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مطالعۀ تفاوت هاي افراد چپ  دست و راست  دست در عادات شمارش با انگشت

هدف:  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررس��ی تفاوت افراد چپ دس��ت و راست دس��ت از نظر برخی 
عادات ش��مارش اس��ت. روش:  نمونة 110 نفری اين پژوهش، به روش تصادفی خوشه ای، از ميان 
دانشجويان مقطع كارشناسی دانشگاه های پيام نور بوكان و شاهين دژ انتخاب شدند . اين افراد نسخة 
فارسی پرسشنامة دست برتری ادينگ بورگ را تكميل كرده و از نظر عادات شمارش بررسی شدند. 
يافته ها: داده ها با مجذورفی بررس��ی شد. نتايج نشان داد كه افراد چپ دست و راست دست از نظر 
شروع شمارش با دست چپ يا دست راست و جهت شمارش تفاوت دارند. بيشتر افراد راست دست 
با دست راست و بيشتر افراد چپ دست با دست چپ شمارش را شروع می كنند،اما در مورد الگوی 
ش��مارش متقارن و مداوم تفاوت معناداری بين دو گروه مشاهده نشد. نتيجه گيری: انتقال شمردن 
بين دو دست در راست دست ها و چپ دست ها مشابه بود. تفاوت در ساير عادات با توجه به يافته های 

پژوهشی پيشين و ارتباط اعداد و فضا تبيين شده است. 
   کليد واژه ها: الگوی شمارش متقارن، الگوی شمارش مداوم، چپ دستی، عادات شمارش با انگشت، 

دست برتری.
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کار داریم این حس اساسی ش��مردن با مهارت هاي شمردن 
اکتسابي مرتبط می شود (فیشر6، 2008).

 ش��مارش7 ش��امل پایه گذاري پي در پي تناظر یک به یک بین 
یک مجموعة منظم از کلمات شمارش و اشیای حاضر است. 
وقتی که همة اش��یا شمرده ش��دند، آخرین کلمة شمارش به 
شما حس��اب مجموعه را می دهد. شمردن یک فن فرهنگی 
اس��ت که در چهار س��ال اول زندگی بیش��تر کودکان کسب 
می ش��ود و به صورت جهان��ی متکی بر اس��تفاده از اجزای 
بدن و اغلب انگش��تان است. ش��مارش با انگشتان در اغلب 
فرهنگ ها (حال و گذش��ته) ابتدایی ترین ماشین حساب بوده 

است (افرا8، 1981).
 انگشتان منشأ مبنای ده برای سیستم اعداد و نیز در قرن 14  
واژة رقم برای اعداد پیش از التین به انگلیس��ی معرفی شده 
بود (ریچاردس��ون9، 1916) مطالعات قوم شناسی در چندین 
زبان نشان داده که ریشه کلمة » پنج « با کلمة مشت یا دست 
مش��ترک اس��ت (منینگر10، 1969). همة روش های شمارش 
باید به یک مس��ئلة اساسی ،که مورد توجه محققان شناخت 
عددی11 یا حسابی نیز هست، پاسخ دهند و آن اینکه شمارش 
از کجا یا کدام انگش��ت ش��روع  و کدام انگش��ت به اولین 
ش��ماره اختصاص داده می ش��ود. تصویری که رومنس12 از 
دست کشید، در طي شمارش انگشتي مبنایی براي نمادهاي 
عددي ش��د (کاشین13،  1892). وی با شمارش از یک تا 99 

صرفًا روي دست چپ آشنا بود (بکتل14، 1990). 
                                                  

