زانیم .(3380پور و زندی، می شد)گالبی،علی

با  میو در ارتباط مستق شیرو به افزا یدر روند سمیات

 که یمطالعات. است متفاوت شده برده کاربه یفهایتعر

مورد در هر  2تا  3را  سمیات  وعیش ،شده منتشر راًیاخ

 9به  کیرا نزد سمیات فیاختالل ط وعیش نفر و 3444

 و نیکرو وشافر،یاند )ن زده نیدر هر هزار نفر تخم

 (.3381 ،یعیرف از نقل به، 2441 ،35الزیدان

منجر به  ،سمیات یدارا افراد در یزبان نواقص وجود

 ،یامکرهین یعیرطبیکارکرد غ هیمطرح شدن فرض

 نتقار عدم ،یمغز رمعمولیغ و نامنظم یبرتر وجود

 مکرهیدر ساختار و کارکرد ن یو وجود مشکالت 39یمغز

 -به دنبال مطالعات عصب سمیات یچپ در افراد دارا

 تهاوسویشده است )وا یو رفتار یشناخت ستیز

 یناهنجار عنوانبه سمی( و به ات2448شاپ،  یب

 ، سئول و)دن شودیم نگاه31یمغز یشدگیجانب

 مغز یبجان یبرتر نقص از یشواهدو  (2441 ،یبالس

 شودیم سمیات یدارا کودکان در یزبان نقص باعث که

 و دن مطالعه رد یاز طرف (.3389 ،ی)رافع دارد وجود

 بیآس و سمیات انیم ریپذامکان ارتباط( 2441)یبالس

 ینیب و چشم و دست یبرترچپ با زودهنگام یزبان

-چپ زانیم شد مشاهده و گرفت قرار پژوهش مورد

 ،سمیات یدارا کودکان در ینیب و چشم دست، یبرتر

 نیهمچن ؛هنجار باالتر است تیبا جمع سهیدر مقا

 یبرتردست و یبرترچپ در معنادار یآمار شیافزا

 ۀهمدر  یعاد تیبا جمع سهینامشخص در مقا

 دهیو مصروعها د سمیات ،داون نشانگان یدارا یگروهها

 یگرید یپژوهشها ماا(. 3663 ،ماتو نویشده است)لو

 یهاهیپا نظرشان به و کنندینم دییتأال را با جینتا

 سمیات یدارا افراد در زبان اختالالت ییبنا ریز یعصب

 یرفتار و یشناسعصب مطالعات رایز ؛است ناشناخته

 جیافراد نتا نیدر ا ها،مکرهین در یاحتمال اختالل

 ). 2442 نهارت،یبه همراه داشته است )ر یمتعارض

-یدر برتر یالتمشاهدات پژوهشگر وجود مشک 

 و یزبان نواقص با آن رابطه و افراد نیا یاندامها یطرف

 پرسشها نیا جادیا به منجر و داد یم نشان را یارتباط

 در یزبان نواقص نیب رابطه وجود امکان ایآ که شد

 و مغز یکارکرد یهایناهنجار و سمیات یدارا افراد

 دارد؟ وجود یامکرهین تسلط عدم ای رمعمولیغ حیترج

 اندامها یطرفیبرتر در اختالل و آنها  نیب توانیم ایآ

 یآشفتگ و اختالل کرد فرض و نمود برقرار رابطه

آن  دنبالو به  هامکرهین یشدگیجانب و مغز کارکرد

 یممکن است بر رو سم،یاندامها در ات یطرفیبرتر

 یآن از جمله نقش ارتباط ینقشها جهیزبان و در نت

و نبود راهکار  وعیبا توجه به ش نیبنابراگذارد؟ ریتأث

 فیبه اختالالت ط مبتالافراد  یقاطع برا یدرمان

 استفاده در افراد نیا ۀهم نکهیبا توجه به ا و38سمیات

دچار مشکل هستند  ،ارتباط یربرقرا و زبان از مناسب

 یدارا کودکان یرو بر شدهانجام یو تعداد پژوهشها

دارد  محدود است، جا اریبس رانیا در ،سمیات

 ،یریشگیپ ص،یتشخ مختلف یها نهیدر زم ییپژوهشها

 به کشورمان در کودکان نیا آموزش و درمان ژهیوبه

 یبررس هدفپژوهش با  نیا .ردیگ صورت ریگیپ طور

 آموزاندانش در  یارتباط عملکرد و یطرفیبرتر رابطه

)به نقل از علی پور ، آگاه و  .گرفت صورت سمیات یدارا

 (.3381یوسف پور،

 روش

 و یاسهیمقا –یفیتوص مطالعات نوع از پژوهش نیا

 یاست.جامعه آمار یکاربرد ،هدف لحاظ به و یمقطع

را که  یاماندهدرخود آموزدانش 353 کلپژوهش  نیا

 تهران شهر در ژهیو یدولت ییاستثنا مدارس در

 بر پژوهش. دوش یشامل م ،بودند لیتحص به مشغول

 یزمان ۀفاصلرس که در در دست یهانمونه هیکل یرو

ورود به  یارهایشدند و مع هافتی یلیتحص سال کی

 یمحدوده سن.رفتیصورت پذ ،مطالعه را داشتند

 بودن کیستیآموزان هشت تا نوزده سال بود.اتدانش
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 یپرسشنامه ارتباط اجتماع ق،یبه سه طر انآموزدانش

