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Abstract 

Introduction: Being superior or lateral is one of the traits that is seen in many people and can 

cause many traits to develop. The purpose of this study was to compare subjective well-being 

and interpersonal relationship in left and right-handed individuals among students of 

Hamadan University of Medical Sciences in the academic year 1396-97. 

Methods: A sample size of 300 was selected by stratified random sampling. The tools used 

were Chapman's Handwriting Questionnaire (1978), Keyes and Magyaromo's Mental Well-

being Questionnaire (2003) and Matson's Interpersonal Relationship Questionnaire (1983). 

Data were analyzed using independent t-test and multivariate analysis of variance in SPSS 

software. 

Results and Conclusion: The results showed that the difference between the two groups was 

significant in the subjective well-being variable and its components had higher subjective 

well-being. There was also a difference in the communication skills variable between the two 

groups, which were stronger in the right-handed variable. On the basis of these findings, it can 

be cited in relation to cultural, educational and educational issues. 
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 چکیده

گیری  تواند سبب بروز و شکلشود و می دست برتری یا جانبی بودن یکی از صفاتی است که در بسیاری افراد دیده می مقدمه و هدف:

بسیاری از خصایص گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی ذهنی و ارتباط بین فردی در افراد چپ دست و راست 
 انجام گرفت.  1351-59کی شهر همدان، در سال تحصیلی دست در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزش

ای صورت گرفت. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه  گیری تصادفی طبقه نفری که با روش نمونه 344ای  حجم نمونه ها: روش

ها پس از  . داده(1513ارتباط بین فردی ماتسون )پرسشنامه ( و 2443یز و ماگیارمو) (، پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی1591دست برتری چاپمن)
 تحلیل قرار گرفت.  مورد spssمستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره در قالب نرم افزار  tآزمونهای آماری آوری با استفاده از  جمع

ها از  گروه معنادار است و چپ دستهای آن تفاوت بین دو  نتایج نشان داد که در متغیر بهزیستی ذهنی و مولفه یافته ها و نتیجه گیری:

ها  بهزیستی ذهنی باالتری برخوردارند. همچنین در متغیر مهارتهای ارتباطی بین دو گروه تفاوت وجود دارد که در این متغیر راست دست
 ناد قرار داد.های فوق را در رابطه با مسائل فرهنگی، آموزشی و تربیتی مورد است توان یافته تر بودند. بر همین اساس می قوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 برتری جانبی، بهزیستی ذهنی، ارتباط بین فردی، دست برتری واژگان کلیدی:
 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

1توان به عنوان دوره تفردگرایی نیمه دوم قرن بیستم را می
در  

های فردی مورد  ها و تفاوت نظر گرفت. عصری که ارزش
شود. پس از توجه طوالنی مدت به  تصدیق و پذیرش واقع می

ای از این توجه بر انسان به  جسمانی، دامنه گستردههای  جنبه
عنوان یک کلیت از متغیرهای جسمانی، شناختی و عاطفی 

[. در حوزه تعلیم و تربیت و نیز 1معطوف و متمرکز شده است ]
علوم اجتماعی، توجه به دست برتری و تفاوتهای میان دست 

و های گوناگون، مورد توجه مربیان  برترها به لحاظ مولفه
شناسان و  شناسان، روان محققان تعلیم و تربیت، جامعه

های  شناسان اجتماعی است. رفتارهای اجتماعی و خصیصه روان
شخصی این افراد در جامعه انسانی مورد مطالعه، بحث و 
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های قابل توجهی در  پژوهش قرار گرفته و این مطالعات تفاوت
گزارش متغیرهای گوناگون بین افراد راست دست و چپ دست 

اند. مثالً موفقیت بیشتر ورزشکاران چپ دست در  کرده
[؛ 3[،]2ها ] های ورزشی نسبت به راست دست رقابت

ها در مقایسه  های اقتصادی و اجتماعی باالتر چپ دست موقعیت
[؛ عملکرد بهتر زنان چپ دست 0با همکاران راست دست ]

ی( نسبت به زنان راست دست در آزمون استروپ )عملکرد شناخت
ها به بافت  ها نسبت به راست دست [، حساسیت چپ دست9]

رسد افراد  [، از این نمونه است. به طور کلی به نظر می1دیداری]
تر از سایر افراد باشند و با احتمال بیشتری به  چپ دست خالق

   کنند. اندازه و شکل و نوع اشیاء توجه می

بسیاری است که های زوج  به طور کلی بدن انسان دارای اندام 
از نظر ساختمانی و عملکرد قرینه یکدیگرند، اما در این میان 
دست برتری انسان به معنی برتری یک دست در اعمال خاص 

ها به جای مهارت  حرکتی یک استثناء است. اکثریت انسان
ها، برتری بارزی نشان  مساوی در دو دست، در یکی از دست

طرف بارز است و در  که برتری در یک دهند و حال این می
درصد  19تا  1اکثریت افراد در طرف راست می باشد. تقریباً بین 

درصد افراد را دو سو  14تا  3افراد جامعه را افراد چپ برتر، و 
درصد افراد را راست برتر تشکیل  19تا  94توان و قریب 

