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بررسی و مقایسه خودافشاگری و سالمت روان در افراد با عملکرد های نیمکره های راست و چپ غالب
انسیه کریمی

*

دکترداوود معنوی پور

چکیده
هدف این پژوهش ،مقایســه سالمت روان و خودافشاگری در افراد
راســت برتر و چپ برتر بود .جامعه آماری شــامل کارمندان اداره
بهزیستی شــهر تهران و دانشــجویان مراجعه کننده به کتابخانه
ملی درسال  1394 -95مي شد که با استفاده از روش نمونه گیری
داوطلبانه (غیر تصادفی) ،تعــداد  100نفر به عنوان نمونه (  50نفر
راســت برتر و  50نفر چپ برتر) انتخاب شدند .به منظور گردآوري
دادهها ،ازپرسشــنامه ســامت روان معنوی پور ،خودافشاگری
(مهریزی ،معنوی پور) و پرسشنامه سنجش برتری نیمکرههای مغز
(واگنر و ولز) استفاده گرديد .براي تجزیه و تحلیل دادهها ،آزمون
تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبه كار گرفته شد .نتایج
نشان داد؛ بین میانگین سالمت روان و خودافشاگری در افراد راست
برتــر و چپ برتر ،تفاوت معناداری وجود دارد و ســامت روان در
افراد چپ برتر ،بیشتر از راست برترها است .بین خرده مقیاسهای
خودافشــاگری در گروه راســت برتر و چپ برتر نیز تفاوت وجود
داشت .به نحوي كه میزان عدم واقع بینی در گروه چپ برتر ،بیشتر
از راست برترها بود.
واژگان کلیدی :سالمت روان ،خودافشاگری ،راست برتر ،چپ برتر
مقدمه
اصــل تقارن (ناقرینگی -قرینگی) در ســاختار و عملکرد موجودات زنده و
غیر زنده حاکم است .یکی از پیچیده ترین تظاهرات این قاعده ،در قرینگی
نیمکرههای مغز انســان به چشم می خورد (استویانف و همکاران .)2012 ،
به نحوی که هر نیمکره مســئول اعمال و حرکات سمت متقابل بدن است
(کاســیوپو و پتی .)1981 ،با گذشــت بيش از یک صد سال از مطالعه عدم
تقارن مغز ،اکنون روانشناسان می دانند که نیمکره ها ،کارکردهای جداگانه
دارند .نیمکره چپ؛ در تولید و فهم زبان و در کنترل حرکات نیمه راســت
بدن نقش ویژه ای ایفا می کند ،درحالی که نیمکره راســت؛ برای ادراک و
تولید اطالعات غیر کالمی ،از جمله موسیقی و بیان چهره ای تخصص یافته
اســت و همچنين ،نیمکره راســت ،حرکات نیمه چپ بدن را تحت کنترل
دارد (معظمی.)1384 ،
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از جنبه های جالب پژوهشهاي انجام گرفته در باب جانبی شدن ،میتوان
به پردازش های کالمی و هیجانی اشــاره کرد .مرور پردازشهای پیشــین،
ســه جنبه از جانبی شــدن هیجان ها را نشــان می دهد :اکثر هیجان ها
توسط نیمکره راســت شناسایی میشوند ،کنترل بیان هیجانی و رفتارهای
مرتبط به طور عمده در نیمکره راســت صورت می گیرد و اینکه ،نیمکره
راســت ،مســئول هیجانات منفی و نیمکره چپ ،مسئول هیجانات مثبت
است(سیلبرمن و وینگارتنر  1986 ،؛ آهرن و شوارتز .)1979،
مطالعات در زمینه عملکرد اختصاصی نیمکره های مغزی اینطور نشــان
مــی دهند که نیمکــره غالب  ،نیمکره عملگرا و نیمکــره غیر غالب از نظر
عملکردی ،بیشــتر در فرایندهــای عاطفه دخالت دارند .پژوهشــگران بر
این باورند که نیمکره راســت در مقايســه با نيمكره چپ ،به دليل داشتن
فیبرهــای عصبی ،با هســتههای مغزی که در برانگیختگــی و توجه نقش
ن طور که شواهد نشان میدهد؛
عمده دارند ،بيشــتر در ارتباط است .و هما 
" نادیده انگاری حوزه ادراکی"  ،معموالً درآســیبهای نیمکره راست اتفاق
می افتد .نقش بادامــه یا آمیگدال در پردازش اطالعات هیجانی ،قب ً
ال مورد
توجه قرار گرفته است (اصالح کارالکمه سر.)1387،
بر اســاس نظر آهرن و شــوارتز ( ،)1979نیز ،جانبی شدن در هیجان های
مثبــت در ناحیه پیشــانی وجود دارد ،به نحوی کــه نیمکره چپ ،فعالیت
بیشــتری برای هیجانات مثبت و نیمکره راســت ،فعالیت بیشــتری برای
هیجان های منفی دارد.
از دیدگاه عصب روانشــناختی؛ فعالیت بیشــتر نیمکره چــپ در بیماران