مقدمه
دست برتری به  وسیلة ترجیح یک دست بر دست دیگر برای 
تکالیف حرکتی ظریف،  به ویژه نوشتن، مشخص می شود. در 
ابتدا دست برتری بیشتر بر اثر جانبی شدن مغز است. در مورد 
عصب زیست شناسی دس��ت برتری در نخستی های غیرانسان 
تحقیقات زیادی شده و یافته های خوبی به دست آمده است. 
تحقیقات نش��ان داده اند که دس��ت برتری در ش��امپانزه ها با 
ناقرینگی هایی در کرتکس حرکتی اولیه مرتبط است(هاپکینز 
و هم��کاران، 2011). بی��ن دس��ت برتری و ریخت شناس��ی 
ش��کنج پیش مرکزی در ش��امپانزه ها ارتباط وجود دارد. بین 
دس��ت برتری با ناقرینگی های س��ایر نواحی مغزی مرتبط با 
زبان ارتباط معناداری به دس��ت نیامده است. یافته های کلی 
پیشنهاد می کند که دست برتری در انسان و بوزینه ها به وسیلة 
نواحی همانند کرتکس حرکتی کنترل می شود و این کارکردها 
به صورت مستقل با تخصیص یافتگی نیمکرة چپ برای زبان 
و گفتار تکامل می یابد. مطالعة پایه های عصب زیست شناسی 
دس��ت برتری تاریخچ��ه ای طوالنی درعصب شناس��ی دارد. 
از نظ��ر تاریخی، دس��ت برتری اف��راد به طور مش��خص با 
ناقرینگی های کالبدشناس��ی کارکردهای عصبی مرتبط است. 
برای مثال، مطالعات اولیه با تست سدیم آمیتال نشان داده  که 
96 درص��د افراد راست دس��ت در زمانی که بیهوش بوده اند، 
توق��ف در گفتار نیمکرة چپ را نش��ان داده اند، در حالی که 
در حالتی مش��ابه، گفت��ار نیمکرة چپ فق��ط در 70 درصد 
افراد چپ دس��ت توقف نشان داده است(هاپکینز1، تاقلیاتال2، 

راسل3، نیر4 و شافر5، 2010). 
توانایي در شمارش یک مجموعة تصادفي بزرگ از اشیا، یک 
پیش��رفت فرهنگي کلیدي است. در سایة این توانایي ممکن 
اس��ت یک ش��م حس��ابگري وراثتي، که از نظر تکاملي مهم 
است، به ما در حساب کردن سریع و دقیق تعداد مجموعه هاي 
کوچ��ک کمک کند، اما وقتي با مجموعه هاي بزرگتر س��ر و 

1-	Hopkins
2-	Taglialatela
3-	Russell
4-	Nir
5-	Schaeffer
6-	Fischer
7-	counting
8-	Ifrah
9-	Richardson

10-	Menninger
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خواندن اس��ت، چون وقتي کف دس��ت را پایین مي گیریم، 
انگش��ت کوچک دست چپ در طرف چپ قرار می گیرد که 
منطبق با موقعیت آغازین خواندن در زبان هاي غربي است.

در هر حال، مرور پیش��ینه نش��ان مي دهد که برای شروع به 
ش��مارش از طرف چ��پ یک تمایل مش��خص وجود دارد. 
عالوه بر دس��ت برتري، گرایش به شکل دادن اعداد کوچک 
در س��مت چپ فض��ا نیز مي توان��د اثر  نظام نوش��تاري را 
منعک��س کند ک��ه در جمعیت هاي غربي از س��مت چپ به 
راست اس��ت و محققان شناخت عددي پیشتر آن را بررسي 

کرده اند   (گبل7، شاکي8 و فیشر، 2011).
 در مورد برتري ش��مارش انگش��تي در فرهنگ هاي معاصر، 
که نظام نوش��تاري آنها از راست به چپ است، شواهد کمي 
وج��ود دارد و نیز در م��ورد اینکه چرا آنج��ا که از چپ به 
راس��ت مي نویسند برتري در چپ دست ها برعکس می شود، 
به ندرت بحث شده است ؛ گرچه چند محقق این پیش بیني 
را کرده اند)  ترس��اني9 و همکاران، 1990؛ به نقل از دهائنه10، 
بوسیني11 و گیراکس12، 1993).اخیراً این بحث ها در مطالعة 
شناخت عددي به صورت منظم مطرح شده است، به خصوص 
ای��ن ادعا که بازنمایي ش��ناختي اطالعات عددي یک بخش 
فضایي دارد که به آن اثر اس��نارک13 (SNARC) مي گویند. 
اثر اس��نارک گرایش به پاسخ دادن با دست چپ برای اعداد 
کوچک و با دس��ت راس��ت برای اعداد بزرگ دارد (دهائنه 
و هم��کاران، 1993). اثر اس��نارک یکي از چندین مش��اهدة 
تجربي است که باعث شد تا محققان شناخت عددي را یک 
خط عددي ذهني فرض کنند؛ یعني یک بازنمایي شناختي از 

