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  چکیده
هـاي شـناختی   سبک هاي فردي افراد بهامروزه براي بررسی تفاوت :دمهقم

هـاي انفـرادي یادگیرنـده    شناختی، روشسبک. شودآنان توجه بسیاري می
هنگام یـادگیري مفـاهیم جدیـد مـورد     است که براي پردازش اطالعات به

هاي شناختی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک. گیرندقرار میتوجه 
گریگوریک با دست برتري در دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیـام نـور و   

 :روش. کاربردي در بهبود نظام آموزش از راه دور است ارائه راهکارهایی
آوري اطالعـات  این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و براي جمع

ــهاز روش ــاي کتابخان ــدانی ه ــبک(اي و می ــنامه س ــناختی پرسش ــاي ش ه
جامعه آماري  .استفاده شد) گریگوریک و پرسشنامه دست برتري ادینبورگ

 این تحقیق دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان تهـران بـا تعـداد    
  200بنـدي تصـادفی   گیري طبقـه نفر و حجم نمونه به روش نمونه 17803

   هاي به دسـت آمـده عـالوه بـر     دادهمنظور تحلیلبه .رفته شدنفر در نظر گ
هاي توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرها و نیز رسم نمودارهاي روش

الزم از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري، تحلیل واریانس یکراهـه بـراي   
رابطه با توجه به نتایج به دست آمده : هایافته. ها استفاده شدآزمون فرضیه

 ـ  انتزاعـی  متـوالی،   ـ شـناختی عینـی  برتري با سـبک داري بین دستمعنی
شناختی بدین صورت که در سبک. تصادفی مشاهده شد ـ  متوالی و انتزاعی

داري نمره بیشتري دریافـت  متوالی زنان راست دست به طور معنی ـ  عینی
ـ      ـ   کردند، در سبک انتزاعی   ر طـو همتوالی زنـان و مـردان راسـت دسـت ب

تصـادفی   ـ  داري باالتراز افراد چپ دست بودند و در سـبک انتزاعـی  معنی
داري نمـرات بیشـتري اخـذ کردنـد کـه بـا       طور معنیمردان چپ دست به

باتوجه به نتایج به دسـت   :گیري نتیجه. باشدهاي پیشین همسو میپژوهش
تواننـد  هاي شناختی بـا دسـت برتـري مـی    تعامل سبک توان گفتآمده می

براي طراحی روش تدریس در نظام آموزش از راه دور بـه   تلویحاتی نوین
  .دنبال داشته باشند

  
تصـادفی،   ـ  متـوالی، انتزاعـی   ـ  عینی( هاي شناختیسبک :يکلید گانواژ

  .برتري، دست)متوالی ـ تصادفی، انتزاعی ـ عینی

Abstract  
 
Introduction: Today, to study the personal differences of 
individuals, much more attention is paid to their cognitive 
styles. Cognitive styles are the individual methods of 
learner that are being considered for data processing at the 
time of learning new concepts. The aim of this research is 
to study the relationship between Gregoric cognitive styles 
and handedness of undergraduate students in Payame 
Noor University and to suggest applicable strategies for 
improving distant education system. Method: This 
research is descriptive and correlation one and the 
librarian and field methods (Gregoric cognitive styles 
questionnaires and Edinburgh handedness questionnaire) 
have been used  for collecting data; Statistical society of 
the research was undergraduate students of  Payame Noor 
University-Tehran Branch, with 17803 individuals and 
sample was considered 200 individuals by random 
classification sampling method. To analyze the obtained 
data, in addition to descriptive methods of variables Mean 
(average) and standard deviation also drawing the 
necessary diagrams for multivariate variance analysis test, 
the one-way variance analysis and Significance tests of 
multivariate models of Wilkes, Pilates, Hutling and Roise 
have been used for testing the hypothesis. Results: 
According to the obtained results, the significanot 
relationship between handedness and concrete-sequential, 
abstract-sequential and abstract-random cognitive styles 
has been observed. In this way that in concrete-sequential 
cognitive style, right-handed women  obtained more 
scores significantly, in abstract-sequential style  right-
handed men and women were significantly higher than 
left-handed ones, and in abstract-random style, left –
handed men obtained higher scores significantly, which is 
in line with previous researches. Conclusion: According 
to the obtained results, it can be told that interaction of 
cognitive styles with handedness can have pursuit new 
implications for design of teaching method in distance 
education system. 

Keywords: Cognitive Styles (Concrete- sequential, 
abstract-random, Concrete -random, Abstract -sequential), 
Handedness. 
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  مقدمه
بررسی اهداف آموزش و پرورش در آستانه هزاره 

فـردي و  دهـد مواجهـه بـا مسـائل     سوم نشان می
اجتماعی پیچیده، مستلزم پرورش افرادي است که 

هـاي متفـاوت در شـرایط مختلـف     بتوانندبه شیوه
  .)1383 دوست،اصفهانی و نشاطآگاهی( بیندیشند

هـاي فـردي و   امروزه بـراي بررسـی تفـاوت   
هـاي شـناختی   شخصیتی نوجوانان، سـبک  ویژگی

هـاي  سـبک . آنان مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
هاي ذهنی عنوان مرز بین توانائیشناختی اغلب به

ــی ــاي شخصــیتی توصــیف  و ویژگ ــیه ــوندم    ش
  .)1995 فولک،وول(

هاي شناختی به عنوان خصوصیت افراد سبک
دهی و پردازش و رویکرد پایدار آنها براي سازمان

و بازنمایی اطالعات و دانش به ایـن کـه چگونـه    
هـاي دریافـت، ادراك و بازنمـایی    مغز انسـان راه 

کنـد، اشـاره   دنیاي پیرامـونش را سـازماندهی مـی   
هـا، روابـط   بـر ایجـاد گـروه   هـا  این سـبک . دارند

گذارنـد و  هاي مدیریت اثـر مـی  اجتماعی و شیوه
   وقـایع پیرامـون خـود     هاینکه فـرد چگونـه دربـار   

کند و واکنش نشـان  گیري میاندیشد و تصمیممی
  .)2000، 1رایدینگ( دهد، نیز اثر گذار استمی

ــاالدینو، ــالی، ماســی و مارچشــی پ  )1997( پ
تخصصـی پـردازش   هـاي  شـناختی را شـیوه  سبک

داننـد کـه در اکثـر تجـارب     افراد می اطالعات در
مربوط به ادراك، یادگیري و حافظه خود را نشان 

