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  چكيده
با استفاده از  منظور اين به. بود غيرورزشكار و ورزشكار دانشجويان مغزي يها ربع تسلط مقايسة حاضر تحقيق از هدف
كننده در المپياد ورزشي تابستان  هاي شركت از دانشجويان دانشگاه(نفر  199گيري تصادفي ساده  هاي نمونه روش

 پرسشنامة ازها  داده آوري جمع براي .عنوان نمونة غيرورزشكار انتخاب شدند نفر به 162عنوان نمونة ورزشكار و  به) 1391
 غيرورزشكاران با ورزشكاران A مغزي ربع بين داد نشان نتايج. شد استفاده HBDI هرمن مغزي يها ربع تسلط سنجش

 مغزي يها ربع اولويت استفاده از .)P>05/0( دارد وجود معناداري تفاوت غيرورزشكاران و ورزشكاران B مغزي ربع و
 اولويت استفاده از كه طوري به ،>P)05/0 (بود  معنادار غيرورزشكار گروه در همچنين و ورزشكار گروه در چهارگانه

 سهم مغز راست سمت كه داد نشان حاضر تحقيق نتايج. بود C,D,A,Bترتيب شامل  به گروه دو هر در مغزي يها ربع
 مغز بخش اين مشاركت كه مشاركت دارد مسائل حل در نيز مغز چپ سمت اما دارد، مسائل حل چگونگي در بيشتري

 . بود غيرورزشكاران از بيشتر معناداري صورت به ورزشكاران در
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  مقدمه
هاست مورد توجه فالسفه و محافل  هاست، اما چگونگي و سازوكار آن سال حل مسئله جزء ماهيت انسان

ونگي تفسير مسائل و فرايندهاي درگير آن در مغز فرايند حل مسئله شامل چگ. علمي قرار گرفته است
. است گرفته قرار توجه مورد فرد رفتار در اين اجزا نقش و شده تشكيل زيادي اجزاي از مغز). 25( است
 اين به و بررسي كرده را اجزاي مغز زيرساخت عصبي فرايندهاي شناسان عصب و شناختي شناسان روان

در مقولة مطالعة رفتار ). 27( دارد وجود ارتباط مغزي يها سيستم و فتارر تفكر، بين كه اند رسيده نتيجه
آموختني يا وراثتي رفتار  .2شناختي؟  رفتار فيزيولوژيك است يا روانآيا  .1: دو رويكرد مجزا وجود دارد

تواند برخي  يا اين فرض كه مغز فيزيكي نمي(شناختي  روان –شواهدي در نفي نگاه فيزيولوژيك  ؟است
دهند صدمه ديدن  تحقيقات نشان مي. وجود دارد) رواني انسان را انجام دهد ةرهاي بسيار پيچيدكا

براي مثال تغيير (شناختي  روان ةهاي مغز يا تحريك آنها، تغييرات بسيار پيچيد برخي قسمت
يگري در نگاه تربيت در برابر طبيعت، عوامل زياد د ).10( كند مي ايجاد) خودآگاهي، حافظه يا هيجان

در تحول رفتاري  مانند محيط دوران جنيني، تغذيه، استرس و تحريك حسي )جز وراثت و يادگيري به(
اي ديگر را نيز  بر يادگيري، عوامل تجربه بسط مفهوم تربيت شد تا عالوه موجباين عوامل . نقش دارند
به  "مل وراثتي يا يادگيريعوا"اي طبيعت يا تربيت را از  در واقع اين جريان، نگاه دومقوله. دربرگيرد

) نه يكي از آنها(رفتار هميشه تحت كنترل همزمان طبيعت و تربيت . كشاند "عوامل وراثتي يا تجربه"
آورد و دامن  هاي رواني را پديد مي تهاي ژنتيكي از طريق تجربه، تفاو تفاوت). 18( شود متحول مي

استعداد ژنتيكي مشابه،  افراد دارايدهند  مي اي وجود دارد كه نشان كننده شواهد قانع ).26( زند مي
براي مثال، كساني كه استعداد ژنتيكي پرخاشگري دارند، . گردند هاي مشابه مي ها و تجربه دنبال محيط

شوند و چنين تجاربي به  مي) هاي پر زد و خورد فوتبال يا رقابت مانند(هاي پرخاشگرانه  فعاليت درگير
چگونگي حل يكي ديگر از رفتارهاي انساني،  .زند ه در آنها دامن ميپرخاشگران هاي پيدايش گرايش

منظور حل مسائل  گذارند؛ به مين جها ةمنحصر به فرد تفكر پا به عرص ةها با شيو انسان. است مسائل
 ةآن شيو ةغلب موجبها  كنند، اين تجربه و تجربه كسب مي كردهتفكر استفاده  ةشناختي خود از آن شيو

اين سيستم همانند تفكر همگراست كه . آورد مي وجود و سيستم الگوريتمي تفكر را به شود تفكر مي
ها، با كمترين نياز به صرف انرژي  ها، خط قرمز رسد و براساس تجارب قبلي، قانون به يك پاسخ مي صرفاً

