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Background and Objective: In the process of learning, interaction and 

organization of both the right and left hemispheres of the brain are involved. The 

different functions of each hemisphere and the different capacity and learning 

strategies show that people do not learn in the same way. Paying attention to the 

capabilities of both hemispheres of the brain in the learning process can lead to a 

brain-centered approach that, by coordinating the two hemispheres and paying 

attention to the capabilities of each hemisphere, can improve learning in students. 

Methods: The research is a descriptive-analytical cross-sectional approach that 

was conducted in 1998. The statistical population is 1000 students of the 

University of Medical Sciences and by stratified random sampling from all 

faculties, the number of samples was 334. The instruments used are personal 

information questionnaire and left hemisphere-right hemisphere questionnaire. 

Chi-square and Wi-Fi correlation tests were used to analyze the statistical data. 

Findings: The results showed that there was no statistically significant 

relationship between field of study, parental literacy, gender and the dominant 

hemisphere of the brain, but showed a significant relationship with ethnicity (P 

<0.043). This variable was one of the important variables in this study that due 

to the diversity of ethnicities in Golestan province can be considered by other 

researchers in future studies. 
Conclusion: Despite the fact that the variable of superiority of one hemisphere 

of the brain over another is not effective in our study, examining other aspects of 

the activity of the hemisphere of the brain by focusing on different ethnicities will 

still maintain its position. 
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 .باشدیم علوم پزشکی گلستان دانشگاه IR.GOUMS.REC.1397.249و کد اخالق  110718 طرح تحقیقاتی به شماره مستخرج ازاین مقاله 

 ، دفتر توسعه آموزش پزشکی.بهداشت دانشکده دانشگاه علوم پزشکی گلستان،ایران، گرگان،  آدرس:                   بیکیفریبا مسئول مقاله:  *
 fbaiky@yahoo.com :رایانامه             98 (01732423093)تلفن:  

 چپ و راست مغز با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان کرهنیمی رابطه بررس
 

 3(MSc) تقوی، احمد 2(MSc) محمدکوچکیقربان ، 1*( tudentSPhD) بیکیفریبا 

 

 ایران. دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان،، دانشکده بهداشت ،پزشکی توسعه آموزش دفتر .1 

 .ایران ،گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی،. 2

.ایران ،گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده بهداشت، .3  

 چکیده اطالعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی

 

 

 

 

 28/6/1401دریافت:

 

 18/8/1401اصالح:

 

 20/10/1401پذیرش:

 

 20/12/1401انتشار:

 

 

 عملکردهای. دارد قشن مغز چپ و راست کرهنیم دو هر دهیسازمان و تعامل یادگیری، فرایند در :هدف و سابقه

. گیرندنمی یکسانی یاد شیوه به افراد که دهدمی یادگیری نشان و راهبردهای گنجایش بودن متفاوت و کرهنیم هر متفاوت

 دو هماهنگی با که شود کردی مغزمحورموجب روی یادگیری فرآیند در تواندمی مغز کرهنیم دو هر هایتوانمندی به توجه

 شود. دانش آموزان یبرا یادگیری در پیشرفت و بهبود باعث کرهنیم هر هایتوانمندی به توجه و کرهنیم
جامعه آماری  است. شدهانجام 98بوده که در سال  یمقطع کردیبا رو یلتحلی–یفیتوص از نوع پژوهش :هاروشمواد و 

 هانمونهتعداد  هادانشکدهاز همه  ایطبقهتصادفی  گیرینمونهو با انجام  باشدمیدانشجوی دانشگاه علوم پزشکی  1000

. باشدمی راست کرهنیم -چپ کرهنیمپرسشنامه  پرسشنامه اطالعات شخصی و ،مورداستفادهنفر محاسبه شد. ابزار  334

 ه است.تفاده گردیدضریب همبستگی فای اس آماری مجذور کای دو و هایآزمونآماری از  هایدادهجهت تحلیل 

جنسیت  سواد والدین وته تحصیلی، با رش غالب مغز کرهنیم آماری بین دارمعنینشان داد که رابطه  هایافته ها:یافته

 تحصیلی هایرشته غالب هرکدام از هایکرهنیم نبررسی . دهدمیرا با قومیت نشان  داریمعنیوجود ندارد ولی ارتباط 

 موردمطالعه هایرشتهان می به رشته هوشبری اختصاص داشت و در 2/50 % راست برتر کرهنیمنشان داد باالترین درصد 

مغز  کرهنیم دو حیط از هراز دانشجویان رشته بهداشت م 5/23%چپ برتر داشتند و کرهنیم 4/57% دانشجویان پزشکی با

