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 مهدمق
دو کـارکرد   بررسی تفاوت میـان     تاریخچه نخستین   

ی نـوزدهم     هـای آغـازین سـده       سـال  مغز به    ی  نیمکره
بـار  نخسـتین   بـرای    1داکـس  1836سال  در. گردد برمی

در بیمارانی که دچار فلج نیمه راست بدن ا تنها رفازی  آ
بـه روش    بروکـا     پـس از او    .گزارش نمـود   بودند   شده

 ارتبـاط   ،م بـالینی  ی عال ی  و مقایسه از مرگ    تشریح پس 
چپ دستی و راست دستی و محل ضایعه بـرای ایجـاد         

، بــه نقــل از 1863، 2بروکــا (فــازی را تشــخیص دادآ
ی نـوزدهم و       سده های پایانی   تا سال . )1964،  3جوینت

بـردن بـه تفـاوت     رغـم پـی   علـی ی بیسـتم    آغاز سـده  
مغز بـه   ی کارکردهای     همه نیمکره، تقریباً دو  عملکردی  

 راسـت   ی  شـد و نیمکـره      چپ نسبت داده می    ی  نیمکره
با انجام شده   های    بررسی.  کمتر مورد توجه قرار داشت    

جـانوران  ره در   کـ دو نیم میـان   هـای    رابطاز میان بردن    
 و در بیماران مبتال به تشنج نیز دالیلی بـر           گاهیزمایشآ

بـر  افـزون    .نمودنـد ه  یهای مغز ارا   نیمکرهبرتری جانبی   
نشـان   4تاکیستوسـکوپ مده از   آدست   هاین، اطالعات ب  

 مغـز   ی  دهد که پـردازش اطالعـات در دو نیمکـره          می
هـای دیگـر ماننـد       از روش گیـری     بهـره   .متفاوت است 

، بت امواج الکتریکـی مغـزی     ثای فراخوانده ،    ه  پتانسیل
PET5 6وادا ، تست  ،fMRI7  ،و موزش شنود دو گوشی   آ 
های بررسی رفتاری نیز اطالعـات بسـیاری را در           روش

ـ  ی مغـز  هـا  نیمکـره  کارکرد متفاوت  رابطه با  دسـت   ه ب
دو گفـت    نتـوا  که در حال حاضر می    جا    ، تا آن  اند  داده

 های کارکردی و شـناختی متفـاوتی       ک مغز سب  ی  نیمکره
 10 هرتز ؛1996  و همکاران،  9گادیان ؛1989 ،8لنآ( ارندد

 ).  2002 و همکاران، 11 کلی؛1996 و همکاران،
های سـازوکار ، در مـورد     یادشـده های   رغم یافته  علی

ــانبی،  ــری ج ــان برت ــاز زم ــت آغ ــل و ن، آو تثبی عوام
هـا اتفـاق نظـر وجـود      نیمکرهی برتری جانبی    دهنده  نشان

هــای   بــر روی گــروهدهشــ هــای انجــام زمــایشآ. نــدارد
تـا دو   برتری جـانبی     که   اند  نشان داده  مغزی   ی  دیده سیبآ

بـراین  نیـز   برخی  ). 1962،  12باسر( آید    پدید نمی سالگی  
غـاز  آزبـان   هنگـام فراگیـری     در  برتری جانبی   که  باورند  

 ).1969، 13برگ هلن  (گردد  نمیشود اما تا سن بلوغ کامل  می

دسـت راسـت و     در  “ 14زدن  چنـگ  بازتاب”ی  سررب
 نوزاد دختر و پسر در روز دوم پس از تولـد     121 1چپ

در دسـت راسـت     بازتـاب   ایـن   توانـایی   که  داد  نشان  
 از  .داری بیش از دست چپ بوده اسـت        یصورت معن  هب

توانـایی  در  پژوهشـگران برتـری جـانبی       دیدگاه ایـن    
ای برای تثبیت برتری دست راست       پایه ،بازتاب یادشده 

  و 17، کورکوگلـو  16، اورس 15تـان  (در بزرگسالی است    
های دیگـری برتـری جـانبی         بررسی ).1992a ،18کوتلو

