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.دستبرتری

A Study of Differences in Finger Counting Habits
between Right- and Left-handers

Objective: The current study documents the presence of finger counting differences
between right-handers and left-handers. Method: Interviews with 110 undergraduate
students aged 18 to 25 about finger counting habits in lefthanders and right-handers
were examined. The instruments used were Edingburg Handedness Inventory (revised,
1986) and reports by the individuals of how they mapped numbers onto their fingers when
counting from 1 to 10. Results: The results indicated that whereas most left-handers
started counting with the left hand, most of the right-handers started with the right hand.
The transition between the two hands during the counting showed equal proportions of
symmetry-based and spatial continuity-based patterns among the left-handers and righthanders. Conclusion: Implications of these findings for numerical cognition and for the
origin of the well-known association between numbers and space are discussed. We
suggested that finger counting strategies have an impact on cognitive representation of
numbers, and in particular on the way in which numerical magnitude information is mapped
onto space. These data of finger counting habits support the notion that finger counting
habits are culturally mediated and relatively independent from the directionality of writing
systems.
Key words: Continuous pattern of counting, finger counting habits, hand preference, left
handedness, symmetry pattern of counting.
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مقدمه
دستبرتری بهوسیلۀ ترجیح یک دست بر دست دیگر برای

اكتسابي مرتبط میشود (فيشر.)2008 ،6

ابتدا دستبرتری بیشتر بر اثر جانبیشدن مغز است .در مورد

يك مجموعۀ منظم از كلمات شمارش و اشيای حاضر است.

تکالیف حرکتی ظریف ،به ویژه نوشتن ،مشخص میشود .در

عصبزیستشناسی دس��تبرتری در نخستیهای غیرانسان

كار داريم اين حس اساسی ش��مردن با مهارتهاي شمردن
ش��مارش 7ش��امل پايهگذاري پيدرپي تناظر يكبهيك بين

وقتی که همۀ اش��یا شمرده ش��دند ،آخرین کلمۀ شمارش به

تحقیقات زیادی شده و یافتههای خوبی به دست آمده است.

شما حس��اب مجموعه را میدهد .شمردن یک فن فرهنگی

ناقرینگیهایی در کرتکس حرکتی اولیه مرتبط است(هاپکینز

میش��ود و به صورت جهان��ی متکی بر اس��تفاده از اجزای

ش��کنج پیشمرکزی در ش��امپانزهها ارتباط وجود دارد .بین

فرهنگها (حال و گذش��ته) ابتداییترین ماشین حساب بوده

تحقیقات نش��ان دادهاند که دس��تبرتری در ش��امپانزهها با

و هم��کاران .)2011 ،بی��ن دس��تبرتری و ریختشناس��ی

دس��تبرتری با ناقرینگیهای س��ایر نواحی مغزی مرتبط با
زبان ارتباط معناداری به دس��ت نیامده است .یافتههای کلی
پیشنهاد میکند که دستبرتری در انسان و بوزینهها به وسیلۀ

نواحی همانند کرتکس حرکتی کنترل میشود و این کارکردها
به صورت مستقل با تخصیصیافتگی نیمکرۀ چپ برای زبان

و گفتار تکامل مییابد .مطالعۀ پایههای عصبزیستشناسی

دس��تبرتری تاریخچ��های طوالنی درعصبشناس��ی دارد.

از نظ��ر تاریخی ،دس��تبرتری اف��راد به طور مش��خص با
ناقرینگیهای کالبدشناس��ی کارکردهای عصبی مرتبط است.

برای مثال ،مطالعات اولیه با تست سدیم آمیتال نشان داده که
 96درص��د افراد راستدس��ت در زمانی که بیهوش بودهاند،

توق��ف در گفتار نیمکرۀ چپ را نش��ان دادهاند ،در حالی که
در حالتی مش��ابه ،گفت��ار نیمکرۀ چپ فق��ط در  70درصد

افراد چپدس��ت توقف نشان داده است(هاپکینز ،1تاقلياتال،2

اس��ت که در چهار س��ال اول زندگی بیش��تر کودکان کسب
بدن و اغلب انگش��تان است .ش��مارش با انگشتان در اغلب
است (افرا.)1981 ،8