در استان  هاقومیتجه به وجود تنوع رهای مهم در این پژوهش بود که با توتغیر یکی از ماین متغی .نمودندمی استفاده خود

 .پژوهشگران دیگر در مطالعات آتی باشد موردتوجه تواندمیگلستان 

 هایجنبهبررسی سایر  ،عه مامطال مغز نسبت به دیگری در هایکرهنیمر برتری متغینبودن  تأثیرگذاررغم علیگیری: نتیجه

 اهد کرد.مختلف هنوز جایگاه بررسی خود را حفظ خو هایقومیتمغز با تمرکز بر  کرهنیمفعالیت 

 
 شکی گلستانعلوم پز دانشجویانتحصیلی،  چپ، رشته کرهنیمراست،  کرهنیم های کلیدی:واژه

 

 .لوم پزشکی گلستانچپ و راست مغز با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه ع کرهنیمی رابطه بررس. احمد تقوی ی، قربان محمدکوچکی،ریبا بیکفاستناد: 
 7-16 صفحه .(1 رهود) 11 شماره ؛1401.آموزش پزشکی دو فصلنامه
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 سابقه و هدف

را در فرایند  ناموفق افراد تعداد حتی و نموده لیتسه را سیتدر و یریادگی تواندمیافراد  مغز هایکرهنیم تسلط و تفکر دانستن سبک

 شدن روشن به کرهنیم دوعملکرد  تفاوت رایز گیردمی قرار جینتا نیا ریتأث تحت هم که آموزش است واضح .دهد کاهش یریادگی

 دانستن .(1) سازد آشکار گردند،می یریادگی مشکالت بروز باعث که را عوامل از یبرخ تواندمیو  کندمیکمک  یریادگی انیجر

 ریمتغ دو نیاین، ابنابر ؛آنان به ما کمک کند یاجتماع هایمهارت افراد و شناخت در تواندمی هاکرهنیم یو برتر تفکر افراد هایسبک

 هوش از متفاوت نوع دو یدارا انسان مغز .(2) گرفت نظر مهم در فاکتور عنوانبه توانمی.. .و سیتدر ،یزندگ هایمهارت آموزش در را

 تکامل ورشد  جریان در. هستند تعامل در باهم دائماً بودن، متفاوت علیرغم فرد زندگی ساختن یبرا که است؛( شناختی غیر و شناختی)

 کرهنیم مغز مرحله فعالیت ترینابتداییدر . باشندمیمغز  چپ و راست های کرهنیم همسان، مغز دو این. آیدمی پدید او در مغز دو انسان

 دوم، مغز. شودمی فعال است، چپ کرهنیم در که دوم مغز سپس و است کرهنیم این در انسان شودکه حاالت هیجانی فعال می راست

ظاهرمی  را شدهآموخته فرهنگی و قوانین قواعد درست، رفتار مبانی استدالل، هایروش که است اطالعاتی یحاو و دارد نام مغز منطقی

 متفاوتی کارکردهای دارای مغز کرهنیم دو. کنندمی برقرار ارتباط باهم ایپینه جسم طریق از کرهنیم دو در بررسی آناتومیک مغز .(3) کند

 و کرهنیم هر متفاوت عملکردهای. دارد نقش مغز چپ و راست کرهنیم دو هر دهیسازمان و تعامل یادگیری، فرایند در (.4) هستند

 یادگیری، و آموزش فرآیند در (.5) گیرندنمی یکسانی یاد شیوه به افراد که دهدمی یادگیری نشان و راهبردهای گنجایش بودن متفاوت

 دهندمی ترجیح بیشتر را دیداری و فضایی قیاسی، هایپردازش ،غالب راست کرهنیمافراد با  باورند این بر شناختیعصب علم دانشمندان

 و فضایی روابط درک معموالً .کندمی کنترل را بدن چپ سمت هایفعالیت دارد قرار ایپینه جسم راست سمت در که کرهنیم این (.6)

، نوآوری، هاواژه تحلیل واگرا، تفکر تجسم، و خالقیت با مرتبط فکری ، فرآیندهایطبعیشوخ درک ،هااستعاره درک ،غیرکالمی امور

 یادگیری و رهبری توانایی ،بلندمدت با حافظه مرتبط فرآیندهای دیگران، صحبت تفسیر پیچیده، اطالعات با شدن مواجهه ،نگریکل

 راست سمت هایفعالیت و دارد قرار ایپینه چپ جسم سمت در که چپ کرهنیم .روندمیراست به شمار  کرهنیم هایتوانمندیاز  امور