يشه در كنيم كه هم مي اي زندگي ها در جامعه اما ما انسان. دهد ، به مسائل پاسخ مي)تفكر(شناختي 
بايد از حصار سيستم  ،حال تغيير است و براي اينكه بتوانيم برحسب شرايط محيطي تصميم بگيريم
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 سنگين و درگير شدن تمام ،تفكر الگوريتمي بيرون آييم و اين امر نيازمند صرف انرژي شناختي شديد
انند تفكر شود كه هم به اين نوع سبك تفكر، سبك تفكر انعكاسي گفته مي. هاي مغز است قسمت

 داراي افراد بلكه نيست؛ افراد براي انحصاري فكري سبك يك واگرا و همگرا تفكر .)19( واگراست
 فكري سبك محيط، گرفتن نظر در با شرايطي در است ممكن و هستندها  سبك اين از متفاوتي درجات

 برنامة يك نندما مسئله حل فرايند آغاز در فكري سبك اين حال، اين با. كنند انتخاب را واگرا
 ويژگي يك افراد فكري سبك اگر ولي. كند مي فعاليت به شروعها  موقعيت بيشتر در شده تعيين ازپيش

 و شناختي عصب تحقيقات! كرد؟ خواهد تغيير متمادي ساليان طول در آيا است، ذاتي و شخصيتي
 آموختن قابليت علت به مغز و دان عصبي تغييرات داراي بسيار افراد كه كنند مي تأييد اخيراً مغز كاركردي
 از طريق افراد فكري سبك كه كرد استدالل گونه اين توان مي نتيجه در. است تغيير حال در همواره
تحقيقات . كند تغيير ساليان طول در ورزش شايد و پاداش سيستم محيطي، تغييرات تمرين، آموزش،

 نوازندگان مغز MRI در. هستند رؤيت بلقا مغزي MRI تصاوير در فردي يها عادت كه نشان داده است
. اند يافته چشمگيري گسترشها  لب و زبان انگشتان، كنندة كنترل يها بخش كه است شده ديده فلوت،

اولين فردي است  1ارسطو). 12( شود مغز در فيزيكي تغييرات تواند موجب فلوت مي نواختن نتيجه در
و  2اسپيرمن مانندعرفي كرد و دانشمندان ديگر كه دو نوع سبك تفكر، استقرايي و قياسي، را م

 -1960هاي  لدر سا .هاي تفكر همگرا و واگرا را پيشنهاد دادند براساس مدل ارسطو سبك 3تورستون
د كه هدف آن بهبود كرهاي عصبي منتشر  تبراي شناخت مهار را ابزار جديدي 4هرمن 1970

هدف اين  .مدل چهارربعي مغز را معرفي كردهرمن . )13( گيري است فرايندهاي حل مسئله و تصميم
 Aچهارربع مغزي هرمن شامل ربع . مدل توصيف الگوهاي متفاوت تفكر افراد در فرايند حل مسئله است

 Dربع  ؛گرا انسان: ليمبيك راست Cربع  ؛دهنده سازمان: ليمبيك چپ Bربع  ؛پرداز نظريه: چپ ةنيمكر
صورت دايره است كه براساس خالف جهت حركت  به مدل مغزي هرمن .نوآور است: راست ةنيمكر
  ).22(نشان داده شده است  1ويژگي هر ربع در شكل . هاي ساعت نامگذاري شده است عقربه

                                                           
1. Aristotle 
2. Spearman 
3. Thurstone  
4. Herrmann 
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 هاي مدل مغزي هرمن ويژگي. 1شكل

  
، در تسلط مغزي همانند اندام برتري است. )12( دارندافراد درجات متفاوتي از ترجيح، در هر ربع  

 دهند خود را با صرف وقت و انرژي كمتر و با كيفيت بهتر انجام مي ةهاي مورد عالق اد كارافرنتيجه، 
دهد و اگر افراد از  هرمن مدلي از سبك تفكر فرد با توجه به چهار ربع مغز ارائه مي ةپرسشنام ).14(

شان دهند و توانند براي سازگاري واكنش ن مي بهتر ،الگوهاي ذهني خود و ديگران اطالع داشته باشند
ابزاري معتبر و جذاب (HBDI)  1مغزي هرمن) برتري(ابزار تسلط  .)25( در برابر تغييرات آماده شوند

. )11( تواند بين عملكرد مغزي، احساس، تفكر، عملكرد فردي و اجتماعي ارتباط برقرار كند مي است كه
فراد داراي درجات متفاوتي از اين بلكه ا. تفكر همگرا و واگرا يك سبك فكري انحصاري براي افراد نيست

در  2شده تعيين ازپيش ةها هستند، سبك فكري غالب در آغاز فرايند حل مسئله مانند يك برنام سبك
كنند و  عمل مي هاي فكري مانند تفكر الگوريتمي اين سبك .كند ها شروع به فعاليت مي موقعيت بيشتر

دنبال شناسايي نقاط غالب  بهمدل هرمن، . )27( دارند افراد را از متفاوت نگاه كردن به مسائل باز مي
مغزي و فعال كردن تمام مغز و رسيدن به تفكر تمام مغزي است تا افراد بتوانند در فرايند حل مسئله 

مدل هرمن سيستم  ،عبارت ديگر به. حل برسند تمام جوانب و شرايط را در نظر بگيرند و به بهترين راه
در پژوهشي . دهد به تفكر انعكاسي را نشان مي هاي رسيدن ضعف كند و الگوريتمي را شناسايي مي

