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مهارت  ۀپتلپ در انتقال دوطرف يرسازیاز تصو انیدانشجو يمندبهره
 شوت هندبال

 
  3مهدي شهبازي  -2شهزاد طهماسبی بروجنی   - 1∗نصیبه حاتمی

شکد ،یحرکت کنترل و يریادگی ارشد کارشناس. 1 شگاه ،یورزش علوم و یبدن تیتربة دان  رانیا تهران، تهران، دان

شیار. 2 شکد ،ی ورزشیشناسروانی و حرکت رفتار گروه دان شگاه ،یورزش علوم و یبدن تیترب ةدان  هران،ت دان
ش. 3 رانیا تهران، شکد ،ی ورزشیشناسروانی و حرکت رفتار گروه اریدان رب ةدان دن تیت شگاه ،یزشور علوم و یب  دان

 رانیاتهران، تهران،
 
 
 

 
 

 چکیده
ماري شامل . جامعۀ آگرفتمهارت هندبال انجام  ۀتحقیق حاضر، با هدف بررسی تصویرسازي پتلپ بر انتقال دوطرف

تحقیق مشارکت  نفر از آنها داوطلبانه در این 24تمامی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که 
دست برتر و غیربرتر  تصادفی به دو گروه تصویرسازي با طوربه آزمونشیپپس از شرکت در  هایآزمودنداشتند. 

ز آخرین ا پسجلسه اعمال شد.  12برتر و غیربرتر به مدت  سپس مداخلۀ تصویرسازي پتلپ با دست تقسیم شدند.
آزمون  دقیقه، 30از  پسو  گرفتساعت بعد آزمون یادداري انجام  24آزمون و آزمون مشابه با پیشجلسه، پس

آمارة لون و  با هاانسیواری . پس از اطمینان از همسانگرفتمهارت شوت سه گام هندبال انجام  صورتبهانتقال 
 يهااندازهنس با ، از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري و تحلیل واریالکیروویشاپبا آزمون  هادادهنرمال بودن 

ر انتقال مهارت باستفاده شد. نتایج نشان داد که مداخلۀ تصویرسازي پتلپ تأثیر معناداري  =05/0αتکراري در سطح 
). P≥05/0( یربرتر دارد و انتقال دوطرفه در تمام مراحل این پژوهش صورت گرفته استدر هر دو عضو برتر و غ

افراد هنگام  شودیمشود و پیشنهاد انتقال دوطرفه می ةوقوع پدید سببکه تصویرسازي پتلپ  گفتتوان بنابراین، می
 ده کنند.انتقال دوطرفه از تصویرسازي ذهنی پتلپ براي بهبود مهارت خود استفا يریکارگبه
 

 هاي کلیديواژه
 کارکردي. يارزهمدست برتري،  ،انتقال نامتقارن ،انتقال متقارن

                                                           
 ac.irnasibe_hatami@ut :Email.                                             09120496225نویسندة مسئول: تلفن: ∗
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 مقدمه

 الزم يرفتارها یبرخ دیبا انسان است، وابسته يریادگی به انسان ژهیوبه موجودات ۀهم یزندگ که آنجا از

 نیترمهم از که دارند مؤثر نقش انسان يریادگی در یمختلف عوامل. دهد رییتغ را آنها ای ردیبگ ادی را

توجه در مبحث انتقال، انتقال  شایاناز موضوعات  یکی .)1( است يریادگی انتقال نهیزم نیا در مباحث

 شود،یمربوط م گرید ییاما با اعضا فیتکل کی يریادگیبه  يریادگی یوقت ،يطور نظر. بهاست 1دوطرفه

 عضو از انتقال مقدار کهینامتقارن باشد. هنگام ایمتقارن  تواندیکه م )2( به انتقال دوطرفه معروف است

 زانیم نیدر اثر تمر کهیاست، اما هنگام 2متقارن انتقال باشد، برابر راست به چپ از ای چپ به راست

 کامالً دهیپد نیا. )3( رخ خواهد داد 3باشد، انتقال نامتقارن شتریب گریسمت بدن به سمت د کیانتقال از 

 کیتر آسان يریادگی در ،میامخالف آموخته يپا ایرا با دست  یاز آنکه ما مهارت پسما را  ییمستند، توانا