 سلسله به شکل امور به پرداختن همگرا، تفکر جزیی نگری، کالم، به توانمی کرهنیم این هایتوانمندی ازجمله. کندمی کنترل را بدن

 کرد اشاره زبان عمومی و تکالیف درک و عادتی و امور روزمره به توجه ،مدتکوتاه حافظه و فعال حافظه با مرتبط فرآیندهای مراتبی،

است؛  ترموفق کندمی استفاده هماهنگ شکل به خود کرهنیم دو هر از یادگیری در فرایند که آموزیدانش است باور این بر ارنشتاین .(7)

 کرهنیم دو هماهنگی با که شود موجب رویکردی مغزمحور یادگیری فرآیند در تواندمی مغز کرهنیم دو هر هایتوانمندی به توجه بنابراین،

 در فرآیند که شود آموزانیدانش ویژهبه دانش آموزان برای یادگیری در پیشرفت و بهبود باعث کرهنیم هر هایتوانمندی به توجه و

 ندارند؛ مغزی عملکردی بد لزوماً دارندمشکل خود امور تحصیلی در که آموزانیدانش شانک گفته اساس بر. (8) دارند مشکالتی یادگیری

 در نظام .(5) بیفتداتفاق  یادگیری و تدریس در پیشرفت و بهبود تا شود ویژه توجه هاآن مغز و عملکردهای مغز حیطه به باید بلکه

 کرهنیم این عملکرد بر سنتی آموزشی هایشیوه و هاروش بیشتر و شودمی گرفته نظر در تحصیلی مغز عنوانبه مغز چپ کرهنیم آموزشی

استعداد و  .شود ویژه با نیازهای افراد در آموزشی هایپتانسیل رفتن بین از و ضعف نقاط به توجه باعث تواندمی امر که این تأکیددارند

 .شودمیراست و چپ متفاوت بوده که باعث تفاوت در سبک یادگیری افراد  کرهنیمافراد برای یادگیری با توجه به عملکرد  هایتوانایی

 کرهنیمبه عملکرد با توجه  .باشدمیبه آنان در طول دوره تحصیلی متفاوت  شدهارائهعلوم پزشکی و سرفصل دروس  هایرشتهتنوع 

با  کرد. ریزیبرنامهموزش آنان تدابیر درستی مختلف را شناسایی و برای آ هایرشتهسبک یادگیری دانشجویان  توانمیمغزی  های
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به مهارت آموزان و  تواندمیمغز  های کرهنیملیت بر آن بررسی ارتباط بین فعا مؤثرعوامل یادگیری و  هایشیوهوجه به تنوع ت

 هایرشتهبنابراین با توجه به قبولی دانشجویان در  ؛بهتر انتخاب کنند گیرینتیجهمناسبی را برای  هایراهکمک کند تا  دهندگانآموزش

در مطالعه  روازاین وجود داشت؟ تفاوتی دانشجویان چپ و راست کرهنیم هایتوانمندی بین آیا که شد مطرح مسئله تحصیلی متفاوت این

 .پردازیممی چپ و راست مغز با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان کرهنیمرابطه حاضر به بررسی 

 

 هاروشمواد و 

ابزار پزشکی گلستان بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم  .باشدمیمقطعی  نوع توصیفی تحلیلیمطالعه حاضر از 

و ...( و پرسشنامه  رشته تحصیلی، عملکرد ،شغل ،جنس سن،) دموگرافیکاطالعات  لیستچکقسمت:  2 شاملاطالعات  آوریجمع

از کتاب مجموعه پرسشنامه برای مربیان روابط انسانی پیتر  راست کرهنیم -چپ کرهنیمپرسشنامه بود.  راست کرهنیم -چپ کرهنیم

است. با  کرهنیم چپ و هر دو کرهنیمراست،  کرهنیم ازنظرهانی گرفته شد. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین نسبت افراد فعال 

فراد نسبت ا کهدرصورتی( 14و همکاران ) ساینو  (13و همکاران ) کیت از نسبت هر گروه از افراد که در مطالعه گیریمیانگین

 45 %راست و کرهنیمبرای  %45ست و چپ را برابر )را هایکرهنیماز  کنندهاستفادهدرصد افراد و  10%را  کرهنیماز هر دو  کنندهاستفاده

ا متوسط( )اندازه اثر کم ت17/0. با در نظر گرفتن اندازه اثر آیدمی دست به =w /17 آنگاه اندازه اثر ،چپ( در نظر بگیریم کرهنیمبرای 

 334اطالعات  آوریجمعبا استفاده از رابطه زیر برای تعیین نسبت افراد هر گروه  80%توان مطالعه  و 05/0و احتمال خطای نوع اول 