هماهن��گ با این اطالع��ات تاریخي، راهنماي ش��مارش با 
انگش��ت بِِد1 ، که در قرون وس��طا نفوذ داش��ت، استفاده از 
انگش��تان دست چپ را براي نش��ان دادن اعداد یک تا 100 
توضی��ح داده اس��ت؛ بدین ترتیب که از انگش��تان به ترتیب 
پنج تا پنج تا برای ش��مردن اس��تفاده می شده است ،اما منابع 
قدیمي تر، مثل ادبیات یوناني ها، اس��تفاده از دست راست را 
نیز گزارش کرده اند (ریچاردسون، 1916).آیا این ناهماهنگي 
مي تواند به دلیل تفاوت هاي دست برتري2  آزمودني هایي باشد 
که گزارش شده اند؟ هماهنگ با این فرضیه، کاشین (1892) 
فرض کرده اس��ت ک��ه به علت عمومی بودن راست دس��تي 
و گرایش به ش��مردن با انگش��تان، آنچه اتف��اق مي افتد این 
است : دست راست مي شمرد و انگشتان دست چپ شمرده 
مي شوند. این پیشنهاد را دانتزیگ3 (1954) تکرار کرده است 
. او می گوید : انس��ان اولیه اگر مي خواست بشمرد سالحش 
را زیر بازوي چپ قرار مي داد و با دست راست روي دست 
چپ حس��اب مي ک��رد. به هر حال، دانتزیگ ادعاي پیش��ین 
کاش��ین (روبه روي صورت گرفتن کف دست مبناي شروع 
شمارش با انگشت کوچک بود ) را رد کرد. انگشت کوچک 
به دلی��ل اندازة کوچکش ه��م مي تواند مبناي نقطة ش��روع 

شمارش باشد. 
کونان��ت4 (2000) نتیجة تحقی��ق روي 206 کودک چهار تا 
هشت س��الة مدرس��ه ای ابتدایي در ماساچوست را گزارش 
کرده اس��ت .او بی��ان مي کند که این کودکان با دس��ت چپ 
شروع به ش��مارش کردند و این چپ برتري در سنین باالتر 
هم باقي ماند. او همچنین گزارش داد که انگش��ت آغازین5 
ابتدا تصادفي بود، اما سپس برتري براي حالت پایین6 گرفتن 
کف دس��ت و ش��روع به شمارش با انگش��ت کوچک بروز 

کرد.                               
کونان��ت (2000) مطرح کرد که این تغیی��ر تحولی احتماالً 
متأثر از مبناي کوچکترین انگش��ت راهنما و اکتساب عادات 

1-	Bed		finger		counting	guide
2-	Hand		preference
3-	Dantzig	
4-		Conant
5-		Starting	finger
6-		palm-done	posture	
7-		Gobel
8-		Shaki
9-		Treccani

10-		Dehaene	
11-		Bossini
12-		Giraux	
13-		spatial-numerical	
association	of	response	codes
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مجم��وع، این نتایج پیش��نهاد مي کند که عادات ش��مارش با 
انگشتان در طول زندگي بر شناخت عددي اثر مي گذارد.

مطالع��ات بین فرهنگی نش��ان می دهد که جهت نوش��تن بر 
چندی��ن جنبة پردازش ش��ناختی (مثاًل،عادات ش��مردن) اثر 
می گذارد (وید9و س��ینگ10، 1989).چنین فرض می شود که 
عادات عمومی بررسی  ش��ده بر تحول راهبردهای شمارش 
با انگش��ت اث��ر دارد. به هر حال، تحقیق در مورد اکتس��اب 
جنبه های فضایی ش��مارش محدود اس��ت (آپفر و فرلونگ، 
2011). اولی��ن ش��واهد تجرب��ی در این مورد ک��ه فرهنگ 
تغیی��رات تحول��ی را معتدل می کند، از مطالعة اخیر ش��اکی 
و فیش��ر (2008) در مورد کودکان اس��رائیلی به دست آمده 
اس��ت. این کودکان شمارش را از طرف چپ شروع می کنند 
ام��ا به مح��ض اینکه خواندن و ش��مردن را ی��اد می گیرند، 
ترجی��ح می دهند که از طرف راس��ت ش��روع به ش��مارش 
کنند. در مورد برتری ش��مارش انگشتی در فرهنگ هایی که 
نظام نوش��تاری آنها از راس��ت به چپ اس��ت، شواهد کمی 
وج��ود دارد. اخی��راً لیندرمن و علی پور و فیش��ر(2011) در 
طی یک زمینه یابی اینترنتی آثار فرهنگ بر ش��مارش انگشتی 
بزرگساالن را بررسی کردند. آنها عادات شمارش با انگشت 
را در فرهنگ های غربی و آسیای میانه مقایسه کرده اند. همة 
زبان ه��ا در آس��یای میانه به جز یهودی الفب��ای عربی دارند 
و جهت نوش��تن آنها مخالف جهت نوش��تن زبان های غربی 
اس��ت و می تواند مبنای مقایسه باش��د. تحقیق آنها نشان داد 
که بین ش��رقی ها و غربی ها از نظر ش��روع شمارش با دست 
چپ و راست تفاوت معناداری وجود دارد. درصد معناداری 
از ایرانی ها با دست راست می شمارند و درصد معناداری از 