  .)4(دهدیم نشان پا ای دست کی با مهارت

که آنچه  کنندیدارد. آنان فکر م یشناخت ادیکه انتقال دوطرفه، بن کنندیم تصورپردازان هینظر یبرخ

 دگاهید نیبه هدف مهارت است. ا دنیاست که مربوط به رس یمهم ی، اطالعات شناختشودیمنتقل م

 به یشناخت حیتوض. دارد ییهاشباهت کیثورندا 4همانند عناصر ۀینظرمشترك) با  ی(عناصر شناخت

 را یمهارت ياجرا میتوانیم مثال يبرا .است مربوط کرد؟ دیبا چه به که کندیم توجه مهارت از يعناصر

دو مهارت مجزا فرض  اساساً کهيطوربه م،یریبگ نظر در گرید عضو با را آن ياجرا سپس و عضو کی با

 ).5( شود

 اول دگاهید در. دارد وجود دوطرفه انتقال یکنترل حیتوض يبرا دگاهید دو ،یشناخت جنبۀبر عالوه

 يهااز انتقال یکه برخنیا یعنی ؛دهندیم یخبر از انتقال حرکت یکیولوژیزینوروف و یکینوروآناتوم شواهد

مهارت را منتقل  کی یحرکت يکه اجزا يمغز يهامکرهیدو ن نیب انتقال لۀیوسمهارت به کی ۀدوجانب

 یحرکت يهارونون يرو هیاول تأثیرات يدارا یحرکت قشراز  یناش ی. بازده حرکتردیگیکنند، انجام میم

 یحرکت يهاتکانش از انیجر کی اما. دارد عهدهبه را بدن راست طرف ياعضا کنترل که است یشوک نخاع

 قسمت کنترلمنظور به یشوک نخاع یحرکت رونون کیتحر موجب که دیآیم وجودبه بدن طرف همان

 يهایژگیو انتقال سبب یحرکت ۀافتیمیتعم ۀبرنام کی که گفت دیبا دوم دگاهید در. شودمی بدن چپ

                                                           
1. Bilateral transfer 
2. Symmetry transfer 
3. Asymmetry transfer 
4. Identical Elements of Components Theory 



  241                                       مهارت شوت هندبال ۀپتلپ در انتقال دوطرف يرسازیاز تصو انیدانشجو يمندبهره
 

 توسط آن انجام و یحرکت ۀافتیمیتعم ۀبرنام کی استخراج. شودمی یعصب دستگاه طول در یحرکت برونده

 بر يدییتأ قلم توسطها دندان و بازو مچ، انگشتان، با خود اسم نوشتن مثل متفاوت، ياعضا وها اندام

 ).5( است دوطرفه انتقال یکنترل حیتوض

 مدل .باشد مهارت ۀدوطرف انتقال بر ل تأثیرگذارعوام از یکی تواندیم پتلپ يرسازیتصو نینو وةیش

 يهایهمپوشان که دهدیم نشان و شده یمعرف اعصاب علوم قاتیتحق ساس برپتلپ  یذهن رسازيیتصو

 یواقع اجراي و یجنبش حرکت کی یذهن رسازيیتصو انجام طول در مغز فعال مناطق در یتوجه شایان

 توسط پتلپ یذهن رسازيیتصو مدل توسعۀ منظوربه که ،یپوشانمه نیا .)6( دارد وجود حرکت همان

 اظهارات به توجه با. شودمی دهینام  2»کارکردي ارزي هم« ،است شده ارائه) 2001(1نزیکال و هولمز

 و یکیزیف اجراي نیب که یحرکات يسازهیشب لیدلبه یذهن رسازيیتصو از استفاده ،پژوهشگران

 گذشته قاتیتحق براساس پتلپ مدل .)7( کند لیتسه را عملکرد تواندیم اند،مشترك یذهن رسازيیتصو

 ،3بدن شامل پتلپ اجزاي .دارد دیتأک یذهن رسازيیتصو يسازنهیبه در تأثیر منظوربه جنبه هفت بر

 قاتیتحق یطاست.  9)دگاهیانداز (دو چشم 8)جانی(ه احساس ،7ريیادگی ،6يبندزمان ،5فیتکل ،4طیمح