[، اگرچه تا امروز هیچ تعریف جامع و کاملی که مورد 9دهند ] می
دستی( وجود  دستی یا راست گان باشد برای آن)چپتوافق هم

برتری به  [، با این وجود در بسیاری از منابع از دست1ندارد ]
شناختی برای استفاده از یک دست  عنوان ترجیح فطری یا زیست

بیشتر از دست دیگر، در انجام تکالیف و وظایف خاص در نظر 
انجام آن تکلیف ها در  گرفته شده و با غالب بودن یکی از نیمکره

ها برنامه  [، که غالب بودن یکی از نیمکره5در ارتباط است]
[. با 14باشد] ناپذیر می شناختی از پیش تعیین شده و تغییر زیست

این تفاسیر بخشی از جمعیت جهان چپ دست هستند و مدتها 
تر از دیگران محسوب شده و  به دلیل همین خصوصیت، پایین

منفی داشتند. در بسیاری از کشورهای  ها دید جوامع نسبت به آن
شوند و  ها تحقیر می آسیایی و آفریقایی هنوز هم چپ دست

کنند کارهای خود را با دست راست انجام  برخی را مجبور می
[. طی چند دهه اخیر دید مردم بسیار تغییر کرده و دلیل 11دهند]

[؛ 13[؛ ]12چپ دست بودن از نظر علمی شناسایی شده است ]
ند و چپ دستی از نسلی به نسل  ها در این میان دخیل . ژن[10]

ها  اند که اگر یکی از زوج شود. محققان پی برده دیگر منتقل می
درصد  11چپ دست باشند، احتمال چپ دست شدن فرزندشان 

والد چپ دست باشند احتمال چپ  2یابد و اگر هر  افزایش می
ساس آمارها [. بر ا19درصد خواهد بود] 01دستی فرزندشان 

درصد از ورزشکاران و هنرمندان باالرتبه را چپ  34حدود 

تنیس باز،  2دهند. افرادی مثل رافائل نادال ها تشکیل می دست
از  9و لئوناردو داوینچی 0شمشیر باز، جیمی هاندریک 3لورا فلسل

باشند. طبق تحقیقاتی که در سال  ها می مشهورترین چپ دست
ها  به چاپ رسید، چپ دست 1ژیدر مجله نوروسایکولو 2441

قادرند ارتباط عمیقی بین دو نیمکره مغزشان ایجاد کنند. به 
ها را بهتر تحلیل کرده و سریعتر تصمیم  همین دلیل موقعیت

[. در همین 11ترند ] ویژه در مسابقات ورزشی موفق گیرند و به می
ها و راست  ها نشان داده اند که هوش چپ دست رابطه پژوهش

 [.19تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد ] ها دست
های  های چپ دستی و راست دستی نظریه در رابطه با ریشه

متفاوتی وجود دارد. ازجمله نظریه جنگی، که معتقد است انسان 
ها مجبور به دفاع از قلب خود بود به همین دلیل  چون در جنگ

شمشیر را با دست راست و سپر را در دست چپش نگهداشته تا 
تواند از خود به خوبی دفاع کند، که البته این نظریه به کلی از ب

اعتبار ساقط است. نظریه دیگر نظریه گرانیگاهی است که بر 
اساس آن گرانیگاه بدن انسان در طرف چپ بدن قرار دارد، بنابر 

ایستد و در نتیجه پای راست  این انسان روی پای چپش بهتر می
گرایش عمده افراد به سمت راست ماند و به همین دلیل  آزاد می

بدن است. این نظریه هم چون مبنای علمی نداشته زیاد معتبر 
نیست. بر اساس نظریه چشم برتر چون مرکز حس بینایی در 

ای قرار دارد که سرنوشت دست برتر را مشخص  مغز در نیمکره
کند، پس به همین دلیل افراد راست دست یا چپ دست  می
نظریه هم به دلیل وجود گرایش راست دستی  شوند. البته این می

و چپ دستی در افراد نابینا رد شده است. اما  بر اساس 
های تربیتی، چپ دستی و راست دستی در آغاز برای  نظریه

کودکان هیچ تفاوتی ندارد اما چون ما در جامعه راست دستان 
شویم و  کنیم بر اثر آموزش آنها راست دست می زندگی می

شوند بر اثر عدم مراقبت والدین و  م که چپ دست میهایی ه آن
رسد که این نظریه هم به  [. به نظر می11مربیانشان بوده است]

خودی خود بی معناست چرا که اصوالً چگونه از ابتدا جامعه ما به 
صورت راست دستی شکل گرفته است. اما در همین زمینه 

ها هرچه هست  های بسیاری وجود دارد و ریشه این برتری نظریه
های رفتاری و ذهنی افراد نیز تأثیرگذار  تواند بر سایر ویژگی می

ذهنی و ارتباط  باشد. در این پژوهش مقایسه دو متغیر بهزیستی
برتر مورد توجه قرار  برتر و راست بین فردی در افراد چپ