                                                           
1. Hermann Brain Dominance Instrument 
2. Default  
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منظور  آموزشي مناسبي براي آنها به ةتوان برنام مي هاي ذهني افراد مشخص شد كه با استفاده از نقشه
هاي   عافزار در رب ن نرمادستاورد تحقيقي ديگر اين بود كه مهندس). 6(نيل به بازدهي بيشتر تدوين كرد 

A  وB هاي  عبرتري دارند و در ربC  وD مقايسة تسلط «با عنوان  در پژوهشي. )5( ضعيف هستند
 ،كه در ايران انجام گرفت ،»هاي مغزي مديران آموزشي در بيشترين و كمترين سطح اثربخشي ربع

چپ مغز، تمركز بر سازماندهي و كنترل  ةكه مديران تمايل دارند تا با تسلط نيمكر مشخص شد
مديران  همچنين در پژوهش مشابهي در كشور هند نشان داده شد كه. )2(ها را داشته باشند  موقعيت
 .)30( مغز هستند چپ بيشتر

دريافت كه مهندسان به افكار مجزا و پردازش هر دو نيمكره نيازمندند تا ) 2013( 1اي يان در مطالعه
در اين زمينه همانند هنرمندان و اي نو حل كنند، كه  اي را با ايده چيزي را خلق كرده يا مسئله

كه روش كار، سازمان دادن به آنها و استفاده از دانش به فعاليت نيمكرة چپ  درحالي. ورزشكاران ماهرند
نتايج نشان داد كه دانشجويان مورد استفاده در پژوهش، مشكلي در استفاده از تفكر همگرا يا . نياز دارد

نشجويان مهندسي كامپيوتر مفيد است، زيرا آنها به تفكر واگرا براي واگرا، نداشتند و اين موضوع براي دا
مهندسان نياز دارند تا به . طراحي سايت و به تفكر همگرا براي پردازش اطالعات ساخت سايت نياز دارند

همچنين . ها با توجه به مقدار نياز به آنها در ساختار و چارچوب علمي توجه كنند ها، نمادها و مدل  نشانه
  ). 15(ها و قواعد آگاهي داشته باشند  از چگونگي انجام فرمول

تواند  اند كه ورزش و فعاليت بدني نيز مي تحقيقات در حيطة علوم ورزشي هم نشان داده    
اي نشان داده است كه آنها داراي اوج عملكرد  مغز ورزشكاران حرفهMRI . تغييراتي در مغز ايجاد كند

نيمكرة چپ داراي خصوصياتي مانند پردازش اطالعات ). 9(ستند مغزي در نيمكرة چپ خود ه
فضايي،  –گر اطالعات بينايي  و نيمكرة راست تحليل) 28(گر و منطقي است  عملكردي، تحليل

اند كه  برخي تحقيقات نشان داده). 20( هاي ورزشي است بعدي و هماهنگي در مهارت هاي سه يابي جهت
براي مثال مهارت . هاي مختلف مغزي هستند ص نيازمند تسلط نيمكرههاي ورزشي خا ها و مهارت رشته

ها  مغز تر از چپ مغز در گلف موفق يا اينكه افراد راست) 29( شوت نيازمند تسلط مغزي نيمكرة چپ است
اي را نشان داده  اي تعامل بين نيمكره كه تحقيق ديگري روي جودوكاران حرفه درحالي). 16( هستند

فضايي غالب است و نيمكرة چپ آنها  -ه نيمكرة راست آنها در پردازش اطالعات بيناييك طوري است، به

                                                           
1. Ioan 
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محققان . در پردازش اطالعات عملكردي باالي آنها درگير است )با توجه به انتخاب ايستادن گارد چپ(
ندهي مدت، با سازما هاي طوالني به اين نتيجه رسيدند كه نتايج مطلوب و باالي ورزشي همراه با تمرين

. همراه است) 23،17(هاي زياد مغز  و فعال شدن بخش )24(  ها مجدد كنترل حركتي، تعامل بين نيمكره
با توجه به مباني نظري و ). 24( در نتيجه كورتكس مغز بافتي پويا، تغييرپذير و تحت تأثير تجربه است

اي  هاي شغلي و حرفهشده در مورد نقش مغز و نواحي مختلف آن در عملكرد ادبيات تحقيقي ارائه
مختلف و از آنجا كه هر رشتة تحصيلي، شغل يا حتي رشتة ورزشي عملكرد مطلوب نواحي خاصي از مغز 

طلبد، با توجه به بحث طبيعت در برابر تربيت در اين پژوهش  و تسلط مغزي خاص خود را مي
از جمله . رمن بپردازيمخواهيم به بررسي نقش ورزش در رفتار انساني با استفاده از مدل مغزي ه مي

توان به آن پاسخ داد،  طور مستقيم و غيرمستقيم مي هايي كه با اجراي تحقيق حاضر به موارد و پرسش
عنوان يك عامل محيطي عمل كرده و مدل مغزي انحصاري براي  تواند به آيا ورزش مي: موارد زير است
 كند؟ آيا ورزشكاران در نحوه و ميزان استفاده وجود آورد كه آنها را از افراد عادي متمايز ورزشكاران به