 و نسبت به نسخۀ بودند مؤثر اندازه کی به سودمند عملکرد دیتول در ريیتصو و یصوت يهانسخه گذشته

 ).8( است بوده يبرتر يدارا نوشتهدست

نسبت به  یبدن نیپتلپ همراه با تمر یذهن يرسازیعملکرد بهتر گروه تصو نیشیپ يهاپژوهش جینتا

 بالیدر مهارت پاس وال یبدن نیمرو گروه ت یبدن نی+ تمر یسنت یذهن يرسازیدو گروه تصو

 ريیادگی بهبود ، )8( پتلپ يرسازیتحت مدل تصو ستایا تعادل ياجرا بهبود ، )9( يدمبت يهاستیبالیوال

 نوع نیا داد نشان و کرد دییتأ را )10(ی ذهن رسازيیتصو روش به نتونیبدم کوتاه سیسرو مهارت

 در یکاف ییکارا از پتلپ يرسازیتصو انیم نیا رداگرچه  ؛دارد تیاولو یسنت ةویش به نسبت يرسازیتصو

 جینوع مداخله تعداد جلسه بود که نتا نیعامل قابل توجه و مؤثر در ا اما .)8( نبود برخوردار ایپو تعادل

                                                           
1. Holmes and Callins 
2. Functional equivalence 
3. Physical 
4. Environmental 
5. Task 
6. Timing 
7. Learning 
8. Emotional 
9. Perspective 
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پرتاب  فیتکل يریادگیساعتۀ پتلپ در ورزشکاران در  12و  یمقدمات یذهن يسازریجلسه تصو کی یبررس

و تعداد جلسات  )11( ستین رگذاریدر بهبود عملکرد تأث یذهن يسازریتصو ۀجلس کیدارت نشان داد 

 .)12( است ازیمورد ن یاثربخش نیا يبرا يتریشب

 ۀطیح در قاتیتحق به اغلب دوطرفه، انتقال بر يرسازیتصو تأثیر نۀیزمدر  قاتیتحق گرید يسو از

 نهیزم نیا در. است هگرفت انجام خصوص نیا در یاندک مطالعاتحال  نیا با ،گرددیبرم یسنت يرسازیتصو

 ،»یذهن يرسازیاز تصو يانتقال دوطرفه با عنوان کارکرد«عنوان  با یقی) در تحق1980( 1کریرون و کهل

و اجرا مشابه هم  يرسازیدو گروه تصو مهارت با دست چپ هر يکه هنگام اجرا دندیرس جهینت نیبه ا

 .)13( آموزش متقاطع است ایانتقال دوطرفه  نفکیکردند که شناخت جزء ال يریگجهیعمل کردند. آنها نت

 یۀبر انتقال دوسو یجسمان نیم با تمرأتو یذهن نیتمر یرتأث نییمنظور تع) به1387( يدیس نیهمچن

و مرور  یبدن نیتمر یقیتلف يهاکه برنامه افتیدر ورا انجام داد  یقیمهارت شوت سه گام بسکتبال تحق

ها برنامه نیمؤثر بوده و انتقال غالب در ا کامالً نهیو انتقال مهارت موردنظر به عضو قر يریادگیدر  یذهن

 .)14( از نوع متقارن است

 نیا لانتقا و مهارت کی يریادگی امر در دوطرفه انتقال و پتلپ يرسازیتصو شد ذکر کهطورهمان

 بر پتلپ یهنذ يرسازیتصو تأثیر ۀطیح در  قاتیتحق شتریب. دارند ییبسزا نقش متقابل اندام در يریادگی

 کشور خارج و داخل در و است هگرفت انجام دوطرفه انتقال گرفتن نظر در بدون مهارت، کی يریادگی

 مهم به توجه باال، ح نی. در ع)16-8( نشد مشاهده محقق توسط مهم ریمتغ دو نیا بیترک با یقیتحق

 وةیش نکهیابه  نظر و رشته نیا در بیآس ادیز احتمال و سو کی از هندبال ورزش در انتقال ةدیپد بودن

 جیگرفته و هنوز نتا قرار یسنت يرسازیدر کنار تصو یعنوان روشگذشته به قاتیدر تحق يرسازیتصو نینو