های زیستی  است، به این دلیل که روشن شود آیا تفاوت گرفته
دهد  رهای شخصیتی را نیز تحت تأثیر قرار میاین افراد این متغی

 یا خیر؟
های مختلف با یکدیگر در ارتباط هستیم؛ تا  ما هر روز به گونه

ها، احساسات و تمایالت خود را به یکدیگر منتقل کنیم.  اندیشه
میزان عالقه و احترام خود را نشان دهیم و رنج و اندوه، 
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دیگران در میان شادمانی، خرسندی، شک و دودلی خود را با 
بگذاریم. یک ارتباط ساده یا یک مجموعه ارتباطات، خواسته یا 
ناخواسته، از پیش تعیین شده یا اتفاقی، فعال یا منفعل، به هر 
حال یکی از ابزارهای کلیدی ارضاء نیازها، کسب نتایج و متجلی 
ساختن آرزوهای ماست. روابط ما مطلوب یا نامطلوب شکل 

[. مهارت در 15از اوقات روزانه ماست ] ای دهنده بخش عمده
ها و اعتماد به نفس ما  ایجاد رابطه مناسب با دیگران بر توانایی

کند و احترام  مان را نمایان می آوردهای افزاید، استعداد و دست می
 [.24نماید ] و قدردانی دیگران را جلب می

های بین  ، مهارت9بندی سازمان جهانی بهداشتبر اساس طبقه
هستند که با ارتباط کالمی و غیر  هایی فردی و ارتباطی، مهارت

های مذاکره، مهارت شروع و  کالمی، گوش دادن فعال، مهارت
، 1ورزی خاتمه یک ارتباط موثر، مهارت ابراز وجود یا جرأت

ها مرتبط هستند. به  توانایی حل تعارضات بین فردی و نظایر این
ه پذیرش اجتماعی کمک ها ب این ترتیب این گروه از مهارت

گذارد  های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا می کرده و پایه
که ارتباط بین فردی جزء بزرگترین  [. با وجود این22[؛ ]21]

آید، اما اغلب مردم قادر به  های بشر به شمار می پیشرفت
برقراری یک ارتباط خوب و موثر نیستند و برقراری ارتباط رویارو 

[، در نتیجه در برقرای ارتباط مناسب 23یابند] دشوار میرا کاری 
با جامعه، اضطراب اجتماعی بیشتری را تجربه خواهند کرد. همه 

های یکسانی  های اجتماعی خود تقریباً از فرصت افراد در محیط
برخوردارند، اما تنها کسانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند 

باشند. چنین افرادی قدرت  های ارتباطی مجهز کرد که به مهارت
کنند، در شرایط  بیان خوبی دارند، خود را به درستی مطرح می

مختلف و با افراد مافوق، همتراز و زیر دست، ارتباطی مناسب و 
های ارتباطی را  قدر مهارت کنند. بعضی از افراد آن موثر برقرار می

گیرند که  ای موثر به کار می دانند و به شیوه خوب می
کند و  ربا همه را به خود جذب می شان همانند یک آهن شخصیت

ها با تأثیر گذاشتن بر دیگران و مطیع کردن دیگران،  به نوعی آن
توان  رسند. اما در همین رابطه به درستی نمی به اهداف خود می

های بدنی و فیزیکی همچون چپ  قضاوت نمود، که آیا ویژگی
ها موثر است یا خیر؟  مهارت دستی و یا راست دستی در بروز این

تاکنون نیز پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است، اگرچه 
های بسیاری به بررسی تفاوت متغیرهای متعددی بین  پژوهش

که پیشتر اشاره شد در برخی  اند. همچنان این دو گروه پرداخته
جوامع سنتی هنوز هم به افراد چپ دست با نگاه خوبی نظر 

های ارتباطی فرد  تواند مهارت ن برخوردها خود میکنند و ای نمی
 را متأثر از خود سازد.

مهارتهای ارتباطی به عنوان یک عامل برونزاد و قابل رؤیت  
برای دیگران و عاملی که شخص در مراوداتش با اجتماع 

های دیگری را تحت  تواند مولفه بندد، می اطرافش به کار می
به عنوان یک مولفه ذهنی و تأثیر قرار دهد. بهزیستی ذهنی 

شناختی و فکری، در حقیقت یکی از این متغیرهاست. البته باید 
شناختی تفاوت قایل شد.  بین بهزیستی ذهنی و بهزیستی روان

[ معتقدند که شادی و بهزیستی مترادف با 20] 5اسنایدر و لوپز
هم نیستند، بلکه بهزیستی ترکیبی از شادی و یافتن معنا در 

[، نیز بین این دو 29] 14است. همچنین ریان و دسیزندگی 
ها اعتقاد دارند که بهزیستی ذهنی بر  اند. آن تفکیک قایل شده

شناختی  محتوای زندگی تأکید دارد، در صورتی که بهزیستی روان
شناسی جدید  هم به محتوا و هم به روش زندگی توجه دارد. روان

ت روانی معطوف بر آن است تا توجه خود را صرفاً به مشکال
[. برای 21های مثبت زندگی تأکید کند] نسازد و بیشتر بر جنبه