وسواســی ،تأکید بیشــتر آنها بر جزییات را توجیه می کند(گاربر1989 ،؛
باکســتر و همــکاران  .)1987 ،همانگونه كه نیمکره چــپ ،در پردازش
محرکهای جزیی و نیمکره راســت ،در پــردازش محرک های کلی برتری
دارد (مارتین.)1987 ،
درمجمــوع ،اغلب آزمایشها برغلبه نیمکره راســت در بازشناســی و ابراز
هیجانها ،تأکید کرده اند .از این رو ،عملیات نیمکره راست ،بیشتر با آنچه در
روان تحلیلگری ،ناهشیار خوانده می شود ،همخوان است .این به معنای در
نظرگرفتن نیمکره چپ ،به عنوان مرکز هشیاری و نیمکره راست ،به عنوان
مرکز ناهشیاری نیست زيرا بدون تردید ابعادی از کنش وری هر دو نیمکره
ناهشیار هستند .اما کیفیت تجربه درونی ناشی از نیمکره راست ،از آنجا که
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میانجی گفتاری ندارد ،با ناهشیاری مطرح شده در دیدگاه های روان پویشی
نزديكي بیشتری دارد .آسیبهای نوروزی و نبود سالمت روان ،به طور عمده
از احساسات مدفون شــده غیر قابل پذیرش و مکانیزم های سازش نایافته
برای مقابله با این احساســات ،تشکیل شده است .از این رو ،نوروز محصول
تعارض بین احساسات سرکوب شده در تکاپوی ابراز و سیستم های دفاعی
بــرای جلوگیری از بروز آئها اســت و عالئم اختالل نیز ،نتيجه مصالحه بین
این احساسات و دفاع ها هستند .این احساسات اضطراب برانگیزند و زمینه
فقدان ســازمان یافتگی روانی را بیشــتر فراهم میکنند .چنين الگويي را
میتوان بر اساس ناهماهنگی در کار دو نیمکره با یکدیگر ،به خوبی توصیف
کرد .اگر نیمکره راســت در پردازش بار عاطفی اخبار ،نقش بیشتری داشته
باشد ،بنابراین ،کانون احساسات غیر قابل قبول در نیمکره راست و در مقابل،
نیمکره چپ ،کانون فعالیت سیســتمهای دفاعی و کنترل عواطف غیر قابل
قبول نیمکره راســت اســت .ناهماهنگی یاد شده در ارتباط بین دو نیمکره
پیامدهای متعددی دارد؛ نخست ،عملیات سازش نایافته سیستمهای دفاعی
در نیمکره چپ ،آثارتخریبی در سازش یافتگی فرد دارد .دوم ،گریز ازتجربه
احساسات موجود در نیمکره راست ،نیمکره چپ را از دستیابی به اطالعات
ضروری برای تصمیم گیری سازنده محروم می کند (قربانی.)1392،
مطالعه درباره افشــای هیجان ها به بررســی های علمــی داروین در دهه
 1870برمی گردد .بیان هیجان ،تجربه هیجان و برانگیختگی هیجانی ،سه
مؤلفه اساســی هیجان هســتند و انعکاس هیجانی ،مفهوم ثانویه به حساب
میآید که اندیشــه هایی را در باره این ســه مؤلفه اساسی در بر می گیرد.
به عقیده کندی مورو و واتســون؛ بیــان هیجان ،چهار عملکرد اصلی دارد :
 -1نظــم دهــی به برانگیختگــی  -2 ،درک خود -3 ،ارتقــاء مهارت های
مقابلهای و  -4بهبود در روابط بین فردی (نورباال ،علی پور ،شقاقی ،نجیمی و
آگاه هریس.)1390 ،
مطالعــات مختلف نشــان داده اند که افشــاء درباره تجربیــات عاطفی و
هیجانها ،بــا تقویت فرد برای نفوذ بر خود ،کاهــش خلق منفی  ،کاهش
بازداری ،احساس کنترل شــخصی و انتخاب رفتارهای سازش یافته همراه
است(قربانی.)1392 ،
تالش برای مخفی نگه داشــتن افکار و احساسات ،موجب سرکوب آنها شده
و ســرکوب تجارب هیجانی دردناک ،منجر به تجلــی آنها در قالب رویاها،
افکار ناخواسته ،مزاحم و نشخوارهای ذهنی می گردد(وگنر و لين.) 1995 ،
یافته های پژوهشی متعددی تبعات منفی بازداری را به اثبات رسانده اند؛ به
عنوان مثال لگان و همکاران ( ،1998نقل از پنه بیکر ،زیچ و ریمه،)2001 ،
گزارش کردهاند که بازداری در کودکان  ،با ســطح باالی کورتیزول ،فعالیت
شدید سیســتم اعصاب خودمختار ،آسیب پذیری درمقابل سرما ،عفونت و
آلرژی رابطه مستقیم دارد.
همچنين ،پتری ،بوت و پنــه بیکر( ،)1998در گزارشهای خود به تبعات
نامطلوب بازداری و ســرکوب افکار و احساسات اشــاره ميكنند و اين كه
چگونه از طریق سرکوب و تضعیف سیستم ایمنی بدن ،افراد مستعد ابتالء
به بیماریهای گوناگون جسمانی و به دنبال آن ،اختالالت روانی میگردند.