–سمیات صیصاحبه تشخم در بدو ورود به دبستان،

 پزشک روان یابیارزش جینتا گزارش و 36دنظرشدهیتجد

آموزان دانش ۀپروندگزارشها در  نیا هیشد. کل دییتأ

 مطالعه مورد افراد ورود یارهایمع گریاز دبود. موجود 

که کودک  یدر حد یو تحمل کاف ییدارا بودن توانا

 تحمل را یابیارز جلسه و ندیبنش یصندل یبتواند رو

 فیتکال انجام یراب الزم یحرکت ییتوانا داشتن و کند

انجام  یالزم برا یو مهارت حرکت ییتوانا فرد اگر ،بود

 تی. در نهاشدیاز مطالعه حذف م ،داشتنرا  فیتکال

 سمیات به مبتال پسر دانش آموز 04پژوهش  نیا یبرا

تا پنجم دبستان مشغول به  یکه در مقطع آمادگ

 هیمطالعه انتخاب شدند. در پا یبرا ،بودند لیتحص

 .در نمونه مطالعه نبود یآموزدانش یلیتحصچهارم 

 پژوهش  ابزار

 :شد استفادهپژوهش  نیدو ابزار در ا از

 یعملکردها ییشناسا یبرا پرسشنامه: -الف

پرسشنامه  از ،مطالعه مورد آموزاندانش یارتباط

در  یعملکرد ارتباط 26 ۀدرباراستفاده شد که در آن 

ت مربوط به موضوعا ۀرندیبرگچهار بخش جداگانه در 

 نیشد. در ا یمال ؤسزبان  یبخش کاربردشناس

و  لیکه دل بود یعملکرد ارتباط یدارا یپژوهش، رفتار

 یبرا یزیچ ایاز آن در ارتباط با شخص  یخاص یمعنا

 انیو ب حاتیتوض انیب ،ینف انیبدرخواستها،  انیب

پرسشنامه االت ؤخذ سأمشد. یم افتیدر ،احساسات

. این است( 3662) ازانوتیوودپژوهش  ،حاضر پژوهش

کرونباخ  یو آلفا داردپرسشنامه روایی و پایایی باالیی 

پرسشنامه به  نیااالت ؤسدرصد است.  86آن حدود 

آموز مورد به هر دانش .است24پاسخ–شکل بسته 

-یکه م یعملکرد ارتباط ۀنیزمدر  یامطالعه نمره

اص آنها باشد، اختص یزبان ییدهنده تواناتوانست نشان

 .افتی

 :یطرفیای ارزیابی برترچک لیست مشاهده -ب

ای مورد نیاز در این برای تهیه چک لیست مشاهده

  اندام دست، چشم، چهارطرفی هر پژوهش که برتری

گوش و پا را ارزیابی کند و همچنین قابلیت سنجش 

 ،گیری را داشته باشدبودن و اندازهمقطعی  ای،مشاهده

 و چاپمنابی برتری دست ارزی ۀپرسشناماز دو 

 کودک یمغز-یعصب رشد جدولو از 23نبورگیاد

اندام  هر یطرف یبرتر یابی. در ارزشد استفاده22دالکاتو

برای  و شده است ینیبشیپ تیتا هشت فعال کی

از  چشم و شگو  ، پا،دست یطرف یبرتر ۀنمر ۀمحاسب

 و اعتبار تیقابل رانی.در اشداستفاده 23دیادلف فرمول

پور یعل پژوهش در چاپمن پرسشنامه ناسبم اعتماد

، همبستگی 60/4)آلفای کرونباخ پرسشنامه  ،(3385)

قابلیت اعتماد بازآزمایی آن و  60/4دو نیمه آن 

پور و آگاه یتوسط علبه نبورگی(، پرسشنامه اد62/4

و  61/4)آلفای کرونباخ پرسشنامه ادینبورگ (3381)