تـر از    در نـوزادان دختـر مشـخص      بازتاب یادشـده را     
رسـد     بنابراین به نظر مـی     .اند  گزارش کرده نوزادان پسر   

برتـری   چـپ اهمیـت بیشـتری در ایجـاد      ی  نیمکرهکه  
بـاط  ارتبررسی  ). 1992bهمکاران،   تان و (دارد  جانبی  

نشـان   19وضعیتی برتر زبان و عدم تقارن       ی  نیمکرهمیان  
بـر ارتبـاط بـا      افزون  زبان  ی جانبی   برترداده است که    

 ی  رابطـه وضـعیتی   های دستی بـا عـدم تقـارن          مهارت
ــ  و مــک20دی(نزدیــک دارد  رشــد و ). 1996، 21یجنیل

 کودکی با   ی   در دوره  22تکامل عدم تقارن کارکردی مغز    
 .قرار گرفته اسـت    بررسی   نیز مورد   PET ازگیری    بهره

برتـری   سالگی   3 تا   1سن  که در   این بررسی نشان داد     
طـرف   از سه سالگی  پس  و  بوده   راست بیشتر    ی  نیمکره
 ،پژوهشـگران  از دیـدگاه ایـن       .یابـد   برتری مـی  مقابل  

از نظـر کـارکردی زودتـر از        انسـان    راسـت    ی  یمکرهن
  و همکـاران،   23چیـرون (کنـد     چپ رشد مـی    ی  نیمکره
ــو .)1997 ــ، 24تزوری ــو ریک  27 و نکانگــا26، ملــت25ول

بـه   کـردن گوش را هنگام گوش     برتری جانبی   ) 1998(
و  دادند مورد بررسی قرار     PET ازگیری    بهرهداستان با   

_______________________________________ 
1- Dax   2- Broca  
3- Joynt   4- tachistoscope 
5- Positron Emission Tomography 
6- Wada   7- functinal MRI  
8- Allen   9- Gadian  
10- Hertz  11- Kelly 
12- Basser  13- Lenneberg  
14- grasp reflex  15- Tan    
16- Ors   17- Kurkcuoglu  
18- Kutlu  19- postural  
20- Day    21- Macneilage  
22- functional brain asymmetry 
23- Chiron  24- Tzourio 
25- Crivello  26- Mellet 
27- Nkanga 
 



شـناختی  کارکردهـای   که در رابطه با زبـان و        دریافتند  
سـویه  دوبرتـری   مانند فرایند درک بینایی فضایی یـک        

ـ   بهـره بـا    .وجود دارد  برتـری جـانبی      fMRIاز  ری  گی
 انگشتان در   های  برای حرکت قشر مغز   مدارهای حرکتی   

ایـن بررسـی    .  مورد بررسی قرار گرفته است      سالم افراد
 ،حرکتیهای    کارکردی بخش بندی    سازمان نشان داد که  

 به  .باشد در افراد راست دست و چپ دست متفاوت می        
های   خشبای در    تقارن نیمکره باور این پژوهشگران نبود     

 هـای   هرونـد بهبـودی و توانبخشـی ضـایع          بر ،حرکتی
 ،1سـولودکین (گـذارد    ثیر مـی  أ مرکزی ت  یعصبدستگاه  

بررسی دیگری   در). 2001،  4 و اسمال  3، نول 2هلوستیک
در رابطـه بـا     برتری جـانبی      fMRI و   کمک فن وادا    به

 و  گردیده کودک سالم بررسی     17در  بیانی  های   مهارت
 به باور   .اند   نموده گزارش آنان   درچپ را   برتری جانبی   

در برتری جانبی   با افزایش سن الگوی     این پژوهشگران   
برتری  اما شدت    ،شود های کالمی حفظ می    مورد مهارت 

 ). 2001 و همکاران، 5هلند(یابد  افزایش میجانبی 
برتـری  در مورد چگونگی و روند ایجـاد و تثبیـت           

کمتری های    بررسیدر کودکان عقب مانده ذهنی      جانبی  
روی این گـروه از      در پژوهشی که بر    .استانجام شده   

روش شـنود دو    از  گیـری     کودکان انجام شده، با بهـره     
 ایـن   ای مغـز را در      اختصاصـی شـدن نیمکـره      ،گوشی