اطالعات عددي به شکل یک ترتیب خطي از اعداد کوچک 
در س��مت چپ اعداد بزرگتر. این در حالي اس��ت که ابتدا 
پیش��نهاد ش��ده بود دلیل ترتیب چپ به راست اعداد در بین 
خط ذهني عددي عادات خواندن است . او کار آخر پیشنهاد 
ک��رد که چنین عاداتی آن قدر قوي نیس��تند ک��ه ابتدا تصور 
مي ش��د و این جهت گیري فضایي در کودکان غربي پیش از 
کسب توانایی خواندن وجود دارد   (آپفر1و فرلونگ2، 2011).

       یک پیش��نهاد دیگر براي تبیین جهت گیري چپ براي 
اعداد کوچک، تأثیر عادات شمارش با انگشتان بر اثر اسنارک 
است که فیش��ر آن را گزارش کرده است (2008). او شروع 
برتري در ش��مارش با انگشتان و دست برتري عمومي را در 
445 بزرگسال اس��کاتلندي بررسي کرد. یافته ها نشان دادند 
که 66درصد آزمودني ها ترجیح داده اند ش��مارش را با دست 
چپ آغاز کنند که به آنها شروع کننده با چپ3 گفته مي شود. 
این نتیج��ه از فرضیة ارتباط بین اعداد کوچک و مکان چپ 
حمایت کرد که مي تواند نتیجة عادت شمارش انگشتي باشد. 
از آنجا که درصد ش��روع کنندگان با چپ در چپ دس��ت ها 
و راست دس��ت ها یکس��ان بود ،این یافته پیشنهاد مي کند که 
در ش��مارش انگشتي ،دست برتري بر دس��ت آغازکننده اثر 
ندارد.گرچه اثر  اس��نارک براي آغازکنندگان با دست راست 
در مقایس��ه با دست چپ برعکس نمي شود، آغازکنندگان با 
دست چپ به عنوان یک گروه نقشة عددي فضایي همسان تر 

و قوي تري دارند  (فیشر، 2008).
این نکته که بازنمایي هاي انگش��تي در اکتس��اب راهبردهاي 
پردازش��گر عددي تأثیر دارند، از تحقیق��ی حمایت مي کند 
که حرکات انگش��ت ک��ودکان را پیش بیني کنندة مهارت هاي 
عددي بعدي آنها می داند (نول4، 2005). شواهد بیشتر براي 
مدارهاي حرکتي دس��تي و بازنمایي هاي عددي را مطالعات 
رفتاري و تصویربرداري نوروني از بزرگساالن به دست داده 
است (لیندرمن5، ابوالفیا6، جیراردي7، بکرینگ8، 2007). در 

1-		Opfer
2-		Furlong	
3-		Left-starter	
4-		Noel
5-		Lindermann
6-		Abolafia

7-		Girardi
8-		Bekkering
9-	Vaid
10-		Singh	
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ش��ناختی متفاوت (مثل شمردن و ...) اهمیت زیادی دارد. این 
تحقی��ق نیز ک��ه راه تحقیقات بعدی در م��ورد اثر فرهنگ  را 
باز می کند، در راس��تای جمع آوری اطالعات در مورد عادات 
شمارش ایرانیان در افراد چپ دست و راست دست انجام شد.