 است. شده دییتأ (62/4نیمه آن  همبستگی دو

 اجرا روش

 اندامها یطرفیبرتر یابیارزروش -الف

 یصندل یرو کودک ،یابیارز انجام جلسه در

 آزمونگر و نشست یم زیم کی پشت کودک، مخصوص

 ارتباط یبرقرار کهیطوربه ؛گرفت یم قرار او مقابل در

 چنانچه مورد، هر در. باشد ممکن یآسان به یچشم

ج از جلسه را قصد خرو ای ،کرد یم یتاب یب کودک

-سرگرم یهایآزمونگر ابتدا با استفاده از باز ،داشت

کودک را آرام و او  ،یا هیتغذ یمشوقها دادن ای کننده

. کودکان کرد یمند م جلسه عالقه طیرا نسبت به مح

در همان  رایز ؛تجربه حضور در اتاق آزمون را داشتند

که  یمرکز تحت درمان قرار گرفته بودند. تا زمان

انجام  ،شد یجلسه کامالً آرام نم طیدر محکودک 

از  کیهر  یالزم برا لی. وسادیگرد یآزمونها آغاز نم

 آموزاندانش اریاخت در کیکی و شدیفراهم م تهایفعال

تا هر  شدیم خواسته آموزدانش هر از. گرفتیم قرار

-یم ثبترا سه بار انجام دهد. آنگاه مشاهدات  تیفعال

منحصراً  ،کردیم استفاده اندام کی از فقط اگر. دیگرد

 صورتنیرایغ در بود، سمت همان در او یطرفیبرتر

 .شد یم ثبت دوسوتوان

 پرسشنامه یاجرا روش -ب
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 .گرفتیم قرار نیوالد اریدراخت پرسشنامه