 و  هنمـود مقایسـه   با کودکـان سـالم      بررسی و   کودکان  
کودکــان  برتــری گــوش راســت در  کــه انــد هدریافتــ
 6یپاپ (ادی بوده است   ذهنی کمتر از گروه ع     هماند عقب
 نـوینی  ی   شیوه ، گروهی از پژوهشگران   ). 1983،  7و بیل 

اختصاصی بررسی  جهت   ، برای ارزیابی میدان بینایی    را
ای مغــز در کودکــان و نوجوانــان    شــدن نیمکــره 

کـار    بـه گفتاری دارنـد،    نارسایی   ذهنی که    ی  مانده عقب
ـ   تفاوتآنان   .بردند میـان  داری را در مقایسـه       یهای معن

گیـری از     با بهـره  ین گروه از کودکان با کودکان سالم        ا
 و  10، بـار  9، کـش  8اسـمیت (گزارش کردنـد    این شیوه   

میــان ارتبــاط  ، در پــژوهش دیگــری).1989 ،11پـوتنی 
 ذهنی  ی  مانده  کودک عقب  238دستی و زبان در     برتری  
که در افراد چـپ دسـت    ، و مشاهده شد     گردیدبررسی  
، 12لوکـاس (دارد  ی   گفتاری شـیوع بیشـتر     های  نارسایی

میـان  ارتبـاط    بررسـی    ).1989،  14 بیگلـر   و 13روزشتین
 هـای   ای مغز با زبـان و اخـتالل        شدن نیمکره  اختصاصی

هـای    نارسـایی  در افـرادی کـه دارای        نشان داد هوشی  
ای رخ   هنیمکـر شدن غیرعادی     اختصاصی ،هوشی هستند 

، 18 و پرتـز   17، السـوند  16، توسونیک 15ئتوپاک(دهد    می
،  شـده  های انجام   جا که در بازبینی بررسی      ز آن ا). 1996

هـا در   نیمکـره ی برتری جـانبی       پژوهشی پیرامون پدیده  
دیده نشد، در   در کشور ما      ذهنی ی  کودکان عقب مانده  

برتـری جـانبی    حاضر روش رفتـاری ارزیـابی       بررسی  
و  ذهنـی    ی  مانده کودکان عقب ی    برای مقایسه ها   نیمکره

 1 . دکار برده ش کودکان سالم به
 
 روش

 ی  مانده کودکان سالم و عقب    وی ر حاضر بر بررسی  
عقلی یکسان شهرستان سـبزوار بـه روش         ذهنی با سن  

های   آزمودنی. ای انجام گرفت   مقطعی مقایسه  -توصیفی
 ذهنی مشـغول بـه      ی  کودک عقب مانده   نفر   30پژوهش

موزش و پرورش استثنایی سبزوار     آمرکز   3موزش در   آ
عـادی   کـودک  60 مـاه و  72  تـا  60با سن عقلی بـین      

 بهزیستی با سـن     ی  های تابعه  مادگی مهدکودک آ ی  دوره
بـه   ذهنـی   ی  کودکان عقب مانـده   . ندتقویمی مشابه بود  

کودکان عادی بـه روش تصـادفی       روش در دسترس و     
های پژوهش    برای انتخاب آزمودنی  . انتخاب شدند ساده  

موزش وپرورش اسـتثنایی،     آمراجعه به مراکز    نخست با   
نها تا ده سال و شش ماه بود        آودکانی که سن تقویمی     ک

زمون هوشی ریون آاز گیری  بهره سپس با .ندانتخاب شد
مـورد بررسـی    آنـان    هوشی و سن عقلی      ی  رنگی، بهره 

ــان   ــت و کودک ــرار گرف ــابی ق ــای انتخ دارای معیاره
 ی  مانـده  در میان کودکان عقب   . شدندانتخاب  پژوهش،  

_______________________________________ 
1- Solodkin   2- Hlustik  
3- Noll   4- Small 
5- Holand   6- Pipe   
7- Beale   8- Smith   
9- Cash   10- Barr   
11- Putney  12-  Lucas  
13- Rosenstein  14- Bigler  
15- Paquette  16- Tosonic  
17- Lassonde  18- Peretez 
 