انگشتان منشأ مبنای ده برای سیستم اعداد و نیز در قرن 14

واژۀ رقم برای اعداد پیش از التین به انگلیس��ی معرفی شده

بود (ریچاردس��ون )1916 ،9مطالعات قومشناسی در چندین

زبان نشان داده که ریشه کلمۀ « پنج » با کلمۀ مشت یا دست
مش��ترک اس��ت (منینگر .)1969 ،10همۀ روشهای شمارش

باید به یک مس��ئلۀ اساسی ،که مورد توجه محققان شناخت

عددی 11یا 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 میش��ود .تصویری که رومنس 12از

دست کشید ،در طي شمارش انگشتي مبنایی براي نمادهاي
عددي ش��د (كاشين .)1892 ،13وی با شمارش از یک تا 99
صرف ًا روي دست چپ آشنا بود (بكتل.)1990 ،14

راسل ،3نير 4و شافر.)2010 ،5

توانايي در شمارش يك مجموعۀ تصادفي بزرگ از اشيا ،يك

پيش��رفت فرهنگي كليدي است .در سايۀ اين توانايي ممكن

اس��ت يك ش��م حس��ابگري وراثتي ،كه از نظر تكاملي مهم
است ،به ما در حساب كردن سريع و دقيق تعداد مجموعههاي

كوچ��ك كمك كند ،اما وقتي با مجموعههاي بزرگتر س��ر و
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10- Menninger
11- numerical cognition
12- Romans
13- Cushing
14- Bechtel

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

تشگنا اب شرامش تاداع رد تسد تسار و تسد پچ دارفا ياه توافت ۀعلاطم

خواندن اس��ت ،چون وقتي كف دس��ت را پايين ميگيريم،

هماهن��گ با اين اطالع��ات تاريخي ،راهنماي ش��مارش با
انگش��ت بِد ، 1كه در قرون وس��طا نفوذ داش��ت ،استفاده از

انگش��ت كوچك دست چپ در طرف چپ قرار میگیرد كه

توضي��ح داده اس��ت؛ بدین ترتیب که از انگش��تان به ترتیب

در هر حال ،مرور پيش��ينه نش��ان ميدهد كه برای شروع به

انگش��تان دست چپ را براي نش��ان دادن اعداد یک تا 100
پنج تا پنج تا برای ش��مردن اس��تفاده میشده است ،اما منابع

قديميتر ،مثل ادبیات يونانيها ،اس��تفاده از دست راست را
نیز گزارش كردهاند (ريچاردسون.)1916 ،آيا اين ناهماهنگي

منطبق با موقعيت آغازين خواندن در زبانهاي غربي است.

ش��مارش از طرف چ��پ يك تمايل مش��خص وجود دارد.

عالوه بر دس��تبرتري ،گرايش به شكل دادن اعداد كوچك
در س��مت چپ فض��ا نیز ميتوان��د اثر نظام نوش��تاري را

ميتواند به دلیل تفاوتهاي دستبرتري 2آزمودنيهايي باشد

منعك��س كند ك��ه در جمعيتهاي غربي از س��مت چپ به

فرض كرده اس��ت ك��ه به علت عمومی بودن راستدس��تي

کردهاند (گبل ،7شاكي 8و فيشر.)2011 ،

كه گزارش شدهاند؟ هماهنگ با اين فرضيه ،كاشين ()1892
و گرايش به ش��مردن با انگش��تان ،آنچه اتف��اق ميافتد اين

است  :دست راست ميشمرد و انگشتان دست چپ شمرده
ميشوند .اين پيشنهاد را دانتزيگ )1954( 3تكرار کرده است

 .او میگويد  :انس��ان اوليه اگر ميخواست بشمرد سالحش

را زير بازوي چپ قرار ميداد و با دست راست روي دست

چپ حس��اب ميك��رد .به هر حال ،دانتزيگ ادعاي پيش��ين
كاش��ين (روبهروي صورت گرفتن كف دست مبناي شروع
شمارش با انگشت كوچك بود ) را رد كرد .انگشت كوچك