 در و بود شده نوشته آن یباال قسمت دردستورالعمل 

 نیوالد .شدیداده م زین یشفاه حاتیتوض ،ازین صورت

-ینشان م یرفتار خاص یهانهیاز گز یکی ستیبایم

 یرفتار خاص ،دهدینشان م یرفتار خاص یگاه ،دهد

 نانیاطم ی. براکردندیمانتخاب  را ،دهدینشان نم

شد در صورت وجود از پاسخها از آنها خواسته  افتنی

( در هر مورد یکالمریغ هم ،یکالمخاص )هم یرفتار

 .سندیرا بنو از آن یاشده،  نمونه سؤالّ

 و یفیتوص سطح دو در هاداده لیتحل و هیتجز

انجام   SPSSیآمار افزارنرم از استفاده با یاستنباط

 آزمون از نیز پژوهش یهاهیفرض یبررس یشد.برا

 یتنیمن و دوو–یکا دمن،یفر آزمون لکاکسون،یو

 .شد استفاده

 هاافتهي

  هایسن آزمودن فیتوص-الف
 هایآزمودن سن یفراوان توزيع. 1 جدول

 یتراکم یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان سن

    
 3225 3225 5 ساله 8
 05 3225 33 ساله 6

 0125 225 3 ساله 34

 14 2225 6 ساله 33
 1125 125 3 ساله 32
 85 125 3 ساله 33

 64 5 2 ساله 30

 65 5 2 ساله 35

 6125 225 3 ساله 39

 344 225 3 ساله 36

  344 04 مجموع

 نیاز آن است که کمتر یحاک 3جدول  یهاافتهی

سال بوده است و  36سن  نیشتریسال و ب 8سن 

 3225سال ) 6به  تیاولو بیبه ترت یفراوان نیشتریب

 3225) سال 8 و( درصد2225) سال 33(، درصد

 .است داشته اختصاص( درصد

  هایآزمودن یلیمقطع تحص فیتوص-ب
 هایآزمودن یلیتحص طعمق یفراوان توزيع. 2 جدول

 یتراکم درصد یفراوان درصد یفراوان یلیتحص مقطع
 34 34 32 آمادگی

 9225 3225 33 دبستان اول

 84 3125 1 دبستان دوم

 65 35 9 بستاند سوم

 344 5 2 بستانم دپنج

  344 04 مجموع

از کل  ،شودیم مالحظه 2 جدول در که گونههمان

صد از افراد در مقطع در 34 یحجم نمونه مورد بررس

درصد اول دبستان،  3225 ،یآمادگ یلیتحص

 5درصد سوم دبستان و  35درصد دوم دبستان، 3125

 .اندپنجم دبستان بوده زیدرصد ن

وقوع  زانیم یتعداد و درصد فراوان 3جدول  در-ج

 نمرات و شرکت کنندگان یاندامها در یطرفیبرتر

 یابیارز در. است شده آورده شانیا یارتباط عملکرد

 ازنفر  0 گوش ونفر  9 چشم نفر، کی پا یطرفیبرتر

 فیانجام تکل در یتواننا علتبه  شرکت کنندگان

 نیحذف شدند. کمتر یآمار یاز بررس ،یدرخواست

در افراد دوسوتوان و  ینمره عملکرد ارتباط نیانگیم

به جز در  ینمره عملکرد ارتباط نیانگیم نیشتریب

 نییتع یبرا. شودیم دهید تربرگوش در افراد راست

-راست برتر،چپ گروه سه در یارتباط عملکرد تفاوت

 جینتا انجام شد. لکاکسونیو دوسوتوان، آزمون و برتر

از آنجا که مقدار از سطح  :دهد یآزمون نشان م نیا

در  نیکمتر شده است، بنابرا =α 4245 یداریمعن

بر وجود  یدرصد فرض پژوهش مبن 65 نانیسطح اطم

 یارتباط عملکرد نمرات نیانگیم نیب دارتفاوت معنا

-یم دییتأو دوسوتوان  برتربرتر،چپراست گروه سه

 .شود

 اندامها کیگرايش مرکزی و پراکندگی نمرات عملكرد ارتباطی  به تفك شاخصهای. 3دولج

 تعداد یطرفیبرتر
 درصد

 یفراوان
 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 واریانس

 هدامن

 راتییتغ

 آزمون ارهآم

 لکاکسونیو

 سطح

 sig یدار امعن

-دست

 یبرتر

 39 842506 82615 39233 94 20 برترراست

 22 522851 12214 03244 24 8 برترچپ 42445 -52393

 20 822550 62489 33231 24 8 توانسودو

-پا

 یبرتر

 38 632958 62958 35290 1328 28 برترراست

 32 382289 02219 03244 2425 8 برترچپ .445 -52341

 38 892333 62262 34291 121 3 توانسودو
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 3دامه جدول ا

-چشم

 یبرتر

 30 962393 82328 31230 9021 22 برترراست

 30 512333 12512 00291 828 3 برترچپ .445 -02604

 26 882333 62381 35286 2925 6 توانسودو

-گوش

 یبرتر

 29 502183 12043 9921 20 38208 برترراست

 3 22333 32043 823 3 31233 برترچپ .445 -52393

 26 812118 62396 25 6 39200 توانسودو

 لحاظ ازشرکت کنندگان  0جدول  مطابق-د

 قرار دوسوتوان و سوتوانکی گروه دو در یطرفیبرتر

 عملکرد نمرات نیانگیم ۀسیمقاو  یبررسو  گرفتند

 دهدیاندامها نشان م کیبه تفک ،گروه دو هر یارتباط

 ینمره عملکرد ارتباط نیانگیم سوتوانکیافراد  که

 یو کا دمنیآزمون فر براساس .اندکردهکسب  یشتریب

از سطح  ر کای دوچون مقدا شودیدو مشاهده م –

 یکمتر شده است، از نظر آمار =α 4245  یداریمعن

بر  یش مبندرصد فرض پژوه 65 نانیدر سطح اطم

-کیافراد  یوجود تفاوت معنادار در عملکرد ارتباط

 .شودیم دییتأبا افراد دوسوتوان  سهیدر مقا ،سوتوان

 اندامها در دوسوتوان و سوتوانکيارتباطی   عملكرد نمرات پراکندگی و مرکزی گرايش شاخصهای .4جدول

 میانگین تعداد یطرفیبرتر
 انحراف

 اریمع
 انحراف

 ازمیانگین 
 آزمونمارهآ

 2xدمنیفر
 Sig یدار یمعن سطح

 یبرتردست
 32500 82135 31230 32 سوتوانیک

38 445. 
 32232 62489 33238 8 دوسوتوان

 یبرترپا
 32061 82680 39283 39 سوتوانیک

38 445. 
 52390 62262 34291 3 دوسوتوان

 یبرترچشم
 32960 82098 38240 25 ستوانیک

33 445. 
 32326 62381 35286 6 سوتواندو

 یبرترگوش
 32300 92683 38233 21 سوتوانیک

39 445. 
 32323 62396 39200 6 دوسووان

 در یطرفیبرتر لحاظ از آزمودنیها اینکه به توجه با

اندامها و  ۀهم در کسانی یطرفیبرتر یدارا گروه دو

 در د،انقرار داشته اندامهادر  کسانیریغ یطرفیبرتر

 نیانگیم ،یتنیبا استفاده از آزمون من و ،بررسی این

-یبرتر ی)دارا هادو گروه از آزمودنی یعملکرد ارتباط

 مقایسه مورد( اندامها در کسانیریغ و کسانی یطرف

مربوط به نمرات  یآمارها ریجدول ز .است گرفته قرار

 .دهدیدو گروه را نشان م یمقیاسهای عملکرد ارتباط

 راز آن جا که مقدا دهدیآزمون نشان م نیا جینتا

 ؛شده شتریب=α 4245 یدارااز سطح معن سیگما

گفت  توانیم درصد 65 نانیاطم سطح در نیبنابرا

 یبه عبارت ؛شودینم دییتأ یفرض پژوهش از نظر آمار

 یبرتر یدو گروه دارا ینمرات عملکرد ارتباط نیانگیم

ندامها در ا کسانی ریغ یطرف یو برتر کسانی یطرف

 یارتباط عملکرد نیانگیم نمره بودن شتریب رغمیعل

 یآمار نظر از کسانیریغ یطرفیبرتر یدارا گروه

 .ندارند یدارامعن تفاوت

 اندامها در كسانيریغ یطرفیبرتر و كساني یطرفیبرتر یارتباطی دو گروه دارا عملكرد نمرات پراکندگی و مرکزی گرايش شاخصهای.6 جدول