هاي مغزي با غيرورزشكاران تفاوت دارند؟ و در واقع آيا سبك تفكر ورزشكاران از  از ربع) تسلط(
توان از اين  ها مي به اين پرسش  با پاسخ غيرورزشكاران با توجه به چگونگي تسلط مغزي آنها تفاوت دارد؟

شده در استعداديابي، شناسايي نيازهاي رواني و ذهني ورزشكاران  اييمدل و نقشة مغزي و ذهني شناس
توان از اين مدل  همچنين با مطالعة اين مدل در ورزشكاران با سطوح مهارتي مختلف مي. استفاده كرد

توانند مرجعي  ها مي از طرف ديگر اين داده. مالكي براي شناسايي افراد نخبه و غيرنخبه استفاده كرد
هاي غيرغالب باشند تا از اين  منظور ارتقاي ربع منظور ارائة مداخالت تمريني و رواني به ان بهبراي مربي

تفكر . مغزي دست يابند و عملكرد بهتري از خود به نمايش بگذارند طريق ورزشكاران به تفكر تمام
ت آوردن تفكر دس با به. تر است تر و شايسته مغزي، انديشة آرماني هر انساني براي زندگي راحت تمام
  . هاي رقابتي بود هاي هرچه بيشتر ورزشكارانمان در تمام عرصه توان شاهد موفقيت مغزي، مي تمام

 

  روش تحقيق
جامعة آماري تحقيق حاضر، شامل كلية  .اي است  مقايسه –پژوهش حاضر از نوع تحقيقات علي 

تابستان ( ر شهرستان بيرجندكننده در يازدهمين المپياد ورزشي د دانشجويان دختر ورزشكار شركت
گيري  با استفاده از روش نمونه. شد تعيين نفر 160مورگان جدول به توجه با نمونه حجم. بود) 91

كننده در  هاي شركت از دانشجويان دانشگاه( نفر 163عنوان نمونة ورزشكار و  نفر به 199تصادفي ساده 
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 پرسشنامه 250 ورزشكار، نمونة حجم به توجه با. دعنوان نمونة غيرورزشكار انتخاب شدن نيز به) المپياد
 250 تعداد همچنين .شد پرسشنامه استفاده 199 تعداد شده آوري جمع يها پرسشنامه از و توزيع

عنوان نمونة  به شده داده برگشت پرسشنامه 163 كه شد غيرورزشكار توزيع آماري جامعة بين پرسشنامه
   .گرفت قرار استفاده مورد آماري غيرورزشكار

  
  ابزار تحقيق

. استفاده شد )HBDI )1976هاي مغزي هرمن  ها از پرسشنامة سنجش تسلط ربع آوري داده براي جمع
سؤالي بوده و تصحيح آن كار تخصصي و انحصاري  120با توجه به اينكه فرمت اصلي اين پرسشنامه 

. استفاده شد HBDIارز با  سؤالي هم 60المللي هرمن است، در اين پژوهش از پرسشنامة  مؤسسة بين
آن را با  1اين پرسشنامه از ابزارهاي اولية سنجش مغزي هرمن بوده است كه ادوارد و مونيكا المزدين

زاده  حائري). 3( صورت چهار پرسشنامة جداگانه بود كه به اند تئوري چهار ربع مغزي هرمن مطابقت داده
اين پرسشنامه  .سؤالي تركيب كردند 60امة صورت پرسشن آنها را به 1380حسين در سال  و محمد

، ربع Aزيرمقياس است كه ميزان تسلط مغزي را در چهار سبك تفكر ربع مغزي  4سؤال با  60شامل 
، در سه سطح تسلط، تفكر در دسترس و تفكر اجتنابي ارزيابي Dو ربع مغزي  C، ربع مغزي Bمغزي 

منظور  محمدحسين استفاده شد، كه در آن به زاده و در اين تحقيق از پرسشنامة حائري. كند مي
آيتم در نظر گرفته شده است و به هر آيتم  15دهي و ارزيابي تسلط هر ربع مغزي، براي هر ربع  نمره
و  67نمرة . است 133تا  0نمرة هر ربع در درون نيمرخ دامنه بين . شود نمره اختصاص داده مي 86/8

 در. يا كمتر به اجتناب اشاره دارد 33ترجيح ثانويه و نمرة  66 تا 34بيشتر، ترجيح فكري اوليه، نمرة 
 ربع چهار تسلط مجموع و دهد اختصاص خود به را بيشتر و 67 با برابراي  نمره ربع هر اگر مدل، اين

 آن مقابل نقطة و است مغزي تمام تسلط داراي فرد كه گفت توان مي باشد، بيشتر يا 268 نمرة مغزي
 آن از استفاده به تمايلي فرد دهد مي نشان باشد، 33 تا 0 دامنة در ربعي نمرة اگر ست؛ها ربع در اجتناب

 در نيازمند مطلوب، مسائل حل زيرا شود، مي تلقي مشكل يك اين و ندارد مسئله حل يهافرايند در ربع
سنجش روايي و پايايي پرسشنامة  .)1( است مغز تمام يها ويژگي به توجه با شرايط تمام گرفتن نظر

سبب  شايان ذكر است به). 8،7(در تحقيقات متعددي تأييد شده است ) 1976(تسلط مغزي هرمن 