  .دهدمی
به یک الگـوي عـادتی یـا     معموالً 2واژه سبک

ــاري اطــالق مــی   .شــودروش ترجیهــی انجــام ک
  .)1995 ،3گریگورنکو و استرنبرگ(

رفتار انسـان  ها و از آنجایی که تمامی فعالیت
شود و سبک بر پایه الگو و سبک خاصی انجام می

                                                        
1. Riding 
2. Syyle 
3. Grigorenko & Sternberg 

شناختی جزء الینفک از شخصیت و بخش اصـلی  
باشد، در این زمینه تحقیقات بسیاري انجـام  آن می

 هشـناختی نتیجـ  تحقیق بر روي سبک. گشته است
در زمینـه  ) 1932(ورت  و رنـون  لپکارهاي اولیه آ

ـ . بـوده اسـت   4مربوط به حرکت بیـانگر  جـاي  ه ب
شناختی همچنین به سبک متغیرهاي حرکتی بیانگر

ی به یهاي ترجیحی پایدار فردي در پاسخگوطرق
هــا کنــد کــه از طریــق ایــناطالعــات اشــاره مــی

گیرند و در بسیاري کارکردهاي شناختی انجام می
هـاي مختلـف   هاي گوناگون و موقعیتاز فعالیت

ـ  .اندثابت صـرفاً یـک کـارکرد     ،عبـارت دیگـر  ه ب
کننـده فـرم ادراك   تنها تعیین 6یا موقعیت 5عقالنی

ــت  ــر نیس ــه ؛تفک ــت   ،بلک ــفات ثاب ــین ص همچن
سریواستاوا، (شخصیتی نیز در این امر دخیل است 

1382 .(  
شناختی را اولین بـار آلپـورت در سـال    سبک

به کار گرفت و روش معمول فرد براي حل  1937
. ، تفکـر، ادراك و یــادآوري توصـیف کــرد  مسـأله 
ناختی عبارت است از یک رویکرد عادتی شسبک

اي از ثبات و پایداري براي پردازش ذاتی با درجه
که درگیـر کارهـاي شـناختی    اطالعات در هنگامی

) ، تفکر، درك کردن و به خاطر آوردنمسألهحل (
ــی  ــت، م ــد اس ــن(باش ــولز و .)2006، 7هولس     ک

شناختی را بـه عنـوان   سبک) 2007( 8بروئکوندن
و ) درك(هـا را دریافـت   راد محـرك روشی که افـ 

را بـراي هـدایت رفتارشـان     چگونه این اطالعات
دهنـد، تعریـف کردنـد و    مورد اسـتفاده قـرار مـی   

شناختی به ابعـاد روانـی کـه اسـتمرار را در     سبک
دهـد،  نشـان مـی   ودشـناختی خـ   روشهاي کارکرد

                                                        
4. Experssive Movement  
5. Intellectual Task  
6. Situation  
7. Howless 
8. Cools & Vanden Broeck 
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خصوصاً در رابطه با دریافت و پردازش اطالعات 
  ).2008،  1کوژونیکونکوا و بالژ( نمایداشاره می

واسطه گریگوریک معتقد است که افراد به
تصادفی یا هاي تجارب عینی و انتزاعی به روش

گیرند که این منجر به چهار سبک متوالی یاد می
 ـ متوالی،  ـ متوالی، انتزاعی عینی( یادگیري
گردد می) ـ تصادفی ـ تصادفی، عینی انتزاعی

  ).2000 ،2کوئلته(
هاي شناختی گریگوریگ افراد بر اساس سبک

ـ متوالی،  عینی: شوندبه چهار گروه تقسیم می
           ی و ـصادفــ ت یـزاعـوالی، انتــ مت یـزاعـانت

 .تصادفی ـعینی
این یادگیرندگان  :3متوالی ـ افراد عینی )الف

هاي مستقیم و دست اول را ترجیح و تجربه
 گانه نشان اي در حواس پنجالعادهتوانایی فوق

ها آن. برنداز جلسات علمی لذت می. دهندمی
گرا هستند که از شناس و کمالوقت افرادي منظم،

نمایند و با رسوم مخالفت تغییرات اجتناب می
ورزند و براي سازماندهی اطالعات به نمی

 .)1997، 4تیلور(رویکردي گام به گام تمایل دارند 
هاي آرام و د معموالً محیطاین افرا ،همچنین

 دهندساختارمند و باثبات را ترجیح می
 .)1982گریگورك، (

گیرندگان این یاد :5متوالی ـ افراد انتزاعی) ب
اي در نماهاي نوشتاري، کالمی العادهتوانایی فوق

دوست دارند بخوانند، گوش . و تصویري دارند
هرگز  اند،چون در کالم قوي. دهند و نگاه کنند

 هآنها شیو. هاي کوتاهی با دیگران ندارندمکالمه
 ،است اي منطقی و اساسیارائه متوالی را که شیوه

دانند دهند و جلسات را اتالف وقت میترجیح می

                                                        
1. Blazhenkova & Kozhevnikov  
2. Quellette  
3. Concrete Sequential (CS)  
4. Taylor    
5. Abstract  Sequential (AS) 

ها و این افراد ایده ،همچنین ).1997تیلور، (
اي منطقی و نمایند و به گونهنمادها را ارزیابی می

 د و از پراکندگی اجتناب اندیشنگام به گام می
  ).2008 ،6برگستینر واوري ( ورزندمی
این یادگیرندگان  :7تصادفی ـ افراد انتزاعی) ج

در درك خلق و خو استعداد دارند و از قدرت 
آنها . کنندشان به نفع خود استفاده میشهودي

نیافته، نظیر هاي سازماندهند در محیطترجیح می
گروهی، آموزش ببینند و هاي ها و فعالیتبحث

شدن در جلسات علمی را فرصتی براي اجتماعی
نظر بگیرند و با قوانین غیر ضروري محدود 

ند، اانرژي هچون پیوسته در حال تخلی. نشوند
واقعاً  ،در حالیکه ؛ممکن است فعال به نظر برسند

ها هنگام بحث و گفتگو از آن .طور نیستاین
کنند و از می ها استفادهحرکات بدن و دست

احساس عمولی و افراد سرد و بیهاي مفعالیت
این افراد به ). 1997تیلور، ( آیدششان نمیخو

    تجربیاتشان نیازمند  هزمان براي تفکر دربار
  .)2000، کوئلته( نگرندباشند و افرادي کلمی
این یادگیرندگان  :8تصادفی ـ افراد عینی) د

هاي کوچک کار گروهدوست دارند مستقالً  یا در 
هاي کوشش و خطا طریق روش کرده و از

ممکن . آزمایش کنند و سریع به نتیجه برسند
است دیر به جلسات برسند و اگر احساس کنند 

نها آ. کننداي ندارد، فوراً آن را ترك میکه نتیجه
دوست دارند  . ر هستند نه پیروجو و رهبمخاطره

 ؛کارها باشندول ؤمور را به عهده بگیرند و مسا
و  "کنمنمی"کارگیري کلماتی نظیر از به ،همچنین

کنند و در محیط رقابتی اجتناب می "توانمنمی"
باید توجه نمود که این  .)1997تیلور، (اند موفق

کوئلته، ( باشندفراد مستقل و شهودي نیز میا
2000(.  