های زیادی موضوع بهزیستی و شادکامی مورد غفلت واقع  سال
های ناشاد انسانی همچون افسردگی، اضطراب  شده و روی جنبه

[. اخیراً تعادل برقرار شده و 29شد ] و اختالل هیجانی تأکید می
این عنوان مورد توجه قرار گرفته  مطالعات زیادی تحت

ای  [. احساس بهزیستی ذهنی یا رضایت از زندگی حوزه21است]
کند که ارزیابی  نگر است که تالش می شناسی مثبت از روان

شان را مورد بررسی قرار دهد  شناختی و عاطفی مردم از زندگی
های نگرش  [. احساس خرسندی و رضایت از زندگی از مولفه25]

کنند.  راد نسبت به جهانی است که در آن زندگی میمثبت اف
ای نزدیک اما پیچیده دارد  ها رابطه رضایت از زندگی با ارزش

[. اما معیارهای افراد برای درک خوشبختی متفاوت است، در 34]
 [.31حقیقت تجربه شادکامی هدف برتر زندگی است ]

ی و هایی از رضامندی زندگ بهزیستی ذهنی از طریق خودگزارشی
های اخیر  [. با این حال در سال32دست آمد] عواطف مثبت به

این مفهوم گسترش یافته و شامل درگیری، ارتباط، معنایابی و 
ها از طریق سنجش  ها بوده و برخی از آن دامنه موفقیت

گیری هستند. چنین  عملکردی و آگاهی، قابل ارزیابی و اندازه
دهد که چگونه  ای از بهزیستی نشان می مفهوم گسترده

سازی  شناسان مدرسه از ابتدا چنین ساختاری را مفهوم روان
[، بهزیستی ذهنی 33] 11رایت کردند. به اعتقاد سالسکی و کارت

های افراد از خودشان درباره ابعاد به هم وابسته اما از  به ارزیابی
نظر تجربی مستقل)عاطفه مثبت، عاطفه منفی، رضایت کلی از 

های  [، نظریه30همکاران ] 12کند. از نظر دینرو زندگی( اشاره می
ها  که آیا آن توانند بر اساس این شناختی بهزیستی ذهنی می روان

 پایین-باال )بیرونی/موقعیتی( یا اثرات باال -نسبت به اثرات پایین
کنند، از  )صفات درونی و فرایندها( بر بهزیستی ذهنی تأکید می

ل بهزیستی ذهنی محصول یکدیگر متمایز شوند. در حالت او
مجموعه لحظات خوشایند و ناخوشایند است. به عبارت دیگر، 

رسد، زیرا او در مقایسه با لحظات ناخوشایند،  فرد شاد به نظر می
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[. با این تفاسیر بر 39کند] لحظات خوشایند بیشتری را تجربه می
اساس انتظار، عوامل بیرونی بهزیستی ذهنی همچون روابط 

درصد واریانس  19تا  14وامل آرامش، تنها اجتماعی و ع
[. در حالت دوم یعنی 31کنند] بهزیستی ذهنی را تبیین می

پایین، بهزیستی ذهنی حاصل صفات درونی و  -رویکرد باال
[ همچون حاالت خلقی، 39[، ]30فرایندهای روان شناختی]

در هر  .[31های مقابله و فرایندهای انطباقی است] اهداف، سبک
ای بین چپ  وهش حاضر در صدد است تا مقایسهصورت پژ

ها صورت دهید، البته این مقایسه محدود  ها و راست دست دست
به بهزیستی ذهنی و ارتباط بین فردی است، تا مشخص شود که 

 این دو گروه از این منظر تفاوت دارند یا خیر؟
 

 روش
پژوهش حاضر با هدف مقایسه متغیرهای بهزیستی ذهنی و 

بین فردی در دانشجویان چپ دست و راست دست ارتباط 
 1351-59دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال تحصلی 

نفری با روش  344انجام شد. از بین افراد جامعه حجم نمونه 
ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت.  گیری تصادفی طبقه نمونه

شده های انجام  شیوه اجرا به این صورت بود که بعد از هماهنگی
اندرکاران و انجام امور اداری مربوطه، ابتدا با استفاده از  با دست

که افراد از  برای تشخیص این 13پرسشنامه دست برتری چاپمن
کدام دست خود به عنوان دست غالب برای انجام کارهای 

کنند نسبت به تشخیص و گزینش اقدام شد.  روزمره استفاده می
ی چپ برتری در ادبیات که میزان گستردگ با توجه به این

درصد ذکر شده بود  29تا  24پژوهشی مربوط به این متغیر 
یابی به یک حجم قابل قبول از نمونه افراد  [، لذا برای دست35]

نفر  144زیادی مورد سنجش قرار گرفتند که در نهایت تعداد 
نفر راست دست به صورت تصادفی  244چپ دست و تعداد 

های داده شده  تخاب شدند. پاسخبرای مراحل بعدی سنجش ان
برای گروههای  tپس از گردآوری با استفاده از آزمونهای آماری 

مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری و در قالب نرم افزار 
spss   مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این