                                                           
1. Edvard & Munica Lamzedin 
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تازگي موضوع و نبود ادبيات غني، تحقيقات معدودي در اين زمينه در ايران به انجام رسيده است، اما در 
. مغزي استهاي  الملل تحقيقات متعدد بيانگر روايي و پايايي مقياس سنجش تسلط ربع سطح بين

از  1987تواند در بازنگري مستقل توسط باندرسن  مي HBDIسنجي  هاي روان اطالعات خاص ويژگي
آمده از اين ابزار  دست نتايج به. دست آيد سرويس آزمون آزمايشي و يازدهمين سالنامة ابزارهاي ذهني، به

پروفسور ميرمحمد  روايي و پايايي پرسشنامة حاضر را .دهندة شايستگي اين ابزار است نشان
 89/0پايايي دروني پرسشنامه در تحقيق حاضراز طريق آلفاي كرونباخ، ). 2( زاده تأييد كرد سيدعباس

 .محاسبه شد

  
  روش اجرا

كنندگان قرار  ها در محل برگزاري مسابقات در اختيار شركت ها، پرسشنامه آوري داده منظور جمع به
با توجه به حجم نمونة ورزشكار مورد نظر . آنها بيان شد گرفت و توضيحات كافي براي چگونگي تكميل

پرسشنامه مورد استفاده  199شده تعداد  آوري هاي جمع  پرسشنامه توزيع شد و از پرسشنامه 250تعداد 
پرسشنامه  163پرسشنامه بين جامعة آماري غيرورزشكار توزيع شد كه  250همچنين تعداد . قرار گرفت

ها، از آمار  وتحليل داده منظور تجزيه در تحقيق حاضر به. وتحليل استفاده شد زيهشده براي تج داده برگشت
منظور آزمون  ها، رسم نمودارها و از آمار استنباطي، به ها، ميانگين بندي داده توصيفي براي دسته

 tآزمون  ها، از  از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع داده. ها استفاده شد فرضيه
مستقل براي مقايسة هر ربع مغزي در دو گروه ورزشكار و غيرورزشكار، از آزمون فريدمن براي مقايسة 

وتحليل  ويرايش و تجزيه. طور مجزا استفاده شد هاي چهارگانه در هر گروه ورزشكار و غيرورزشكار به ربع
سطح معناداري براي تمام . انجام گرفت EXCELو  SPSS19افزارهاي  ها با استفاده از نرم  داده
 .در نظر گرفته شد P>05/0هاي آماري   روش

  

 هاي تحقيق  نتايج و يافته

و ) =002/0P(ورزشكاران با غيرورزشكاران  Aشود، بين ربع مغزي  مشاهده مي 1طوركه در جدول  همان
كه  اي نهگو تفاوت معناداري وجود دارد، به) =006/0P( ورزشكاران و غيرورزشكاران Bربع مغزي 

هاي اكتسابي گروه  همچنين مشاهده شد كه ميانگين نمره. اند ورزشكاران نمرة بيشتري را كسب كرده
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 Dو  Cهاي مغزي  با وجود اين بين ربع. بيشتر است Dو  Cهاي مغزي  ورزشكار از غيرورزشكار در ربع
 ميانگين و مقايسةهاي توصيفي  داده. ورزشكاران و غيرورزشكاران تفاوت معناداري مشاهده نشد

  .ارائه شده است 1غيرورزشكار در نمودار  و ورزشكار گروه مغزي يها ربع هاي نمره
 و ورزشكار گروه بين مغزي يها ربع مقايسة براي  tآزمون نتيجة و توصيفي يها يافته خالصة .1جدول

  غيرورزشكار

P t 
 

يهايافته
   توصيفي

  ها    شاخص گروه
 ميانگين راف معيارانح ها  تفاضل ميانگين

 Aربع  ورزشكار 74/53 01/27 -61/8 -141/3 002/0
 غيرورزشكار 12/45 3/28   

 Bربع  ورزشكار 13/50 14/22 -52/12 -78/2 006/0
 غيرورزشكار 61/37 90/23   

 Cربع  ورزشكار 20/73 90/25 -54/3 -328/1 185/0
 غيرورزشكار 47/69 78/24   

 Dربع  ورزشكار 23/60 09/26 -75/4 -760/1 079/0
 غيرورزشكار 48/55 02/24   
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  غيرورزشكار و ورزشكار گروه مغزي يها ربع هاي نمره ميانگين مقايسة .1نمودار
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 فريدمن ورزشكار از آزمون گروه چهارگانه در مغزي يها ربع برتري و اولويت استفاده از تعيين براي
هاي مغزي چهارگانه در گروه ورزشكار  نتايج نشان داد بين اولويت استفاده و برتري ربع. استفاده شد

ترتيب از  به( C,D,A,Bهاي مغزي  ترتيب ربع كه به اي گونه به). =001/0P(تفاوت معناداري وجود دارد 
از  استفاده اولويت و برتري تعيين همچنين براي. ها و رتبة بهتري را كسب كردند ، نمره)چپ به راست

 و استفاده اولويت بين داد نشان نتايج. شد استفاده فريدمن آزمون گروه غيرورزشكار از در مغزي يها ربع
). =001/0P( دارد وجود معناداري تفاوت غيرورزشكار گروه در چهارگانه مغزي يها ربع برتري