                                                        
6. Avery & Bergsteiner 
7. Abstract  Random (AR)  
8. Concrete Random  (CR) 
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  .)1995استرنبرگ و گریگورك، ( هاي مختلف گریگوركتوصیف سبک .1جدول 

 
 

انجمن ملی مدیران ) 1979(در سال 
مدارس راهنمایی آمریکا مبادرت به ایجاد 

نموده و فرضیه  هاي شناختیشبکه سبک
کید بر سیستم پردازش أعمده این انجمن ت

داري و یادآوري اطالعات در یادگیري، نگه
  . مطالب بوده است

ی ـاختـشنکـسب هارـدربایی ـهشهژوـپ 
: گریگورك صورت گرفته است از جمله

با استفاده از ) 1999( 1سیدل و انگلند
هاي شناختی گریگورك، سبک هپرسشنام

هاي یادگیري دانشجویان را با سبک هرابط
ها براي تدریس و هاي ترجیحی آنروش

دانشجویان متوالی به : امتحان بررسی کردند
تکالیف خانه و نظم  هاي ساختار یافته،روش

 ،کهحالی در ؛انددر تدریس تمایل داشته
دادند مطالب دانشجویان تصادفی ترجیح می

هاي ها و فعالیترا با شرکت در بحث
ابراز نظرهاي شخصی را  هگروهی که اجاز

پیام مهم این . بگیرند نمود،برایشان فراهم می

                                                        
1. Seidel & England  

پژوهش این بود که چه بسا ناهمخوانی 
هاي یادگیري با سبک هاي تدریسروش

انگیزشی و عدم موفقیت دانشجویان علت بی
ها در تحصیلی آنها باشد، نه ناتوانی آن

  ).1999سیدل و انگلند، (تحصیل 
برخی  هدر بررسی رابط) 1999( 2اوبرین
شناختی هاي دانشجویان با سبکاز ویژگی

شناختی دانشجویان ترجیحی آنها، بین سبک
دانشجویان پسر : دختر و پسر تفاوت یافت

 تصادفی ـ متوالی و نیز عینی ـ بیشتر انتزاعی
که دانشجویان دختر بیشتر ، در صورتیبوده

  ).  1999اوبرین، ( اندتصادفی ـ انتزاعی
هاي یادگیري شناختی در ثیر سبکأت

پیشرفت تحصیلی در سال اول دانشگاه 
در ) 2001(و همکاران  3توسط دریسدیل

 هدانشجو در دور 4546نوزده درس روي 
. اي مورد بررسی قرار گرفتساله 4زمانی 

نتایج این بررسی نشان داد که در یازده درس 

                                                        
2. O’Brien  
3. Derysdale  

  تعاریف  هاسبک

  متوالی  ـ عینی
تصادفی تمایل به تمرکز بر واقعیات عینی و اشیاي  ـ افراد عینی . اشاره به نظم ، تمرین و ثبات دارد

  .فیزیکی دارند و عقاید را از طریق حواس ارزشیابی می کنند

  متوالی ـانتزاعی
متوالی تمایل به تمرکز بر جهان عقالنی و تفکر  ـافراد انتزاعی . .اشاره به تحریکات ذهنی محیط دارد

  .ترکیبی منطقی دارند و اطالعات را از طریق قاعدة شخصی ارزشیابی می کنند

  تصادفی ـ انتزاعی
تصادفی تمایل به تمرکز بر جهان احساسها و  ـافراد انتزاعی . اشاره به آزادي فیزیکی و هیجانی دارد

  .هیجانها دارند و عقاید را از طریق راهنمایی درونی ارزشیابی می کنند

  تصادفی ـ عینی
تصادفی تمایل به تفکر شهودي و غریزي دارند و  ـافراد عینی . اشاره به محرکهاي محیطی آزاد دارد 

  .براي ارزشیابی عقاید به دالیل شخصی متکی هستند؛ از این رو ، به ندرت قدرت بیرونی را می پذیرند
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از نوزده درس، پیشرفت تحصیلی براساس 
 ،همچنین. دار بوده استسبک یادگیري معنی

قلمروهاي مربوط به علوم و ریاضی براي 
تر بوده و متوالی مناسبیادگیرندگان 

یادگیرندگان تصادفی در دروس هنرهاي 
علوم  هبه عالوه، حوز ؛اندتر بودهموفق 1زیبا

ها ارزش یکسانی  اجتماعی براي تمامی سبک
  ). 2001دریسدیل و همکاران، (داشته است 

 یـرایـالقانـن، سلطـسب، روئیـنیـحسین
هاي شناختی رابطه سبک"به بررسی ): 1385(

با  عوامل شخصیتی دانشجویان کارشناسی 
 در این تحقیق. است پرداخته "دانشگاه تبریز
نفر از دانشجویان مقطع  377که بر روي 

شناختی با کارشناسی انجام گشته، بین سبک
توجه به عوامل شخصیتی و همچنین بین 

هاي هاي یادگیري با جنسیت و گروهشیوه
تحصیلی تفاوت وجود داشته است و 

هاي نگرایی، همبستگی مثبتی با شیوهبرو
یادگیري تجربه عینی و آزمایشگري فعال و 

    لی و ـمأـت هدـاهـی با مشـگی منفـهمبست
سازي انتزاعی داشته و ابعاد دلپذیري و مفهوم

یادگیري فعال  هبودن نیز با شیوبا وجدان
رابطه مثبت و با تجربه عینی و مشاهده 

  بعاد روان ملی رابطه منفی دارد و اأت
پذیري نیز با هیچکدام خویی و انعطافرنجور

نداشته هاي یادگیري ارتباط معناداري از شیوه
، راییـالقانـسلط ن،ـسب، روئیـنیـحسین(است 
1385 .(  