مشـخص  بـدنی   الت  مشـک دارای  ذهنی، کودکانی کـه     
، هـا   شامل فلج مغزی، ناهنجاری های حرکتی در انـدام        

چنـین   و هـم   گفتاری بودند،    یاشنوایی   ،مشکالت بینایی 
نها بیشتر از ده سال و شـش        آکودکانی که سن تقویمی     

 سـن  ،زمون هوشی ریـون رنگـی      آ ی  پایهبرو یا   ماه بود   
از بـود    مـاه    72 ماه یـا بـیش از        60نها کمتر از    آعقلی  

جـدول  گیـری از      گاه بـا بهـره      آن. سی حذف شدند  برر
، 2شـنر رک( 1مغزی کودک دالکاتو   –ارزیابی رشد عصبی  

 روایــی .دشــانجــام برتــری جــانبی ارزیــابی  ،)1968
 ،کمـک چنـدتن از اسـتادان        نامه به   محتوایی این پرسش  

 نخسـت   ،برای بررسی پایایی آن   . بررسی و تأیید گردید   
ـ    5-6بیست کودک در گروه سنی       کمـک ایـن      ه سـال ب

نامه برای حرکات درشت و ظریف پا و دست و            پرسش
 .طور جداگانه ارزیابی شـدند      حرکات چشم و گوش به    

 ارزیابی یادشده برای همان حرکات بـا        ،پس از دو هفته   
دار میـان     روش یکسان تکرار گردید و همبستگی معنـی       

.  ارزیابی نخستین بار و بار دوم بـه دسـت آمـد            ی  نمره
هـای    ه دسـت آمـده بـرای حرکـت        ضریب همبستگی ب  
هـای ظریـف پـا         برای حرکت  ،89/0درشت پا برابر با     

 بـرای    و 85/0، برای گوش    89/0، برای چشم    1برابر با   
 . بود1های ظریف و درشت دست برابر با  حرکت

گـام  شـامل    :ها   در حرکت  یهای پایین   ارزیابی اندام 
لی کردن، ضربه زدن به توپ ،        لی   ،راه رفتن در  نخست  

ها و نقاشی بـا   پا پریدن، برچیدن مهره پاایستادن، یک  یک
 ؛پا

  شامل مچاله کردن کاغـذ،    : های باالیی   ارزیابی اندام 
زدن، پرتاب توپ، کوبیدن بـا چکـش،       خوردن، مسواک 

  ؛، قیچی کردن و نقاشیز رییبرداشتن اشیا
 شامل تعیین چشم نشانه از نزدیک و        :ارزیابی بینایی 

 کاغذ  ی  از نزدیک و دور، زاویه    دور، تعیین چشم کنترل     
 ؛و وضع نوشتن

 شامل شنیدن از دور و نزدیـک        :ارزیابی شنیداری و  
ها   گرایی واکنش آزمودنی    مراد از آهنگ   (گرایی گهنآو  

به ریتم آهنگین یکسان با مشخصات آوایـی یکنواخـت          

باشد که از یک منبع ثابت و در زمان یکسـان بـرای               می
 ).ه استگردید ها پخش می کل آزمودنی
ها یکسان بـوده     رزیابی برای تمام نمونه   ا های  ساعت

 زمـانی   ی  در سه نوبـت و بـه فاصـله        عامل  هر   برای و
چـه از    چنـان . استچهار ساعت انجام گرفته     کم    دست

 با دست، پا، گوش و یـا         پاسخ   بار یکحتی  این سه بار    
حالـت  ،  هشـد   مـی انجـام   پیشین  چشم مخالف ارزیابی    

بنـابراین نتـایج    . شـده اسـت     مـی  آمیخته در نظر گرفته   
یاداشـت  چپ و آمیخته    برتری  راست،  برتری  صورت   هب

 راست -1صورت  برای نشان دادن نتایج حرکات به. شد
کار بـرده     به توصیفی   های  جدول،   آمیخته -3 چپ و    -2

 ؛زمون فرضیه ها در نظر گرفته شد      آدو حالت برای    . شد
ـ       و  راسـت    -1صـورت    هدر حالت اول نتایج حرکات ب