راست اس��ت و محققان شناخت عددي پیشتر آن را بررسي
در مورد برتري ش��مارش انگش��تي در فرهنگهاي معاصر،

كه نظام نوش��تاري آنها از راست به چپ است ،شواهد كمي

وج��ود دارد و نيز در م��ورد اينكه چرا آنج��ا كه از چپ به
راس��ت مينويسند برتري در چپدستها برعكس میشود،

به ندرت بحث شده است ؛ گرچه چند محقق اين پيشبيني
را کردهاند)ترس��اني 9و همكاران1990 ،؛ به نقل از دهائنه،10
بوسيني 11و گيراكس.)1993 ،12اخيرا ً اين بحثها در مطالعۀ

شناخت عددي به صورت منظم مطرح شده است ،بهخصوص

به دلی��ل اندازۀ كوچكش ه��م ميتواند مبناي نقطۀ ش��روع

اي��ن ادعا كه بازنمايي ش��ناختي اطالعات عددي يك بخش

كونان��ت )2000( 4نتیجۀ تحقي��ق روي  206كودك چهار تا

اثر اس��نارک گرایش به پاسخ دادن با دست چپ برای اعداد

شمارش باشد.

فضايي دارد كه به آن اثر اس��نارک )SNARC( 13ميگويند.

هشت س��الۀ مدرس��های ابتدايي در ماساچوست را گزارش

کوچک و با دس��ت راس��ت برای اعداد بزرگ دارد (دهائنه

شروع به ش��مارش كردند و اين چپبرتري در سنين باالتر

تجربي است كه باعث شد تا محققان شناخت عددي را يك

كرده اس��ت .او بي��ان ميكند كه اين كودكان با دس��ت چپ

هم باقي ماند .او همچنين گزارش داد كه انگش��ت آغازين

5

ابتدا تصادفي بود ،اما سپس برتري براي حالت پايين 6گرفتن
كف دس��ت و ش��روع به شمارش با انگش��ت كوچك بروز

كرد.

كونان��ت ( )2000مطرح كرد كه اين تغيي��ر تحولی احتماالً

متأثر از مبناي كوچكترين انگش��ت راهنما و اكتساب عادات

و هم��كاران .)1993 ،اثر اس��نارک يكي از چندين مش��اهدۀ
خط عددي ذهني فرض كنند؛ يعني يك بازنمايي شناختي از

10-  Dehaene
11-  Bossini
12-  Giraux
13-  spatial-numerical
association of response codes

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
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اطالعات عددي به شكل يك ترتيب خطي از اعداد كوچك

مجم��وع ،اين نتايج پيش��نهاد ميكند كه عادات ش��مارش با

پيش��نهاد ش��ده بود دليل ترتيب چپ به راست اعداد در بين

مطالع��ات بینفرهنگی نش��ان میدهد که جهت نوش��تن بر
چندی��ن جنبۀ پردازش ش��ناختی (مث ً
ال،عادات ش��مردن) اثر

در س��مت چپ اعداد بزرگتر .این در حالي اس��ت كه ابتدا

خط ذهني عددي عادات خواندن است  .او كار آخر پيشنهاد

ك��رد كه چنين عاداتی آنقدر قوي نيس��تند ك��ه ابتدا تصور
ميش��د و اين جهتگيري فضايي در كودكان غربي پیش از

کسب توانایی خواندن وجود دارد (آپفر1و فرلونگ.)2011 ،2

انگشتان در طول زندگي بر شناخت عددي اثر ميگذارد.

میگذارد (وید9و س��ينگ.)1989 ،10چنین فرض میشود که
ی ش��ده بر تحول راهبردهای شمارش
عادات عمومی بررس 
با انگش��ت اث��ر دارد .به هر حال ،تحقیق در مورد اکتس��اب