 پژوهش عبارت بودند از:
این پرسشنامه (، 1519) پرسشنامه دست برتری چاپمن -1

ماده است که مواد آن از بین بهترین مواد  13شامل 
های معتبر استخراج شده است، در این پرسشنامه از  پرسشنامه

هایی مانند نوشتن،  شود تا مشخص کنند فعالیت افراد خواسته می
نقاشی کردن، پرتاب کردن، چکش زدن، مسواک زدن، پاک 

ن شیشه جوهر، استفاده کن، کبریت زدن، تکان داد کردن با پاک
از قاشق، قیچی، چاقو و پیچ گوشتی، باز و بسته کردن درب 

دهند. پاسخها شامل سه گزینه  بطری را با کدام دست انجام می

شود. بنابراین  دست راست، دست چپ و هر دو دست می
)کامالً چپ  35)کامالً راست برتر( تا 13های آزمودنی از  نمره

به  19تا  13های دارای نمره  اما آزمودنیشود.  برتر( را شامل می
به عنوان  35تا  11های دارای نمره  عنوان راست برتر و آزمودنی

بندی  غیر راست برتر)چپ برتر و هردو دست برتر( طبقه
[ پس از اجرای این آزمون در بین 04شوند. چاپمن و چاپمن] می

 و قابلیت اعتماد 59/4آزمودنی، همسانی درونی آن را  2531
و همبستگی آن با ارزیابی رفتاری دست  59/4بازآزمایی آن را 

های  اند. از این آزمون در پژوهش گزارش کرده 13/4برتری را 
( 2443)10متفاوتی همچون پژوهش مهر، تات، لندیس و بروگر

پور، در  استفاده شده است. همچنین این پرسشنامه توسط علی
وهشهای داخلی دانش آموز برای استفاده در پژ 1444بین 

، همبستگی دو 50/4هنجاریابی شده و آلفای کرونباخ پرسشنامه
در این  بدست آمد. 52/4و قابلیت بازآزمایی آن  50/4نیمه آن 

 محاسبه و منظور گردید. 11/4پژوهش این مهم به میزان 
(؛ این 1513) 19پرسشنامه ارتباط بین فردی ماتسون -2

سوال بوده و هدف آن سنجش میزان  15پرسشنامه دارای 
مهارت ارتباط بین فردی در افراد مختلف است. طیف 
پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه 

(، 0(، خوب)3بخش) (، رضایت2(، پایین )1پایین) به صورت بسیار
ردن امتیاز کلی باشد. برای بدست آو ( می9) بسیارخوب

پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالها را با هم جمع کرده، این 
های باالتر  را خواهد داشت. نمره 59تا  15ای از  امتیاز دامنه

دهنده مهارت ارتباط بین فردی باالتر در شخص پاسخ  نشان
تر،  دهنده خواهند بود و برعکس. اما برای یک نتیجه دقیق

دی زیر جهت سنجش میزان مهارت ارتباط بن توان از دسته می
 09بین فردی شخص پاسخ دهنده استفاده کرد: نمره زیر 

-59)مشکل ارتباطی(، نمره  01-19)مشکل حاد ارتباطی(، نمره 
[، روایی همزمان پرسشنامه را 01زاده ] )فرد توانمند(. منجمی 11

محاسبه و یک همبستگی قوی بین آن با پرسشنامه توانایی 
(، در نتیجه روایی r=  151/4ی ارتباط موثر بدست آورد )برقرار

همزمان آن مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه یا 
قابلیت اعتماد آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و به  

بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب این  93/4میزان 
مین روش به میزان پرسشنامه است و در این پژوهش نیز با ه

 محاسبه و لحاظ شد. 91/4
یز و ماگیارمو: این پرسشنامه  پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی -3

[، طراحی شد که شامل سه بعد 02] 19و ماگیارمو 11یزتوسط کی
 11شناختی ) سوال(، بهزیستی روان 12بهزیستی هیجانی )

 باشد:سوال( به شرح زیر می 19سوال( و بهزیستی اجتماعی )
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سوال اول(  1بهزیستی هیجانی: سواالت بخش هیجانات مثبت )
سوال دوم(  با هم جمع  1با سواالت بخش هیجانات منفی )

آید. البته، شوند و نمره کل بهزیستی هیجانی به دست میمی
از مقیاس  9همه سواالت بخش هیجانات منفی به غیر از سوال 

با  شوند و سپسبهزیستی هیجانی، برعکس کدگذاری می
برای  9تا  1گذاری  گردند. با توجه به ارزش یکدیگر جمع می

 11های اصالً تا تمام مدت در این زیرمقیاس حداقل نمره گزینه
 [. 03باشد ]می 91و حداکثر نمره 
، 5، 1، 3، 2، 1شناختی: در این قسمت سواالت  بهزیستی روان

شود و مجموع  برعکس نمره گذاری می 19،11، 13، 12، 11
-شناختی محسوب می ها، نمره کل بهزیستی روان رات مولفهنم

، 1، 9، 0، 3شود. در قسمت مقیاس بهزیستی اجتماعی: سواالت 
شود. با توجه به  گذاری می برعکس نمره 10و  12، 11