در مطالعهاي ديگر ،پنه بیکر و سوســمان( ،)1998دریافتند که بازداری با
مشکالت مختلف جسمی و روانی از قبیل مراجعه مکرر به پزشک ،اضطراب،
افســردگی و بیخوابی همبســته اســت .گاهی بازداری احساسات  ،افکار و
تجارب هیجانی به صورت یک ســبک شخصیتی در می آید که به اصطالح
شخصیت بازداری شده نامیده میشود .شخصیت بازداری شده ،یک الگوی
رفتاری پایدار است که در آن ،میل به بیان احساسات و افکار سرکوب شده
وجود دارد.
مطالعــات متعــددی از ارتباط بین شــخصیت بازداری شــده و اختالالت
مختلف حمایــت می کنند .افراد بازدارنده هنــگام رویارویی با یک تکلیف
چالش برانگیز ،حتی نســبت به افراد مضطرب ،فشــارخون باالتری دارند.
خطر ســرکوب خشــم به مراتب بیشــتر از خطر ابراز آن اســت ،به نحوي
که سرکوب خشــم ،همبســتگی باالیی با بیماریهای قلبی -عروقی دارد
(پنه بیکر .)1997 ،بدين ترتيب ،عمر زناني كه به افشاي هيجانهاي مثبت
و منفي خود ميپردازند ،طوالني تر از زنان بازدارنده است (لوي و همكاران،
1988؛ نقل از پنه بيكر .)1997 ،و شخصیت بازدارنده با دردهای جسمانی
مثل ســردردها ،کمر دردهــای مزمن و تنشهای عضالنی مرتبط اســت
(تراو.)1995 ،
مطالعات گســترده در دو دهه گذشــته حاكي از آن اســت كه افشاء؛ چه
گفتاری و چه نوشــتاری  ،عملکرد سیســتم ایمنی ،اعصــاب خودمختار و
سالمت جسمانی و روانی را بهبود میبخشد.
هنگام افشاء و لمس واقعی احساسات و هیجانها ،واژه ها امکان ساخت دهی،
ســازماندهی و در نهایــت ،درونی ســازی تجارب هیجانــی و رویدادهای
مســبب آنهــا را فراهم می ســازند و ارتبــاط دو نیمکره مغــز هماهنگ
میشود(قربانی.)1392،
بنا بر آنچه که ذکر شــد؛ می توان به ارتباط بين خودافشــاگری و سالمت
روان با نیمکره های مغزی پيبرد .در اين راســتا ،پژهش حاضر بر آن است
تا به شناســایی و مقایسه خودافشاگری و سالمت روان در افراد راست برتر
و چپ برتر بپردازد.
روش

