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 اثر الگوي برتري جانبي چشم و دست بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
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كارشناس ارشد رفتار حركتي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمراه اهواز، اهواز، ايران  .1
  دانشيار گروه رفتار حركتي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران . 3و2

  
 

  چكيده
. ذكر شده است ورزشي يها مهارت اجراي در مهم عوامل از يكي دست و چشم الگوي برتري جانبي مختلف در تحقيقات

 .بررسي اثر الگوي برتري جانبي چشم و دست بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال انجام گرفت هدف بامطالعة حاضر 
 نـد هدفم صـورت  بـه سـال،   19 -22 سـني  دامنـة  با نفر، 60 اهواز، چمران شهيد دانشگاه دختر دانشجوي 3000 بين از
 .گرفتند قرار )دگرسونفر  15 نفر همسو و 15هر گروه (تجربي  و كنترل گروه دو در شدند و انتخاب آماري نمونةعنوان  به

جلسـه   24( تمـرين  هفتـه  هشت شامل تمريني عمل آمد، سپس پروتكل ها به يآزمودنآزمون پرتاب آزاد، از  يشپدر ابتدا 
 آزمون پس شش ها، آزمودني از مدت در مجموع اين در .ها اجرا شد يزمودنآتوسط ) سه جلسه در هفته صورت بهتمرين و 

 نتـايج نشـان داد  . عمل آمد به يادداري آزمون ،آزمون پسهفته بعد از آخرين  يك و براي مشخص كردن مراحل يادگيري
 اكتسـاب مهـارت   )sig=000/0( تداعي و) sig= 000/0(شناختي  مراحل در) تجربي گروه( دگرسو و همسو افراد بين كه

خودكـاري   مراحـل  در كـه  يدرحـال  بهتـر بـود،   همسـو  افراد عملكردو  داشت معناداري وجود تفاوت بسكتبال آزاد پرتاب
)105/0= sig( يادداري  و)086/0 =sig( بـا توجـه بـه     .نشـد  مشاهده دگرسو و همسو افراد عملكرد در معناداري تفاوت

به شناسايي افراد برتر اقـدام كننـد، تـا    ) فراوان(ود پس از انجام تمرينات زياد ش يمنتايج تحقيق حاضر، به مربيان توصيه 
  .نتيجة اجرا به يادگيري تعميم داده نشود اشتباه به

  
 هاي كليديواژه

  .برتري متقاطع، برتري يكطرفه، پرتاب آزاد، چشم برتري، دست برتري، يادگيري
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  مقدمه
يك فرد عادي روزانه هزاران حركت . است گرفته  شكله زندگي انسان با ظرفيتي از حركات ماهران

زندگي و  تنها نهشوند كه  يمي حركتي ناميده ها مهارتها،  ييتوانااين . دهد يمماهرانه و ارادي را انجام 
در واقع يكي از . ي زندگي بشرندها جنبهسازند، بلكه پايه و مبناي تمام  يمبقا را براي فرد ممكن 

هاي حركتي جديد است   ي از مهارتا گستردههاي انسان، توانايي يادگيري دامنة  يتقابلترين  ضروري
 اثرگذاراگرچه عوامل فردي متفاوتي مانند سن، قد، وزن و هوش ممكن است بر عملكرد افراد ). 15(

در اجراي  مؤثراز عوامل  1همچون برتري جانبي يرهاي ديگريمتغ شواهدبراساس برخي  ،)1(باشند 
  ). 21،17(ت سها مهارت

و از عوامل اصلي موفقيت اين رشتة ورزشي است  ي مهم بازي بسكتبالها مهارتپرتاب آزاد، يكي از 
  ).17،7(شود  يمتحت تأثير برتري جانبي، اجراي اين مهارت دستخوش تغيير  احتماالً كه )3(

مغز و بدن برتري جانبي يكي از مفاهيم جذاب عدم تقارن كاركردي، آناتوميكي و ساختاري در 
ي كاركردهاجانبي شدن از نظر مغزي به ). 41(، )2005؛ به نقل از سومر، 1985آننت، ( انسان است

شده كه يكي از تظاهرات  يان بدر همين زمينه ). 5(كند  يممتفاوت دو نيمكره در كنترل اعمال اشاره 
نا كه اگرچه بدن انسان در به اين مع. است 2رفتاري بسيار آشكار برتري جانبي مغز، عدم تقارن حركتي

به روشي ) چشم و گوش( 5هاي حسي و ارگان) وپا دست( 4هاي جفت است، اندام 3ظاهر كلي متقارن
از يك  7)دست برتر(دهيم از يك دست  يمبسياري از ما ترجيح  واقع در ).16(روند  كار مي به 6غيرمتقارن

نسبت به ديگري در انجام  10)گوش برتر(يا از يك گوش  9)چشم برتر(چشم  از يك  8)پاي برتر(پا  
دست و  لحاظ از). 41) (2005؛ به نقل از سومر، 1985آننت، (تكاليف يا دستكاري اشيا استفاده كنيم 

ة كمي نيز دو سوتوان هستند؛ يعني به يك عد وي چپ برتر ا عدهچشم برتر، بيشتر افراد راست برتر، 
كه در همين زمينه، چشم برتر، چشمي است ). 36،31(ند كن يمي مختلف استفاده ها انداماندازه از  

                                                           
1. Lateral dominance 
2. Motor asymmetry 
3. Symmetrical 
4. paired limbs 
5. Sensory organs 
6. Asymmetric 
7. Handedness 
8. Footedness 
9. Eyedness 
10. Earedness 
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اين ). 30(كند  يميابي و تثبيت بينايي است، هدايت ردچشم ديگر را در انجام وظايفي كه مستلزم 
ترند و تصاوير  يقدقكه افراد هنگام استفاده از چشم برتر  يطور بهبرتري تأثيرات ادراكي متعددي دارد، 

است و محو شدن تصويري كه با چشم غالب ديده  تر بزرگو  تر واضحشده توسط چشم برتر  يدهد
در واقع اطالعات بينايي براي دقت حركات چشم و دست ضروري ). 40(گيرد  يمتر صورت  شود، آرام مي

يري و پرتابي به اطالعات بصري گ هدفهاي ورزشي مانند حركات  تا جايي كه حركات و مهارت. است
يكي از نخستين تحقيقات خود در مورد چشم برتري،  در) 1932( 1كه لوند ريطو به). 42(اند  وابسته

يري به نتايج گ هدفكردند، در وظيفة  يمها از چشم برتر خود استفاده  يآزمودنگزارش كرد كه وقتي 
رسد عامل چشم برتري به  يمنظر  با توجه به نتايج تحقيقات به). 23(يافتند  يمبسيار بااليي دست 

ي بررسبر چشم برتر، از بين اندام برتر، دست برتري نيز اهميت دارد و  عالوه). 25(وط باشد ژنتيك مرب
، بيشتر )مانند تكاليف پرتابي(توان استفاده كرد  يمدر تكاليفي كه فقط از يك اندام ). 29(شده است 

شود  يمري خوانده دهند كه دست برت يمافراد ترجيح ثابتي را براي استفاده از يك اندام بر ديگري نشان 
مربوط ) 35(اي به عوامل محيطي  و عده) 24(ها دست برتري را به عوامل ژنتيكي  يهنظربرخي ). 16(