 بود شدهمحاسبهتصادفی ساده  گیرینمونهای حجم نمونه بر اینکه خاطر بهگردید  آوریجمعدانشجو  475اطالعات از  محاسبه شد. نفر

 .شد ضرب 4/1 ضریببود، در  ایخوشه گیرینمونهولی چون روش 

𝑤 = √
𝜒2

𝑁
 

از همه  ایطبقهتصادفی  گیرینمونهدر این مطالعه با انجام شد.  اندازه اثر در نظر گرفته wو  موردنیازتعداد نمونه  Nدر این رابطه 

یک طبقه و با استفاده از تخصیص متناسب  عنوانبه هادانشکدهگرفتن هر یک از  نظربدین منظور با در  .شد نمونه گرفته هادانشکده

 راست کرهنیم -چپ کرهنیمپرسشنامه حذف شدند.  هانمونهاز  اندشدهقبولی که با سهمیه هر دانشکده تعیین شد. افراد هاینمونهتعداد 

که حداقل  ایکلمهکه بیشترین شباهت را با فرد دارد عالمت + و کنار  ایکلمهدر کنار  که باشدمی ایکلمه 32یک فهرست شامل 

را جداگانه حساب  کرهنیممثبت و منفی هر  هایعالمت را نباید بدون عالمت رها کرد. ایکلمهباید گذاشت و  -شباهت دارد عالمت 

آن است که فرد متفکری متمایل به  دهندهنشان و نمره بیشتر باشد،از د هرکدامکم کردیم.  هامنفیرا از مجموع  هامثبتو مجموع 

در مورد تفسیر نمرات  .باشدمی غیرمحتملاست که  16. حداکثر نمره برای هر ستون باشدمیراست  کرهنیمچپ یا  کرهنیمسبک تفکر 

 سه حالت وجود دارد:

  برای تفکر خالق آمادگی دارد. عالی است و فرد، چپ باشد کرهنیمراست بیشتر از  کرهنیمنمره 

  این است که شما با فرآیند تفکر منطقی و تحلیلی دهندهنشاناین وضع  راست باشد. کرهنیمچپ بیشتر از  کرهنیمنمره، 

تفکر خالق خود را تقویت کند. هاییتمرینباشد تا با  مندعالقهضمناً ممکن است فرد  از تفکر خالق هستید. ترراحت
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 .و این  باشدمیفرد متفکری با تفکر دوگانه دو نوع تفکر است.  این بهترین حالت برای هر هر دو نمره تقریباً یکسان باشد

 هایایدهراست  کرهنیمبا استفاده از توانایی . حالل مشکالت باشد حریففنهمه طوربه سازدمیتوانایی فکری فرد را قادر 

اجرایی  هاینقشهنموده و  بندیطبقهرا بررسی و  هاایدهچپ این  کرهنیم هایتواناییاز  گیریبهرهو با  کندمیزیادی تولید 

 .کندمیدقیق تهیه 

 مرتب و منظم، ،دارنظام متعصب، تحلیلی، ،کوشسخت معقول، ،گراواقعقی، )منط از این کلمات آمدهدستبهنمرات منفی وقتی مجموع 

مجموع نمرات مثبت کم کنیم نمره  را از (جزءنگرو  یافتهسازمان ،گراذهن ،باانضباط دلیل گرا، ،بینواقع مقرراتی، ،ریزبرنامه ،محتاط

 تشابه گرا، دارای ذهن باز، ،عاطفی شهودی،) کلماتاز این  آمدهدستبهنمرات منفی  وقتی مجموع .آیدمی دست بهچپ  کرهنیم

را  (جومخاطره بازیگوش، ،گراذهن ،آزادمنش ،نظمبی ،طبعشوخ ،خودانگیختهو  خودکار ،پذیرانعطاف تخیلی، معتدل، عجول، ،گراتجربه

نفر از دانشجویان داده شد  30پرسشنامه به  جهت بررسی پایایی، .آیدمی دست بهراست  کرهنیماز مجموع نمرات مثبت کم کنیم نمره 

 هایشاخص(، انهیو م نیانگیم) مرکزی هایشاخصشامل  یفیدر ابتدا از آمار توص آمد. دست به 75/0توسط محقق  و آلفای کرونباخ

شد. در ادامه  ها استفادهداده عیتوز تیوضع فیتوص یدرصد( و نمودارها برا) فراوانی(، یچارک نیفاصله ب ار،یانحراف مع) پراکندگی