مطالعات الکتروفیزیولوژیکی،  پیشرفت

                                                        
1. Fine Arts 

هاي مغز و اینکه هر شدن نیمکرهمقوله جانبی
حمایت از کارکرد ها ظرفیت یک از نیمکره

باشند، مطرح و مورد خاصی را دارا می
مولفس و ( حمایت قرار گرفته است

  .)1988 ،2سگالویتز
هاي نیمکره یافتگیدر ارتباط با تخصیص

ها در مغز، برخی معتقدند که این نیمکره
آغاز تولد براي کارکرد شناختی خاصی 

هاي اولیه، در سال ،بلکه ؛یابندتخصیص نمی
ها به صورتی تحولی فتگی نیمکرهیاتخصص

از  ،برخی دیگر از محققین. گیردشکل می
 ناگیالکی و لوي و )1973(جمله آنت 

یافتگی اند که تخصیصعنوان نموده) 1973(
 شودطور وراثتی تعیین میهها بنیمکره

  .)1988 مولفس و سگالویتز،(
بارزترین عدم تقارن کارکردي در انسـان  

اعمـال دسـتی اشـاره دارد    به عدم تقـارن در  
) 1386جعفري، کریمی، سازمند و مالیـري،  (

و دست برتري یـا تـرجیح دسـتی بـه عنـوان      
هایی که بـا  ترجیح غالب یک دست در آزمون

اسـت  شود تعریف شـده  یک دست انجام می
  ).1385پور، علی(

ها حداقل از ها و چپ دستراست دست
ــه هدور ــدگی کــردهپارین ــاهم زن ــد ســنگی ب ان

هـا  دسـت اما چپ ؛)2004 ،3فایري و ریموند(
هاي انسانی در اقلیت بوده و جمعیت هدر هم

درصـد جمعیــت را   10هسـتند یعنـی حــدود   
  ).2004 ،4پیموند و پونتیر( شوندشامل می

                                                        
2. Molfese & Segalowitz  
3. Faurie & Raymond  
4. Paymond & Pontier  

130 



  
  

  1393زمستان  )ویژه نامه(پژوهشی شناخت اجتماعی  دوفصلنامه علمی ـ

  
 

ــورعلــی ــزان شــیوع راســت  )1385( پ می
برتـري را بـه   تـوانی و چـپ   سـو  دو برتـري، 
درصد گزارش کـرده   7و  7/10، 7/82ترتیب 

در پژوهش دیگـري بـر روي کودکـان    . ستا
تـوانی   سـو  سال میزان چپ برتري و دو 6ـ9

 5/9گزارش کرده و در میان گروه سـنی  % 15
ــال  ــوش و  % 11س ــراد تیزه ــراد % 4/16اف اف

  .)1،1992رگال(انددست بودهعادي چپ
برتـري  برخی پژوهشگران از مزایاي چپ

ــی  ــخن م ــز س ــن نی ــه ای ــد، از جمل ــه، گوین     ک
گـذارد و در  بر شیوه تفکر اثر مـی  دستیچپ
ها پـردازش اطالعـات بـه صـورت     دستچپ

هـاي  همزمانی دیداري اسـت یعنـی در روش  
هــاي دانشــگاهی کــه و آمــوزش مســألهحــل 

تر عمـل  برترها، قويمستلزم بینایی باشد چپ
هــاي یـا در شـته   .)1989 ،2لوانــدر( کننـد مـی 

هـا بیشـترند و   دستمهندسی و معماري چپ
ي ادراك فضایی چپ آنها نیـز بیشـتر   توانمند

  ).2009 ،3کلب و ویشو( برترهاستاز راست
معتقد بر این اسـت کـه   ) 1973(ارنستین 

چپ مستعد تفکـر تحلیلـی و منطقـی     هنیمکر
عنـوان  ) 1998( درحالی کهبانیچ وهلـر  ؛است

هاي کند که این نیمکره براي پردازش دادهمی
ــت   ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــرت( کالم  ،4روب

2003.(  
معتقد است که افراد ) 2002، 1992(آنت 

چپ دست گرایش به عملکرد فضایی بهتـري  
ــت    ــه افــراد راس ــبت ب ــت دارنــد و  نس     دس

                                                        
1. Regal  
2. Levander  
3. Kolb & Wisho  
4. Roberts  

، 5پردازان دیگـري چـون پیتـرز، ریمـوز    نظریه
بــر ایــن  ) 1969(و لــوي  )2006( 6منینــگ

دسـت  دست برترهـا و چـپ  باورند که راست
 ددهـی مـخ متفـاوت هسـتن    برترها در سازمان

  ).1997 ،7هیبارد(
چپ دسـتی را از جنبـه    ،برخی مطالعات

طـور مثـال،   به. اندشناختی بررسی کردهآسیب
دسـت گـزارش   کاهش طول عمر افـراد چـپ  

شده که ممکن است به خاطر تصادفات ناشی 
ــراي   ــه بـ ــد کـ ــانی باشـ     از زنـــدگی در جهـ

ها ساخته شده اسـت، امـا برخـی    دستراست
ــاوت در طــول ع  ــن تف ــل دیگــر ای   مــر را قای

  ).1991 ،8کورن و هالپرن( شوندنمی
هـا  دسـت محققان بازداري بیشتر در چپ

و به طـور  ) 2009رایت، هاردي و ویلسون، (
دسـتی بـا اخـتالالت روان    کلی ارتبـاط چـپ  

ــی آســیب ــی ون، (شناســی و ایمن ؛ 1994مکن
  .اندرا گزارش کرده) 2001مندال دوتا، 

برتـري  معتقد است که چپ ) 1974(میلر 
  هــاي مغــزي اوایــل زنــدگی ناشــی از آســیب

باشـد و پـژوهش دیگـري حـاکی از ایـن      می
هـا سـه برابـر بیشـتر از     دسـت است که چـپ 

سایرین مشکالت رفتاري و تحلیل و عملکرد 
ــا ــادگیري ویپ ــد  ین در حافظــه ی توجــه دارن

   دانســالر، رمادهــانی، کــومن، گروبــی، ون  (
  ).2006یوتراون،  و فورسون

در برسی دانشـجویان فـوق   ) 1969( لوي
هـا نمـرات   دسـت لیسانس دریافـت کـه چـپ   

                                                        
5. Reimers 
6. Manning 
7. Hibbard 
8. Coren & Halpern 
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هـا در هـوش   دستتري نسبت به راستپایین
  .)1997 ،1هیبارد( آورنددست میهفضایی ب