ها و رتبة بهتري را كسب كردند  ، نمره)ستاز چپ به را( C,D,A,Bهاي مغزي  ترتيب ربع كه به اي گونه به
 .و از اولويت بيشتري براي استفاده و كاربرد برخوردار بودند

 

  گيري بحث و نتيجه
هاي مغزي در ورزشكاران و غيرورزشكاران  نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ترتيب استفاده و تسلط ربع

 طوركه همان. بود برخوردار باالتري مقادير از ورزشكاران در امر اين كه است C > D > A > B ترتيب به
 ربع اين يها ويژگي از. است داده اختصاص خود به را امتياز بيشترين C ربع شود، مي مشاهده
 از خود منظور و احساس بيان باال، اجتماعي روابط همچون مواردي به توان مي) C(شده  داده ترجيح
ها آن تفكر سبك. كرد اشارهها آن زندگي سبك رد معنوي يها حالت داشتن حركت، و جنبش طريق
 فرهنگ.  است  جسمي و فيزيكي هيجانات داراي و نمادين ،)فردي بين( گرايانه انسان احساساتي، حسي،

 و پذيراترين ربع اين). 11(گراست  احساس و طلب ارزش معنوي، هميارانه، گرايانه، انسان افراد، اين
 و حركت طريق از احساسات بيان فردي، بين روابط بهها آن. ستا شده شناخته مغزي ربع ترين حساس
 تا دارند تمايل كنند؛ مي برقرار ارتباطها آن با و كرده درك راها  انسان راحتي به حساسند؛ بسيار جنبش
 حسي، يها داده طريق از افراد اين. سازند دگرگون آن، در نهفته هيجاني ارزش دليل به راها  سنت
 در انفرادي كار جاي به دارند تمايلها آن. برند مي لذت بسيار عملي يادگيري از و گيرند مي ياد تر سريع

 همكاري و احساسات وها  ايده گذاشتن ميان در و گروهي كار به و جويند شركت گروهي يها فعاليت
 تئاتر، موسيقي، اجتماعي، علوم چون موضوعاتي به دارند، C ربع در قوي گرايش كه افرادي. مندند عالقه

 شغل. هستند مشغول ديگران به كمك و تربيت بهها آن اغلب. دارند گرايش ورزش و موزون حركات
 .)22(است  دان موسيقي يا اجتماعي مددكار پرستار، معلم، ،ها برتر C بيشتر
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است، بدين معنا كه اين  Dربع  - با برتري ورزشكاران -  دومين ربع برتر ورزشكاران و غيرورزشكاران
نگر، تخيلي، نوگرايانه، مفهومي،  نوع تفكر اين ربع، بصري، نوآور، كل. داراي ترجيح ثانويه استربع 

نگر،  كننده، اكتشافي، مبتكر، آينده فرهنگ اين افراد، تأسيس. نگر است شهودي، رويايي و آينده
ماري سازي، هندسه و مع آنها به موضوعاتي مانند هنر، نقاشي، مجسمه. طلب و مستقل است ريسك
سمت  Dو  Cهاي  ربع). 22(كنند  ها سير مي مندند و كالً افرادي هستند كه اغلب در رؤيا و آسمان عالقه

ربع (و سيستم ليمبيك سمت راست ) Dربع (شود؛ يعني نيمكرة سمت راست  راست مغز را شامل مي
C .(در  توان نتيجه گرفت كه ورزش سبب تسلط بيشتر سمت راست مغز از نظر عملكردي مي

) 20(هاي ورزشي است  فضايي در مهارت - نيمكرة راست مسئول هماهنگي بينايي. ورزشكاران شده است
هاي ورزشي نياز بيشتري به  هاي ورزشي به اين هماهنگي نياز دارند و حتي برخي رشته و اغلب رشته

تر از  بازي گلف موفق مغز در اند افراد راست براي مثال، تحقيقات نشان داده. فعاليت نيمكرة راست دارند
تحقيق ديگري نشان داد كه نيمكرة راست ورزشكاران در پردازش اطالعات ). 16(مغزها هستند  چپ

اي و مبتدي را مقايسه كرده  همچنين تحقيقي كه ورزشكاران حرفه). 25(شود  فضايي فعال مي - بينايي
، نتايج اين )28(تدي فعاليت دارد اي بيشتر از افراد مب بود، نشان داد كه نيمكرة راست افراد حرفه

 تحت و تغييرپذير و پويا بافتي مغز، تحقيقات با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد و از آنجا كه بافت
شده احتمال تأييد فرضية تأثيرپذيري و تغييرات مغزي در اثر فعاليت  است، نتايج مشاهده تجربه تأثير

  .دهد بدني و ورزش را افزايش مي
 74/53با ميانگين  Aربع  -با برتري ورزشكاران –نوية بعدي ورزشكاران و غيرورزشكاران ترجيح ثا

تفكر اين ربع منطقي، واقعي، انتقادي، فني و استداللي است و موضوعات مورد عالقة اين افراد، . است
نمرة آخرين ترجيح ثانوية ورزشكاران و غيرورزشكاران با برتري  ).22( حساب، جبر و كامپيوتر است

يافته،  كار، ساختاريافته، سازمان نوع تفكر اين ربع محافظه. است 13/50با ميانگين  Bورزشكاران، ربع 
از ). 22(پذيري است  حفظ وضع موجود، سختگير به قواعد، مرتب و منظم، حفظ ايمني و عدم ريسك