  .اند دانسته
ي ها انداماگر همة ). 31( دان ي شدهبررسهاي جانبي دست و چشم برتر بيشتر  يبرتراز بين  

گويند، در غير اين صورت برتري  ص ميطرف بدن قرار داشته باشند، به آن برتري خال ترجيحي در يك 
برترشان در يك سمت بدن قرار به افرادي كه چشم و دست  واقع در). 11(شود  مخلوط خوانده مي

و افرادي كه ) چشم چپو  دست چپچشم يا  و راست دست راست(يا همسو  2داشته باشد، غيرمتقاطع
و راست چشم يا  دست چپ(رسو يا دگ 3طرف بدن نيستند، متقاطع چشم و دست برترشان در يك 

ورزش و ي اخير نقش برتري جانبي در ها سالدر ). 30( شود گفته مي) چشم چپو  دست راست
شناسي،  شناسي تكاملي و روان يستزاز جمله نوروسايكولوژي،  ها رشتهورزشكاران، در انواع 

تا به  آنچهاز  ).18(است ها مطالعه شده  رشته ي و ديگرشناس انسانشناسي ورزش،  ي و روانشناس حركت
هاي  جداگانه با عملكرد مهارت طور بهتوان نتيجه گرفت كه بين چشم و دست برتر،  اينجا مطرح شد مي

ي الگوي برتري كل طور بهبر اين، محققان تعامل چشم و دست برتر و  عالوه. ورزشي رابطه وجود دارد
  .اند كه قابل تعمق است دانستههاي ورزشي گوناگون مؤثر  چشم و دست را در اجراي مهارت

                                                           
1. Lund 
2. Unilateral 
3. crossed-lateral 
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. اند دانستهدر اين حيطه عملكرد افراد همسو را بهتر از افراد دگرسو  هگرفت انجامبيشتر تحقيقات 
و همچنين ) 2001( 2، هاتزينيكوالئو، سيمگلو، زيكولي، گرويوس)1971( 1شيكي ها پژوهشبراي مثال 

پرتاب آزاد بسكتبال، نشان داده است كه درصد در دقت ) 2002( 3گرويوس، لوپوز، كويدو، تسربدسوديز
تيراندازي با  در) 2009( 4البورد و همكاران ).37،19،17(خطاي افراد دگرسو بيشتر از افراد همسو بود 

تر بودند، ولي افراد ماهر با هم تفاوتي  كار با الگوي همسو دقيق كمان به اين نتيجه رسيدند كه افراد تازه
 در پژوهش روي مهارت پرتاب آزاد) 1391(ن زمينه مقدم، نبوي نيك و رضائيان در همي ).21(نداشتند 

). 7(بسكتبال افراد مبتدي به اين نتيجه رسيدند كه عملكرد افراد همسو از افراد دگرسو بهتر بود 
در پرتاب آزاد بسكتبال افراد مبتدي، برتري افراد ) 2013( 5همچنين نبوي نيك، مقدم و گوهررخي

اند كه عملكرد افراد دگرسو  ين برخي تحقيقات ديگر نشان دادهاوجود   با). 27(شاهده كردند همسو را م
اشخاص دگرسو در پرتاب آزاد بسكتبال، ) 2012( 6كورنيدة عقبه براي مثال . از افراد همسو بهتر است

وت در ش) 2012(تحقيق صالحيان و همكاران همچنين ). 13(بهتر از همساالن همسوي خود هستند 
بسكتبال نشان داد كه افراد با الگوهاي دگرسو نسبت به افراد همسو عملكرد بهتري داشتند  گام سه

دست آمده و تفاوتي ميان افراد همسو و دگرسو مشاهده  ي بهتوجه  جالبدر برخي تحقيقات نتايج  ).34(
ي ا حرفهسبال در بي) 1998(و البي ) 1996(كالسي و همكاران ي ها پژوهشنشده است؛ براي مثال 

در پرتاب آزاد ) 2013(نبوي و همكاران  ،)33(در پرتاب دارت ) 2012(رازقي و همكاران  ،)22،12(
 هند بكي فورهند و ها مهارتدر اجراي ) 1393(زاده، دانشفر و شجاعي  تقي) 27(بسكتبال افراد ماهر 

  ).2(بازيكنان ماهر تنيس روي ميز 
تي اين است كه تمام افراد براي يادگيري يك مهارت، مراحل هاي مهم يادگيري حرك يكي از ويژگي

، با ارائة مدل كالسيك يادگيري بيان كردند كه )1976( 7فيتز و پوسنر. كنند مشخصي را طي مي
فرد مبتدي ) 8شناختي(مرحلة اول  هاي حركتي شامل سه مرحله است؛ در اكتساب و يادگيري مهارت

                                                           
1. Shick 
2. Hatzinikolaou, Semoglou, Zikouli & Grouios 
3. Loupos, Koidou & Tsorbatzoudis 
4. Laborde, Dosseville, Leconte & Margas 
5. NabaviNik, Moghaddam & Goharrokhi 
6. Coren 
7 . Fitts & Posner 
8 . Cognitive stage 
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فرد ) 1تداعي(در مرحلة دوم . مراه بوده و نيز بسيار متغير استاجراهايش با خطاهاي بزرگ و زياد ه
در اين مرحله . هاي محيطي را به حركت مورد نظر براي رسيدن به هدف مربوط كند آموزد كه نشانه مي

كه افراد پس از تمرين و كوشش ) 2خودكاري(در مرحلة سوم . شود تر مي اشتباهات فرد كمتر و كوچك
شود و افراد، مهارت را از كوششي به كوشش ديگر  تغييرپذيري اجرا بسيار كم مي رسند، زياد به آن مي

گرفته  با توجه به مطالب مذكور و نتايج ضدونقيض تحقيقات انجام). 8،1(كنند  با همساني خوبي اجرا مي
 راستي علت عملكرد متفاوت افراد همسو رسد كه به در اين زمينه، اكنون اين پرسش اساسي به ذهن مي

توان گفت كه عوامل مختلفي ممكن است بر  و دگرسو چيست؟ با توجه به نتايج تحقيقات قبلي مي
رسد يكي از اين عوامل سطح مهارت  يمنظر  عملكرد افراد همسو و دگرسو تأثيرگذار باشند، به

 برتري) 37،17،7( ها پژوهشباشد، براي مثال در برخي  ها پژوهشدر اين  كننده شركتهاي  يآزمودن
تعداد  ها پژوهشهاي اين  يآزمودنشايان ذكر است كه  .است شده  مشاهدهافراد همسو در ميان مبتديان 

كه  ها پژوهشاز طرفي در برخي . اند ي كردهبررسجلسات بسيار كمي تمرين داشته و فقط اجراي فرد را 
 .مشاهده نشده است دگرسو، تفاوتي ميان افراد همسو و )2، 21، 27،22(اند  يدهسنجاجراي افراد ماهر را 

هر حال براي روشن شدن نتايج در اين حوزه به تحقيقات بيشتري نياز است كه بتوانند تأثير اين  به 
بنابراين با توجه به اينكه تاكنون در . الگوها را با توجه به كنترل عوامل تأثيرگذار مختلف آزمايش كنند