مختلف، مقاطع تحصیلی و عملکرد تحصیلی از  هایرشتهبین دانشجویان دو جنس،  کرهنیم ازنظرنسبت افراد فعال  سهیمقا یبرا

 شد. همبستگی فای استفاده ضریب وآزمون مجذور کای دو 

 

 هایافته

علوم پزشکی  هایرشتهدر این پژوهش شامل کلیه  کنندگانشرکتبودند.  مؤنث 2/67%مذکر و  3/30%دانشجو  475از تعداد  درمجموع

و  پزشکیدندان پزشکی، مامایی، پرستاری، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، تغذیه، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، ازجمله اتاق عمل،

در این  کنندگانشرکتانتخاب گردیده بودند اکثر  هارشتهعلوم پزشکی کلیه  هایرشتهیت بخشیدن به برای جامع. فناوری بوده است

 از قومیت فارس بودند. کنندگانشرکت 8/64. %دادندمیتشکیل  (13/%3کی )درصد( و دندانپزش 7/25) پزشکیپژوهش را دانشجویان 

 فعال داشتند. کرهنیمهر دو  3/9 %راست و کرهنیم 2/39% چپ و کرهنیم کنندگانشرکت %6/51

 بر اساس جنسیت در پژوهش کنندگانشرکت ایکرهنیمبررسی وضعیت فعالیت  .1جدول 

  مغز ایکرهنیموضعیت فعالیت  جنسیت
 کل فعال کرهنیمهر دو  چپ برتر ترراست بر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 144 3/8 12 8/52 76 9/38 56 مرد

 100 319 7/9 31 7/51 165 6/38 123 زن

 100 463 3/9 43 1/52 241 7/38 179 کل
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 غالب مغزی کرهنیموضعیت جنسیت دانشجویان به تفکیک رشته و برتری  .2جدول 

 کل جنسیت غالب کرهنیموضعیت  رشته

 زن مرد

 
 پزشکی

 62 33 29 راست برتر

 103 52 51 چپ برتر

 15 10 5 فعال هردو

 180 95 85 کل

 
 پیراپزشکی

 72 51 21 راست برتر

 91 71 20 چپ برتر

 21 15 6 فعال هردو

 184 137 47 کل

 
 پرستاری

 45 39 6 راست برتر

 47 42 5 چپ برتر

 7 6 1 فعال هردو

 99 87 12 کل
 

 و رشته تحصیلی آنان ایکرهنیموضعیت  برحسببر روی جنسیت دانشجویان  (𝝌𝟐خالصه تحلیل آزمون مجذور کای ) .3جدول 

 داریمعنیسطح  درجه آزادی تعداد ( 𝝌𝟐کای )مقدار مجذور  رشته تحصیلی

 50/0 2 180 38/1 پزشکی

 54/0 2 184 20/1 پزشکیپیرا

 90/0 2 99 19/0 پرستاری

 

 و رشته تحصیلی آنان ایکرهنیموضعیت  برحسببر روی معدل دانشجویان  (𝝌𝟐تحلیل آزمون مجذور کای ) .4جدول 

 داریمعنیسطح  درجه آزادی تعداد ( 𝝌𝟐مقدار مجذور کای ) رشته تحصیلی

 37/0 8 170 59/8 پزشکی

 44/0 4 173 72/3 پزشکیپیرا

 95/0 6 88 62/1 پرستاری

 

. همچنین باشدمیتصادفی  شدهمشاهده هایتفاوتوجود نداشت و  ایرابطهمغزی دانشجویان  کرهنیمبین رشته تحصیلی و عملکرد 

مشاهده نشد. بین  داریمعنیمعدل و جنسیت تفاوت  ازنظرمغزی  هایکرهنیممختلف تحصیلی با عملکردهای مختلف  هایرشتهبین 

رابطه وجود داشت و این رابطه فقط در میان مختلف دانشجویان دانشگاه گلستان مغزی در میان اقوام  کرهنیمرشته تحصیلی و عملکرد 

د وجو داریمعنیآماری تفاوت  ازنظرو فراوانی مورد انتظار  شدهمشاهدهبین فراوانی  هاقومیتقوم ترکمن مشاهده شد و در میان سایر 

دو برابر افراد راست برتر بودند و این نسبت در میان دانشجویان  تقریباًافراد چپ برتر  درمجموعنداشت. در میان دانشجویان قوم ترکمن 

 بین فراوانی سطح سواد پدران تحصیلی هایگروهدر همه  بود. مشاهدهقابلدندانپزشکی، پزشکی، بهداشت و هوشبری  هایرشته
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 ازنظره دیپلم گرو غیرازبه ،شدهمحاسبهضریب همبستگی  طورهمینمغزی و  هایکرهنیمانی مورد انتظار در عملکرد و فراو شدهمشاهده