ــتالالت  چــپ ــه اخ ــان ب ــتی در مبتالی دس
ــرع   ــل ص ــوژیکی مث ــون، (نورول ــافته، بولت ش

ــانر و همکــاران،  ــانوچ، ارک ســندرم ) 1995م
ــ(داون  ــانوس،بتج ــم )1985 ا و مکم ، اوتیس

ــانوس، ( ــورنیش و مکم ــم)1996ک ــوانی ، ک ت
ــی  ــورمی و  (ذهنـ ــاکادامی، پـ ــرویس، سـ گـ

ــادو،  ــکیزوفرنی ) 199آلوریـ ــرانکس، (اسـ فـ
  .گزارش شده است) 2007

برترهـا  راست) 1994( بر پایه نظریه آنت
اي چـپ  به احتمال زیاد داراي تسلط نیمکـره 

کالمی براي براي زبان هستند، از راهبردهاي 
کننـد و بـراي توانـایی    حل مسائل استفاده می

 ارنستین .باشندفضایی، ضعیف و در خطر می
راست  همعتقد بر این است که نیمکر) 1973(

نگـر و شـهودي   مستعد فرآیندهاي فکري کلی
 3همچنـین بـانیچ وهلـر    ).2008 ،2برانون( است

راسـت   هعنوان کرده است که نیمکـر ) 1998(
هـاي  طالعـات در تحلیـل داده  براي پردازش ا

ــت  ــه اس ــاص یافت ــرت( فضــایی اختص  ،4روب
2003.(  

ــا ــبک ییاز آنج ــه س ــناختی  ک ــاي ش ه
ــازماندهی،    ــراد در س ــدار اف ــیات پای خصوص
ــونگی    ــات و چگ ــایی اطالع ــردازش، بازنم پ

دهی دنیاي پیرامـون  دریافت ادراك و سازمان
ــز اســت ــ ،توســط مغ ــیهب ــن نظــر م رســد ای

ــاماندهی     ــرل و سـ ــت کنتـ ــا تحـ    کارکردهـ
                                                        
1. Hibbard 
2. Brannon 
3. Batig Vehlar 
4. Roberts 

ــره ــز مــی   نیمک     . باشــدهــاي خاصــی از مغ
) 1994، 1973(گونه که تحقیقات آنـت  همان

- حاکی از آن است که در راستاي تحول سال

ــدگی  ــه زن ــه نیمکــره هــاي اولی هــاي مغــز ب
کارکردهاي شناختی خاصـی تخصـیص پیـدا    

صـوص  انتظار منطقی در خ ،بنابراین ؛کنندمی
شدن مغـز  هاي شناختی و جانبیارتباط سبک

هــاي تحقیقــات یافتــه ،در مجمــوع.  رودمــی
 هاي شـناختی و سبک مربوط به دست برتري

  .متناقض بوده و تفسیرها همچنان مبهم است
هاي بایست توجه نمود که انواع سبکمی

و ) ونـرتـکین، کـویت(اً ـی مخصوصـاختـشن
یادگیري کلب شناختی رایدینگ و سبک سبک

ولی  ،مورد تحقیقات بسیاري قرار گرفته
شناختی گریگورك در ایران مورد توجه سبک

اي و پس از بررسی کتابخانه( واقع نگشته
توان گفت هاي اینترنتی و اطالعاتی میسایت

که کسی در ایران در این زمینه تحقیقی را 
و با توجه به اینکه  در  )انجام نداده است

شناختی تحقیقاتی از چندین  هايحوزه سبک
سال پیش تاکنون در کشورمان شروع گشته 

ثیر دست برتري أولی کسی در زمینه بررسی ت
سبک شناختی گریگورك تحقیقی را چه  بر

در خارج و چه در داخل کشور، انجام نداده 
هاي این تحقیق داراي بازتاب ،لذا ؛است

باشد و موضوعات شناختی و آموزشی می
هاي شناختی با مطالعه سبکراي جدیدي را ب

هاي متفاوت از دیدگاه در نظر گرفتن جنبه
  .نمایدهاي عصبی ارائه میشبکه

هـا مطـرح و   الؤدر پژوهش حاضر این س
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ــدند ــی ش ــا :بررس ــوع   آی ــیت و ان ــین جنس   ب
 ـ  متوالی، انتزاعی ـ عینی(هاي شناختی سبک

) تصـادفی  ـ  تصادفی، انتزاعی ـ  متوالی، عینی
تفـاوت  افراد راست دست و چـپ دسـت    در

 دارد؟ وجود
  

  روش
بـراي  : ـ جامعه آماري و گـروه نمونـه  الف

برتري بـا متغیرهـاي   بررسی رابطه میان دست
در پـژوهش   هـاي شـناختی  گفتـه سـبک  پیش

زن و  100شـامل  (آزمودنی 200حاضر تعداد 
نفـر   100دست و نفر چپ 100که ) مرد 100

ــه   ــه روش طبق ــت ب ــت دس ــان راس اي از می
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور 

 در دسترس و داوطلبانـه استان تهران به طور 
هــا بــراي انتخــاب آزمــودنی. انتخــاب شــدند

مرکــز و واحــد دانشــگاهی اســتان  19ابتــداد 
 8در نظر گرفتـه شـده و از میـان آنهـا     تهران 

واحد دانشگاهی به طور تصادفی انتخاب شد 
داوطلبانـه  دانشگاهی بـه طـور   و از هر واحد 

 شرکت کنندگان راست دست و چـپ دسـت  
آوري اطالعـات از  جهت جمع. انتخاب شدند

ــنامه  ــبکپرسشـــ ــناختی ســـ ــاي شـــ هـــ
و پرسشنامه دست برتري  )1979(گریگوریک
  .استفاده شد) 1970(ادینبورگ 

هاي پرسشنامه سبک)1: ـ ابزار تحقیقب
توسـط  ایـن پرسشـنامه    :شناختی گریگوریک

شـامل  ) 1979( 1گریگوریک دیل و اورورکـه 
هـا در طیـف چهـار    گویه کـه ایـن گویـه    40

                                                        
1 . Dale & O'Rourke 

اي لیکـرت از کـامال مـوافقم تـا کـامال      درجه
پایــایی و . اســتمخـالفم نمــره گــذاري شـده  