 نیانگیم تعداد 
 انحراف

 اریمع

 استانداردیخطا

 نیانگیم

 من آزمون آماره

 یتنیو

 سطح

 Sigیدار یمعن

 32942 12390 31254 24 اندامها در کسانیطرفی برتری

در  کسانیریغطرفی برتری .534 333

 اندامها
33 36233 82933 22386 

 یریگ جهیونت بحث

و  راستاهم زین قیتحق نیا از حاصل یها افتهی

 یحاک ر،ـگید یزبانها در شده انجامموافق با مطالعات 

 

-یبرتر وقوع زانیم در سمیاوت یدارا کودکان تفاوت از

 زانیم کهیطوربه است؛سالم  خود  انیبا همتا یطرف
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 نامشخص یبرتر ای یدوسوتوان و یبرترچپ یباالتر

با افراد  سهیدر مقا ،سمیات یدر کودکان دارا پا و دست

میزان  ،مختلف یپژوهشها در.شودیمشاهده م ،یعیطب

 84 -64 بین را یعیطب افراد در دستیشیوع راست

پور یعل از نقل به، 3669 همکاران، و شاب)بی  درصد

 جمعیت در دستیچپ شیوع میزان(و 3381 آگاه،و 

، 3685 ،20)آنت درصد 9 -24 بین عادی آماری

 و پور یعل، به نقل از 3669 ،تیو برا لسی، پانشاپ یب

-صورت یپژوهشها .است شده گزارش(، 3381 ،آگاه

از آزمون  استفاده با یرانیا یآمار ۀجامعدر  گرفته

: نتایج پژوهش است ریو چاپمن به شرح ز نبورگیاد

 میزان که دهندمی( نشان 3381) هآگاو  پور یعل

 جمعیت میان در دستیچپ و دوسوتوانی دستی،راست

 6 و 2/9،  8/80 تیبتر به سال 9-1 یسن محدوده

( 3385) پورعلیدر پژوهش  همچنین ؛است درصد

 میان در دستیچپ و دوسوتوانی دستی،راست میزان

 و 1  ،1/82به ترتیب  راهنمایی ۀدور آموزاندانش

 پژوهش نتایج یطرف از ؛است شده گزارشدرصد 1/34

-24 یسن محدوده در( 3363) انیکالنترپور و  علی

 را یدستراستریغ و یدستراست وقوع زانیمسال 33

شرکت تفاوت سنی  .داد نشاندرصد  39 و 80

ذکر شده  ،یآمار یتفاوتها یعلت احتمال کنندگان

 .است

 یحاک ،حاضر پژوهش جینتا که ستا یحال در نیا

-درصد افراد مورد مطالعه راست 94از آن است که 

 دوسوتوان زین درصد 24 و دستچپ درصد 24 دست،

( معتقدند 2443ز آنجایی که کاویل و بریدن )ا .اندبوده

 برتریدست سنجش مناسب روشهای از که صورتی در

 ،کودکان میان در دستیراست میزاناستفاده شود، 

 شودیممشاهده  نیبنابرا ؛مشابه بزرگساالن است

 در%( 94) مطالعه مورد افراد در یدستراست زانیم

 کمتر%( 84-64) هنجار یآمار تیجمع با سهیمقا

-دو وعیش زانیدر پژوهش حاضر م یاز طرف .است

 ریسا با سهیمقا در%( 24)یدستچپ و%( 24) یسوتوان

درصد(  1 و 2/9و آگاه ) پوریعل جمله از پژوهشها

 پژوهش در یدستراستریوقوع غ زانیم .است شتریب

 در( 3681)چاپمن یپژوهشها جینتا با%( 04)حاضر

 انیکالنترپور و یعل%(، 3129) آمریکایی دانشجویان

 در( 3662)ریگال و ییراهنما آموزاندانش در%( 39)