ي، تحليلي، حافظه و اند كه نيمكرة چپ در تحليل مسائل شناخت ديدگاه عملكردي، تحقيقات نشان داده
ها داراي فعاليت بيشتر تمپورال نيمكرة چپ  زبان درگير است و افراد مبتدي هنگام يادگيري مهارت

ها  اي هنگام به نمايش گذاشتن سطح عالي مهارت همچنين نيمكرة چپ ورزشكاران حرفه). 28(هستند 
و باالي ورزشي همراه با  اما تحقيقات ديگري خاطرنشان كردند كه نتايج مطلوب). 9(فعال است 

و فعال شدن ) 24(اي  نيمكره مدت، با سازماندهي مجدد كنترل حركتي، تعامل بين تمرينات طوالني
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هاي  دهد در طول اكتساب مهارت نتايج تحقيقات نشان مي. همراه است) 23،17(هاي زياد مغز  بخش
علت نوروپالستي باشد  شايد بهشوند كه  مدت، ترجيحات طرفي تعديل مي قامتي و حركتي در طوالني

طور  اند و به دهد كه ورزشكاران در سمت چپ مغز خود داراي ترجيح ثانويه ها نشان مي اين يافته). 21(
هاي مغزي خود، اجتناب نكرده، بلكه از تمام مغز  كدام از ربع توان گفت كه ورزشكاران ما از هيچ كلي مي

اي  يقات ورزشي متوجه شديم، ورزشكاران چه در سطح حرفهطوركه از تحق همان. كنند خود استفاده مي
كنند و استفاده از نيمكرة راست در  و چه در سطح مبتدي از نيمكرة چپ خود بيشتر استفاده مي

در نتيجه ورزشكاران هم از نيمكرة راست و هم از . كند ها متمايز مي اي آنها را از مبتدي ورزشكاران حرفه
ها با نتايج تحقيق حاضر از طريق پرسشنامة سبك تفكر  كنند كه اين يافته مينيمكرة چپ خود استفاده 

  .هرمن مطابقت دارد
هاي خاص نيازمند تسلط   از ديدگاه رفتاري، مطالعات هرمن نشان داده است كه مشاغل و حرفه

 اي در سمت براي مثال وي نشان داد كه مديران تمايل دارند تا ترجيح قوي. خاص آن رشته هستند
اين بررسي روي مديران ايراني نيز انجام گرفته است كه آنها هم نشان دادند ). 30( چپ داشته باشند

ها  مديران تمايل دارند تا براساس واقعيت بر سازماندهي و كنترل موقعيت). 2( مغز هستند مديران چپ
. هستند Cر ربع معلمان، پرستاران و مددكاران اجتماعي داراي ترجيح قوي د. تمركز داشته باشند

اند و در تسلط ثانوية خود  ورزشكاران در تسلط اولية خود شبيه معلمان، پرستاران و مددكاران اجتماعي
رسانندة  روحية هميارانه و ياري. كنند و سپس مانند مديران رفتار مي) برتر D(در ابتدا مانند افراد خالق 

ها در سازماندهي منطقي كارهاي عملي، مربوط به آنها و شايستگي آن Cورزشكاران مربوط به برتري ربع 
نشان داد كه در بين ) 2013( در حالي است كه مطالعات يان اين. است Aبرتري ثانوية آنها در ربع 

دانشجويان مهندسي كامپيوتر مورد بررسي آنها تفاوت معناداري در استفاده از تفكر همگرا يا واگرا 
وجود ندارد و اين موضوع حتي براي دانشجويان مهندسي  )ف چهارگانههاي مختل  اولويت استفاده از ربع(

ي خود ها براي فعاليت) هر دو نيمكره( كامپيوتر مفيد است و آنها از هر دو نوع شيوة تفكر همگرا و واگرا
  ).15( مغزي است نزديك به الگوي چهارربعي يا تمام هاكنند و الگوي مغزي آن استفاده مي

جداگانه طور  تحقيق تسلط مغزي ورزشكاران با غيرورزشكاران در هر ربع مغزي بهدر بخش ديگر اين 
غيرورزشكاران در تمامي هاي اكتسابي ورزشكاران با  نتايج نشان داد كه اختالف بين ميانگين نمره. مقايسه شد

دهندة  نشانترتيب  تسلط مغزي غيرورزشكاران به. هاي چهارگانه معنادار و با برتري ورزشكاران بود ربع 
با آنكه نيمرخ مغزي آنها از نظر ترتيب استفاده، مشابه با . بود C,D,A,Bهاي  تسلط آنها در ربع
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كه اين  طوري ها از غيرورزشكاران بيشتر بود، به ورزشكاران بود، ميزان استفادة ورزشكاران در تمام ربع
صورت  ها به رزشكاران از اين ربعبدين معنا كه و. معنادار بود Bو  Aهاي  برتري ورزشكاران در ربع

با توجه به موارد يادشده با توجه به ادبيات موجود . كنند كارامدتري در مسائل شناختي خود استفاده مي
غيرورزشكاران بدين صورت است  و ورزشكاران در مسئله حل پردازش توان نتيجه گرفت كه جريان مي