يك پيش��نهاد ديگر براي تبيين جهتگيري چپ براي

جنبههای فضایی ش��مارش محدود اس��ت (آپفر و فرلونگ،

است كه فيش��ر آن را گزارش کرده است ( .)2008او شروع

تغیی��رات تحول��ی را معتدل میکند ،از مطالعۀ اخیر ش��اکی

اعداد كوچك ،تأثير عادات شمارش با انگشتان بر اثر اسنارک

 .)2011اولی��ن ش��واهد تجرب��ی در این مورد ک��ه فرهنگ

برتري در ش��مارش با انگشتان و دستبرتري عمومي را در

و فیش��ر ( )2008در مورد کودکان اس��رائیلی به دست آمده

كه 66درصد آزمودنيها ترجيح دادهاند ش��مارش را با دست

ام��ا به مح��ض اینکه خواندن و ش��مردن را ی��اد میگیرند،

اين نتيج��ه از فرضيۀ ارتباط بين اعداد كوچك و مكان چپ

کنند .در مورد برتری ش��مارش انگشتی در فرهنگهایی که

 445بزرگسال اس��كاتلندي بررسي كرد .يافتهها نشان دادند

چپ آغاز كنند كه به آنها شروعكننده با چپ 3گفته ميشود.
حمايت كرد كه ميتواند نتيجۀ عادت شمارش انگشتي باشد.

از آنجا که درصد ش��روعكنندگان با چپ در چپدس��تها

و راستدس��تها یکس��ان بود ،اين يافته پيشنهاد ميكند كه

اس��ت .این کودکان شمارش را از طرف چپ شروع میکنند

ترجی��ح میدهند که از طرف راس��ت ش��روع به ش��مارش
نظام نوش��تاری آنها از راس��ت به چپ اس��ت ،شواهد کمی
وج��ود دارد .اخی��را ً لیندرمن و علیپور و فيش��ر( )2011در

طی یک زمینهیابی اینترنتی آثار فرهنگ بر ش��مارش انگشتی

در ش��مارش انگشتي ،دستبرتري بر دس��ت آغازكننده اثر

بزرگساالن را بررسی کردند .آنها عادات شمارش با انگشت

در مقايس��ه با دست چپ برعكس نميشود ،آغازكنندگان با

زبانه��ا در آس��یای میانه به جز یهودی الفب��ای عربی دارند

ندارد.گرچه اثر اس��نارک براي آغازكنندگان با دست راست

دست چپ به عنوان يك گروه نقشۀ عددي فضايي همسانتر

و قويتري دارن د (فيشر.)2008 ،

را در فرهنگهای غربی و آسیای میانه مقایسه کردهاند .همۀ

و جهت نوش��تن آنها مخالف جهت نوش��تن زبانهای غربی

اس��ت و میتواند مبنای مقایسه باش��د .تحقیق آنها نشان داد

اين نكته كه بازنماييهاي انگش��تي در اكتس��اب راهبردهاي

که بین ش��رقیها و غربیها از نظر ش��روع شمارش با دست

كه حركات انگش��ت ك��ودكان را پيشبينيكنندۀ مهارتهاي

از ایرانیها با دست راست میشمارند و درصد معناداری از

پردازش��گر عددي تأثير دارند ،از تحقيق��ی حمايت ميكند

عددي بعدي آنها میداند (نول .)2005 ،4شواهد بيشتر براي

مدارهاي حركتي دس��تي و بازنماييهاي عددي را مطالعات
رفتاري و تصويربرداري نوروني از بزرگساالن به دست داده

است (ليندرمن ،5ابوالفيا ،6جيراردي ،7بكرينگ .)2007 ،8در
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چپ و راست تفاوت معناداری وجود دارد .درصد معناداری

7-  Girardi
8-  Bekkering
9- Vaid
10-  Singh

1-  Opfer
2-  Furlong
3-  Left-starter
4-  Noel
5-  Lindermann
6-  Abolafia
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غربیها با دست چپ حساب میکنند .ارتباط دستبرتری و

ش��ناختی متفاوت (مثل شمردن و  )...اهمیت زیادی دارد .این

شمارش ایرانیها و دس��تبرتری ارتباط معناداری ندارد ،در

باز میکند ،در راس��تای جمعآوری اطالعات در مورد عادات

ترجیح شروع شمارش با یک دست مشخص کرد که عادات

حالیکه در غربیها این تفاوت معنادار است ودرصد زیادی از

آنها در شروع شمارش دست چپ را ترجیح میدهند.