 است متفاوت اریبس%(، 35) ساله 6-9 کودکان

 .(3381، آگاهپور و  علی(

ذکرشده بر  یپژوهشها شد گفته که طورهمان

 و گرفتهسالم انجام و یعیطب کنندگان شرکت یرو

 یدارا کودکان یرو بر شدهانجام یپژوهشها جینتا

از آن  .دارند یهمخوان ،حاضر پژوهش جینتا با سمیات

( 2448) کیزلن و گز پژوهش جینتا به توانیجمله م

 اختالالت یدارا کودکان افتندیآنها در .کرد اشاره

همانند  ،سمیات یدارا افراد جمله از رشد ریفراگ

و کمبود توجه همراه  یریادگیاختالل  یکودکان دارا

 از یباالتر زانیم یعاد تیجمع به نسبت ،یفعالشیبا ب

( 2441) یدن و بالس .دندهیم نشان را یبرترچپ

 ینیب و چشم دست، یبرترچپ زانیمشاهده کردند م

 هنجار تیجمع با سهیمقا در سمیات یدارا کودکان در

 دییتأ زی( ن3611) باچز را جینتا نیهم .است باالتر

 .است کرده

 یالبا زانیم( 2443) یوئید و هاک یطرف از

در کودکان   را نامشخص دستیبرتر ای یدوسوتوان

 شیافزا اندمشاهده کردند و اذعان داشته سمیات یدارا

 ،نامشخص یبرتردست و یبرترچپ در معنادار یآمار

 یدارا یگروهها ۀهمدر  یعاد تیبا جمع سهیدر مقا

و  نیشده است )لو دهیو صرع د سمینشانگان داون، ات

 یکه وجود دوسوتوان ستا یحالدر  نیا .(3663 ،ماتو

 ،ر و ساتزپاست )سا ابینا یعیکودکان طب نیدر ب

 یاز کودکان دارا شیب ،یعیطب کودکان و( 3686

 ثبات یریادگی یهایناتوان یکودکان دارا ای سمیات

 نیا در.(3669 مکمنوس، و شی)کرن دارند یبرتردست

 یسوتواندو در تنها گوش، و چشممشاهده شد  پژوهش

 وعیش ،هنجار تیجمع با سهیمقا در یبرترچپ نه و

 نوع به توانیموضوع را م نیدارد و علت ا یشتریب

که در کالس به  یمعمول ناتیتمر و آموزشها
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به  یشتریبا توجه ب سمیات یدارا آموزان دانش

 .مرتبط دانست ،شودیارائه م دست و پا یمهارتها

 یبرترپا و یبرتردستغلب پژوهشگران از سنجش ا

 یهامکرهین یکنش و برتر ،برای بررسی جانبی شدن

-یعل از نقل به ،3681)چاپمن، کنند مغز استفاده می

 ی( و از طرف2449 ،یدن ، 3380 ان،یکالنتر و پور

پا و  میان ترجیح دست،  چشم، اندپژوهشها نشان داده

گوش همبستگی مثبت وجود دارد )پوراک،  کُرن و 

 نی( بد3381 آگاه، و پوری،  به نقل از عل3684دانکن، 

 قابل یبرتردست یحاصل از بررس جیمعنا که نتا

 ،حاضر پژوهش در رونیازا ست؛اندامها ریسا به میتعم

و  ،یزبان یاز شاخصها یکی ۀمثاببه  یعملکرد ارتباط

 یاز شاخصها یکیاندامها به عنوان  یطرفیبرتر

 نیانگیم .شد یبررس یزبان ۀنیمکرغیرمستقیم تسلط 

 و برترهاچپ برترها،راست یمرات عملکرد ارتباطن

، 03، 33/38) دست اندام، چهار در دوسوتوانها

 ،30/31) چشم(، 91/34، 03، 5/39(، پا )39/33

 در( 00/39، 33/31، 09/38) گوش و (00/35، 91/86

 تفاوت داد نشان  جینتا و است شده درج 3 جدول

 و یاطارتب عملکرد نمرات نیانگیم نیب یداریمعن

 ۀدهندوجود دارد که نشان یاز نظر آمار ،یطرف یبرتر

 افراد ۀلیوسبه یارتباط عملکرد ۀنمر نیکمتر کسب

به  دینمره به جز در گوش )شا نیشتریدوسوتوان و ب

 برترچپ افراد توسط( هایآزمودن از یتعداد حذف علت

با افراد  سهیدر مقا ،دوسوتوان افراد کهیطوربه.است؛

در  یچپ برتر( نمرات کمتر ای)راست برتر  سوتوانکی

 توانیم جهینت در .کردند کسبخود  یارتباطعملکرد 

با افراد سالم  سمیات یافراد دارا انیم ییگفت تفاوتها

وایت هاوس و بی  .دارد وجود یزبان ۀمکریندر تسلط 

مغزی مشاهده  ی( با بررسی سرخرگها2448شاپ )