 عیوس امنۀدبا توجه به  شتریب يهاشیبه آزما ازی، ناست مطرح نشده وهیش نیدر استفاده از ا یمتقن

 رسدیم نظرهب نیهمچن. رسدیم نظربه يضرور بسط قابل جینتا به دنیرس يبرا نهیزم نیا درها مهارت

ها مهارت نواعا نیهمچن و یجسمان یآمادگ عوامل بر آن تأثیر یبررس و يرسازیتصو نوع نیا يریکارگبه

 به ازین و است شدهن یبررس و مطالعه ما کشور در هنوز که باشد جدید یموضوع انتقال اصل نیهمچن و

 .شودیم احساس یخوببه نهیزم نیا در قاتیتحق انجام

 

                                                           
1. Kohl and Roenker 
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 تحقیق روش

 يف کاربرداز نوع هد و یتجربمهیحاضر از نوع ن قیآن، روش تحق ياجرا طیو شرا قیتوجه به روش تحق با

 است. آزمونپس -آزمونشیپ طرح با

 جامعه و نمونۀ آماري 

 نفر 24 انیم نیا از که بودند تهران دانشگاه یبدن تیترب دختر انیدانشجو قیتحق يآمار ۀجامع

 یماناز نظر جس هایشرکت کردند. آزمودن قیسال داوطلبانه در تحق 5/22±44/1 یسن نیانگیبا م )9و17(

 . بودند کاملدست راست یهمگ وسالم 

 ي اطالعات آورجمعابزار و روش 

 -100 تا+ 100 از يوستاریپپرسشنامه نمرات در  نی): در ا1971( 1نبورگیاد يبرتر دست پرسشنامۀ

+ 40 ةگستر در ینمرات توان دوسو افراد ، -100 تا -40 ةگستر در ینمراتدست چپ افراد که ردیگیم قرار

 بیضر) 1386( سیهر آگاه و پوریعل. رندیگی+ م40 تا+ 100 ةگستر در ینمراتدست راست افراد و -40 تا

 .)7( کردند گزارش 97/0 با برابر را پرسشنامه نیا يهاهیگو یدرون یهمسان

 چهار است؛ تمیآ هشت شامل): 1997 ن،ی(هال و مارت2یحرکت يرسازیتصو دنظرشدةیتجد پرسشنامۀ

 پرسشنامه نیا. است ياجداگانه حرکات به متعلق تمیآ هر که ،یحرکت حس تمیآ چهار و يدارید تمیآ

آزمون -آزمون در. )18( است) 1983( پونگرات و هال یحرکت يرسازیتصو پرسشنامۀ ةشداصالحنسخۀ 

 و نزایآت یمشابهطور . بهآمد دستبه پرسشنامه نیا يبرا 83/0 یهمبستگ بیضر هفته کی از پس مجدد

 یدرون یهمسان بیضر و يدارید اسیمقخرده يبرا را 89/0 یدرون یهمسان بیضر) 1994( همکاران

 یپژوهش در) 1389( انیفوالد و یفارس ،یسهراب. کردند گزارش یحرکت حس اسیمقخرده يبرا را 88/0

 ۀنسخ  »حرکت يرسازیتصو ةدنظرشدیتجد ۀپرسشنام یفارس ۀنسخ ییایپا و ییروا نییتع« عنوان با

نشان  جینتا. کردند یابیاعتبار رانیا در را) MIQ-Rحرکت ( يرسازیتصو ةدنظرشدیتجد ۀپرسشنام یفارس

 یحرکت يرسازیتصو عامل در 77/40 انسیوار درصد با حرکت يرسازیتصو ةشددنظریتجد ۀداد پرسشنام

توان نتیجه گرفت این یم نیبنابرا است؛ برخوردار یمطلوب ةساز ییروا از يدارید يرسازیتصو در 99/23 و

 نییتع در یمناسب ابزار پرسشنامه نیا البته ،استپرسشنامه داراي روایی و پایایی مناسب در جامعۀ ایرانی 

 افراد، انتخاب يبرا مناسب اریمع ن،یشیپ مطالعات براساس. هاستیآزمودن یذهن يرسازیتصو تیقابل