تحقی��ق نیز ک��ه راه تحقیقات بعدی در م��ورد اثر فرهنگ را
شمارش ایرانیان در افراد چپدست و راستدست انجام شد.

ب��ا یکدیگ��ر دارند ،ل��ذا هر کدام ب��ه کارکردهای ش��ناختی

روش
در این پژوهش  110دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاههای

نیمکرهه��ای مغزی و تفاوت چپبرتران و راس��تبرتران در

خوشهای انتخاب شده بودند ،شرکت کردند .نمودار  1توزیع

نیمکرههای مغزی از لحاظ س��اختاری و کنش��ی تفاوتهایی

خاصی تخصیص یافتهاند .با توجه به تخصصیافتگی کنشی

تس��لط نیمک��رهای انتظار م��یرود که این دوگ��روه از لحاظ

عملکردهای ذهنی و ش��ناختی هم تفا وتهایی داشته باشند.
بنابراین مطالعۀ دو گروه راستبرتر و چپبرتر در فرایندهای

پیام نور بوکان و شاهیندژ ،که به روش نمونهبرداری تصادفی

آزمودنیها را بر اس��اس جنس  ،راستدس��تی  ،چپدستی

و دوس��وتوانی نش��ان میدهد .از این  110نفر  32،نفر مرد

(29/1درصد) و  78نفر زن ( 70/9درصد)؛  51نفر راستبرتر
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و  47نفر چپبرتر و  12نفر دوسوتوان بودند.

دوم تعیین شد که شروع شمارش با کدام انگشت بوده است

در این پژوهش دستبرتری به وسیلۀ پرسشنامۀ دستبرتري

؛یعنی دس��ت و انگشتی که ابتدا شمرده میشود کدام است و

ش��ده است بررسي و نمرۀ  <+ 40راستدست ،نمره > + 40

دست شمرده میشود و در دست دوم نیز همان انگشت است)

همبستگی پرسش��نامۀ ادینبورگ (1970؛ به نقل از اولدفيلد،2

دست دیگر شروع میشود و در نهایت به  10ختم میشود).

ترتیب اعتبار همگرایی پرسشنامه تأیید میشود .ضریب آلفای

یافتهها
براس��اس پاسخهای ثبتش��ده بر مبنای آزمون دستبرتری،

ادينب��ورگ (ويليامز )1986 ،1كه در مقي��اس ليكرت طراحي

> -40دوس��و توان و نمرۀ <  -40چپدس��ت منظور شد .

 )1971و پرسشنامۀ دستبرتری چاپمن  0/75است که بدین
کرونباخ کل پرسش��نامه  0/97و همبستگی دو نیمۀ آن 0/92

است (علی پور و آگاه .)1386 ،تحلیل عاملی نیز نشان داد که

اینکه آیا شمارش به صورت قرینه(3اولین انگشتی که در یک
بوده یا مداوم(4ش��مارش در یک دست از انگشتی متفاوت از

آزمودنیها در س��ه طبقۀ چپبرتر ،راستبرتر و دوسوتوان

این پرسشنامه فقط یک عامل دارد که 81/09درصد واریانس

ق��رار گرفتن��د .افراد این س��ه گ��روه از نظر برخ��ی عادات

میشوند (علی پور و آگاه .)1386 ،عادات شمارش به وسیلۀ

حس��ب جنس ،دستبرتری و شروع شمارش نشان میدهد.

را تبیی��ن می کند و همۀ گویهها در ای��ن یک عامل بارگیری
مصاحبه ساختدار و مشابه پرسشنامۀ عادات شمارش انگشتی

فیشر ( )2008بررسی 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 روبهروی صورتش��ان گرفته و تا 10
بشمارند .در ادامه تفاوتهای افراد راستدست و چپدست

و دوس��وتوان از جنبههای زیر بررس��ی ش��د؛ در مرحلۀ اول

جهت ش��مارش و دست و انگشتی که میشمارد و در مرحلۀ

ش��مارش متفاوتان��د .نم��ودار  1توزی��ع آزمودنیها را بر
براساس این نمودار ،نمونه شامل  32مرد (29/1درصد)و78

زن(70/9درصد) میشود.