های بسیار زیاد مخالفم تا بسیار  برای گزینه 9تا  1گذاری  ارزش
شناختی و  نزیاد موافقم در هر دو زیر مقیاس بهزیستی روا
 11شناختی  اجتماعی حداقل نمره در زیر مقیاس بهزیستی روان

و در زیر مقیاس بهزیستی اجتماعی حداقل  121و حداکثر نمره 
است. از مجموع نمرات بهزیستی  149و حداکثر نمره  19نمره 

هیجانی، روانشناختی و اجتماعی، نمره بهزیستی ذهنی به دست 
بخت و همکاران،  گلستانیآید. این پرسشنامه توسط می

اعتباریابی و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را 
های فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی، و مقیاس 91/4

، 91/4شناختی و بهزیستی اجتماعی، به ترتیب  بهزیستی روان
[. ضریب همسانی درونی بر 03گزارش شده است] 91/4و  10/4

-و برای مقیاس 14/4شنامه اساس آلفای کرونباخ برای کل پرس

به دست آمد. در  11/4و  14/4، 11/4های فرعی آن به ترتیب 
این پژوهش نیز این مهم با روش آلفای کرونباخ به میزان 

 محاسبه و منظور گردید.11/4
 

 یافته ها
 911/4و انحراف معیار آن  9/23میانگین سنی شرکت کنندگان 

نفر معادل 244و تعداد بود. همه دانشجویان در مقطع کارشناسی 
 33نفر معادل  144ها راست دست و تعداد  درصد از آزمودنی19

های توصیفی)میانگین  شاخص 1درصد چپ دست بودند. جدول 
 و انحراف معیار( متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد.

 

 
 

 های آن توصیفی)میانگین و انحراف معیار( بهزیستی ذهنی و مولفههای  : شاخص1جدول 

 کشیدگی چولگی لون  F معیار انحراف میانگین وضعیت متغیرها

 بهزیستی ذهنی
 990/4 -412/1 11/1 11/21 00/241 چپ دست

 519/4 -190/4 329/4 20/22 91/159 راست دست

 بهزیستی هیجانی
 254/1 -312/4 132/4 449/1 31/01 چپ دست

 -094/4 -329/4 411/2 41/0 14/31 راست دست

 بهزیستی روانشناختی
 229/1 -494/1 404/1 14/12 29/50 چپ دست

 -159/4 -124/4 993/4 10/5 11/10 راست دست

 بهزیستی اجتماعی
 114/4 -054/4 139/1 19/13 12/11 چپ دست

 -012/4 -532/4 414/1 11/14 42/13 راست دست

 ارتباطی مهارتهای
 -941/4 -190/4 511/4 03/0 34/99 چپ دست

 -434/1 -111/4 041/4 31/9 14/19 راست دست

 
های  هیچ کدام از مولفه 1با توجه به نظر کالین، در جدول 

این  عبور نکرده، بنابر ±2در هر دو گروه از مرز ذهنی  بهزیستی
ها طبیعی است. همچنین نتایج آزمون لون  توزیع داده

دهنده آن است که عدم معناداری واریانس خطا در ابعاد  نشان
 هیجانی وجود دارد.  مختلف تنظیم
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دست و  گروه چپ های بهزیستی ذهنی در دو باکس و تحلیل واریانس چند متغیری در جهت مقایسه مولفه –: نتاج آزمون آماره ام 2جدول 
 دست راست

 مجذور اتا درجه آزادی فرضیه درجه آزادی خطا F df ارزش 

 - - - 21 915/2  آماره ام باکس

 - - - 31 311/4  کرویت بارتلت

 031/4 1 251  914/2 031/4 المبدا ویلکز

 
دهد، مفروضه برابری  باکس نشان می -آماره ام 2در جدول 

های دو  کوواریانس متغیرها در بین داده-های واریانس ماتریس
گروه برقرار است. همچنین بر اساس نتایج کرویت بارتلت، سطح 

قابل قبولی از همبستگی بین متغیرها برقرار است. عالوه بر این 
ارزش المبدای ویلکز در تحلیل واریانس چند متغیری نیز معنادار 

 است.
 

 دست دست و راست های بهزیستی ذهنی در دو گروه چپ : تحلیل واریانس یک راهه در مقایسه مولفه3جدول 

F Ƞ میانگین مجذورات خطا میانگین مجذورات متغیرها
2 

 415/4 311/9** 939/1 014/12 بهزیستی هیجانی

 490/4 913/9** 929/5 154/99 بهزیستی روانشناختی

 119/4 421/13** 114/9 45/51 بهزیستی اجتماعی
                                                                                    41/4  **p< 49/4p<* 

 های دو گروه در هر سه مولفه متغیر بهزیستی ذهنی معنادار است. دهد که تفاوت نمره نشان می 3جدول 
 

 دست دست و راست فرونی جهت ارزیابی تفاوتها در دو گروه چپ آزمون بن: 0جدول

 هاتفاوت میانگین معیارخطای هامولفه وضعیت

 دستچپ

 914/1** 910/4 بهزیستی هیجانی

 904/1** 120/4 شناختی بهزیستی روان

 41/2** 990/4 بهزیستی اجتماعی
                                       41/4  **p< 49/4p<* 