ا، عملكرد افراد همسو و دگرسو در طول مراحل اكتساب ه كدام از تحقيقات حوزة برتري جانبي اندام هيچ
و يادگيري بررسي نشده است، اين احتمال وجود دارد كه عملكرد افراد همسو و دگرسو با وجود 

هايي كه ممكن است طي مراحل اولية اكتساب داشته باشند، در اثر تمرين و كسب تجربه، در  اختالف
رو پژوهش حاضر با هدف بررسي  ازاين .هارت از بين برودمراحل انتهايي اكتساب و يادگيري يك م
شناختي، (مختلف اكتساب  مراحلدر ) چشم و دست برتر(عملكرد و يادگيري افراد همسو و دگرسو 

در . و يادداري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در دو گروه كنترل و تجربي انجام گرفت) تداعي و خودكاري
هاي ايجادشده در بين اين دو گروه  و بررسي تفاوت هدف، در پي پاسخواقع محققان اين پژوهش با اين 

 .بودند) شناختي، تداعي و خودكاري(از افراد، طي مراحل مختلف 

ي مهم بازي بسكتبال است، ها مهارتتكنيك شوت و نحوة گل زدن صحيح، يكي از  كه  آنجا از 
بر اجراي اين مهارت و ارائة  مؤثريرهاي تغمشناسايي منظور  بهيي ها پژوهشرسد انجام چنين  يمنظر  به

                                                           
1. Associative stage 
2. Autonomous stage 
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و اطالعات مفيدي را  است يضروريابي به عملكرد و نتايج بهتر، امري دستمنظور  ي مناسب بهراهكارها
  ). 17(دهد  يمدر اختيار مربيان، بازيكنان بسكتبال و دانشمندان علوم حركت قرار 

  

 روش تحقيق

 آزمون پسآزمون، تمرين همراه با شش  يشپو شامل يك طرح تجربي  نيمه مطالعة حاضر از نوع مطالعات
  .بود) همسو و دگرسو(و تجربي ) همسو و دگرسو(و آزمون يادداري در دو گروه كنترل 

  جامعه و نمونة آماري
سالة ساكن در خوابگاه دانشگاه شهيد  22 تا 19نفر از دانشجويان دختر  3000جامعة آماري پژوهش 
نفر  30نفر گروه تجربي،  30(نفر  60از بين آنها  بودند كه 1392 – 93حصيلي چمران اهواز در سال ت

يل دل به(و هدفمند  )يل تعداد زياد افراددل به(يري در دسترس گ نمونهبا استفاده از روش ) گروه كنترل
  .نمونه انتخاب شدند عنوان به) بايد همسو يا دگرسو بودند نظر مورداينكه افراد 

  يريگ اندازهابزار 
 هدف باساخته بود كه  اين پرسشنامه يك ابزار محقق :سابقة ورزشي وفردي پرسشنامة اطالعات 

سالمت  خصوص سالمت عمومي و به(ي اطالعات فردي مانند سن، قد، وزن، وضعيت سالمتي آور جمع
نه گو يچهمبتدي بودن و بدون  كامالً(بسكتبال در رشتة  صوصخ و سابقة فعاليت ورزشي، به) بينايي

ياز براي شركت ن موردنامة  اين پرسشنامه رضايت در انتهاي. طراحي شد) آشنايي با اين ورزش
  .ها در پژوهش نيز اضافه شد آزمودني

ماده است كه  10اين پرسشنامه داراي  ):1971، 2اولدفيلد( 1پرسشنامة دست برتري ادينبورگ
كردن، مسواك زدن، استفاده از چاقو، ترجيح دستي را در نوشتن، نقاشي كردن، پرتاب كردن، قيچي 

آلفاي كرونباخ . سنجد استفاده از قاشق، جارو كردن، روشن كردن كبريت، باز و بسته كردن در قوطي مي
 دار سوراخكارت   ).28،6،5(بوده است  92/0همبستگي دونيمه آن  دست آمده و به 97/0اين پرسشنامه 

متر با  سانتي 25اين كارت مربعي به ابعاد  :برتري منظور سنجش چشم به :3)1910دورند و گولد، (
متري را  2ها از طريق اين كارت هدفي در فاصلة  كننده متر است كه شركت سانتي 5/0سوراخي به قطر 

                                                           
1. Edinburg 
2. Oldfield 
3. Hole in the card Durand & Gould 
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 ).2، 14(مشاهده كردند و چشم برترشان مشخص شد 

هادوي، فراهاني و  از آزمون پرتاب آزاد بسكتبال :1)آزمون شوت پنالتي(آزمون پرتاب آزاد بسكتبال  
به اين صورت كه . ها استفاده شد يآزمودنبراي سنجش مهارت و دقت پرتاب آزاد ) 1391(ايزدي 
شوت از منطقة پنالتي، در چهار بلوك پنج كوششي،  20) با تكنيك صحيح و ثابت بودن پاها(ها  يآزمودن

برخورد يا عدم برخورد با  در صورت(ي براي هر توپ. ها انجام دادند ثانيه استراحت بين بلوك 30ة فاصل با
كه به تخته يا (همچنين به توپي . شد يمشد، يك امتياز ثبت  يمكه وارد حلقة بسكتبال ) تخته يا حلقه

) 1391(هادوي و همكاران . شد ينمشد، امتيازي داده  ينم، اما به حلقه وارد )كرد يمحلقه برخورد 
پايايي آزمون به روش ثبات زماني و با  ).10(اند  كرده گزارش قبول  قابلپايايي و روايي اين آزمون را 
هاي متفاوت، با دست آمد، و روايي آن به شيوة جمعيت به 83/0اي طبقه استفاده از همبستگي درون

داري بين كه تفاوت معنا  آنجا ازهاي بسكتباليست و غيربسكتباليست آزمون شد و استفاده از نمونه
توان نتيجه گرفت كه مي ،)=P= ,23/3  t 012/0(ها و افراد مبتدي وجود داشت ستهاي بسكتباليپرتاب

  . استاين آزمون از روايي بااليي برخوردار 
 

  روش اجراي تحقيق
كنندگان پرسشنامة اطالعات فردي، سابقة ورزشي و پرسشنامة دست برتري ادينبورگ  ابتدا شركت

دار  وسيلة كارت سوراخ كنندگان به آن، چشم برتر شركتاز  پس . را تكميل كردند) 1971اولدفيلد، (
تعيين شد، در ادامه افرادي كه داراي چشم و دست برتر همسو و دگرسوي مشخصي بودند، انتخاب و 

بدين ترتيب و در . كنندگاني كه داراي الگوي دوطرفه يا دوسو توان بودند، از نمونه حذف شدند شركت
در ادامه توضيحي . عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند كنترل و تجربي بهنفر در قالب دو گروه  60نهايت 

دربارة مهارت پرتاب آزاد بسكتبال به شكل ارائة دستورالعمل كالمي و همچنين نمايش مهارت، توسط 
آزمون مهارت پرتاب آزاد بسكتبال از  از آن، پيش ها ارائه شد و بالفاصله پس  مربي بسكتبال به آزمودني