روش
در این پژوهش 110 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه های 
پیام نور بوکان و شاهین دژ، که به روش نمونه برداری تصادفی 
خوشه ای انتخاب شده بودند، شرکت کردند. نمودار 1 توزیع 
آزمودنی ها را بر اس��اس جنس ، راست دس��تی ، چپ دستی 
و دوس��وتوانی نش��ان می دهد. از این 110 نفر ،32 نفر مرد 
(29/1درصد) و 78 نفر زن (70/9 درصد)؛ 51 نفر راست برتر 

غربی ها با دست چپ حساب می کنند. ارتباط دست برتری و 
ترجیح شروع شمارش با یک دست مشخص کرد که عادات 
شمارش ایرانی ها و دس��ت برتری ارتباط معناداری ندارد، در 
حالی که در غربی ها این تفاوت معنادار است ودرصد زیادی از 

آنها در شروع شمارش دست چپ را ترجیح می دهند.
نیمکره های مغزی از لحاظ س��اختاری و کنش��ی تفاوت هایی 
ب��ا یکدیگ��ر دارند، ل��ذا هر کدام ب��ه کارکردهای ش��ناختی 
خاصی تخصیص یافته اند. با توجه به تخصص یافتگی کنشی 
نیمکره ه��ای مغزی و تفاوت چپ برتران و راس��ت برتران در 
تس��لط نیمک��ره ای انتظار م��ی رود که این دوگ��روه از لحاظ 
عملکردهای ذهنی و ش��ناختی هم تفاو ت هایی داشته باشند. 
بنابراین مطالعة دو گروه راست برتر و چپ برتر در فرایندهای 
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دوم تعیین شد که شروع شمارش با کدام انگشت  بوده است 
؛یعنی دس��ت و انگشتی که ابتدا شمرده می شود کدام است و 
اینکه آیا شمارش به صورت قرینه3(اولین انگشتی که در یک 
دست شمرده می شود و در دست دوم نیز همان انگشت است) 
بوده یا مداوم4(ش��مارش در یک دست از انگشتی متفاوت از 

دست دیگر شروع می شود و در نهایت به 10 ختم می شود).

یافتهها
براس��اس پاسخ های ثبت ش��ده بر مبنای آزمون دست برتری، 
آزمودنی ها در س��ه طبقة چپ برتر، راست برتر و دوسو توان 
ق��رار گرفتن��د. افراد این س��ه گ��روه از نظر برخ��ی عادات 
ش��مارش متفاوت ان��د. نم��ودار 1 توزی��ع آزمودنی ها را بر 
حس��ب جنس، دست برتری و شروع شمارش نشان می دهد.
براساس این نمودار، نمونه شامل 32 مرد (29/1درصد)و78 

زن(70/9درصد) می شود.

فرضیۀاول
بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 2، بین چپ دست ها 
و راست دس��ت ها از نظر شروع شمارش با دست چپ یا 
دست راست تفاوت معناداری وجود دارد، زیرا همان طور 
 که مش��اهده می ش��ود میزان مجذورفی از لحاظ ش��روع

و 47 نفر چپ برتر و 12 نفر دوسوتوان بودند.
در این پژوهش دست برتری به وسیلة پرسشنامة دست برتري 
ادینب��ورگ (ویلیامز1، 1986) که در مقی��اس لیکرت طراحي 
    < ش��ده است بررسي و نمرة 40 +> راست دست، نمره 40 +
>40-  دوس��و توان  و نمرة > 40-  چپ دس��ت منظور شد . 
همبستگی پرسش��نامة ادینبورگ (1970؛ به نقل از اولدفیلد2، 
1971) و پرسشنامة دست برتری چاپمن 0/75 است که بدین 
ترتیب اعتبار همگرایی پرسشنامه تأیید می شود. ضریب آلفای 
کرونباخ کل پرسش��نامه 0/97 و همبستگی دو نیمة آن 0/92 
است (علی پور و آگاه، 1386). تحلیل عاملی نیز نشان داد که 
این پرسشنامه فقط یک عامل دارد که81/09 درصد واریانس 
را تبیی��ن می کند و همة گویه ها در ای��ن یک عامل بارگیری 
می شوند (علی پور و آگاه، 1386). عادات شمارش به وسیلة 
مصاحبه ساخت دار و مشابه پرسشنامة عادات شمارش انگشتی 

فیشر (2008) بررسی شد.
 ابتدا   از دانش��جویان خواسته شد با یک دست انگشتان دست 
دیگر را از عدد یک تا پنج بش��مارند و س��پس از آنها تقاضا 
ش��د دو دس��ت خود را روبه روی صورتش��ان گرفته و تا 10 
بشمارند. در ادامه تفاوت های افراد  راست دست و چپ دست 
و دوس��وتوان از جنبه های زیر بررس��ی ش��د؛ در مرحلة اول 
جهت ش��مارش و دست و انگشتی که می شمارد و در مرحلة 