 شدهمحاسبهو ضریب همبستگی  و فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهاما در گروه دیپلم بین فراوانی  ؛مشاهده نشد داریمعنیآماری تفاوت 

و فراوانی مورد  شدهمشاهدهتحصیلی سطح سواد مادران بین فراوانی  هایگروهوجود داشت. در همه  داریمعنیآماری تفاوت  ازنظر

 مشاهده نشد. داریمعنیآماری تفاوت  ازنظر، شدهمحاسبهضریب همبستگی  طورهمینمغزی و  هایکرهنیمانتظار در عملکرد 

 گیرینتیجهبحث و 

نفر زن  319و  مرد 144جنسیت  اساس بردر پژوهش  کنندهشرکتپژوهش تعداد افراد  هاییافتهاز  آمدهدستبهاطالعات  اساس بر

از  نشدهانجامبرآورده  اساس براین تعداد  اعالم نکرده بودند. خود رادر این پژوهش نوع جنسیت  کنندهشرکتنفر از افراد  12 وبودند 

 هایرشتهکلیه در این پژوهش شامل  کنندگانشرکت قرار گرفت. موردنظرنیز  هاداده آوریجمعبود و در  شدهتعیین 1390پژوهش امینی 

 پزشکی، مامایی، پرستاری، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، تغذیه، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، علوم پزشکی ازجمله اتاق عمل،

در  کهدرحالیانتخاب گردیده بودند  هاهرشتعلوم پزشکی کلیه  هایرشتهبرای جامعیت بخشیدن به . و فناوری بوده است پزشکیدندان

( فقط دانشجویان 12) منصور و همکارانبودند و در تحقیق  شدهانتخابدانشجوی روانشناسی  300( فقط 14) توسط شدهانجامتحقیقات 

علوم پزشکی  دانشگاه درشاغل به تحصیل  هایقومیتبا توجه به تنوع  بودند. شدهانتخابپرستاری کالج پرستاری دانشگاه تانتان 

قرار  موردبررسی که بودقالب مغز  کرهنیمدر  هاقومیت تأثیرمهم بررسی ما بررسی  فاکتورهای استان گلستان یکی از ویژهبهگلستان و 

بودند و لر و غیره  ترک، ،کرد سیستانی، ترکمن، در این پژوهش شامل فارس، کنندهشرکت هایقومیتفراوانی اولیه بررسی  گرفت. در

 شدهانجامدر تحقیقات  .قومیت ترکمن قرار داشت 7/17% که در رده دوم با دادندمیتشکیل  8/64% بیشترین تعداد را قومیت فارس با

در تحقیق سایر محققین عدم  هاقومیتقرار نگرفته بود. شاید یکی از دالیل عدم بررسی  موردبررسیتوسط سایر محققین این موضوع 

توزیع فراوانی و درصد افراد یک جدول  یا یکسان بودن شرایط از این نظر در محیط تحقیق بوده است. متنوع و هاییتقومدسترسی به 

راست برتر داشتند  کرهنیم کنندگانشرکتاز  3/39%این جدول اساس بر دهدمینشان  هاکرهنیمفعالیت  اساس بررا  کنندهشرکت

نشان داد  سوادکوهی مطالعه مغزشان فعال بوده است. کرهنیم نیز هردو 3/9%چپ برتر داشتند و کرهنیم کنندگانشرکتاز این  6/51%و

بررسی غلبه طرفی  .اندداشتهعملکرد بهتری در یادگیری واژگان آموزش داده شد  هاآنواژگان به  استراتژی ازآنکهپسفراگیران چپ 

 به آموزش کمک خواهد کرد توجهیقابل طوربهسی، فرایند تدریس و معلمان برنامه در هایجنبهیادگیری از  هایسبکمغز و  کرهنیم

عملکرد  مهندسی از هایرشته دانشجویان ،نتایج آن اساس بر که باشدمی( 11امینی ) مطالعه مطابق با یافته . یافته مطالعه حاضر(10)

بررسی وضعیت  در .باشندمیچپ متکی  کرهنیم کارکردهای برپزشکی  هایرشتهنشجویان اما دا جویندمیچپ و راست سود  کرهنیمدو 

این وضعیت  .چپ برتر داشتند کرهنیم 8/52%راست برتر داشتند و کرهنیماز مردان  9/38%مشخص گردید که برحسب جنسیت، هاکرهنیم

چپ برتر  کرهنیمنیز  7/51% راست برتر و کرهنیماز زنان  6/38% دیگرعبارتبه .در بین جنسیت زن نیز با تفاوتی اندک تکرار شده بود