                                                           
1. Edinbourg  
2. Movement imagery questionnaire-revised (MIQ-R) 
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 .)19( است پرسشنامه نیا در کلنمرة  درصد 25 کسب

 يازبندیامت ۀلیوسبه را هندبال در پاس و شوت ییتوانا آزمون نیا :1ینز هندبال پاس و شوت آزمون

 میتقس مجزا قسمت 9 به و شده یطراح وارید يرو متریسانت 200 عرض و 300 طول به یخط. سنجدیم

 باال يهاگوشه کهيطوربه است؛ شده گرفته نظر در ازیامت کی قسمت هر يبرا ،1 شکل مطابق. شودیم

 قسمت و ازیامت 2 وسط يهاگوشه نیهمچن و دروازه يباال قسمت از،یامت 3 نییپا يهاگوشه از،یامت 4

 هندبال نیزم متر نه ۀمنطق. ردیگینم تعلق يازیامت دروازه نییپا قسمت به. دارد ازیامت کی دروازه وسط

 5 صورت دو به آزمون نیا). 1 شکل( زندیم را خود ۀضرب منطقه نیا پشت از فرد واست  مشخصکامالً 

 82/0 از آزمون ییروااست.  40 ازیامت حداکثر مجموع. گیردمی انجام پرش حال در شوت 5 و ثابت شوت

 .)21( است شده گزارش 813/0 آزمون نیا ییایپا نیهمچن ، )20( است شده گزارش 89/0 تا

 

 
 شوت و پاس هندبال زین. آزمون 1شکل 

 حاضر هشپژو براي )،2004( هولمز و اسمیت يهاافتهی براساس: ذهنی تصویرسازي شدةضبط نسخۀ

  .)22(شد  استفاده کارکردي ارزيهم افزایش منظوربه پتلپ تصویرسازي صوتی نسخۀ از

 شیوة اجرا

دست  ۀپس پرسشنامسو  تکمیلرا  نامهتیرضا برگۀ ق،یتحق ياز اجرا شیکنندگان پشرکت یتمام

است برتر بودن ر دییاز تأ پسکردند. را پر  نیهال و مارت يرسازیتصو ییتوانا ۀو پرسشنام نبورگیاد يبرتر

 شد.  سریکنندگان به پژوهش م، ورود شرکت16 ازیبا حداقل امت يرسازیتصو ییو داشتن توانا

ها اطالعاتی در مورد روش انجام تکلیف شامل آموزش نحوة صحیح شوت پیش از اجرا به آزمودنی

شدة دروازه (نحوة قرارگیري دست و پا، انتقال وزن و نقطۀ شوت)، خطوط امتیازگذاريباالي سر هندبال 

                                                           
1. Zinn Team Handball Skill Battery 
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متر زمین  9 خط در موردترسیم شده و اهمیت امتیاز بیشتر در نقاط گوشۀ دروازه و همچنین توضیحاتی 

صورت به فیبا تکل ییمنظور آشناهر دو گروه به يهایآزمودن ه،یاز شرح اطالعات اول پس هندبال داده شد.

شوت با پرش را هم با دست راست و هم  5شوت ثابت و  5( شوت را انجام دادند 20مجموع در  یشیآزما

شوت  20 رفع خستگی منظوربهي اهیثان 30تا  20پس از استراحت و  )1 شکلبا دست چپ انجام دادند) (

مرحله  نیدر ا هایآزمودن ازیامتعمل آمد. به آزمونشیعنوان پبه هایتوسط آزمودن بیبه همان ترت گرید

 12( با دست برتر يرسازیبه دو گروه تصو یطور تصادفها بهیآزمودن، آزمونشیپ ۀاز مرحل پسثبت شد. 