جدول 1- تعداد افراد راست دست و چت دست از نظر دست شروع کنند  شمارش 

دست برتریشروع شمارش

دوسو توانچپراست

10294چپ

41188راست

514712کل

1-	Williams
2-	Oldfield	

3-	Symmetry	
4-	Continuous			
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دوسوتوان  نیز بیشتر با دست راست خود می شمارند و دست 
راست آنها دست ش��مرده و دست چپشان دست شمرده شده 
است. شایان ذکر است که در مورد انگشتی که با آن می شمردند 
بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد و اغلب آزمودنی ها 
(54 نفر از راست دست ها و53  نفر از چپ دست ها) با انگشت 
اشارة خود شمارش می کردند و فقط سه نفر از افراد با انگشت 
وس��ط (انگشت س��وم) انگش��تان دس��ت دیگر را شمردند. 

 ش��مارش بین راست دست ها و چپ دست ها  معنادار است 
( x 2= 18/39 ،  p <0/001 )؛ بدی��ن معن��ا ک��ه 29 نف��ر از 
چپ دست ها با دست چپ خود دست راست شان را می شمارند 
و دس��ت چپ آنها شمرده می ش��ود و دست راستشان دست 
شمرده ش��ده اس��ت و نیز 41 نفر از راست دس��ت ها با دست 
راس��ت، دست چپ خود را می ش��مارند و دست راست شان 
شمرده می شود و دست چپ آنها دست شمرده شده است. افراد 

جدول2 - میزان مدذورخی در سه رروه برای رابطۀ شروع شمارش و دست برتری

sigدرجۀ آزادیمقدار
000 / 18/39020مجذورفی

000 / 89820 / 18میزان همانندی
000 / 65510 / 6رابطة خطی

110تعداد آزمودنی ها

  جدول3 - تعداد راست دست ها و چت دست ها از نظر جات شمارش
دست برتریجات شمارش

چپراست

2112راست به چپ

3344چپ به راست

5456کل

 جدول4 - میزان مدذورفی برای رابطۀ جات شمارش و دست برتری

sigدرجۀ آزادیمقدار
047 / 99110 / 3مجذورفی

074 / 20310 / 3میزان همانندی
045 / 02610 / 4رابطة خطی

110تعداد آزمودنی ها
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فرضیۀچهارم
بین راست دس��ت ها و چپ دست ها در مورد شروع شمارش 
با یک انگش��ت خاص تفاوت معناداری دیده نش��د و در هر 
دو گ��روه تعداد بیش��تری از افراد ابتدا انگش��ت کوچک را 
می ش��مردند ( x2 = 1/47 p < 0/47  ). ج��دول 6 خالصه 
تعداد افراد و میزان رابطة مجذورفی بین ترجیح انتخاب یک 

انگشت در شروع شمارش و دست برتری را نشان می دهد

بحثوتفسیر
نتایج نشان داد که بیشتر افراد راست برتر ترجیح می دهند با دست 
راست  بشمارند. این یافته با تحقیق لیندرمن و همکاران (2011) 
هماهنگ اس��ت . آنها نشان دادند که بین ش��رقی ها و غربی ها از 
نظر ش��روع ش��مارش با دست چپ یا راس��ت تفاوت معناداری 
وج��ود دارد و درصد معناداری از ایرانی ها با دس��ت راس��ت  و 
درصد معناداری از غربی ها با دست چپ می شمارند. اما در مورد 
ارتباط دست برتری و ترجیح شروع شمارش با یک دست، تحقیق 
لیندرمن و همکاران(2011) مش��خص کرد که عادات ش��مارش 
ایرانی ها و دس��ت برتری ارتباط معناداری ندارند، در حالی که در 

تحقیق ما این تفاوت معنادار بود. 