 هایدادهمطالعات امینی این وضعیت با  در کهدرحالی .کردندمیاستفاده  کرهنیم هردو آنان از 7/9%کرهنیم دو داشتند ولی در فعالیت هر

چپ به هنگام یادگیری  کرهیمن از داریمعنیما کمی متفاوت است در تحقیقات ایشان ذکرشده است که دختران به طرز  آمدهدستبه

 هایکرهنیمهمچنین در این مطالعه  ابقت دارد.( مط12) منصور و همکارانمطالعه  هاییافتهما با  هاییافته کهدرحالی نمایندمیاستفاده 

 و در اختصاص داشتبه رشته هوشبری  2/50%باالترین درصد راست برترگرفت. قرار  موردمطالعهتحصیلی  هایرشته غالب هرکدام از

 از دانشجویان رشته بهداشت محیط از هردو 5/23%وچپ برتر داشتند  کرهنیم 4/57% دانشجویان پزشکی با موردمطالعه هایرشتهمیان 

  و شودمیراست فعال  کرهنیممرحله فعالیت مغز  ترینابتداییبا توجه به اینکه در  .نمودندمیمغز خود استفاده  کرهنیم
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تحصیلی دانشجویان در نگاه اول درست  هایرشتهغالب با  هاکرهنیمقرار دارد و در تناسب ظاهری  کرهنیمحاالت هیجانی انسان در این 

به نوع فعالیت  توجه با است. قرارگرفته موردبررسیاستنباطی نیاز است که در این تحقیق  آمارکه برای اثبات این مورد به  رسدمیبه نظر 

قرار گرفت و از بین  موردبررسینیز  ایدانشکدهغالب در بعد  هایکرهنیممختلف علوم پزشکی گلستان  هایدانشکده دانشجویان در

 درچپ برتر  کرهنیمو بیشترین درصد  بود 2/48% نوین پزشکی با هایفناوریغالب راست در دانشکده  کرهنیمدانشکده بیشترین درصد 

. مکان در فعال شدن گرددمیفعال گزارش  کرهنیمازهردو  1/13% گزارش شد و در دانشکده بهداشت 7/57% پزشکی با دانشکده

در راستای نوع یادگیری دانشجویان با توجه به این اطالعات  تواندمیشاید نقش فعالی نداشته باشد ولی  هاآنمغز و برتری  هایکرهنیم

راست برتر  کرهنیمکه  هاقومیتدر بین  شدهگزارشباالترین درصد  تحصیل یادگیری شرایطی را فراهم نماید. منظوربه آمدهدستبه

 کرهنیمدر قومیت ترکمن برتری  کهدرحالیست. نفر ادو  دانشجویان با این قومیت محدود و ولی تعداد شودمیلر( مربوط ) قومداشتند به 

 اساس بر. نمایندمیاستفاده  کرهنیم دو است که از هر شدهگزارش 3/14% شاهد هستیم و در ردیف مربوط به کردها 5/59% چپ را با

آماری  ازنظر داریمعنیرابطه  گونههیچکه  دهندمیاز آزمون مجذورکای و ضریب همبستگی فای نشان  آمدهدستبه هایدادهو  هایافته

این یافته متفاوت با  و تصادفی بوده و قطعیت ندارد شدهمشاهده هایتفاوتو  ندارد وجود هاکرهنیمتحصیلی و عملکرد  هایرشتهبین 

و  کندمیشاره آن ا دارمعنیخود به غلبه حرارتی مغز و رشته تحصیلی به رابطه  تحقیق درامینی  .باشدمیمحققین  سایر هاییافته

 برپزشکی  هایرشتهاما دانشجویان  ؛جویندمیراست سود  چپ و کرهنیمعملکردهای در  دانشجویان رشته مهندسی از گویدمی

چپ وراست مغز به تفکیک  کرهنیمبرای دستیابی به هدف دوم تحقیق تعیین رابطه  (.11) باشندمیچپ متکی  کرهنیم کارکردهای

 کرهنیمبین  داریمعنیرابطه  گونههیچکه  دهدمینتایج نشان  قومیت از آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی فای استفاده گردید.

بررسی  یک فاکتور در عنوانبه تواندمیکه قومیت  دهدمیاین یافته نشان  .نشد مشاهده( P‹0.043) ترکمنقوم  جزبهبرتر و قومیت 

اثبات نشده  در تحقیقات دیگر هایافتهاین  کهدرحالی قرار گیرد، موردبررسییا چپ  و غالب بودن راست و هاکرهنیمفعالیت عملکردی 

پدرانی که  دهندنمیرا نشان  داریمعنیدیپلم ارتباط  غیرازبهغالب  هایکرهنیمفعالیت  و تحصیلی سواد پدر هایگروهدر همه  است.