روایی پرسشنامه توسط گریگوریک رادیـل و  
اورورکه محاسبه شده است و پایـایی آزمـون   

ــا اســتفاده از روش محاســبه آلفــا  ــا  89/0ب ت
 85/0و با اسـتفاده از روش بازآزمـایی    93/0
. براي هـر چهـار سـبک بـوده اسـت      88/0تا 

رئایی سازه و روایـی پـیش بـین بـا محاسـبه      
 55/0همبستگی بین نمرات آزمـون اسـناد از   

دسـت آمـده   براي هر چهار سبک بـه  76/0تا 
  ).1386 اسفندآباد،پور و شمسامامی( است

  
            آزمون کرونباخ پیشمقدار آلفاي . 2جدول 

  .یک از متغیرها براي هر

  
شـود  مشـاهده مـی   2همانطور که در جـدول  

اعتبــار پرسشــنامه در حــد قابــل قبــول و قابلیـت  
  .مطلوبی است

ایـن  : پرسشنامه دسـت برتـري ادینبـورگ   ) 2
سـاخته شـده   ) 1971(پرسشنامه توسط اولد فیلـد  

گویـه اسـت، روایـی و اعتبـار ایـن       10که شامل 
پرسشنامه در کشورهاي مختلف مورد بررسی قرار 

ــژوهش علــی ــور و آگــاه هــریس گرفتــه و در پ پ
بــه % 97آلفـاي کرونبــاخ آزمـون مــذکور   ) 1386(

بسـتگی دو نیمـه  همچنـین هم  .دست آمده اسـت 

مقدار آلفاي 
 کرونباخ

االت ؤتعداد س
 مقیاس

 عنوان مقیاس

704/0 متوالی ـ عینی 10   

761/0 متوالی ـ انتزاعی 10   
721/0 تصادفی  ـعینی  10   
709/0 تصادفی  ـانتزاعی  10   
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ــون  ــت % 94آزم ــده اس ــزارش ش ــاس . گ ــر اس  ب
دستورالعمل، پرسشنامه دسـت برتـري ادینبـورگ    

شود که عـددي بـین   نمره جانبی شدن محاسبه می
نشـانه راسـت   + 100عـدد  . است -100تا + 100

نشانه چپ دستی کامـل   -100دستی کامل و عدد 
  ).1386پور، علی(است 
بـراي  : هـا ـ شیوه تجزیـه و تحلیـل داده  ج

 هاي این پژوهش با استفاده ازتجزیه و تحلیل داده
هـاي توصـیفی   روش عالوه بر 17SPSSافزار نرم

میــانگین و انحــراف معیــار متغیرهــا و نیــز رســم 
نمودارهاي الزم از آزمون تحلیـل واریـانش چنـد    

هـاي  آزمون  راهه ومتغیري و تحلیل واریانس یک
نـر، پیالئـی،   هاي چند متغیري ویکداري مدلمعنی

  .ها استفاده شدن فرضیههوتینگ و رویز براي آزمو
  

  هایافته
 آزمون تحلیل واریـانس تـأثیر دسـت    3 در جدول

 .آورده شده است برتري بر سبکهاي شناختی

  
  .هاي شناختیآزمون تحلیل واریانس تأثیر دست برتري بر سبک .3جدول 

متغیر 
مجموع   متغیر وابسته  مستقل

  مجذورات
 هدرج

  آزادي
میانگین 
  مجذورات

مجدور 
  F  سهمی اتا

سطح 
  خطا

توان 
  آزمون

ري
 برت

ت
دس

  

  512/0  047/0  00/4  020/0  72/62  1  72/62  سبک عینی متوالی
  974/0  00/0  44/15  073/0  72/176 1  72/176  سبک انتزاعی متوالی
  300/0  151/0  08/2  010/0  44/23 1  62/33  سبک عینی تصادفی

  0615/0  025/0  12/5  0  025/0 1  20/83  سبک انتزاعی تصادفی
  069/0  687/0  16/0  001/0  12/21 1  12/21  سبک هاي شناختی  

  
شـود  مشـاهده مـی   3که در جدول  طورهمان

هاي شـناختی  سبکداري بین نمرات تفاوت معنی
)16/0=F( ، تصــادفیســبک عینــی )08/2=F(  در

ولی  ؛ها مشاهده نشدها و چپ دستراست دست
متوالی  ـ  داري بین نمرات سبک عینیتفاوت معنی

)00/4=F( متـوالی  ـ  انتزاعـی ، سبک )44/15=F( ،
ــی  ــبک انتزاعـ ــادفی ـ     سـ      در  )F=12/5( تصـ

داري ها در سطح معنیدستها و چپدستراست
  . شد مشاهده 05/0

  
  .تعامل جنسیت و دست برتري در سبک عینی متوالی. 1 نمودار
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 ـ دهد که میزان سبک عینیمینشان  1نمودار 
دست بیشتر از استرمتوالی در بین دانشجویان 

باشد و زنان نمرات دست میدانشجویان چپ

دست هنسبت به مردان در این متغییر بباالتري 
  .آورندمی

  

  
  .تعامل جنسیت و دست برتري در سبک انتزاعی متوالی .2 نمودار

  

 ـ دهد که سبک انتزاعینشان می 2نمودار 
دست چه دختر و متوالی در بین دانشجویان راست

  .باشددست میچه پسر بیشتر از دانشجویان چپ

  

  
  .تعامل جنسیت و دست برتري در سبک انتزاعی تصادفی. 3 نمودار

  
 ـ دهد که سبک انتزاعینشان می 3نمودار 

بیشتر  پسر دستتصادفی در بین دانشجویان چپ
  .باشددست میاز دانشجویان راست

  

   بحثو  گیرينتیجه
 آنــتنتـایج کلــی پـژوهش حاضــر بـا تحقیقــات    

ــوي)1973( ــاگیالکی و ل ــولفس و ) 1973( ، ن و م
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ــگالوتیز ــی )1988( س ــرمبن ــیص ب ــافتگی تخص ی
ها طور وراثتی بوده و هریک از نیمکرههها بنیمکره

باشند ظرفیت حمایت از کارکرد خاصی را دارا می
شناختی و ساختار و عملکرد مغز از دیدگاه عصب

هاي معیار خوبی براي شناخت همه شاخه تواندمی
شناختی افراد باشد علوم از جمله یادگیري و سبک

تـوان  باشد و از نتایج حاضر چنـین مـی  همسو می
طور با توجه به ساختار گیري کرد افراد هماننتیجه