) ثانيه استراحت 30پرتاب در چهار بلوك پنج كوششي و بين هر بلوك،  20انجام (ها گرفته شد  آزمودني
سپس برنامة تمريني به مدت  .آزمون ثبت شد عنوان نمرة پيش پرتاب به 20و در نهايت جمع امتياز اين 

دقيقه  10حدود  دقيقه شروع كالس، 5(دقيقه  75هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 
دقيقه سرد كردن و  10دقيقه بدنة اصلي تمرين شامل آموزش و تمرين و استراحت،  50گرم كردن، 

                                                           
1. Foual shot test(free throw shot test) 
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ها، اجرا شد، كه در طول اين جلسات تمريني در مجموع شش  توسط آزمودني) پايان دادن به كالس
شناختي، (آزمون اكتساب مهارتي، با فواصل سه جلسه از يكديگر، براي مشخص كردن مراحل يادگيري 

ها،  مهارت پرتاب آزاد و پس از گذشت يك هفته از آخرين جلسة تمرين از آزمودني) تداعي و خودكاري
در طول هشت هفته تمرين، هر آزمودني مهارت مذكور را در هر جلسه . عمل آمد آزمون يادداري به
به تعداد  كوشش و در طول هشت هفته تمرين، حدوداً 150كوشش، هر هفته  50حداقل به تعداد 

در اين حالت از گروه كنترل بدون اينكه در طول اجراي برنامة . كوشش تمرين كردند 1050
اي تمرين، تمرين خاصي در زمينة مهارت پرتاب آزاد بسكتبال انجام دهند، همزمان با گروه  هفته هشت

  .عمل آمد آزمون مهارتي پرتاب آزاد بسكتبال به تجربي، پس
  اكتساب مهارت پرتاب آزاد بسكتبالنحوة مشخص كردن مراحل 

فيتز و پوسنر و ) شناختي، تداعي و خودكاري(اي يادگيري  مرحله در اين پژوهش براساس مدل سه
هاي تمريني  و بر حسب زمان و تعداد كوشش) 2000( 2و سيانسيلو) 1988( 1نيز مدل يكپارچة آكرمن

تعيين مراحل اكتساب اوليه يا شناختي، براي رسيدن به فالت و مرحلة شتاب منفي در منحني اجرا، 
ترتيب برحسب  اين  به . مياني يا حركتي و انتهايي يا خودكاري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال انجام پذيرفت

طور تقريبي مراحل اكتساب اوليه يا  ها در شش آزمون اكتساب مهارتي، به هاي آزمودني ميانگين نمره
و مرحلة ) هشت جلسة مياني تمرين(مياني يا حركتي  مرحلة) هشت جلسة اول تمرين(شناختي 

  ).1، 8، 9(مشخص شد ) هشت جلسة پاياني تمرين(انتهايي يا خودكاري 
 

 ها  داده ليوتحل هيتجزروش 

از آمار . آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد يها از روش شده يآور اطالعات جمع وتحليل يهبراي تجز
پس از بررسي نرمال . ها استفاده شدداده استانداردواني، ميانگين و انحراف منظور برآورد فرا توصيفي به
هاي ة مركب براي بررسي تفاوتدوراهويلك از آزمون تحليل واريانس  - ها توسط آزمون شاپير بودن داده

ي از آزمون تعقيبي گروه دروني ها تفاوتبراي بررسي جايگاه . گروهي استفاده شد ي و بينگروه درون
  منظور بررسي جايگاه روني و بهبنف

                                                           
1. Acherman 
2. Cianciulo 
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ها با استفاده از برنامة  وتحليل يهتجزتمامي . مستقل استفاده شد tگروهي از آزمون  ي بينها تفاوت
spss  استفاده شد2007اكسل  افزار نرمبراي رسم نمودارها از . انجام گرفت 16نسخة ،.  

 

  ها افتهنتايج و ي
ها همچون فراواني، سن، قد و وزن را  يآزمودنهاي توصيفي  گييژوميانگين و انحراف استاندارد  1جدول 

   .دهد يمدر دو گروه كنترل و تجربي نشان 
  

 ها در دو گروه كنترل و تجربي يآزمودنمشخصات توصيفي . 1جدول 

 
 

 
هاي كنترل و تجربي طي مراحل در گروه افراد همسو و دگرسو هايامتياز منحني ميانگين .1 نمودار

   اكتساب و يادداري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال ،آزمون يشپ
  

 آزمون، اكتساب و يشپسير پيشرفت اجراي دو گروه كنترل و تجربي در مراحل مختلف  1در نمودار 
شود در گروه تجربي همسوها در مراحل اوليه امتياز  يمكه مشاهده طور همان. شود يادداري مشاهده مي

، اما در مراحل انتهايي تفاوتي بين امتيازهاي دو گروه مشاهده اند كردهباالتري نسبت به دگرسوها كسب 
  .شود ينم

شاخص     
 گروه تجربيگروه كنترل                   

  ميانگين ±انحراف معيار   ميانگين±رانحراف معيا             
  گروه دگرسو  گروه همسو گروه دگرسو گروه همسو

  15  15 15 15)تعداد(فراواني 
  47/21 ±8/1  31/20 ±13/1 16/20±95/0 98/21±87/1)سال(سن 
  71/1 ±3/1  69/1 ±15/2 72/1±87/4 70/1±/06)متر(قد 
  72 ±28/0  45/69 ±94/1 66/73±21/1 90/69±64/0)يلوگرمك(وزن 
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در ) كنترل و تجربي(ها ن گروهو تفاوت بي) يادداري -اكتساب - آزمون يشپ(براي بررسي اثر تمرين 
فرض اول  يشپ. مركب استفاده شد دوراههاز آزمون تحليل واريانس ) همسو و دگرسو(شرايط متفاوت 

، )=P 16/0(داري آزمون باكس  با توجه به عدم سطح معنا. استيانس كوواراين آزمون برابري ماتريس 
براي برقراري . استن آزمون اصل تقارن مركب فرض دوم اي يشپ. است ها برابريانس دادهكووارماتريس 

 موخلي كرويت آزمون بودن دار معنا به توجه با. اين اصل از آزمون كرويت موخلي استفاده شد

)001/0 P=(، يها شاخص (F) پيش از بررسي  بر اين عالوه .شد گزارش گرين هاوس گيسر اثر به مربوط
نتايج اين آزمون نشان داد . شد خطا از آزمون لوين استفادههاي گروهي، براي برابري واريانس اثرهاي بين
اكتساب P =12/0 ،آزمون يشپ P=07/0 ( دار نيستمعنا يگروه درونهاي يك از عامل يچهبراي  F كه آزمون

دهد كه مفروضة همگني و اين نشان مي )يادداري P=22/0 ،انتهايي اكتسابP = 68/0، اكتساب مياني  =P 94/0،اوليه
  .متغير مستقل برقرار است هايانس در بين گروهواري

 دوراهه هاي مربوط به آزمون تحليل واريانسكنيد، يافتهمشاهده مي 2كه در جدول طور همان
 گروه ،)η2،000/0 =sig ،34/378=3.24 ,181.89 F=874/0( گيريمركب نشان داد كه اثر اصلي زمان اندازه

)958/0=η2،000/0 =sig ،12/1284=F56.1( و شرايط )640/0=η2، 000/0=sig، 41/99=F56.1(  معنادار
 ،)η2،000/0=sig ،61/260=F3.24 ,181.89 =823/0( گروه گيري بااندازه بر اين، تعامل زمان عالوه. است