را  شدهمطرحبا توجه به این داده فرضیه تحقیق  غالب نشان دادند. هایکرهنیمدرحد دیپلم بوده رابطه معناداری را با فعالیت  هانآسواد 

 ترتکمیلی صورتبه تواندمیقرار نگرفته است و این مورد در تحقیقات آینده  موردبررسیاین موارد در تحقیقات دیگر  پذیرفت، توانمی

والدین و تکامل و غلبه  باسوادارتباط سواد مادران در رابطه  خصوص در شدهانجامتحلیل  اساس برقرار گیرد.  تردقیق موردبررسی

توسط محققین مغز انسان دارای دو نوع متفاوت در  شدهانجاممطالعات  اساس بربه نظر برسد زیرا  ترمنطقی تواندمیمغز  هایکرهنیم

هیچ رابطه  .(3) باشندمیدر تعامل  باهم دائماً ( است که برای ساختن زندگی فرد علیرغم متفاوت بودن،شناختی غیرهوش و )شناختی و 

 2015 سال درمطالعات صورت گرفته  اساس بر غالب وجود نداشت. کرهنیممختلف و  هایگروهبین معدل دانشجویان در  داریمعنی

مختلف و نقاط قوت  هایشخصیتدلیل آن را  توانمی تحصیلی آنان مشاهده نشد ورد میان رجحان مغز و عملک توجهیقابلهمبستگی 

مغز تعیین  کرهنیم دیگران در نحوه پردازش اطالعات دانست و شخصیت و توانایی فراگیران را برتری یکی از دو فردمنحصربهو ضعف 

 هدف بعدی تحقیق مقایسه جنسیت دانشجویان پزشکی، (.13) نموداستفاده  توانمی کرهنیمدو  از هر فرآیند تفکر و در کندنمی

در میان افراد با  موردبررسیمختلف  هایرشتهاز  آمدهدستبهاطالعات  اساس بر غالب آنان بود. هایکرهنیمپیراپزشکی و پرستاری و 

وجود نداشت. در مطالعه  داریمعنیتفاوت و فراوانی مورد انتظار دو متغیر جنسیت  شدهمشاهدهمغزی غالب بین فراوانی  کرهنیموضعیت 

است که  شدهمشخص قراردادند موردبررسییادگیری را  هایسبک( که رابطه غلبه طرفی مغز با 11) همکاران وتوسط امینی  شدهانجام

 تواندمیمطالعه و مطالعه فوق  این در آمدهدستبهتفاوت  .نمایندمیچپ به هنگام یادگیری استفاده  کرهنیماز  داریمعنیدختران به طرز 

در مطالعه کهدرحالیبود  قرارگرفته موردمطالعهبررسی آنان ارتباط بین جنسیت و سبک یادگیری  در .باشد هاپژوهشبه نوع نگاه متفاوت 
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گرفت که غلبه یکی نتیجه  توانمی ذکرشدهقرار گرفت. با توجه به مباحث  موردمطالعهحاضر فقط ارتباط بین جنسیت و غلبه طرفی مغز 

 گیریشکلولی در  آیندنمی حساببهیک فاکتور اساسی در فرآیند یادگیری فاکتوری جدی  عنوانبهمغز در بین دانشجویان  هایکرهنیماز 

ات سایر محققین روی این بعد از موضوع شودمیپیشنهاد  بنابراین ؛در جامعه مهم باشد تواندمیشخصیت و نوع توان عملکردی افراد 

نشان داد فرآیند یادگیری فرایندی بسیار پیچیده است که عوامل متعددی در  این است که نتیجه طرح ترینمهم متمرکز گردند. ذکرشده

 تأثیرگذار رغمعلیمغز نسبت به دیگری است،  ایکرهنیممهم در این فرایند برتری  متغیرهای ، یکی ازباشدمیآن دخیل  گیریشکل

مختلف هنوز جایگاه بررسی خود  هایقومیتمغز با تمرکز بر  هایکرهنیمفعالیت  هایجنبهما بررسی سایر  مطالعه در متغیرنبودن این 

 را حفظ خواهد کرد.

 ر و تشکریتقد

شجویانی که در تکمیل پرسشنامه و از دان مالی حمایت خاطر به علوم پزشکی گرگان دانشگاه تحقیقات و فناوری محترم معاونت از وسیلهبدین

 .شودمی قدردانی و تشکر مشارکت داشتند،
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