 ۀهفت سه شامل که اکتسابآن، مرحلۀ  یشدند. در پ مینفر) تقس 12( ربرتریبا دست غ يرسازینفر) و تصو

با دست برتر مهارت  یذهن يرسازیدوازده جلسه، گروه تصو نیا ی. طشد شروع شد،یم ياجلسه چهار

مهارت موردنظر را با  ربرتریبا دست غ یذهن يرسازیموردنظر را با دست راست تجسم کرده و گروه تصو

شده زمان پخش نوار ضبط . مدتندکردیعمل م ینوار صوت حاتیدست چپ تجسم کرده و مطابق با توض

 يرسازیتصو یچگونگ قهیدق 10و متعاقب آن  شنیلکسیر قهیشامل دو دق نوار اتیبود و محتو قهیدق 12

حالت  کیمناسب با در دست گرفتن توپ هندبال در  یلباس و کفش ورزش دنیشلوغ با پوش یطیدر مح

آزمون مشابه با پس ،يرسازیتصو جلسۀ نیشد. در آخریهندبال م نیمتر زم 9راحت در پشت خط 

 يادداریها آزمون یآزمون از آزمودنپس مرحلۀساعت بعد از  24عمل آمد و ها بهیاز آزمودن آزمونشیپ

مراحل اکتساب  ازاتیعنوان امتبه يادداریآزمون و آزمون کوشش در هر مرحله پس 20 ازیعمل آمد و امتبه

شوت  مهارت قیطر ازآزمون انتقال  ،يادداریاز آزمون  قهیدق 30از گذشت  پسثبت شد.  يادداریو 

 نیا ازیامت و آمد عملبه چپ دست با کوشش 10 و راست دست با کوشش 10 ياجرا با هندبالام گسه

 .دش ثبت زین مرحله

 روش آماري

 رسم و يبنددسته منظوربه اریمع انحراف و نیانگیم مانند یفیتوص آمار ازها داده لیوتحلهیتجز يبرا

 آزمون ازها داده بودن نرمال یبررسمنظور به یاستنباط آمار اعمال از پیش. شد استفاده نمودارها و جداول

 گروه دو ۀسیمقا براي. شد استفاده هاانسیوار یهمگن منظوربه لون آمارة از و شد استفاده لکیو رویشاپ

 تأثیرات یبررس يبرا. دش استفاده يریچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون از دوطرفه انتقال مورد در پژوهش

منظور . بهشد استفاده يتکرار يهااندازه با انسیوار لیتحل از پژوهش مختلف مراحل در یگروهدرون

ها مقدار آزمون ۀاستفاده شد. در هم LSD یبیمراحل آزمون از آزمون تعق يهانیانگیم يدودوبه ۀسیمقا
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 1.اس.اسی.پاس يآمار ۀبا استفاده از برنام يمراحل آمار تمامی. شدمحاسبه  α=05/0خطا در سطح 

 .فتگرانجام  2013افزار اکسل نسخۀ نمودارها با استفاده از نرم میو ترس 23نسخۀ 

 

 جینتا

 داده شده است. نشان 2و  1 هايجدول در ،آزمونپس و آزمونشیپ در هایآزمودن یفیتوص اطالعات

 
  اول گروه ربرتریغ و برتر دست با هندبال شوت یفیتوص آمار .1 جدول

 )ربرتریغ و برتر دست با يرسازیتصو(

 انحراف معیار میانگین گروه مرحلۀ آزمون

 آزمونشیپ
 2/5 42/16 برتر

 92/4 83/9 غیر برتر

 اکتساب
 22/6 41/20 برتر

 59/6 83/17 غیربرتر

 یادداري
 3/7 17/20 برتر

 11/5 16/14 غیربرتر

 انتقال
 72/3 00/24 برتر

 5/43 58/16 غیربرتر

 
 گروه دوم ربرتریشوت هندبال با دست برتر و غ یفیآمار توص .2 جدول

 )ربرتریبا دست برتر و غ يرسازی(تصو

 انحراف معیار میانگین گروه مرحلۀ آزمون

 45/6 58/16 برتر آزمونشیپ
 22/4 5/12 غیربرتر

 95/7 08/20 برتر اکتساب
 73/4 33/17 غیربرتر

 15/6 33/21 برتر یادداري
 12/4 25/17 غیربرتر

 20/7 75/21 برتر انتقال
 89/3 75/17 غیربرتر

 

                                                           
1. SPSS 
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 همگنی وها داده توزیعبودن  یعی(طب یرهچندمتغ یانسوار یلتحل يهامفروضه دییتأ پس از
 ۀگروه اول در مرحل ربرتریمهارت شوت هندبال با دست غ نیانگیکه م داد نشان جینتا )P≤05/0؛هاانسیوار