 باشد. دهد که نمرات افراد چپ دست در هر سه مولفه از متغیر بهزیستی ذهنی باالتر از افراد راست دست می نشان می 0جدول 
 

 های ارتباطی دانشجویان در دو گروه برای میانگین مهارت t: خالصه نتایج آزمون 9جدول 

 N M SD df t sig گروه

 49/3 19/19 244 دستراست
251 191/4 441/4 

 94/3 11/91 144 دست چپ
 

دست در دست و چپهای افراد راستبرای بررسی تفاوت نمره
دو نمونه مستقل استفاده  tهای ارتباطی از آزمون متغیر مهارت

دهد بین میانگین دو گروه تفاوت شد که نتایج آن نشان می
باشد. با دار میلحاظ آماری معنیوجود دارد و این تفاوت به 

توان گفت توجه به تفسیر نمرات در راهنمای ابزار سنجش می
که مهارت ارتباطی افراد راست دست به مراتب قوی تر از افراد 

 باشد.  چپ دست دست می
 

 

 گیری بحث و نتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان 

بهزیستی هیجانی، بهزیستی های  دست در مولفه چپ
شناختی و بهزیستی اجتماعی باالتر از دانشجویان  روان

باشد. همچنین تفاوت بین دو گروه چپ دست و دست می راست
های ارتباطی معنادار و میانگین  راست دست در متغیر مهارت

افراد راست دست باالتر است، یعنی این مهارت در دانشجویان 
[، 00اشد. این نتیجه با یافته های مرادی]ب تر می راست برتر قوی
[، 09] 24[، کالینز01] 15[، گریاوز و فارباس09] 11رایت و والتون
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، [94] 23، دیویس[05] و همکاران 22درو [، دی01] 21بوستیک
 باشد.  [، هماهنگ می91]و همکاران  20باس

توان گفت بهزیستی ذهنی یک ساختار  ها می در تبیین این یافته
عنوان  های مربوط به تفسیر شخصیت است و به پژوهش مهم در

ارزیابی مثبت از زندگی و تعادل میان عاطفه مثبت و منفی 
دهند که افراد دارای  ها نشان می پژوهش [.92تعریف شده است ]

پذیر زیادی از خود نشان  بهزیستی ذهنی باال، رفتارهای انعطاف
فق شدن عمل توانند به صورت بهتری برای مو دهند و می می

عبارتی این رفتارها باعث حل بهتر مسأله و درک بهتر کنند. به 
شوند. از همین رو بسیاری از مردم ممکن است از  شرایط می

تواند ناشی از  تغییر بترسند یا از آن بپرهیزند. این عامل خود می
کنند با سایر افراد جامعه  هایی باشد که آنها احساس می تفاوت

کنند که از بابت این تغییرات  کم احساس می دارند و یا دست
مورد توجه و یا نکوهش دیگران قرار خواهند گرفت. در حقیقت 
افرادی که ارزیابی مثبتی از زندگی خود دارند، آرامش بیشتری را 

توانند اطالعات دریافتی را به طور گسترده و  کنند و می تجربه می
های بیشتری را در  یبندی کنند، در نتیجه تداع تری طبقه متنوع

 29رابطه با یک موضوع داشته باشند. به اعتقاد رایت و والتون
[، افراد دارای سطح بهزیستی ذهنی باال، برای حل مسایل 09]

کنند و در برابر بازخوردهای  زندگی پافشاری بیشتری می
کنند، استقامت نامطلوبی که از محیط اطرافشان دریافت می

دلیل معموالً دارای سطوح باالی  بیشتری دارند، به همین
باشند و همین خالقیت سبب پیشرفت و  خالقیت می

های صورت گرفته،  های مهمی خواهد بود. در بررسی موفقیت
اند که  ترین افراد جامعه بوده بسیاری از افراد چپ دست از موفق

 همین مورد باشد. تواند  یکی از عوامل این موفقیت می
ی های روزانه خود را چگونه انجام م فعالیتکه ما رفتارها و  این

دهیم و آیا در انجام این فعالیتها با هنجارهای اجتماعی مطابقت 
داریم یا نه، در اندیشه و عملکرد ما تاثیرات به سزایی دارد. چپ 
دستی یکی از این نوع رفتارها است که شخص و ذهنیت او را 

. در همین کند تا حدودی به خود و جامعه اطراف مشغول می
های ارتباطی بین دو گروه  راستا نتایج نشان داد که مهارت

ها در افراد راست دست  تفاوت معناداری داشته و این مهارت
تر و باالتر است. این یافته  ها به مراتب قوی نسبت به چپ دست

زاده  [، منجمی23های سیماریان و همکاران] با نتایج پژوهش
[ و 15هاشمی مطلق و مظفری][، 19[، گایاس و آویل]01]

 باشد. همسو می ،[93] زاده عشور
توان گفت در جوامع امروزی بسیاری  ها می در تبیین این یافته