فرضیۀ اول
بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  ،2بین چپدستها
و راستدس��تها از نظر شروع شمارش با دست چپ یا

دست راست تفاوت معناداری وجود دارد ،زیرا همانطور

که مش��اهده میش��ود میزان مجذورفی از لحاظ ش��روع

جدول  -1تعداد افراد راستدست و چپدست از نظر دست شروعکنندۀ شمارش
دست برتری

شروع شمارش
راست

چپ

دوسو توان

چپ

10

29

4

راست

41

18

8

کل

51

47

12

3- Symmetry
   4- Continuous
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1- Williams
2- Oldfield
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جدول - 2میزان مجذورخی در سه گروه برای رابطۀ شروع شمارش و دستبرتری
مقدار

sig

درجۀ آزادی

مجذورفی

18/390

2

میزان همانندی

18 / 898

2

0 / 000

رابطۀ خطی

6 / 655

1

0 / 000

تعداد آزمودنیها

0 / 000

110

جدول - 3تعداد راستدستها و چپدستها از نظر جهت شمارش
دستبرتری

جهت شمارش

راست

چپ

راست به چپ

21

12

چپ به راست

33

44

کل

54

56

جدول - 4میزان مجذورفی برای رابطۀ جهت شمارش و دستبرتری
مقدار

درجۀ آزادی

sig

مجذورفی

3 / 991

1

میزان همانندی

3 / 203

1

0 / 074

رابطۀ خطی

4 / 026

1

0 / 045

تعداد آزمودنیها

0 / 047

110

ش��مارش بین راستدستها و چپدستها معنادار است

دوسوتوان نیز بیشتر با دست راست خود میشمارند و دست

چپدستها با دست چپ خود دست راستشان را میشمارند

است .شایان ذکر است که در مورد انگشتی که با آن میشمردند

( ) x 2= 18/39 ، p >0/001؛ بدی��ن معن��ا ک��ه  29نف��ر از

راست آنها دست ش��مرده و دست چپشان دست شمردهشده

و دس��ت چپ آنها شمرده میش��ود و دست راستشان دست

بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد و اغلب آزمودنیها

راس��ت ،دست چپ خود را میش��مارند و دست راستشان

اشارۀ خود شمارش میکردند و فقط سه نفر از افراد با انگشت

شمردهش��ده اس��ت و نیز  41نفر از راستدس��تها با دست
شمرده میشود و دست چپ آنها دست شمردهشده است .افراد

( 54نفر از راستدستها و 53نفر از چپدستها) با انگشت

وس��ط (انگشت س��وم) انگش��تان دس��ت دیگر را شمردند.
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جدول - 5خالصه آزمون مجذورخی برای رابطۀ بین دستبرتری و نوع شمارش ( قرینه یا مداوم)
نوع شمارش

راستبرتر

چپبرتر

دوسوتوان

کل

X2

p

قرینه

44

41

11

96

0 / 254

0 / 881

مداوم

7

6

1

14

کل

51

47

12

110

فرضیۀ چهارم
بین راستدس��تها و چپدستها در مورد شروع شمارش

فرضیه دوم
این فرضیه و فرضیههای س��وم و چهارم در افراد چپدس��ت و

با یک انگش��ت خاص تفاوت معناداری دیده نش��د و در هر

از نظر جهت شمارش یک دست با دست دیگر تفاوت معناداری

میش��مردند (  .) x2 = 1/47 p < 0/47ج��دول  6خالصه

راست به چپ میش��مردند و تعداد بیشتری از چپدستها از

انگشت در شروع شمارش و دستبرتری را نشان میدهد

راستدست بررسی شده است .بین راستدستها و چپدستها

دی��ده ش��د؛ بدین معنا که تعداد بیش��تری از راستدس��تها از

دو گ��روه تعداد بیش��تری از افراد ابتدا انگش��ت کوچک را
تعداد افراد و میزان رابطۀ مجذورفی بین ترجیح انتخاب یک

جدول - 6خالصه آزمون مجذورخی برای رابطۀ بین دستبرتری و شروع شمارش باانگشت خاص
دستبرتری