درصد  6/64و  اوتیسم افراددرصد  8/83کردند در 

 نیبنابرا ؛دارد وجود چپ ۀنیمکرافراد طبیعی برتری 

 رشد ریمس در است ممکن سمیات یدارا کودکان

 شتریب یریکارگبهباشند که مشخصه آن  یا یعیرطبیغ

و  ای)ردک باشد زبان درک در راست ۀمکریناز  یمناطق

 .(2445 فلگ،، 3689 داوسون،، 2448 کارچسنبس،

بر اختالل در  یکودک سمیات ۀدرباراغلب مطالعات 

آن که بر رشد  یدر رشد عصب یو آشفتگ چپ ۀمکرین

 آوپن، و)هرمل  دارند دیتأک گذارد،یم ریتأث زیزبان ن

در  سمیات یشده کودکان دارا دهید نیهمچن .(3681

 در یمشخص یرشد ریتأخبا افراد سالم،   سهیمقا

 و( 3683 ،یبر و مزی)ج دارند یمغز یبرتر تیتثب

-یم نشان یاندهیفزا یبرتر دوطرفه، یزبان درک یابر

س، کامول، ریت، ،روجانالداد.(2434 ،)اندرسون  دهند

 و سمیات یدارا بزرگسال 35 یآ.آر.ام( 2442) و روگرز

چپ افراد  مکرهین .کردند سهیمقا را سالم فرد 35

پالنوم تمپورال  هیدر ناح ،مطالعه نیدر ا سمیات یدارا

 یبه زبان است، حجم  کمترمربوط  یکه ساختار

 گروه چپ مکرهین در شدهدهیداشت که کاهش حجم د

در رشد  یآشفتگ دهندهنشان تواندیم سمیات یدارا

-یم ریتأث زیباشد که بر رشد زبان ن سمیدر ات یعصب

 .گذارد

 بر تواندب دیشا ،پژوهش حاضر جینتا  یطورکلبه

 تیتثب عدم و زبان کارکرد در راست مکرهین  تسلط

 جیصحه گذارد و با نتا ،افراد نیا در یامکرهین تسلط

و وجود  یعیبرخی پژوهشها که به برتری مغزی غیرطب

اختالل در نیمکره چپ و ارتباط آن با نقایص زبانی در 

، 3616 برادشاو و کودکان اوتیسم اذعان دارند )پریر

 ساتز،، ساپر و 3683 استوارت و یجکوب ،تسایی

 ،3689 داوسون،، 2448 بس،کارچسن ا،یردک، 3680

 یاما با پژوهشها .کند مطابقت( 2434، اندرسون

و برادشو و  یافراد آفاز یبر رو (3683)وراتزش

 یزبان یبهایآس یدارا افراد ی( بر رو2442) نهارتیر

 یچپ افراد دارا مکرهیبر عدم اختالل در ن یمبن ژه،یو

 رد بهتر یارتباط عملکرد داشتن.ندارد یهمخوان ،سمیات

بتوان به  دیرا شا برترهاراست با سهیمقا در برترهاچپ

، 3681آوپن،)هرمل و  چپ ۀمکریناختالل در عملکرد 

 راست مکرهین از شتریب یریکارگبه ای( 2442 ، دانلد

 ، فلگ، 3689 داوسون،، 2448 کارچسنبس، و ای)ردک

 یبرخ نیهمچن ؛داد ربط سمیات یدارا افراد در( 2445
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 یسو از راست، ۀنیمکر یه از ظرفیتهامعتقدند استفاد

 یتواناییها آنهاکه  شودیم باعث دست،چپ افراد

 دستراست افراد به نسبت یتربرجسته یزبان و یذهن

 به، 3684 ،25داسک هیکز و 3686 ،تان) باشند داشته

 .(3380 ان،یکالنتر و پور یعل از نقل

 ینمرات عملکرد ارتباط کسب نیتب در یطرف از

 سوتواندوبا گروه  سهیمقا در سوتوانکیوه گر شتریب

، 83/39، پا 38/33و  30/31 دستدر  بیترت به)

، 33/38و گوش  86/35، 40/38، چشم 91/34

-یجانب که کرداشاره  دگاهید نیبه ا توانیم( 00/39

-راست یا یدست)چپ آن جهت از نظر صرف شدن

 ییعن ؛دارد ارتباط یزبان و یذهن پیشرفت با( یدست

 یتواناییها دستراست کامالً و دستچپ کامالً راداف

 دیگرعبارتبه ؛دارند دیگران به نسبت یابرجسته

 ،ی)دن شودیم محسوب یرشد انحراف نشدنیجانب

 از نقل به، 2443 ،29نتیل، 2443 کراو، و لیزک، 2448

 .(2448 ،یاسین، گرونو 3380،  پوریعل و انیکالنتر

 یدار کسانیریغ یبرتر یپژوهش افراد دارا نیا در

بودند  (36233) خود یارتباطدر عملکرد  یشترینمره ب

 و نشدمشاهده  یمعنادار تفاوت یکه البته از نظر آمار

 دالکاتو یهادگاهید جمله از دگاههاید یبا برخ نیا

 یهمخوان (3625-3631) ارتون و( 3656-3695)