 راست  -1صورت    آمیخته و در حالت دوم به      -2چپ و   
 . ها  چپ با حذف آمیخته-2و 

هـای آمـار        کمـک روش    های پژوهش به    تحلیل داده 
دو و آزمـون دقیـق فیشـر         توصیفی، آزمون آماری خـی    

 1 .انجام شد
 
 ها  يافته

در مورد برتری حرکات درشـت دسـت در حالـت           
 در حالـت    و) >05/0p(دو    آزمون خـی  ) 1نمودار(اول  
تفـاوت  ،  )>05/0p(آزمون دقیق فیشـر     ) 2نمودار(دوم  
از نظر برتری دست در حرکات      داری بین دو گروه       معنی

 ظریف دسـت    های  حرکت ی  زمینهدر   .درشت نشان داد  
آزمون دقیق   حرکت ظریف در حالت اول       7در مجموع   

نشــان داد داری میــان دو گــروه  تفــاوت معنــیفیشــر 
تفــاوت در دو گــروه  دوم در حالــت، امــا )3نمــودار(

 .دیده نشد یدار یمعن
 حرکت درشت و ظریـف    هشت   ،در مورد برتری پا   

دو گـروه   در  پا هم در حالت اول و هم در حالـت دوم            
میختگـی و برتـری     آ چنـین   هم. داشتنددار    تفاوت معنی 

دو   خـی زمـون   آ در ذهنـی    های  هماند چپ درگروه عقب  
_______________________________________ 
1- Delacato   1- Kreshner 
 



)001/0p< (  زمون دقیق فیشر    آو)05/0p<  (   در حالـت
 ).5و 4های نمودار(دوم  بیشتر است 

  
هـای مـورد بررسـی         توزیع فراوانـی نمونـه     -1نمودار

 برحسب برتری دست در حرکات درشت در حالت اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

هـای مـورد بررسـی         توزیع فراوانـی نمونـه     -2نمودار
 دومبرحسب برتری دست در حرکات درشت در حالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

هـای مـورد بررسـی        زیع فراوانـی نمونـه     تو -3نمودار
 در حالت اولظریف برحسب برتری دست در حرکات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هـای مـورد بررسـی         توزیع فراوانـی نمونـه     -4نمودار

 حالت اولدر  پابرحسب برتری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در دو کارکرد بینایی شامل       ، برتری چشم  ی  در زمینه 
 کاغذ هم در حالـت اول و هـم          ی  وضع نوشتن و زاویه   

در ) >05/0p(زمــون دقیــق فیشــر آدر در حالــت دوم 
 در حالـت دوم   )  >05/0p(دو    خیزمون   آ وحالت اول   
ـ  ،شددیده  دار   یتفاوت معن  میختگـی و   آطـوری کـه      ه ب
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بـود  بیشـتر   ذهنـی    ی  مانـده   چپ در گروه عقب    یبرتر
  ).7و6های نمودار(
 

ـ      توزیع فراوانـی نمونـه     -5نمودار ورد بررسـی   هـای م
 دومحالت در  پابرحسب برتری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هـای مـورد بررسـی         توزیع فراوانـی نمونـه     -6نمودار

 اولحالت در  چشم برحسب برتری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هـای مـورد بررسـی         توزیع فراوانـی نمونـه     -7نمودار
 دومحالت در  چشم برحسب برتری 

 
 

ـ  دو    خـی زمون  آ ، برتری گوش  ی  در زمینه  ت در حال
تفـاوت  در دو گـروه     گرایـی    هنگعامل آ زمینه  در  اول  
برتـری گـوش در     نظـر   امـا از    نشان نـداد،     یدار  معنی

 دار دیده شـده معنـی  گرایی در حالت دوم تفاوت      هنگآ
)05/0p< (کـارکرد شـنوایی    سه  به این ترتیب در     . بود

داری بین  دو تفاوت معنی   آزمون خی  ،در حالت دوم  تنها  
در حالـت دوم و  . نشان دادچپ برتری راست و برتری     