شست

اشاره

کوچک

X2

p

راست

3

1

50

1 / 474

0 / 479

چپ

5

0

51

کل

8

1

101

چ��پ به راس��ت میش��مردند ( .) 2x = ) 3/99( p > 0/047

فرضیۀ سوم
راستدستها و چپدستها از نظر شمارش (قرینه یا مداوم) تفاوت
معن��اداری نداش��تند؛یعنی در هر دو گروه تعداد بیش��تری از افراد به
صورت قرینه میش��مردند ( ( ) 2x = 0/254 p < 0/881جدول.)5
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بحث و تفسیر
نتایج نشان داد که بیشتر افراد راستبرتر ترجیح میدهند با دست
راست بشمارند .این یافته با تحقیق لیندرمن و همكاران ()2011
هماهنگ اس��ت  .آنها نشان دادند که بین ش��رقیها و غربیها از
نظر ش��روع ش��مارش با دست چپ یا راس��ت تفاوت معناداری
وج��ود دارد و درصد معناداری از ایرانیها با دس��ت راس��ت و
درصد معناداری از غربیها با دست چپ میشمارند .اما در مورد
ارتباط دستبرتری و ترجیح شروع شمارش با یک دست ،تحقیق
لیندرمن و همكاران( )2011مش��خص کرد که عادات ش��مارش
ایرانیها و دس��تبرتری ارتباط معناداری ندارند ،در حالی که در
تحقیق ما این تفاوت معنادار بود.
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یک احتمال در مورد این اختالف میتواند تعداد نابرابر چپدستها
و راستدس��تها باش��د .تحقیقات قبلی(همانجا) نشان داده که
ع��ادات متفاوت ش��رقیها و غربیها در ش��مارش بیش از آنکه
به علت تفاوت نظام نوش��تاری باش��د ،ناش��ی از عادات متفاوت
بررسیشده (مثل عادات بررسیشدۀ چشمی )1است ؛ همان طور
که شدت بازتاب نور در اسکنهاي مختلف متفاوت است .تبیین
دیگر در این مورد این است که با توجه به تخصیصیافتگی کنشی
نیمکرههای مغزی و تفاوت چپبرتران و راستبرتران در تسلط
نیمک��رهای انتظار میرو د که این دو گ��روه از لحاظ عملکردهای
ذهنی و ش��ناختی با هم تفاوتهایی داش��ته باشند .در تحقیق ما
در ایران نیز چون تفاوت افراد راستدس��ت و چپدس��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
جانبیش��ده اس��ت که در کودکان کودکس��تانی پیش از اکتساب
ع��ادات خواندن به وجود میآید( لیندرم��ن و همكاران.)2007 ،
يافتههای فيش��ر ( )2008که شروع برتري در شمارش با انگشتان
و دس��تبرتري عمومي را در  445بزرگسال اسكاتلندي بررسي
كرده اس��ت ،نش��ان داد كه  66درصد آزمودنيها ترجيح دادهاند
كه ش��مارش را بر دست چپ آغاز كنند كه به آنها شروعكننده با
چپ گفته ميشود .اين نتيجه از فرضيۀ ارتباط بين اعداد كوچك
و مكان چپ حمايت میکند كه ميتواند نتيجۀ عادت ش��مارش
انگشتي باشد .در تحقیق فیشردرصد شروعكنندهها با دست چپ
در چپدستها و راستدستها یکسان بود که مخالف نتایج این
مطالعه اس��ت .اين يافته پيشنهاد ميكند كه دستبرتري بر دست
آغازكننده در شمارش انگشتي اثر ندارد،اما باید توجه کرد که تعداد
چپدستها و راستدستها در تحقیق مذکور برابر نبوده است.
در تبیی��ن فرضیۀ س��وم نتای��ج با یافتههای تحقی��ق لیندرمن و
همكاران( )2011و کلسو )1984( 2هماهنگ بود ؛ بدین صورت
که  60درصد آزمودنیها انگشتان دو دست را به حالت متقارن و
فقط  30درصدشان به صورت مداوم میشمردند .تحقیق در مورد
هماهنگی دو دست پیشنهاد میکند که حرکات متقارن بر حرکات
نامتقارن ترجیح داده شدهاند ،به صورت روان انجام میشوند و
زودتر شکل میگیرند(کلس��و ،)1984،درشمارش مداوم در هر
دست  ،انگشت آغازینی که شمرده میشود متفاوت است .برتری
کالبدش��ناختی متقارن در کنترل حرکات ،یک مزیت در فعالیت
ماهیچههای مشابه محسوب میشود .این ویژگی سیستم حرکتی،
ترجیح بیش��تر آزمودنیها را در شمارش متقارن توضیح میدهد