جامعه ،نمونه و روش نمونه گيري

ایــن پژوهــش از نوع علی مقایســهای(پس رویدادی) بــود .جامعه آماری
شــامل کارمندان اداره بهزیستی شهر تهران و دانشجویان مراجعه کننده به
کتابخانه ملی در سال  1394-95مي شد که با استفاده از روش نمونهگیری
داوطلبانــه (غیر تصادفی) ،تعداد  100نفر به عنوان نمونه (  50نفر راســت
برتر و  50نفر چپ برتر) انتخاب شــدند %36 .مرد و  %64زن بودند .مقطع
تحصیالت گروه نمونه از دیپلم تا فوق لیسانس (بيشترين فراواني مقطع فوق
ليســانس )%53 ،و توزیع سنی گروه نمونه از  22تا  58سال بود (بيشترين
فراواني ســني 25 ،ســال) .پس از پذيرش همکاری از ســوي کارمندان و
دانشجویان ،به دليل امكان دوسوگرا بودن بعضي از افراد ،در ابتدا ،پرسشنامه
ســنجش چپ برتری و راســت برتری (رادولف واگنر و کلی ولز) در اختيار
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آزمودني ها قرار گرفت و پس از مشخص شدن راست برتر یا چپ برتر بودن،
پرسشــنامه هاي خودافشــاگری (مهریــزی ،معنوی پور) و ســامت روان
(معنوی پور) را تكميل كردند.
قبل از اجرا ،رضایت آگاهانه آزمودنیها كســب و بر محترم شمردن حقوق
آنها در صورت انصراف از شــركت در پژوهــش و همچنين ،محرمانه ماندن
اطالعاتشان ،تأکید شد.

پرسشنامه تشخیص برتری نیمکره های مغز (رادولف واگنر و کلی ولز):

این پرسشــنامه در ســال  1985طراحي شد .و بر طبق آن ،راست برتری،
چپ برتری و دوســوگرایی این دو را اندازه میگیرد .پرسشــنامه دارای 25
سؤال است و توسط اصالح کار الکمهسر ترجمه و همسانی درونی و ضریب
آلفای کرونباخ آن  %89محاسبه شده است(اصالح کار الکمه سر.)1387 ،
پرسشنامه خود افشاگری (مهریزی و معنوی پور) :

اين پرسشــنامه در سال  1393ســاخته شد و دارای  52سؤال است که 7
عامل (ترس از دیگران ،عدم تحمل ناراحتی  ،عدم مســئولیت پذیری ،عدم
واقع بینی ،حفظ ظاهر  ،دقیق بودن و مثبت نگری) را اندازه گیری می کند.
این مقیاس دارای ضریب پایایی  %79است( مهریزی .)1393 ،
پرسشنامه سنجش سالمت روانی معنوی پور(:)MMHS

اين پرسشنامه توســط داود معنوي پور( ،)1391ســاخته شد .پرسشنامه
دارای  24ســؤال اســت که  8عامل (امید ،پذیرش خود ،تسلط بر محیط،
خودمختاری ،هدف در زندگی و روابط مثبت) را اندازهگیری میکند .ضریب
پایایی پرسشنامه برابر  0/91است (معنوی پور.)1391 ،

یافته ها

فرضيه اول :بين سالمت روان افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت وجود دارد.
جدول  :1تحلیل مانوا برای مقایسه دو گروه(راست برتر و چپ برتر) در خرده مقیاسهای سالمت روان
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آزمون المبــادای ویلکز ( ،)p < 0/05تفاوت معنــاداری بین میانگینهای

دو گــروه وجود دارد و فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت پذیرفته نمیشــود.

بــا توجه بــه مقــدار  ، Fدرجه آزادی و ســطح معنــاداری ،از بین خرده
مقیاسهای ســامت روان ،به ترتیب خرده مقیاسهای تســلط بر محیط

(  ، )F = 8/29 , df = 1 , P <0/05هــدف در زندگــی( ،)F=10/08 , df=1 , P <0/05
مثبتاندیشـ�ی ( ،)F=3/85, df=1, P <0/05پذیــرش خــود