چـپ یـا   فیزیولوژي مغز تمایل به برتري در دست
کنند افراد از بدو تولد نیز تمایـل  راست را پیدا می

ود هسـتند کـه   شناختی خـاص خـ  به داشتن سبک
ــدشــناخت آن مــی ــراد را در مســیردهی و  توان اف

  .کننده باشدراهنمایی تحصیلی و شغلی کمک
دهد که بین آمده نشان میدستهتحلیل نتایج ب

ـ   شـناختی عینـی  متغیرهاي دست برتري با سـبک 
تصـادفی   ـ  متـوالی و انتزاعـی   ـ انتزاعـی  متـوالی، 

ه در صورت کبدین. داري وجود داردتفاوت معنی
دسـت بیشـترین   زنان راسـت  متوالی ـ  سبک عینی

متـوالی   ـ  نمره را اخذ کردند و در سبک انتزاعـی 
دست بیشترین نمره را کسـب  زنان و مردان راست

تصـادفی دانشـجویان    ـ  کردند و در سبک انتزاعی
   بیشــتر از  داريطــور معنــیهدســت پســر بــچــپ
  .باشدهاي دیگر میگروه

دار حاضر مبنی بر تفـاوت معنـی  نتایج تحقیق 
 متـوالی بـا   ـ  دسـت در سـبک عینـی   زنان راسـت 

که معتقد اسـت افـراد    )1997( هاي تیلورژوهشپ
هـاي  تجربـه  متـوالی  ـ  شناختی عینـی داراي سبک

مستقیم و دست اول را تـرجیح داده و از حـواس   
ــوق  ــه ف ــادهپنچگان ــتند، الع ــوردار هس از  اي برخ

 افـرادي مـنظم،  برنـد و  جلسات علمی لـذت مـی  

گرا بوده و خواستار پیـروي از  شناس و کمالوقت
باشـند و طبـق تحقیقـات    رسوم و سازماندهی می

افـراد داراي  که معتقد اسـت   )1982( گریگوریک
هاي آرام و سـاختارمند  طمتوالی محی -سبک عینی
و پیـرو  دهنـد  ثبات ترجیح میهاي بیرا به محیط

نـی برتـرجیح   مب) 1999( تحقیقات سیدل و انگلند
هـاي  روش شـناختی متـوالی بـر   دانشجویان سبک

همسـو   ،باشـند ساختاریافته و نظم در تدریس مـی 
باشد و بر پایه نظریـه آنـت کـه معتقـد اسـت      می

برترها داراي تسلط نیمکره چپ براي زبـان  راست
بـوده و از راهبرهــاي کالمــی بـراي حــل مســائل   

  کننــد و در توانـایی فضـایی ضــعیف   اسـتفاده مـی  
هاي بارز و مسلم زنان و افـراد  باشند با ویژگیمی

و پیـرو تحقیقـات   باشـد  دست همسـو مـی  راست
ــتیز اوري، ــرادي دارا )2008( برگس ــایی اف ي توان

توان نتیجه می ،بنابراین ؛نوشتاري و کالمی هستند
پژوهش فـوق را چنـین تبیـین کـرد کـه زنـان در       

ی هایدهند از ریسک و فعالیتجامعه ما ترجیح می
مشخصی ندارد دوري کـرده و   که افق آینده کامالً

خـص زمـان خـود در    نسبت به تنظیم امـور و بال 
زندگی نسـبت بـه مـردان اهمیـت بیشـتري قائـل       

شـناختی  گیـري ایـن سـبک   شکل ،بنابراین ؛هستند
توانـد تبیـین یکـی از    متوالی در زنـان مـی   -عینی

دالیل این امر که چرا زنان در جامعه ایرانی بیشتر 
به تحصیل و انجام کارهاي اداري گرایش داشته و 

از نتیــایج  .باشــدمـی  ،تــر از مـردان هســتند موفـق 
کـه   گیري کـرد توان چنین نتیجهتحقیقات فوق می

هاي آموزش از راه چون اغلب دانشجویان دانشگاه
  دور ازجمله دانشـگاه پیـام نـور را زنـان تشـکیل      

صـد  در 7/82پـور  دهند و پیرو تحقیقات علـی می
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دهنـد در  دسـت تشـکیل مـی   آنان را افراد راسـت 
هاي آموزشی برپایـه نیازهـاي   صورت تغییر برنامه

ــراد مــی ــن اف ــا  ای ــوان شــرایطی ایجــاد نمــود ت ت
بیشــتر بــه ادامــه تحصــیل  هدانشــجویان بــا انگیــز

هاي تحصـیلی بیشـتر در آنـان    پرداخته و موفقیت
  .ایجاد کرد

و  کـه زنـان  نتایج پژوهش حاضر مبنی بر این
داري داراي سـبک  طور معنیهدست بمردان راست

 هـاي تیلـور  بـا پـژوهش   متوالی هسـتند  ـ  انتزاعی
 ، ارنسـتین )1969( ، لـوي )2000( کوئلته ،)1997(
باشـد و  همسـو مـی   )1998( ، بانیچ وهلر)1973(

با توجـه   :توان چنین تبیین کردنتایج حاصل را می
پیـام  هاي موجود در دانشـگاه  هاي رشتهویژگی به

انسانی و  ها علومنور اعم از اینکه اغلب این رشته
در ایـن   علوم پایه هسـتند و ادامـه تحصـیل    نهایتاً
هاي فنی و مهندسـی و  ها در مقایسه با رشتهرشته

بـه فراینـدهاي فکـري    علوم پزشکی نیاز کمتـري  
هـاي  شهودي و پردازش اطالعات در تحلیـل داده 

متـوالی    ـ  اعیافراد داراي سبک انتز ،فضایی دارد
دست گرایش به تحصیل در دانشگاه پیام و راست

کنند و با توجـه بـه تحقیقـات حاضـر     نور پیدا می
گیري کرد که هرچه مطالب درس و توان نتیجهمی

ـ  یکتب آموزش خودآمـوز   صـورت مشـخص و  هب
هـــاي آمـــوزش از لیف گـــردد و در برنامـــهأتـــ

 دانشجویانی کـه  ،راهبردهاي کالمی استفاده گردد
دور دانشـگاه پیـام    تحصیل در نظام آموزش از راه

دســتاوردهاي علمــی  ،کننــدنــور را انتخــاب مــی
  .بیشتري را کسب خواهند کرد

نتایج پژوهش حاضر مبنـی بـر اینکـه مـردان     
داري نمـرات بـاالتري در   طور معنـی هدست بچپ