(اسپیکرز ،3هيور ،4كلينسرگ 5و وان درلو.)6،1997
نتایج آزمون فرضیۀ چهارم که هماهنگ با تحقیق لیندرمن و همكاران
( )2007است ،نشان میدهد که تقریب ًا همۀ آزمودنیهای غربی عدد
یک را با شست میشمارند و بیشتر آزمودنیهای شرقی با انگشت
کوچک عدد شمارش را شروع میکنند .از آنجا که دستبرتری در
بین نمونههای 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 میکند و آن اینکه مردم آسیای
ش��رقی از راس��ت به چپ و غربیها از چپ به راست میخوانند،
اما این دلیل نمیتواند تنها دلیل برتری عکس شده در دو جمعیت
باش��د .یک علت احتمالی که غربیها بیش��تر با انگش��ت شست
ش��مردن را آغاز میکنند و ش��رقیها با انگشت کوچک میتواند
تفاوتهای��ی در عادات نوعی بررسیش��ده مثل حرکات چش��م
باش��د .این عادات میتوانند بر خطوط افقی نقطۀ میانی ادراکشده
اثر بگذارند .تأثیرات جهت عادات بررسیش��ده میتواند احتمال
تأثیر جهت متضاد خواندن بر تفاوتهای مشاهدهشده در شمارش
انگش��تان را شدت بخشد (ناچس��ون،7آرگامان 8و لوريا.)1999 ،9
به هر حال ،کودکان پیش از اینکه یاد بگیرند که بخوانند و بنویسند
از انگشتان دست برای شمارش استفاده میکنند( .فوسن،)1988 ،10
که این برخالف تأثیر ویژۀ 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 میشود (دهویا 11و اسپلك،12
 ،)2009بنابراین احتمال دارد که عادات شمارش انگشتی به عادات
وارسیش��دۀ چش��م در ادراک بصری (جز خواندن) و س��وگیری
در فضای بصری جانبیش��ده (که از قبل در کودکان کودکس��تانی
وجود دارد) ارتباط داش��ته باش��د (لیندرمن و هم��كاران.)2011 ،
به ط��ور کلی ،نتای��ج پژوهش نش��ان داد که بین دس��تبرتری و
برخی عادات ش��مارش رابطه وجود دارد .بیش��تر راستدس��تها
با دست راس��ت و بیشتر چپدستها با دس��ت چپ میشمرند.
جهت ش��مارش در راستدس��تها از راس��ت به چپ و در چپ
دستها از چپ به راست اس��ت .در مجموع ،یافتههای تحقیقات
مربوط به دس��تبرتری متناقض و تفس��یرها همچنان مبهم است.
در چپدستها و راستدس��تها با دو ساختار و راهبرد متفاوت
9- Luria
10- Fuson
11- De Hevia
12- Spelke

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

1- Eye scan  habits
2- Kelso
3- Spijkers
4- Heuer
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نشور  و همکاران

جامعۀ این پژوهش به افراد تحصیلکرده و رابطۀ متناقض جهت
خواندن و عادات ش��مردن پیشنهاد میشود که در مطالعات بعدی
.تفاوتهای افراد چپدست و راستدست بیسواد نیز بررسی شود
90/6/31 :; پذیرش مقاله89/10/19 :دریافت مقاله

.شناختی مواجه هستیم که هر دو میتوانند این موضوع را تبیین کند
بسیاری از محققان نیز به وجود تفا وتهای شناختی در دستبرتری
تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و عوامل محیطی
 . اش��اره میکنند
 با توج��ه به محدود بودن.نی��ز میتواند ای��ن موضوع را تبیین کند
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