 Bو  Dهاي  وند و سپس برحسب شرايط تحت تأثير ربعش پردازش مي Cها ابتدا تحت تأثير ربع  كه پاسخ
صورت معناداري، بهتر از غيرورزشكاران  خود به Bو  Aهاي  گيرند، اما ورزشكاران از ربع قرار مي Aو 
 Bو  Aهاي  احتماالً برتري ربع. ها برتري معنادارتري دارند توانند بهره ببرند، زيرا در اين ربع مي

هاي ورزشي يا  طوركه پيشتر ذكر شد، برخي از رشته همان. ثير ورزش استدهندة تأ ورزشكاران نشان
براي مثال در تحقيق عنوان شد كه مهارت شوت . هاي ورزشي نيازمند برتري نيمكرة چپ هستند مهارت

توان نتيجه گرفت كه ورزشكاران در حل  ، پس از نظر رفتاري مي)29(نيازمند فعاليت نيمكرة چپ است 
كنند و حتي افرادي انتقادپذيرترند  تر عمل مي ز غيرورزشكاران به حقايق توجه كرده و منطقيمسائل بيشتر ا

با . كنند پذيري، حل مي تر و با عدم ريسك يافته تر، سازمان همچنين مسائل را ساختاريافته). Aهاي ربع  ويژگي(
را نسبت به غيرورزشكاران  ها نمرة بيشتري شويم كه ورزشكاران ما در تمام ربع تر متوجه مي ديدي كلي

مغزي دارند، يعني اينكه از تمامي  كسب كردند و فرضية ما اين بود كه احتماالً ورزشكاران تسلط تمام
دهندة استفادة  هاي ما با اينكه نشان يافته. كنند تر و بيشتر استفاده مي هاي مغزي به شكلي فعال ربع

هاي مغزي است، نيمرخ تسلط آنها براساس مدل  مي ربعبيشتر ورزشكاران نسبت به غيرورزشكاران از تما
و بيشتر را  67اي برابر با  در اين مدل، اگر هر ربع نمره. دست نياورده است هرمن، امتياز تسلط اوليه را به

توان گفت كه فرد  يا بيشتر باشد، مي 268به خود اختصاص دهد و مجموع تسلط چهار ربع مغزي نمرة 
 33تا  0هاست؛ اگر نمرة ربعي در دامنة  ي است و نقطة مقابل آن اجتناب در ربعمغز داراي تسلط تمام

هاي حل مسئله ندارد و اين يك  دهد فرد تمايلي به استفاده از آن ربع در فرايند باشد كه نشان مي
هاي  شود، زيرا حل مسائل مطلوب، نيازمند در نظر گرفتن تمام شرايط با توجه به ويژگي مشكل تلقي مي

اما شايد يكي از داليل . ها اجتناب ندارند كدام از ربع با اين حال ورزشكاران در هيچ. مام مغز استت
توانيم بيشتر بودن امتياز  مغزي نبودن ورزشكاران ما، پايين بودن سطح مهارت آنها باشد و اينكه مي تمام

دليل نيازهاي رواني و  ش بهورز. ها نسبت به غيرورزشكاران به تأثير ورزش ربط دهيم آنها را در ربع
در هر دو  D و C يها از سويي ديگر برتري ربع. تواند در تسلط مغزي نقش داشته باشد شناختي آن مي

وجو كرد،  توان در نقش جنسيت جست هاي مغزي را مي گروه ورزشكار و غيرورزشكار نسبت به ساير ربع
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 داد نشان حاضر تحقيق نتايج ).4(ه مردان دارند ها برتري معناداري نسبت ب ها در اين ربع زيرا اغلب زن
 در بيشتري سهم غيرورزشكاران و ورزشكاران در) راست ليمبيك و نيمكره( مغز راست سمت كه،

 بخش اين مشاركت كه دارد مشاركت مسائل حل در نيز مغز چپ سمت اما دارد، مسائل حل چگونگي
 محيطي شرايط بيشتر اينكه فرض با. بود ورزشكارانغير از بيشتر معناداري صورت به ورزشكاران در مغز
. داد نسبت مغز تسلط و عملكرد در ورزش تأثير به را برتري و تفاوت اين توان مي است، يكسان گروه دو

 با الگو اين تفاوت و ورزشكاران براي پژوهش اين در شده مشاهده) تفكر شيوة(مغزي  الگوي
 و شود تلقي ورزشكاران تفكر شيوة و رواني هاي برتري شناسايي يبرا مهم گامي تواند مي غيرورزشكاران،

 ترجيح بهها آن رسيدن و B و A ربع بيشتر تسلط براي ييها مداخله ايجاد امر در را متخصصان و مربيان
مغزي سبب  تفكر تمام .يابند دست مغزي تمام تفكر به ما ورزشكاران طريق اين از تا كند ياري اوليه،
هاي مسابقه، بهترين تصميم را  هنگام مواجهه با چالش اي، به هاي عالي و حرفه جود عملكردشود، با و مي

به محققان پيشنهاد . اتخاذ كرده و براساس موقعيت موجود عمل كنند و به بهترين نتيجه دست يابند
ر و مبتدي، آماتو(شود، تحقيق حاضر را در جامعة مربيان، ورزشكاران با سطوح مهارتي متفاوت  مي

  .هاي مختلف ورزشي اجرا كنند و رشته) اي حرفه
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