ــی ــوده  -ســبک انتزاع ــذ نم ــادفی اخ ــدتص ــا  ان  ب
اسـت ایـن    که معتقـد  )1997( هاي تیلورپژوهش

نیافتـه  هاي سـازمان طدهند در محیافراد ترجیح می
آموزش ببینند و بـا قـوانین غیرضـروري محـدود     

هاي معمولی و افـراد سـرد و   شوند و فعالیتنمی
آیـد و طبـق تحقیقـات    احساس خوششان نمـی بی

نگـر  که به نظر وي این افـراد کـل   )2000( کوئلته
ـ    ،ضـمناً . همسـو بـود   ،هستند ا پـژوهش حاضـر ب

که معتقـد  ) 2000( تحقیقات درلیسدل و همکاران
تـر  هستند افراد داراي سبک تصادفی در هنر موفق

 و آنت )2009( هستند و با تحقیقات کلبر و ویشو
هــا دســتتقدنــد چــپ کــه مع) 2000 ،1992(

توانمندي ادراك فضایی بیشتري نسبت به راسـت  
کـه   )1973( و بـا پـژوهش ارنسـتین    دستها دارند

دسـت مسـتعد   این است که افـراد چـپ   معتقد بر
باشـند و  نگر و شهودي مـی فرایندهاي فکري کلی

 کــه معتقــد اســت افــراد )1988( تحقیقــات وهلــر
هاي فضایی بهتـر عمـل   دست در تحلیل دادهچپ
  .باشدکنند همسو میمی

شـدن  رابطـه جـانبی  با توجه به اینکه موضوع 
اي رشـته موضوعی بـین  هاي شناختیمغز با سبک

است و در این پژوهش سعی شده است صرفاً بـه  
 ،شـناختی موضـوع پرداختـه شـود    هاي روانجنبه

محقق را براي تبیین برخی از نتایج با محـدودیت  
  .مواجه ساخته است

و در تحقیق حاضر عامل سن، توانـایی   ،ضمناً
کـه ممکـن    عواملی ،رواز این ؛تبحر کنترل نشدند

اســت بــر ایــن نتــایج تــأثیر گذاشــته باشــد ســن 
تعمـیم   گذار دیگر بـر هاست و مورد تأثیرآزمودنی

آوري نتایج استفاده از پرسشنامه بـه منظـور جمـع   
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ــی ــات م ــت در  اطالع ــب اف ــه موج ــد ک باش
هاي مورد انتظار پاسخگویی و سعی در دادن پاسخ

  .باشدپژوهشگر می
دست آمـده پیشـنهادهایی   با توجه به نتایج به

 ،کاربردي و بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده      
 :گـردد رائه میرح زیر اپیشنهادهایی پژوهشی به ش

هاي سنی دیگـر بررسـی و   در تحقیقات آتی گروه
 عوامـــل دیگـــري همچـــون تجربـــه و توانـــایی 

شده و رابطـه رشـته تحصـیلی و    ها کنترلآزمودنی
ها نیز میزان موفقیت و رضایتمندي شغلی آزمودنی

و تحقیقـات بیشـتري در ایـن     در نظر گرفته شود
 طبیقـی بـا  طـور ت هدیگري، ب زمینه با جامعه آماري

هاي داراي هاي آموزشی مختلف و دانشگاهسیستم
و بــا نظــام آمــوزش از راه دور کشــورهاي دیگــر 

هـاي مختلـف   و زمان کانتر و در مسطح گسترده
انجام پذیرد و نتایج حاصل از آن با تحقیق حاضر 

ــا انجــام . مــورد بررســی و مقایســه قــرار گیــرد ب
شناختی هاي روانینداي، پیشاهایی مقایسهپژوهش

ــروه ــاي در گـ ــف هـ ــر مختلـ ــاي غیـ و متغیرهـ
هــاي اجتمــاعی، روانشــناختی، همچــون حمایــت

هـاي خـانوادگی،   ویژگـی  هاي شخصـیتی، ویژگی
هـا بـا دسـت برتـري     ها و نظایر ایـن فرهنگخرده

  .مورد بررسی قرار گیرد

  

  منابع
ــ بررســی رابطــه ســبک  «). 1381(. ب آگــاهی، ـ

میدانی با خالقیـت در  شناختی استقالل وابستگی 
ــش ــفهان  آدان ــهر اص ــایی ش ــوزان دوره راهنم  .»م

نامـه  پایـان . شناسی دانشگاه اصفهاندانشکده روان
  .کارشناسی ارشد

بررسـی قابلیـت اعتمـاد و    «). 1385( .پور، اعلی ـ
آموزان اعتبار آزمون دست برتري چاپمن در دانش

ــیفصــلنامه روان .»راهنمــایی ، 197 ،شناســی ایران
  .205ـ207

بررسـی  «). 1386. (آگاه هـریس، م  و. پور، اعلی ـ
قابلیت اعتماد و اعتبـار پرسشـنامه دسـت برتـري     

 ،یشـناخت مجلـه علـوم روان  . »ادینبورگ در ایـران 
  .117ـ133، 22شماره 

. پـور، ن یوسـف  و. هـریس، م ؛ آگـاه .پور، اعلی ـ
خانی با کدام دست بیشـتر  سرعت بریل«). 1386(

 ،ییمجله پژوهش در حیطه کودکان استثنا .»است؟
  .34ـ42، 1شماره

بررسـی قابلیـت اعتمـاد و    « .)1385( .پور، اعلی ـ
آموزان اعتبار آزمون دست برتري چاپمن در دانش

، 197، شناســان ایرانــیفصــلنامه روان. »راهنمــایی
  .205ـ207

هـومن،   و. ا.؛ شمس، ش.ر.؛ زالی، م.ا.کردنائج، ا ـ
هاي شخصیتی ابزار سنجش ویژگی). 1386( .ع.ح

انتشارات دانشگاه تربیت : تهران .کارآفرینان ایرانی
  .مدرس

ــ ــایونی، ع ــ ــدالهی،و . ر.همـ  ).1382(. ح.م عبـ
هـاي  هاي یـادگیري و سـبک  سبک بررسی رابطه«

ــیلی   ــت تحصـ ــش آن در موفقیـ ــناختی و نقـ     شـ
ــش ــوزاندانــ ــلنامه روان .»آمــ ــیفصــ  ،شناســ
  .197ـ26،179
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