دار بـود   گرایی تفاوت دیده شده معنـی  در پارامتر آهنگ  
 ).9 و8نمودارهای (

هـایی   که تفـاوت  این پژوهش نشان داد     طور کلی    هب
میختگی پا، چشـم و دسـت وجـود         آ میزان   ی  در زمینه 

 برتـری   ی  داری در زمینه   یهای معن  چنین تفاوت  هم. دارد
 شـد دیـده    چشم و گـوش      دست،   راست و یا چپ پا،    

به برتری چـپ    گرایش  در مجموع   . )9 تا 5نمودارهای  (
 ذهنـی   ی   در گروه کودکـان عقـب مانـده        ،میختگیآو  

 .بیشتر از کودکان عادی بود
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هـای مـورد بررسـی         توزیع فراوانـی نمونـه     -8نمودار
 اولحالت در   گوشبرحسب برتری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ـ    توزیع فراوانـی نمونـه     -9نمودار ای مـورد بررسـی     ه
 دومحالت در  گوش برحسب برتری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بحث
هـای     فرضـیه  ی  های پژوهش حاضر تأییدکننده     یافته

هـای برتـری      پژوهش مبنی بر وجود تفاوت میان عامـل       
 جانبی شامل برتری پـا، چشـم، گـوش و دسـت میـان      

طور کلی   هب. باشد  ذهنی می ی     مانده  کودکان سالم و عقب   
 ی  یزان آمیختگی در کودکان عقب مانده     برتری چپ و م   

بیشـتر از کودکـان     هـا      برخی از عامل   ی  زمینهذهنی در   
کـم    اند که دسـت     ها نشان داده    بررسی .عادی بوده است  

، افـراد    برتری جانبی کارکردی   یبرای برخی از متغیرها   
تری نسبت  بندی مغزی پراکنده سازماندارای  چپ دست   

تیک، سـولودکین،   هلوسـ ( هستندبه افراد راست دست     
 1 ).2002، نول و اسمال، 1گوالپالی

که برتری  ، این پژوهش نشان داد       در مورد برتری پا   
گـواه  پای چپ در کودکان عقب مانده بیشـتراز گـروه           

عنـوان عـدم تقـارن       هبرتری پا ب  جا که     ازآن. بوده است 
 برتر زبان در ارتبـاط اسـت در         ی  که با نیمکره  وضعیتی  
شـیوع   ، از نظر  )1996،  یجنیل مکو  دی  (ه شده   نظر گرفت 
 .های گفتاری در این کودکان دارای اهمیت است اختالل

 در مجمـوع کارکردهـای      ،در مورد برتری چشـمی    
تفاوت در این پژوهش     ،مورد بررسی به غیر از دو مورد      

 پـژوهش دیگـری نمادهـای     در  . دیده نشـد  داری   یمعن
 ی  هدر هـر دو گـروه  بـه نیمکـر           که   2ای  نگارهدار   معنی

شـوند بهتـر    فرسـتاده مـی  مربوط به چشم و دست برتر   
در اختصاصـی   گیری   چشمو تفاوت   شده  تشخیص داده   

اسـمیت و همکـاران،     (جانبی گزارش نشده است     شدن  
وضع متغیر   در دو    ، تنها  برتری چشم  ی  در زمینه ). 1989

ـ    در   کاغذ   ی  نوشتن و زاویه    یدار یدو گروه تفاوت معن
ذهنـی   ی  کودکان عقب مانده  طوری که در     ه ب ،شددیده  

ایـن  . برتری چشم چپ بیشتر از کودکـان عـادی بـود          
  .موزشی مهم استآدیدگاه تفاوت از 

 بین دو گـروه در مجمـوع        ، برتری گوش  ی  در زمینه 
گرایـی در      آهنـگ  ی   تنها در زمینـه    سه کارکرد شنوایی  

دو پـژوهش   در  . ی دیده شد  دار یتفاوت معن حالت دوم   
_______________________________________ 
1- Gullapalli  2- graphic 
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ـ ز شنود دو گوشیاگیری  بهرهمشابه با   زمـون  آجـای   ه ب
 در  .ردیـده اسـت    گ گـزارش  های مشابهی   دالکاتو یافته 

برتـری گـوش چـپ در کودکـان         های یادشده     بررسی
 که   ذهنی بیش از کودکان عادی بوده است       ی  مانده عقب