های  های اجتماعی و به تبع آن مهارت افراد ممکن است مهارت
ارتباطی را به خوبی نیاموخته باشند، و ممکن است به این جهت 

آموزش صحیح این  گاه در معرض ها هیچ که برخی از آن

های  دانند که در موقعیت ها نمی اند، پس آن ها قرار نگرفته مهارت
که برخی افراد  اجتماعی چه رفتاری را از خود بروز دهند. اما این

های ظاهری با دیگران و یا تفاوت در شیوه  به واسطه تفاوت
تواند از دالیل مهم  انجام کارها از دیگران متمایز باشند نیز می

های ارتباطی افراد باشد. افرادی که چپ دست  ت مهارتاف
هستند، ممکن است به واسطه این ویژگی در گروه همساالن و 
دوستان مورد تمسخر و یا سرزنش قرار گرفته و این امر در 

های گروهی و یا  ها از فعالیت شود تا آن درازمدت باعث می
معطوف ها دوری گرفته و یا استعداد خود را  همجوشی با آن

ها را جبران کرده  فعالیتهای فردی کنند تا هم نقایص و سرزنش
و هم به این واسطه امنیت فکری خود را تأمین نمایند. اما این 

هایی نیز برای آنها در پی خواهد داشت و  دوری و عزلت، آسیب
های اجتماعی است که نیازمند حضور در بین  آن، مهارت

های ارتباطی  است. مهارت های اجتماعی و مراودات عام گروه
تواند با اضطراب اجتماعی ارتباط داشته  پایین و یا ناقص افراد می

های  باشد و یا موجب بروز آن شود. از سویی یادگیری شیوه
تواند موجب  مناسب برقراری ارتباط موثر و ارتباط بین فردی می

های آن شود، اما نکته مهم تر این  کاهش این اضطراب و مولفه
های  های ظاهری افراد چپ دست در فعالیت که تفاوت است

ها  تواند مانع بزرگی در تمایل به یادگیری این مهارت روزمره می
ها  باشد و این اضطراب اجتماعی همواره از بروز این مهارت

 کند. جلوگیری می
رسد  با توجه به نتایج به دست آمده و موارد ذکر شده به نظر می

های اجتماعی در  ممکن است در مهارتافراد چپ دست اگر چه 
تری نسبت به دیگر افراد قرار گرفته باشند اما این  سطح پایین

ها تالش خود را  آور نبوده و آن چنان زیان ها آن جایگاه برای آن
کنند و  معطوف موفقیت و بهبود نتایج در سایر متغیرها می

های بسیار موفقی در  گونه که ذکر آن رفت نمونه همان
های مختلف ورزشی و هنری از افراد چپ دست دیده  صهعر
های  ها و ورزش ها نیز در فعالیت شود که عمده این موفقیت می

های این  تواند موید یافته انفرادی است که این مورد نیز خود می
ای عمل  پژوهش باشد. اما برای بهبود این شرایط باید به گونه

فراد جامعه به این بینش ای آموزش داد تا همه ا کرد و به گونه
ها وجود  برسند که تفاوتی در انجام کارها با هیچ کدام از دست

تواند ناشی از عادت باشد و ما  ندارد و این شیوه، در حقیقت می
ها از  ای با افراد متفاوت برخورد کنیم که گویی آن نباید به گونه

جهان دیگری بوده و یا دچار بیماری خاصی هستند. این 
های رسمی آموزشی و یا  تواند از طریق برنامه ها می آموزش
های درسی شروع شود و یا از طریق آموزش و آگاهی  کالس

های  آموزان انتقال یابد. همچنین برنامه دادن به والدین به دانش
ها  ها و نقش های دیداری و شنیداری با قرار دادن شخصیت رسانه
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ویژگی فردی را برای در نمادهای خود این سبک انجام کار و 
مردم عادی جلوه داده و آن را به صورت موجه تصویرسازی 

 کنند.
 

 واژه نامه 
1. Individualism دوره تفردگرایی 

2. Rafael Nadal رافائل نادال 

3. Laura Philsell لورا فلسل 
4. Jimmy Hendrick جیمی هاندریک 
5. Leonardo Davinci لئوناردو داوینچی 
6. neuropsychology نوروسایکولوژی 
7. World Health 

Organization (WHO) 
 سازمان جهانی بهداشت

8. assertiveness skill 

training 
 ورزی جرأت

9. Snyder & Lopez اسنایدر و لوپز 
10. Ryan & Deci ریان و دسی 
11. Salski & Cartwright رایت سالسکی و کارت 
12. Dinro دینرو 
13. Chapman چاپمن 
14. Mehr, Tat, Landis and 

Bruger 
 مهر، تات، لندیس و بروگر

15. Matson ماتسون 
16. Keyes یزکی 
17. Magyar-Mae ماگیارمو 
18. Wright & Walton رایت و والتون 
19. Greaves & Farbus گریاوز و فارباس 
20. Colins کالینز 
21. Bostic بوستیک 
22. Dreu درو دی 
23. Davis دیویس 
24. Bass باس 
25. Wright & Walton رایت و والتون 
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