  و تعامل زمان  )η2،043/0=sig ،58/2=3.181 ,24.89 F =044/0( شرايط گيري باتعامل زمان اندازه
 دليل اينكه به. نيز معنادار است )η2،021/0=sig ،23/3=،3.181 ,24.89 =055/0( گروه يط باگيري با شرااندازه

در ادامه از . نظر شد معنادار است، از اثرهاي اصلي صرف) شرايط* گروه * گيري زمان اندازه(تعاملي اثر 
گيري براي يري تكراري روي عامل مراحل اندازهگ اندازهي با گروه درونيك طرح تحليل واريانس 

ير هر يك از الگوهاي برتري جانبي چشم و دست بر يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال تأثمشخص كردن 
 ،) P=711/0(   موخلي كرويت آزمون بودن دار معناعدم  به توجه در گروه تجربي دگرسو با. استفاده شد

ي با گروه دروناريانس نتايج آزمون تحليل و .شد گزارش فرض كرويت آزمون به مربوط (F) يها شاخص
گيري نشان داد كه تمرينات افراد دگرسو موجب يادگيري گيري تكراري روي عامل مراحل اندازهاندازه

-براي مشخص كردن جايگاه تفاوت .)η2،000/0=sig ،39/312=F4.56 =957/0(پرتاب آزاد بسكتبال شد 

هاي آن  ي بنفروني استفاده شد كه يافتهگيري از آزمون پيگردهاي موجود افراد دگرسو در مراحل اندازه
 .است شده  گزارش 3در جدول 
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 مركب ةدوراههاي مربوط به آزمون تحليل واريانس يافته. 2جدول 

  
 η2،000/0=874/0(گيري مركب نشان داد كه اثر اصلي زمان اندازه دوراههزمون تحليل واريانس آ

=sig ،387=3.181 ,24.89 F( ، گروه)958/0=η2،000/0 =sig ،12/1284=F56.1(  و شرايط)640/0=η2، 
000/0=sig، 41/99=F56.1(  گيري با گروه بر اين، تعامل زمان اندازه عالوه. استمعنادار)823/0= 

η2،000/0=sig ،61/260=F3.181 ,24.89(، گيري با شرايط تعامل زمان اندازه)044/0= η2،043/0=sig ،
58/2=3.181 ,24.89 F( گيري با شرايط با گروه و تعامل زمان اندازه)055/0= η2،021/0=sig ،
23/3=،F3.181 ,24.89( دليل اينكه اثر تعاملي  به. يز معنادار استن)شرايط* گروه * گيري زمان اندازه (

ي با گروه دروندر ادامه از يك طرح تحليل واريانس . نظر شد معنادار است، از اثرهاي اصلي صرف
ير هر يك از الگوهاي برتري تأثگيري براي مشخص كردن يري تكراري روي عامل مراحل اندازهگ اندازه
 به توجه در گروه تجربي دگرسو با. ي چشم و دست بر يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال استفاده شدجانب

 فرض كرويت آزمون به مربوط (F) يها شاخص ،)=711/0P( موخلي كرويت آزمون بودن دار معناعدم 
- دازهگيري تكراري روي عامل مراحل اني با اندازهگروه دروننتايج آزمون تحليل واريانس  .شد گزارش

 =957/0(گيري نشان داد كه تمرينات افراد دگرسو موجب يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال شد 

η2،000/0=sig ،39/312=F56.4.( هاي موجود افراد دگرسو در براي مشخص كردن جايگاه تفاوت
 شده  گزارش 3هاي آن در جدول  گيري از آزمون پيگردي بنفروني استفاده شد كه يافتهمراحل اندازه

  .است
 

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

  Fمقدار 
سطح 

  داريمعنا
مجذور 

  اتا
  874/0  000/0*  34/387  69/833 24/3 88/2707 گيريزمان اندازه
  958/0  000/0*  12/1284  63/3447 1 63/3447 گروه

  640/0  000/0*  41/99 67/2 04/1 78/2 )دگرسو-همسو(شرايط 
  823/0  000/0*  61/260  96/266 1 96/266 گروه*زمان
  044/0  043/0*  58/2 56/5 24/3 08/18 شرايط*زمان
  002/0  752/0  10/0 27/0 1 27/0 شرايط*گروه

  055/0  021/0*  23/3 95/6 24/3 58/22 زمان*شرايط* گروه
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  هاي گروه تجربي دگرسو طي بررسي جايگاه تفاوت منظور بههاي آزمون بنفروني  يافته. 3جدول 

  گيريهاي مختلف اندازهزمان

  .دار استمعنا 001/0از  تر كوچكدر سطح * 
  

ي استثنا  بهشود، نتايج آزمون پيگردي بنفروني نشان داد كه مشاهده مي 3كه در جدول طور همان
، بقية )=P 00/1(و مرحلة اكتساب پاياني با يادداري  )=P 01/0(آزمون با اكتساب اوليه  يشپمراحل 

  . مراحل تمريني با يكديگر تفاوت معنادار دارند
 يها ، شاخص)=P 172/0( موخلي كرويت آزمون نبودن دار معنا به توجه در گروه تجربي همسو با

(F) گيري با اندازهي گروه دروننتايج آزمون تحليل واريانس  .شد گزارش فرض كرويت آزمون به مربوط
گيري نشان داد كه تمرينات افراد همسو موجب يادگيري پرتاب آزاد تكراري روي عامل مراحل اندازه

هاي موجود براي مشخص كردن جايگاه تفاوت ).η2،000/0=sig ،50/237=F56.4 =944/0(بسكتبال شد 
 4هاي آن در جدول  كه يافته گيري از آزمون پيگردي بنفروني استفاده شدافراد همسو در مراحل اندازه

  .است شده  گزارش

  )J(مراحل   )I( مراحل
اختالف 
  ميانگين

خطاي 
  استاندارد

سطح 
  داري معنا

  آزمون يشپ

  01/0  658/0 -73/2 اكتساب اوليه
  000/0*  600/0 -60/9 اكتساب مياني
  000/0*  551/0 -13/14 اكتساب پاياني

  000/0*  536/0 -80/13 يادداري

  )مرحلة شناختي (اكتساب اوليه 
  000/0*  542/0 -86/6 اكتساب مياني

  000/0*  456/0 -40/11 اكتساب پاياني

  000/0*  384/0 -06/11 يادداري

  )مرحلة تداعي (اكتساب مياني
  000/0*  506/0 -53/4 اكتساب پاياني

  000/0*  439/0 -20/4 يادداري

  00/1  410/0  33/0  يادداري  )مرحلة خودكاري (اكتساب پاياني 
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 هاي گروه تجربي همسو طي بررسي جايگاه تفاوت منظور بههاي آزمون بنفروني  يافته. 4جدول 

 گيريهاي مختلف اندازهزمان

  .دار استمعنا 001/0از  تر كوچكدر سطح * 
 

ي استثنا  بهشود نتايج آزمون پيگردي بنفروني نشان داد كه مشاهده مي 4كه در جدول طور همان
و مرحلة  )=026/0P(آزمون اكتساب مياني با يادداري ، )=01/0P (آزمون با اكتساب اوليه  يشپمراحل 