ابزار گردآوري دادهها

گروه
راست
برتر
و
چپ
برتر

همان طور که نتایج جدول شــماره  1نشــان می دهد؛ بــا توجه به مقدار

متغیرها

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

تسلط بر محیط

24/01

1

24/01

8/29

0/005

0/07

هدف در زندگی

9/61

1

9/61

10/08

0/002

0/09

مثبت اندیشی

16/00

1

16/00

3/85

0/05

0/03

روابط مثبت

0/64

1

0/64

0/50

0/47

0/005

پذیرش خود

28/09

1

28/09

8/31

0/005

0/07

امید

16/81

1

16/81

6/62

0/01

0/06

اعتماد به نفس

0/000

1

0/000

0/000

1/000

0/000

خودمختاری

0/04

1

0/04

0/02

0/87

0/000

( )F = 8/31 , df=1, P<0/05و امیــد ( ،)F=6/62, df=1, P <0/05در گروه

چپ برتر و راســت برتر ،تفاوت معناداری داشــتند .مقــدار اثر این تفاوت
براســاس مجذور اتا به ترتیب برابر بــا ()0/06 ،0/07 ،0/03 ،0/09 ،0/07
است که این مقادیر اندازه اثر در حد متوسط است.

جدول  :2مقایسه اختالف میانگین های دو گروه
سطح
معناداری

خطای
استاندارد

اختالف میانگین
دو گروه

(J) group

(I) group

0/005

0/340

*-0/980

چپ برتر

راست برتر

0/005

340/0

*0/980

راست برتر

چپ برتر

تسلط بر
محیط

0/002

0/195

*- 0/620

چپ برتر

راست برتر

0/002

0/195

*0/620

راست برتر

چپ برتر

هدف در
زندگی

0/052

0/407

-/800

چپ برتر

راست برتر

0/052

0/407

0/800

راست برتر

چپ برتر

مثبت
اندیشی

0/479

0/225

-0/160

چپ برتر

راست برتر

00/479

0/225

0/160

راست برتر

چپ برتر

0/005

0/368

*-1/060

چپ برتر

راست برتر

0/005

0/368

*1/060

راست برتر

چپ برتر

0/012

0/318

*-0/820

چپ برتر

راست برتر

0/012

318/0

*820/0

راست برتر

چپ برتر

1/000

0/220

0/000

چپ برتر

راست برتر

1/000

0/220

0/000

راست برتر

چپ برتر

0/879

0/261

0/040

چپ برتر

راست برتر

0/879

0/261

-0/040

راست برتر

چپ برتر

متغیر وابسته

روابط مثبت

پذیرش خود

امید
اعتماد به
نفس
خود مختاری

در جدول شــماره  ،2اختالف میانگین های دو گروه راســت برتر و چپ برتر
در خرده مقیاس های ســامت روان ارائه شــده اســت  .با توجه به میزان
میانگین و انحراف معیار تســلط بر محیط در گروه چپ برتر(،)1/70 ،7/60
هدف در زندگی در گروه چپ برتر( ،)0/88 ، 8/30مثبت اندیشــی در گروه
چپ برتر( ،)1/95 ،9/84پذیرش خــود در گروه چپ برتر(،)1/63 ،10/02
امید در گروه چپ برتر( )1/68 ،7/54و اختالف میانگین و سطح معناداری
( ،)P <0/05میزان میانگین در گروه چپ برتر بیشــتر از راست برتر است.
بنابراین ،میزان تســلط بر محیط ،هدف در زندگی ،مثبت اندیشی ،پذیرش

خود و امید در گروه چپ برتر ،بیشتر از راست برتر ميباشد.
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فرضيه دوم :بين ميزان خود افشاگري افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت وجود
دارد.

با توجه به نتايج حاصله ،بين ســامت روان افراد راست برتر و چپ برتر ،تفاوت
معنادار وجود دارد و سالمت روان افراد چپ برتر ،بيشتر از افراد راست برتر است.