طور به آزمونشیپ با سهیمقا در) P=0001/0( انتقال و) P=004/0( يادداری)، P=0001/0اکتساب (
 دست از هندبال شوت مهارت ۀدوطرف انتقال بر پتلپ يرسازیتصو جهینت در و داشته شیافزا يمعنادار

 نیانگیم نیهمچن. گذاردیم يمعنادار تأثیر انتقال و يادداری اکتساب، مراحل در ربرتریغ دست به برتر
 در نیانگیم نیب و داشت کاهش يمعنادارطور به اکتساب با سهیمقا در)، P=0001/0( يادداری ۀمرحل در

(جدول  نداشت وجود يمعنادار اختالف) P=18/0( انتقال با يادداری و) P=35/0( انتقال با اکتساب ۀمرحل
3.( 

 
 اول ربرترگروهیغ دست به مربوط آزمون مراحل ۀسیمقاجهت  LSDآزمون  جینتا .3 جدول

 سطح معناداري خطاي استاندارد مراحل آزمون

 آزمونشیپ
 ***0001/0 01/1 اکتساب
 **004/0 21/1 یادداري
 ***0001/0 02/1 انتقال

 اکتساب
 ***0001/0 73/0 یادداري
 35/0 27/1 انتقال

 18/0 69/1 انتقال یادداري
 

 دوم برتر گروه دست به مربوط آزمون مراحل ۀسیمقاجهت  LSDآزمون  جینتا .4 جدول
 سطح معناداري خطاي استاندارد مراحل آزمون

 آزمونشیپ
 *050/0 59/1 اکتساب
 *015/0 64/1 یادداري
 *039/0 21/2 انتقال

 اکتساب
 55/0 02/2 یادداري
 34/0 67/1 انتقال

 84/0 06/2 انتقال یادداري
 

در خصوص انتقال  یتوجه و شگفت شایان جۀیداده شده، نت نشان 5 جدولطورکه در همان ت،ینها در

 ،دو گروه همراه است نیانگیم شیاکتساب که با افزا ۀ. در مرحلآمددست به مختلفدوطرفه در مراحل 

 که شودیم گرفته جهینترو ، ازایناست داده نشان را يشتریب شیافزا يمعنادارطور به اول گروه نیانگیم

  ,p2η =21/0( اکتساب ۀمرحل در ربرتریغ دست به برتر دست از هندبال شوت مهارت ۀدوطرف انتقال

027/0=sig ،70/5 23, 1F.( بوده برتر دست به ربرتریغ دست از دوطرفه انتقال از شتریب يمعنادارطور به 
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 همراه دوم گروه نیانگیم شیافزا و اول گروه نیانگیم کاهش با که يادداری ۀمرحل در نیهمچن. است

 در برتر دست به ربرتریغ دست از هندبال شوت مهارت ۀدوطرف انتقال که شودیم گرفته جهینت ،است

 از دوطرفه انتقال از شتریب يمعنادارطور به  ).η2p  032/0=sig ،26/5 23, 1F ,=19/0(ي ادداری ۀمرحل

  ,p2η =025/0( انتقال آزمون يمعنادار عدم به توجه با نیهمچن. است بوده ربرتریغ دست به برتر دست

46/0=sig ،56/ =23, 1F .( دست به برتر دست از شتریب دوطرفه انتقال با وجود که شودیم گرفته جهینت 

نیست،  معنادار اختالف نیا انتقال، ۀمرحل در برتر دست به ربرتریغ دست از دوطرفه انتقال برابر در ربرتریغ

 انتقال ۀمرحل در عکسرب و ربرتریغ دست به برتر دست از هندبال شوت مهارت ۀدوطرف انتقال نیب روازاین