  . بقية مراحل تمريني با يكديگر تفاوت معنادار داشتند ،)=00/1P( اكتساب پاياني با يادداري
گيري گروهي در هر يك از مراحل اندازه هاي بيني، تفاوتگروه درونهاي پس از بررسي تفاوت

 -همسو(شرايط  2× ) كنترل-تجربي( دوراههبه اين منظور از آزمون تحليل واريانس . شود ي ميبررس
 . است شده  ارائه 5استفاده شد كه نتايج آن در جدول ) دگرسو

  )J(مراحل   )I(مراحل 
اختالف 
  ميانگين

خطاي 
  استاندارد

سطح 
  داري معنا

  آزمون يشپ

  01/0  753/0 -06/4 اكتساب اوليه

  000/0*  554/0 -80/10 اكتساب مياني
  000/0*  568/0 -13/13 اكتساب پاياني

  000/0*  573/0 -73/12 يادداري

  )مرحلة شناختي(اكتساب اوليه 
  000/0*  565/0 -73/6 اكتساب مياني

  000/0*  473/0 -06/9 اكتساب پاياني

  000/0*  485/0 -66/8 يادداري

  )مرحلة تداعي(اكتساب مياني 
  000/0*  444/0 -33/2 اكتساب پاياني

  026/0  530/0 -93/1 يادداري

  00/1  289/0  400/0  يادداري  )مرحلة خودكاري(اكتساب پاياني 
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  گيريدر هر يك از مراحل اندازه دوراهههاي آزمون تحليل واريانس يافته. 5جدول 

 
 

شود تأثيرات اصلي گروه و شرايط در مراحل اكتساب اوليه، مشاهده مي 5كه در جدول طور همان
راد ها بين افدر ادامه براي بررسي جايگاه تفاوت. دار استاكتساب مياني، اكتساب پاياني و يادداري معنا

نتايج آزمون تي مستقل نشان داد . دگرسو و همسو در مراحل تمريني از آزمون تي مستقل استفاده شد
و  )=sig ،67/5 - t18= 000/0( كه بين افراد همسو و دگرسوي گروه تجربي در مراحل اكتساب اوليه

 اكتساب پاياني اما بين مراحل. تفاوت معناداري وجود دارد )=sig ،18/5- t18=000/0( اكتساب مياني
)105/0=sig ،67/1-t18= (  و مرحله)086/0=sig ،78/1-t18= ( تفاوت معناداري مشاهده نشد.   

كلي نتايج نشان داد كه يك دورة تمريني بر اكتساب و يادداري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال،  طور به
ملكرد افراد همسو در همچنين، براساس نتايج اين پژوهش، ع. در افراد همسو و دگرسو تأثير داشت

. اكتساب مهارت پرتاب آزاد بسكتبال، از افرا دگرسو بهتر بود) تداعي(و مياني ) شناختي( مرحلة اوليه 
و يادداري مهارت پرتاب آزاد تفاوتي بين عملكرد ) خودكاري(اين در حالي است كه در مرحلة انتهايي 

  .افراد همسو و دگرسو مشاهده نشد

  اتامجذور   داري معناسطح   منبع تغييرات  مراحل

  آزمون يشپ
 021/0 278/0 )تجربي-كنترل(گروه

 017/0 312/0 )دگرسو-همسو(شرايط
 000/0 000/1 شرايط×گروه

  )مرحلة شناختي(اكتساب اوليه 
 483/0 000/0* )تجربي-كنترل(گروه
 469/0 000/0* )دگرسو-همسو(شرايط

 057/0 072/0 شرايط×گروه

  )اعيمرحلة تد (اكتساب مياني 
 899/0 000/0* )تجربي-كنترل(گروه
 432/0 000/0* )دگرسو-همسو(شرايط

 022/0 263/0 شرايط×گروه

  )مرحلة خودكاري (اكتساب پاياني 
 956/0 000/0* )تجربي-كنترل(گروه
 239/0 000/0* )دگرسو-همسو(شرايط

 067/0 051/0 شرايط×گروه

 يادداري
000/0*)تجربي-كنترل(گروه  966/0  
000/0*)دگرسو-همسو(شرايط  280/0  

055/0شرايط×گروه  072/0  
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  يريگ جهيبحث و نت
مرحلة  تداعي،مرحلة  ي،مرحلة شناخت(بر اكتساب  ينهفته تمر  هشت تايج اين پژوهش نشان داد كهن

در  .تأثير داشتهمسو و دگرسو  يمهارت پرتاب آزاد بسكتبال در افراد با الگوها يادداريو ) خودكاري
بسكتبال  در مهارت پرتاب آزاد ينيتمر ششكو 1050با  ينجلسه تمر 24در طول  ها يآزمودن يقتحق

 است تمرين تواني قانون اصل نتيجه مؤيد اين .يدنداجرا رس يدر منحن يبه فالت و مرحلة شتاب منف
)1(.  

و مرحلة  )يشناخت( يهپژوهش حاضر نشان داد كه عملكرد افراد همسو در مرحلة اول يجاز نتا بخشي
با  يجبخش از نتا ينا. بوداكتساب مهارت پرتاب آزاد بسكتبال بهتر از افراد دگرسو  )تداعي(ياني م

، پورتال و در تيراندازي با تفنگ) 1996(جونز و همكاران  بسكتبال، در) 1971، 1977( يكشهاي  يافته
در ) 2002(گرويوس و همكاران  و) 2001(هاتزينكوالئو و همكاران  در بيسبال، )1998(رومانو 

پرتاب آزاد مقدم و همكاران نيز مهارت  و يراندازي با كماندر ت) 2009(البورد و همكاران  بسكتبال،
  ).39،37،32،27،21،20،19،17،7( همخوان است در بسكتبال) 2013(و نبوي و همكاران  )1391(

در پرتاب آزاد افراد مبتدي توجيه كرد،  ،)2002(و همكاران  يوسگر توان با پژوهش يماين بخش را 
صورت كه افراد همسو  ينبه ا ،اند دانستهني آنها آنها دليل برتري افراد همسو بر دگرسو را موقعيت بد

 يندهند، بنابرا يقتطب يمخط مستق يكدست برتر، توپ و تور را در  و چشم توانند يتر م آسان ياربس
 يريگ هدف يها مهارت يبرخ رسد ينظر م به. )17( دارند  فاصله و هدف يري،گ در جهت يشتريدقت ب
را  بزاركه ا يند؛ چون دستا ينهبه يهمسو در اجرا يالگو يازمندان نو كم يرت يابا تفنگ  يراندازيمثل ت

بهتر  يرو امر موجب نشانه ينو ا هستندراستا  يكدر  كند، يكه به هدف نگاه م يدر دست دارد و چشم
 كه يطور هب ،است يريگ هدف يازمنداست كه ن يمهارت يزپرتاب آزاد بسكتبال ن ياجرا .)2(شود  يفرد م

 سببامر  ينكه احتماالً ا دهد يو پرتاب را انجام م گيرد ميدر مقابل چشم برتر با دست برتر فرد توپ را 
  .شود يدگرسو م يچشم و دست همسو نسبت به الگو يالگو يبرتر