یپ و بیل، اپ(باشد  میسو  همحاضر های پژوهش  یافتهبا  
 ). 1996پاکوئت و همکاران، ؛ 1983

 با توجه به اهمیت کـارکردی       ری دست در مورد برت  
متغیرهــا  در مقایســه بــا ســایر   ن در توانبخشــی،آ

پـژوهش   در .اسـت شـده   انجـام   یبیشـتر های    پژوهش
هم ) بدون نقاشی (شش حرکت ظریف    در مورد    ،حاضر

بـه  دیده شد،   دار   یدر حالت اول و هم دوم تفاوت معن       
میختگــی و چــپ دســتی در آایــن معنــی کــه میــزان 

 ذهنی بیشتر   ی  مانده یف در کودکان عقب    ظر های  حرکت
در مورد نقاشی نیز برتری دست چپ در این گروه           .بود
 .ار بودد یمعن

 برتـری جـانبی     ی  های انجام شده در زمینـه      بررسی 
تکی  های    مدارهای حرکتی در برتری دست در حرکت      

قشـر  وی   ر  بـر  کـه    fMRIظریف و ترکیبـی بـه روش      
 و مخچـه  مغـز    پـیش حرکتـی      ی  حرکتی، حسی، ناحیه  

 هـای   که انجـام حرکـت    اند    دادهنشان   ،انجام شده است  
ترکیبی دست در افراد چپ دسـت نسـبت بـه راسـت             

سـازد و    مـی درگیر  ها حجم و مناطق  بیشتری را         دست
 درحالی که برای    ،دهد کمتری را نشان می    برتری جانبی 

برتـری  شـده و  درگیـر    مناطق کمتری    های تک،   حرکت
 ؛2001سولودکین و همکـاران،     ( بارزتر می باشد  جانبی  

 ). 2002هلوستیک و همکاران، 
 مغزی کودک   - جدول رشد عصبی   ی  ارزیابی بر پایه  

ن آ که در کاربرد     ،دالکاتو نیاز به صرف وقت زیاد دارد      
 ،از دیـدگاه کـاربردی  . باید به این اصل توجـه داشـت     

های  ای برای پژوهش   تنها پایه  های پژوهش حاضر نه     یافته
 برتــری جــانبی در کودکــان ســالم ی زمینــهآینــده در 
 بلکــه بــرای ،آورد  ذهنــی فــراهم مــیی مانــده وعقــب

بخشی کودکان از جمله کاردرمـانگران       متخصصان توان 
شناسان در ارزیابی حرکتی و توانبخشی کودکان        و روان 

 ذهنـی و کودکـان دارای تـأخیر رشـدی           ی  مانده بقع
 . سودمند است

پژوهش و ارزیـابی    های    محدودبودن شمار آزمودنی  
 - یعنـی جـدول رشـد عصـبی        ، تنها یک روش   ی  برپایه

های پژوهش حاضر     اتو، از محدودیت  کمغزی کودک دال  
شـود ایـن بررسـی در         پیشـنهاد مـی   . رود  به شمار مـی   

هـای بیشـتری      شهرهایی که امکان دسترسی به آزمودنی     
چنــین بــرای افــزایش  هــم. انجــام شــودوجــود دارد، 

شـود کـه در        پیشنهاد مـی   ،مدهآت  دس ههای ب   اعتباریافته
ـ         ،های آینده   بررسی طـور   ه افـزون بـر روش دالکـاتو ب

ها مانند فن وادا، شنود دوگوشـی و         زمان سایر روش   هم
کار بـرده شـود کـه در پـژوهش            نیز به تاکیستوسکوپ  

هـا   علت محـدودبودن امکانـات در شهرسـتان         حاضر به 
 .ن امکان پذیر نبوده استآانجام 
 

 سپاسگزاري
 معاونت پژوهشـی دانشـگاه      ی   صمیمانه همکاریاز  

هـای   مهـدکودک کارکنان  ،   و توانبخشی  علوم بهزیستی 
چنـین سـازمان     ، مراکـز اسـتثنایی و هـم         بررسـی مورد  

 .شود قدردانی میبهزیستی سبزوار 
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