جدول :3تحلیل مانوا برای مقایسه دو گروه(راست برتر و چپ برتر)در خرده مقیاس های خودافشاگری

گروه راست برتر و چپ برتر

متغیرها

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

ترس از دیگران

18/49

1

18/49

0/893

0/347

0/009

عدم تحمل ناراحتی

7/84

1

7/84

0/611

0/436

0/006

عدم مسئولیت پذیری

84/64

1

84/64

2/787

0/098

0/028

عدم واقع بینی

249/64

1

249/64

15/156

0/000

0/134

حفظ ظاهر

70/56

1

70/56

3/346

0/070

0/033

دقیق بودن

19/36

1

19/36

1/991

0/161

0/020

مثبت نگری

10/89

1

10/89

2/506

0/117

0/025

بر اساس نتایج جدول شماره 3؛ با توجه به مقدار آزمون المبادای ویلکز
( ، )p < 0/05تفــاوت معنــاداری بیــن میانگین هــای دو گروه وجود
دارد و فــرض صفــر مبنی بــر عــدم تفــاوت پذیرفته نمی شــود .با
توجــه به مقــدار  ، Fدرجه آزادی و ســطح معنــاداری ،از بین خرده

مقیاسهــای خودافشــاگری ،به ترتیب خرده مقیاس عــدم واقع بینی
) ،(F =15/156, df =1, P <0/05در گــروه چــپ برتر و راســت برتر
تفــاوت معناداری داشــت .و مقدار اثر این تفاوت بر اســاس مجذور اتا
( )0/13اســت که این مقادیر اندازه اثر ،در حد بزرگ است.

جدول  :4مقایسه اختالف میانگین های دو گروه در خرده مقياس هاي خود افشاگري

سطح معناداری

خطای
استاندارد

اختالف میانگین دو گروه

(J) group

(I) group

0/860

0/910

0/347

چپ برتر

راست برتر

-0/860

0/910

0/347

راست برتر

چپ برتر

-0/560

0/716

0/436

چپ برتر

راست برتر

0/560

0/716

0/436

راست برتر

چپ برتر

-1/840

1/102

0/098

چپ برتر

راست برتر

1/840

1/102

0/098

راست برتر

چپ برتر

*-3/160

0/812

0/000

چپ برتر

راست برتر

*3/160

0/812

0/000

راست برتر

چپ برتر

-1/680

0/918

0/070

چپ برتر

راست برتر

1/680

0/918

0/070

راست برتر

چپ برتر

0/880

0/624

0/161

چپ برتر

راست برتر

-0/880

0/624

0/161

راست برتر

چپ برتر

-0/660

0/417

0/117

چپ برتر

راست برتر

0/660

0/417

0/117

راست برتر

چپ برتر

در جدول شــماره  ،4اختالف میانگین های دو گروه راست برتر و چپ برتر
در خرده مقیاس های خودافشــاگری ارائه شــده اســت .با توجه به میزان
میانگین و انحراف معيار عدم واقع بینی در گروه چپ برتر(،)4/34 ،23/62
و اختالف میانگین و ســطح معناداری( ،)P<0/05میزان میانگین در گروه

متغیر وابسته

ترس از ديگران

عدم تحمل ناراحتي

عدم مسئوليت پذيري

عدم واقع بيني

حفظ ظاهر

دقيق بودن

مثبت نگري

چپ برتر بیشتر از راست برتر است .بنابراین ،میزان عدم واقع بینی در گروه
چپ برتر بیشــتر از راست برتر است .بر اين اساس ،بين خودافشاگري افراد
راست برتر و چپ برتر تفاوت وجود دارد و واقع بيني افراد چپ برتر ،كم تر
از افراد راست برتر است.
29

فصلنامه اطالع رسانی  .آموزشی  .پژوهشی
سال دهم .شماره هاي سي و هفت و سي و هشت  .بهار و تابستان 1395