و  يالب و) 1996(كالسي  ،در بسكتبال )1974( يكشيقات تحق يجبخش با نتا ينا يجنتا ي،طرف از
 يرازق در بسكتبال،) 2012( كمان، كورن بادر تيراندازي ) 2009(رد البو ،در بيسبال )1998(همكاران 

بسكتبال، نبوي و  گام سهشوت در ) 2012(و همكاران  در پرتاب دارت، صالحيان )2012(و همكاران 
 يرو يسهند تن در مهارت فورهند و بك) 1393( زاده و همكاران يتق در بسكتبال،) 2013(همكاران 

  ).38،34،33،27،22،21،13،12،2( ناهمخوان است يز،م
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ها  يآزمودندليل عدم تفاوت افراد همسو و دگرسو را در پرتاب آزاد، مربوط به تجربة ) 1974(شيك  
ي همسو و ا حرفهدر بيسبال تفاوتي را ميان افراد ) 1998(و البي ) 1996(كالسي  ).38(بيان كرده است 

در  نشان داد كه نيز) 2009(هش البورد و همكاران بخشي از نتايج پژو). 22،12(دگرسو مشاهده نكردند 
نبود  احتماالًآنها مطرح كردند كه  ،ي بيسبال تفاوتي وجود نداشتا حرفهبين بازيكنان  كمان بايراندازي ت

يندهاي يادگيري حركتي و خودكاري شدن فراتواند مربوط به  يمطرف  يك  از تفاوت در افراد ماهر
ختي پيچيده در سيستم عصبي باشد و از طرفي ديگر اين امر، به استفاده از يل تغييرات شنادل بهمهارت 
يي مانند تيراندازي با ها ورزشدر  احتماالً). 21(، مربوط است )ياب روي كمان هدف(هاي اضافي  فناوري

يت است بااهميري دقيق نياز دارند، گ هدفبه  ها ورزشيل اينكه اين دل بهچشم برتري  تفنگ و كمان،
و دگرسوها در پرتاب دارت را  همسوهادليل نبود تفاوت بين ) 2012(همچنين رازقي و همكاران . )13(

يت نها درو  اند دانستهي عصبي خاص مسئول كنترل بينايي در افراد سالم، مربوط ها شبكهبه شباهت 
ورزش  ياز آنن موردي بصري ها مهارتكه برتري جانبي چشم و دست به نوع ورزش و  اند داشتهبيان 

بخشي از نتايج پژوهش نبوي و  ).33(اند  و اين عامل را در ورزش دارت مؤثر ندانسته مربوط است
. نشان داد كه بين افراد همسو و دگرسوي ماهر در پرتاب آزاد تفاوتي وجود نداشت) 2013(همكاران 

 ).27(ها ذكر كردند  يآزمودنتجربه و تمرينات زياد  آنها علت عدم تفاوت همسوها و دگرسوهاي ماهر را
، اين امكان وجود دارد كه عدم تفاوت افراد همسو و دگرسو در اين ها پژوهشتوجه به نتايج اين  با

  .يل خودكاري شدن مهارت در آنان نسبت داددل بهرا بتوان به سطح باالي مهارت افراد،  ها پژوهش
رد بهتر افراد دگرسو را، بسكتبال، عملك گام سهدر مهارت شوت ) 2012(صالحيان و همكاران  

يل استفادة آنها از هر دو نيمكره و عادات حركتي دوران كودكي و داشتن تعادل بهتر در اجراي دل به
بر  بسكتبال عالوه گام سههمچنين بايد در نظر داشت كه در مهارت شوت ). 34( اند دانستهپرتاب مؤثر 

 )2012(كورن به عقيدة  .نيز درگير باشد چشم و دست برتر، ممكن است عوامل ديگري چون پاي برتر
صورت كه مركز ثقل در افراد دگرسو به  ين بد، ستدليل برتري افراد دگرسو بر همسو، موقعيت بدني آنها

تر توسط  يقدقخط مياني بدن نزديك است و همين امر موجب تعادل بهتر و اجراي شوت مستقيم و 
، اندكي به سمت برتر چرخش دارد و با اندكي چرخش كه مركز ثقل افراد همسو يدرحالشود،  يمفرد 

بدن نيز همراه است و فرد براي اصالح و تغيير اين چرخش حين اجراي تكليف، نيازمند قدرت و مهارت 
و شوت  يسبالمانند پرتاب دارت، ضربه زدن به توپ ب ييها در مهارت رسد ينظر م به ).13(بيشتري است 

را ) در سمت همسو( يناييب يدانم يو در بسكتبال تا حدود آيد يتر مباال ينهبسكتبال، دست از سطح س
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 كننده در مقابل چشم همسو قرار شوت بسكتبال ساعد و دست شوت يهنگام اجرا. كند يمحدود م
افراد دگرسو  يبرتر موجب ين مسئلهو ا گيرد ينظر م يررا ز يريگ واقع چشم دگرسو هدف گرفته و در

  .)2(شود  يحركت م يدر اجرا
همسو و  يبا الگو ياندانشجو عملكرد ينبود كه ب يناز ا يپژوهش حاك ينا يجاز نتا يگرد يبخش 

اكتساب مهارت پرتاب آزاد بسكتبال و ) يخودكار( ييچشم و دست برتر در مرحلة انتها يدگرسو
 يكش يها فتهيابا  يجبخش از نتا ينا. شتوجود ندا يتفاوت معنادار يادداري،آزمون ين در همچن

 ،)2009(البورد و همكاران  ،)1998(و همكاران  ي، البدر بيسبال )1996(و همكاران  ي، كالس)1974(
 است همخوان) 1393(زاده و همكاران  يتق و )2012(و همكاران  يرازق) 2013(نبوي و همكاران 

)38،33،27،22،21،12،2 .(  
از عدم تفاوت افراد  يحاك تاب آزاد،در پر روي افراد ماهر) 2013(نتايج پژوهش نبوي و همكاران  

 يانو همكاران ب ينبو .)بسكتبال ةدر رشت يتفعال ةسال سابق پنجاز  يشب( بودماهر  يهمسو و دگرسو
نظر  به. همسو و دگرسو منجر شود يكنانبه كاهش تفاوت باز مكن استم زياد يناتكردند كه تمر

را  يادگيرينخبه عملكرد و  يكنانباز يانمچشم و دست در  يهمسو و دگرسو يبرتر يالگوها رسد يم
شايد بتوان گفت تمرين بسيار زياد در افراد ماهر  .)27( دهد نميقرار  يرمهارت تحت تأث يدر سطوح باال

در . استسبب خودكاري شدن مهارت و همساني اجراي آنان شده و همين مسئله دليل عدم تفاوت آنان 
و خودكاري شدن مهارت، تفاوت افراد همسو و دگرسو از بين پژوهش حاضر نيز با تمرين بسيار زياد 

تواند اثر الگوي برتري جانبي  يمتوان گفت تمرينات بسيار زياد و سطح مهارت افراد  يمرفت، بنابراين 
  .چشم و دست را بر اجراي مهارت از بين ببرد

رتال و رومانو ، پو)1971(، شيك )1996(جونز و همكاران  يقاتتحق يجنتا نتايج اين بخش با
در پرتاب آزاد  )2002(و همكاران  يوسگرو، )2001(هاتزينكوالئو و همكاران  ،در بيسبال )1998(