فرضیهدوم
این فرضیه و فرضیه های س��وم و چهارم در افراد چپ دس��ت و 
راست دست بررسی شده است. بین راست دست ها و چپ دست ها 
از نظر جهت شمارش یک دست با دست دیگر تفاوت معناداری 
دی��ده ش��د؛ بدین معنا که تعداد بیش��تری از راست دس��ت ها از 
راست به چپ می ش��مردند و تعداد بیشتری از چپ دست ها از 

       .( 2x = ( 3/99)  p < 0/047 ) چ��پ به راس��ت می ش��مردند

 فرضیۀسوم
راست دست ها و چپ دست ها از نظر شمارش (قرینه یا مداوم) تفاوت 
معن��اداری نداش��تند؛یعنی در هر دو گروه تعداد بیش��تری از افراد  به 
صورت قرینه می ش��مردند ( 2x  = 0/254  p < 0/881 ) (جدول5).                              

    جدول5 - خالصه آزمون مدذورخی برای رابطۀ بین دست برتری و نوع شمارش ) قرینه یا مداوم(

X2pکلدوسو توانچت برترراست برترنوع شمارش

881 / 2540 / 444111960قرینه

76114مداوم

514712110کل

   جدول6 - خالصه آزمون مدذورخی برای رابطۀ بین دست برتری و شروع شمارش باانگشت خاص

X2pکوچکاشارهشستدست برتری

479 / 4740 / 31501راست

5051چپ

81101کل
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(اسپیکرز3، هیور4، کلینسرگ5 و وان درلو6،1997).
نتایج آزمون فرضیة چهارم که هماهنگ با تحقیق لیندرمن و همکاران 
(2007) است، نشان می دهد که تقریباً همة آزمودنی های غربی عدد 
یک را با شست می شمارند و بیشتر آزمودنی های شرقی با انگشت 
کوچک عدد شمارش را شروع می کنند. از آنجا که دست برتری در 
بین نمونه های مختلف به صورت برابر توزیع ش��ده بود، این یک 
تفاوت فرهنگی در شمارش انگشتی محسوب شد. لیندرمن برای 
این نتایج معکوس در مورد دست و انگشتی که در شروع شمارش 
اس��ت، به یک علت احتمالی اشاره می کند و آن اینکه مردم آسیای 
ش��رقی از راس��ت به چپ و غربی ها از چپ به راست می خوانند، 
اما این دلیل  نمی تواند تنها دلیل برتری عکس شده در دو جمعیت 
باش��د. یک علت احتمالی که غربی ها بیش��تر با انگش��ت شست 
ش��مردن را آغاز می کنند و ش��رقی ها با انگشت کوچک می تواند 
تفاوت های��ی در عادات نوعی  بررسی ش��ده مثل حرکات چش��م 
باش��د. این عادات می توانند بر خطوط افقی نقطة میانی ادراک شده 
اثر بگذارند. تأثیرات جهت عادات بررسی ش��ده می تواند احتمال 
تأثیر جهت متضاد خواندن بر تفاوت های مشاهده شده در شمارش 
انگش��تان را شدت بخشد (ناچس��ون7،آرگامان8 و لوریا9، 1999).
به هر حال، کودکان پیش از اینکه یاد بگیرند که بخوانند و بنویسند 
از انگشتان دست برای شمارش استفاده می کنند. (فوسن10، 1988)، 
که این برخالف تأثیر ویژة جهت خواندن بر ش��روع ش��مارش با 
انگشت خاص اس��ت. عالوه بر این، ارتباط بین عدد و فضا حتی 
قبل از یادگیری رسمي خواندن ظاهر می شود (دهویا11 و اسپلک12، 
2009)، بنابراین احتمال دارد که عادات شمارش انگشتی به عادات 
وارسی ش��دة چش��م در ادراک بصری (جز خواندن) و س��وگیری 
در فضای بصری جانبی ش��ده (که از قبل در کودکان کودکس��تانی 
وجود دارد) ارتباط داش��ته باش��د (لیندرمن و هم��کاران، 2011).
به ط��ور کلی، نتای��ج پژوهش نش��ان داد که بین دس��ت برتری و 
برخی عادات ش��مارش رابطه وجود دارد. بیش��تر راست دس��ت ها 
با دست راس��ت و بیشتر چپ دست ها با دس��ت چپ می شمرند. 
جهت ش��مارش در راست دس��ت ها از راس��ت به چپ و در چپ 
دست ها از چپ به راست اس��ت. در مجموع، یافته های تحقیقات 
مربوط به دس��ت برتری متناقض و تفس��یرها همچنان مبهم است. 
در چپ دست ها و راست دس��ت ها با دو ساختار و راهبرد متفاوت 