 مکرهیاز دو ن یکی یاگر در فرد شانیا نظر به ؛ندارد

پا، چشم و  دست، مانندبرتر  یاندامها ای ،لب نشودغا

سمت بدن قرار نداشته باشند، فرد  کیگوش همه در 

 یطرفیبرتر بودن مختلط ای و یطرف ۀغلبدچار عدم 

-همدر و یآشفتگ از یعالئم نگراینما که شوندیم

 آن کامل رشد عدم و مغز دستگاه عملکرد یختگیر

 سازمشکل یساز یعدم برتر نیا شهیالبته هم .است

طرف  کی تیاست که فعال نیاما اعتقاد بر ا ،ستین

غلبه داشته باشد و گرنه باعث  گریبر طرف د دیمغز با

 ،3316 ،ینراق فی)سگرددیم یزبان یهایینارسا جادیا

  یکسب نمره عملکرد ارتباط .(3313 قلم، نیزر

 را کسانیریغ یطرفیبرتر یدارا یهایدر آزمودن شتریب

 افراد یارتباط عملکرد کمتر ۀنمربه کسب  توانیم

-چپ افراد با سهیمقا در که دانست مربوط برترراست

 یطرفیبرتر یاز گروه دارا یشتریب تیجمع ،برتر

 در بودن کسانیریغ .دهندیم لیتشک را کسانی

وجود  علت به کسان،یریغ یطرفیبرتر یدارا هایآزمودن

بته دو ال .اندامهاست از یبرخ شتریب یبرترچپ

 وجود ترگروه به تعداد محدود نیدر ا زین یسوتوان

 .داشت

 یتهایمحدود با پژوهشگر پژوهش، نیا انجام در

 از یشتریب تعداد یهمکار جلب و افتنی یبرا یا عمده

 یرسم یآزمونها یطرف از ؛بود روهروب هایآزمودن

 یهاجنبه یبررس یبرا یفارس زبان به هنجارشده

 شنهادیپ .داشتنوجود  سمیات یاداردر افراد  یزبان

 از یتربزرگ یگروهها درپژوهش  نیا. شودیم

در هر دو جنس دختر و پسر با  سمیات یدارا کودکان

با در نظر گرفتن   یگرید پژوهش یهاابزارها و روش

-یبرتر با رابطه در یزبان یهایتوانمند و هاجنبه ریسا

 .ردیبگ صورت یطرف

 دییتأ ینظر آمارپژوهش از  اتیفرض ۀهم گرچه

نکته باشند که  نیا یایگو توانندیم هاافتهیاما  ،نشد

 و یآموزش یهادر برنامه یطرفیبرتر تیتوجه به تثب

 ساختار در ژهیوبه سمیات به مبتال کودکان یبخشتوان

و عملکرد  یدر زبان آموز تواندیم پرورشوآموزش

 داشته نقش آنان  یو ارتباط یزبان ،یمناسب ذهن

 .باشد
 یگزارسپاس
 یخانم واد ژهیوبه هنر کیپ مدرسه همکاران ۀهماست از  ستهیشا

 ی(، آقارانیا یانجمن گفتاردرمان سی)رئ یوثوق ی)مشاور مدرسه(، آقا

 در که سمیات به مبتال کودکان یگرام یهاخانوادهو  انیدکتر معمار

 .مینما تشکر کردند، یاری مرا پژوهش نیا انجام

 ادداشتهاي
1) Gazzaniga, Ivery, Mungen 
2) Lenneberg 
3) contralateral control 
4) Sidedness 
5) laterazation 
6) Chapman, Bishap, paniels, Brighte 
7) PoracCoren, Donken 
8) Elias, Bryden 
9) ambidextrity 
10) mixed Sidedness 
11)Pragmatics 
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12) DSM IV 
13) Newschaffer, Croen, Daniels 
14) cerebral asymmetry 
15) cerebral lateralization abnormality 
16) Autism spectrum disorders 
17) Social Responsiveness Scale 
18) Closed-endend questions 
19) Edinburg 
20) Delacato 
21) KQOdelfied 
22) Wilcoxon, Friedman, Mann-Whitney 
23) Annett 
24) Tan, Hicks, Dusek 
25) Nettle 

 منابع

 اختالالت با ییآشنا .)3382(بروک شایر، روبرت اچ. 
، )ترجمه یعصب یهایدگید بیآس از یناش یارتباط

 سعیده احمدی(. چاپ سعید دانش.

نشر  تهران، .و درمان یابیارز سم،یات (.3389)طلعت ،یرافع

 دانژه.

 بر یاررگفتیحرکات غ دیتقل ریتأث(. 3381مجید) رفیعی،
 یو طول گفته در کودکان دارا یانیواژگان ب شیافزا

، تبریز: دانشگاه تبریز، پایان نامه دکتری دانشکده سمیات

 روانشناسی و علوم تربیتی.

 باقر، غباری بناب، کامبیز، پوشنه، گیلدا، رجبی دماوندی،

ای در  ویژگی های شخصیتی و راهبردی مقابله ،3388

های گسترده اتیسم، فصلنامه والدین کودکان با اختالل

 333-300 ،2 شماره ،6 سال ابرانی کودکان استثنایی،

 در زبان(. 3383روندال، ژان ای، ادواردزف ، سوزان. )
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 ناهید، پور، پور، احمد، آگاه هریس، مژگان،یوسفعلی
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)ترجمه نیمتاج زرین  ،یروان– یعصب وهیخواندن ش

 قلم(، چاپ دوم. تهران: سازمان چاپ خواجه.

ثیر أت ،3380 بهمن، زندی، احمد، پور،علی پری، گالبی،
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