بحث و نتیجه گیری

گرفت که خودافشــاگری با نیمکره های چپ و راست مغز در ارتباط

هــدف پژوهــش حاضــر ،شناســایی و مقایســه ســامت روان و

اســت .بر اين اســاس ،یافته های پژوهش حاضــر در زمینه ارتباط

خودافشــاگری در افراد راســت برتر و چپ برتر بود .نتایج به دست

خودافشــاگری با راســت برتری و چپ برتری با نظرگایالرد همســو

آمده از ایــن فرضیه کلی حمایت می کند که بین خودافشــاگری و
ســامت روان در افراد راســت برتر و چپ برتر تفاوت وجود دارد.
بر اســاس يكي از يافتههاي حاصله ،سالمت روان در افراد چپ برتر
بیشــتر از راست برتر اســت .اين يافته با نتايج پژوهش خالقي دالور
و عليپور( ،)1392در خصوص بررســي جانبي شــدن ،ادراك شوخ
طبعي و شــادكامي كه نشــان دادند؛ شــادكامي (به عنوان يكي از
مؤلفههاي ســامت روان) و شــوخ طبعي در مغز جانبي شده اند ،به
نحوي كه مسئول پردازش شادكامي ،نيمكره چپ و مسئول پردازش
شــوخ طبعي ،نيمكره راست است ،همسو ميباشد.
همچنين ،بر اســاس پژوهشهای سیلبرمن و وینگارنتر ( ،)1986كه
ســه جنبه از جانبی شــدن هیجان ها را نشان دادند ،اکثر هیجانها
توســط نیمکره راســت شناسایی می شــوند ،کنترل بیان هیجانی و
رفتارهــای مرتبط ،به طور عمده در نیمکره راســت صورت می گیرد
و اینکه نیمکره راســت مســئول هیجان های منفی است ،در حالی
که نیمکره چپ مســئول هیجان های مثبت اســت .طبق نتایج این

و اضطراب برانگیز که ســرکوب شــدهاند ،نیمکره راســت است .این
احساســات اضطراب برانگیــز ،زمینه فقدان ســازمان یافتگی روانی

را فراهــم مــی کنند .مهار فزاینــده نیمکره چپ ،مانــع از بروز این
احساســات می گردد ،از اين رو ،نیمکره راســت بــرای گریز از مهار

فزایندهای که توســط نیمکره چپ اعمال می شود از کانالهای خود

برای ابراز احساســات اســتفاده می کند که چنیــن امری می تواند

هیســتری تبدیلی ،بدنی سازی و نشــانه های روان تنی را قابل فهم

سازد(قربانی.)1392،

در نهایــت ،با توجه بــه یافته های پژوهش حاضــر و پژوهش های

پیشــین میتوان نتیجه گرفت؛ بین خودافشــاگری ،سالمت روان و
نیمکــره های مغزی ارتبــاط وجود دارد و یافته هــای این پژوهش

نشــان داد که ســامت روان در افراد افراد چپ برتر بیشتر از راست
برتر اســت .از بین خرده مقیاس های خودافشــاگری ،خرده مقیاس
عــدم واقع بینی در گروه چپ برتر و راســت برتــر تفاوت معناداری

داشت .به طوري كه ،میزان عدم واقع بینی در گروه چپ برتر بیشتر

پژوهش ،نیمکره چپ مســئول هیجان های مثبت و در نتيجه مرتبط

از راست برتر بود.

پژوهــش های والداشــتاین و همکاران ( ،)2000نيــز حاكي از اين

پرسشــنامه اســتفاده شــد اما برای پژوهشهای آتی در این زمینه

پیشــانی را ،در نیمکره چپ بیشتر از نیمکره راست تغییر می دهند.

و  PETscanاستفاده گردد.

یافته های آهرن و شــوارتز ( ،)1985نیز نشــان دادند؛ هیجان های

منابع:

مثبــت در ناحیه پیشــانی وجــود دارد ،به نحوی کــه نیمکره چپ،

 اصالح کار الکمه ســر ،سعیده .)1387( .بررسی رابطه بین نیمکره های مغزی با سبکهای تفکر دردختران و پسران دانشجو .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن.
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با سالمت روان است.
بود که وقتی تکالیفی منجر به خوشــحالی میشــوند ،فعالیت EEG

بنابراین ،نیمکره چپ با خوشــحالی و شادی در ارتباط است.

فعالیت بیشــتری برای هیجانــات مثبت و نیمکره راســت ،فعالیت
بیشتری برای هیجان های منفی دارد.
فاولرز (1980؛ نقل از قربانی  ،)1380،در طي مطالعه اي نشــان داد
که در حین افشاء ،پاسخ هدایت پوستی ،ضربان و فشار خون افزایش
می یابد اما مدتی پس از افشــای هیجانی ،فشار خون و ضربان قلب
به حالت عــادی بر میگردد .یافته هــای گایالرد( ،)2000حاکی از
این اســت که در حین افشــاء ،فعالیت امواج مغزی نیمکرههای چپ
و راســت هماهنگ تر می شــود .بنابراین ،میتوان ايــنگونه نتیجه
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می باشــد .همچنین ،طبق نظر گایالرد؛ کانون احساســات دردناک

در ایــن پژوهــش ،برای تشــخیص برتــری نیمکره هــای مغزی از
توصیه می شود؛ از سایر ابزارهاي عصب شناختی موجود مثل MRI
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