یک احتمال در مورد این اختالف می تواند تعداد نابرابر چپ دست ها 
و راست دس��ت ها باش��د. تحقیقات قبلی(همان جا) نشان داده که 
ع��ادات متفاوت ش��رقی ها و غربی ها در ش��مارش بیش از آنکه 
به علت تفاوت نظام نوش��تاری باش��د، ناش��ی از عادات متفاوت 
بررسی شده (مثل عادات بررسی شدة چشمی1) است ؛ همان طور 
که شدت بازتاب نور در اسکن هاي مختلف متفاوت است. تبیین 
دیگر در این مورد این است که با توجه به تخصیص یافتگی کنشی 
نیمکره های مغزی و تفاوت چپ برتران و راست برتران در تسلط 
نیمک��ره ای انتظار می رود  که این دو گ��روه از لحاظ عملکردهای 
ذهنی و ش��ناختی با هم تفاوت هایی داش��ته باشند. در تحقیق ما 
در ایران نیز چون تفاوت افراد راست دس��ت و چپ دس��ت ( در 
حالی که یک سیستم نوشتاری دارند) هنوز وجود دارد، به احتمال 
زیاد این تفاوت ناش��ی از س��و گیری ادراک��ی در فضای بصری 
جانبی ش��ده  اس��ت که در کودکان کودکس��تانی پیش از اکتساب 
ع��ادات خواندن به وجود می آید( لیندرم��ن و همکاران، 2007).
یافته های فیش��ر (2008) که شروع برتري در شمارش با انگشتان 
و دس��ت برتري عمومي را در 445 بزرگسال اسکاتلندي بررسي 
کرده اس��ت، نش��ان داد که 66 درصد آزمودني ها ترجیح داده اند 
که ش��مارش را بر دست چپ آغاز کنند که به آنها شروع کننده با 
چپ گفته مي شود. این نتیجه از فرضیة ارتباط بین اعداد کوچک 
و مکان چپ حمایت می کند که مي تواند نتیجة عادت ش��مارش 
انگشتي باشد. در تحقیق فیشردرصد شروع کننده ها با دست چپ 
در چپ دست ها و راست دست ها یکسان بود که مخالف نتایج این 
مطالعه اس��ت. این یافته پیشنهاد مي کند که دست برتري بر دست 
آغازکننده در شمارش انگشتي اثر ندارد،اما باید توجه کرد که تعداد 
چپ دست ها و راست دست ها در تحقیق مذکور برابر نبوده است. 
 در تبیی��ن فرضیة س��وم نتای��ج با یافته های تحقی��ق لیندرمن و 
همکاران(2011) و کلسو2 (1984) هماهنگ بود ؛ بدین صورت 
که 60 درصد آزمودنی ها انگشتان دو دست را به حالت متقارن و 
فقط 30 درصدشان به صورت مداوم می شمردند. تحقیق در مورد 
هماهنگی دو دست پیشنهاد می کند که حرکات متقارن بر حرکات 
نامتقارن ترجیح داده شده اند،  به صورت روان انجام می شوند و 
زودتر شکل می گیرند(کلس��و،1984)، درشمارش مداوم در هر 
دست ، انگشت آغازینی که شمرده می شود متفاوت است. برتری 
کالبد ش��ناختی متقارن در کنترل حرکات، یک مزیت در فعالیت 
ماهیچه های مشابه محسوب می شود. این ویژگی سیستم حرکتی، 
ترجیح بیش��تر آزمودنی ها را در شمارش متقارن توضیح می دهد 

1-	Eye	scan		habits
2-	Kelso
3-	Spijkers
4-	Heuer

5-	Kleinsorge
6-	Can	der	Loo
7-	Nachson
8-	Argaman

9-	Luria
10-	Fuson
11-	De	Hevia
12-	Spelke
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جامعة این  پژوهش  به افراد تحصیلکرده  و رابطة متناقض جهت 
خواندن و عادات ش��مردن پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی  
تفاوت های افراد چپ دست و راست دست  بیسواد نیز بررسی شود. 

شناختی مواجه هستیم که هر دو می توانند این موضوع را تبیین کند. 
بسیاری از محققان نیز به وجود تفاو ت های شناختی در دست برتری 
اش��اره می کنند . تفاو  ت های فرهنگی و اجتماعی و عوامل محیطی 
نی��ز می تواند ای��ن موضوع را تبیین کند. با توج��ه به محدود بودن 
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