 ناهمخوان است در بسكتبال )1391(مقدم و همكاران  و )2012(و همكاران  صالحيان ،بسكتبال
)37،34،32،20،19،17،7.(  

مبتدي بيشتر الگوي همسويي داشتند،  هاي مشاهده كردند بيسباليست) 1998(پورتال و رومانو  
 احتماالًآنها بيان كردند كه . ي الگوي دگرسويي از خود نشان دادندا حرفههاي  كه بيسباليست يدرحال

به عقيدة بيشتر مربيان بيسبال، ). 32(فرايند يادگيري با تغيير در الگوي برتري جانبي در ارتباط است 
 كننده پرتابزننده به  صورت كه چشم برتر ضربه ين بداست، زنندگان يك مزيت  دگرسويي براي ضربه
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) 1996(جونز و همكاران ). 30(شود  ينمميدان بينايي او توسط پل بيني مسدود  تر است و يكنزد
نتايج گروه همسو را برتر  يراندازي با تفنگ مقايسه كردند وتتعامل چشم و دست برتر را در سربازان در 

اين  ).20(است كه سن، شدت بينايي و تجربة افراد در پژوهش او متفاوت بود  شايان ذكر. دادندنشان 
در  هگرفت انجامي ها مهارتمربوط به تفاوت در نوع  ها تناقضاحتمال وجود دارد كه يكي از داليل اين 

  .باشد ها پژوهش
كاران و مقدم و هم) 2002(، گرويوس و همكاران )2001(، هاتزينكوالئو و همكاران )1971(شيك 

در  جز بهذكر است كه  يان شا). 37،19،17،7(در مورد برتري افراد همسو اتفاق نظر دارند ) 1391(
مكن است مكه اين خود  ها مبتدي بودند يآزمودنپژوهش هاتزينكوالئو و همكاران، در سه پژوهش ديگر 

اين زمينه، نياز باشد تا يكي از داليل برتري افراد همسو باشد، شايد براي دستيابي به نتايج قطعي در 
كه انجام اين  يري كردگ اندازهالگوهاي كينماتيكي پرتاب آزاد را در افراد مبتدي و ماهر همسو و دگرسو 

نيز در مهارت شوت ) 2012(نتايج پژوهش صالحيان و همكاران  .مهم بر عهدة تحقيقات آتي خواهد بود
  ).34(فراد همسو نشان داد بسكتبال، عملكرد افراد دگرسو را بهتر از ا گام سه

نتايج . مثبت داد ةنمر يك ياپو هاي يستمس يدگاهبه د توان يم يقتحق ينا هاي يافتهبا توجه به  
به  يمتماد ياندر طول سالفراوان  يناتكرده است كه تمر ييدتأ) 27() 2013(و همكاران  ينبو يقتحق

 يفو تكل يطمح يركمتر تحت تأث يمبتد نيكناواقع باز در. شود يمنجر م يكنانثبات در عملكرد باز
 يكنانباز يانامر به اختالف م ينو ا كنند يحافظه استفاده م هاي يياز بازنما يشترحركت را اجرا كرده و ب

كه نقش عوامل  شود يموجب م )تمرينات فراوان( انبوه يناتتمر. شود يهمسو و دگرسو منجر م يمبتد
كمتر از  يا حافظه هاي ييشود و نقش بازنما يشترفراد ماهر بتوسط ا يفتكل يدر اجرا يو فرد يطيمح

  ).27،26،4( كرد أييدت يقبل يها يافته در توان يرا م يرتفس ينا كه قبل باشد
درست است كه يادگيري  .كرداشاره  يكنانباز يادگيرياجرا و  مايزتاهميت به  توان يادامه م در

 يموقت هاياثر نبايداما شود،  يميري گ اندازهاجراي فرد از روي  نيست و مشاهده  قابليم مستقطور  به
مكن م يادگيرياجرا و  ينعدم درك تفاوت ب واقع در .نسبت داد يادگيري ياجرا را به آثار نسبتاً دائم

 در حوزه ).15( شوديادگيري منجر  يابيارز يني وو تمر يآموزش يها روش زمينةغلط در  يجبه نتا است
يقات، براي مثال ر تحقبيشت هاي يآزمودن رسد ينظر م به يقبل يقاته به تحقبا توجبرتري جانبي، 

 يارا انجام داده  يكم ياربس ينيآنها تعداد جلسات تمر كه يطور به مبتدي هستند،) 34،17،7(بسكتبال 
 گرفته يدهناد يادگيري يشده است و ممكن است آثار احتمال يريگ اندازه يشانجلسه اجرا يكفقط در 
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ممكن است  يگرد يها مهارت ياري ازبسهمچنين بايد اين نكته را در نظر داشت كه در . باشدشده  
براي مثال پژوهش صالحيان و ( مهارت باشد ياجرا يردرگ يزبرتر ن يبر چشم و دست برتر، پا عالوه

رد مو يندهآ يقاتدر تحقاين مسئله بايد  كه )بسكتبال گام سهدر مهارت شوت ) 34) (2012(همكاران 
   .توجه قرار گيرد

كه افراد همسو و دگرسو ولية اكتساب مهارت پرتاب آزاد، ا حلادر مر ،به نظر محققان اين پژوهش
ديد مستقيم افراد همسو تجربه كمي دارند، ممكن است اختالف در زواياي ديد دو گروه، يعني راستاي 

ادامة تمرين و كسب تجربه بيشتر، با از  نسبت به افراد دگرسو، موجب عملكرد بهتر آنان شده باشد، اما با
هاي همسو و دگرسو همسان شده و  يآزمودنعملكرد و يادگيري بين رفتن اختالف زواياي ديدشان، 

 يالگورسد  يمنظر  به. خودكاري شود مرحلةسبب نوعي سازگاري در تعامل ميان چشم و دست برتر در 
 يها مهارت يينها يادگيرياكتساب و  يزانبر م يريچشم و دست برتر افراد تأث ييو دگرسو ييهمسو
بازيكنان در  كند، يمهاي خودكاري كه بيان  از يافته اين نتايج .نداردمهارت  يدر سطوح باال يورزش

 در). 1(كند  يمحمايت  هاي اجرا يوهشتا راهبردها و  ندا ابتداي يادگيري بيشتر به اعضاي مجري متكي
بررسي اثر الگوي برتري جانبي  منظور بهحوزه، تحقيق حاضر  ينر امتناقض د يجنتا سبب صورت به هر

، نتيجة اجرا به يادگيري اشتباه بهتا  چشم و دست بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال انجام گرفت
كه نتايج نشان داد، عملكرد افراد همسو و دگرسو در مراحل اوليه و انتهايي طور همانتعميم داده نشود و 

بنابراين، با توجه به اهميت و ؛ پرتاب آزاد بسكتبال، بسيار از هم متفاوت بود  مهارتو يادگيري اكتساب 
شود، پس از انجام تمرينات  يمي ورزشي مختلف، به مربيان توصيه ها رشتهير متفاوت اين الگوها در تأث

  .بتدايي تمرين نكنندزياد به شناسايي افراد برتر اقدام كنند و فرايند شناسايي را منوط به جلسات ا
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