 .ندارد وجود يدارامعن اختالف

 
 هندبال شوت ریمتغ به مربوط یآزمودن نیب تأثیرات جینتا .5 جدول

متغیر 
 وابسته

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 معناداري

اندازة 
 اثر

تغییرات 
 اکتساب

 21/0 *026/0 70/5 5/121 1 5/121 گروه

 - - - 32/21 22 469 خطا

 - - - - 23 5/590 کل

تغییرات 
 یادداري

 19/0 *032/0 26/5 04/145 1 04/145 گروه

 - - - 59/27 22 92/606 خطا

 - - - - 23 96/751 کل

تغییرات 
 انتقال

 025/0 46/0 56/0 24 1 24 گروه

 - - - 63/42 22 83/937 خطا

 - - - - 23 83/961 کل
 

 يریگجهینت و بحث

مهارت شوت  ۀبه روش پتلپ بر انتقال دوطرف يرسازیر تصویتأث زانیم نییپژوهش تع نیا یاصل هدف

مهارت شوت  ۀپتلپ بر انتقال دوطرف يرسازیتصو یرپژوهش در خصوص تأث جیهندبال بود. با توجه به نتا

مهارت شوت هندبال  نیانگیحاصل شد که م جهینت نیاعکس، رو ب ربرتریبه دست غ برترهندبال از دست 

داشته و در  شیافزا يطور معناداربه آزمونشیپ با سهیمقا در مراحل تمامگروه اول در  ربرتریبا دست غ

 یرتأث ربرتریمهارت شوت هندبال از دست برتر به دست غ ۀپتلپ بر انتقال دوطرف يرسازیتصو جهینت
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 در مراحل تماممهارت شوت هندبال با دست برتر گروه دوم در  نیانگیم نیچنهم ،است داشته يمعنادار

 ۀپتلپ بر انتقال دوطرف يرسازیتصو جهیداشته و در نت شیافزا يطور معناداربه آزمونشیپ با سهیمقا

 يمعنادار یرو انتقال تأث يادداریبه دست برتر در مراحل اکتساب،  ربرتریمهارت شوت هندبال از دست غ

 .است گذاشته

ش پتلپ را گزار يرسازیتصو يکه سودمند نیشیپ يهاپژوهش یبرخنتایج با  پژوهش نیا جینتا

از  يشتریب يوجود اجزا رانگیکه ب تاس يعنوان شاهدبه جینتا ریتفس و )12, 9 ,8( همسوست ،اندکرده

 گذار است.یرعملکرد تأث شیمدل پتلپ است که بر افزا

رت به مها کی یچراکه مرور ذهن ،است پذیرهیتوج یعالمت يریادگی نظریۀ با شتریب یاثربخش نیا

مذکور،  نیرکند. ماحصل تم نیرا تمر فیتکل یو شناخت یذهن يهادهد که جنبهیاجازه را م نیا یآزمودن

 که یعضالت در یفیخف امواجاست که  یعیطب اریبوده و بس فیتکل یو مکان یزمان یتوال يراهکارها نیتمر

 یکیالکتر يهاانیجر دیتول يمغز يهاتیفعال امدیپچراکه  ،ردیبگ شکل ،اندیذهن يرسازیتصو معرض در

 جادیا به قطف را یذهن يرسازیتصو مرور از استفاده یاثربخش که بود خواهد دهینسنج و خام اریبس و است

 و یکیالکتر يهاانیجر دیتول واقع در. دانست مرتبط یذهن يرسازیتصو ۀجینت در یکیالکتر تیفعال

 هیتوج يبرا عقاط لیدل نه است يمغزدستور کار  ۀتوسع و جادیا يامدهایپ از یعصب يرهایمس يسازفعال

 دیاب یذهن يرسازیکه تصو کرد مطرح) 1975( تیاشم لیدل نی. به هم)23(ی ذهن يرسازیتصو یاثربخش

ارتباط  در يشتریب یشناخت تیکه با فعال یحرکت يریادگی یۀدر زمان مراحل اول يشتریمشهود ب یرتأث

 دستور عۀتوسو  جادیدر اثر ا یذهن يرسازیتصو یاثربخش يبر مدعا یلیخود دل نیداشته باشد و ا ،است

 احلمر بر يدیتأک ،یعصب يرهایمس يسازفعال که گفت توانیم ،گرید يسو از .)24( است يمغز کار

 یختشنا تیفعال ،یذهن يرسازیتصو که شد داده حیتوض و ،یشناخت مراحل نه دارد مهارت کی ياجرا

 .دارد ییاجرا بعد به نسبت يشتریب یاثربخش یشناخت بعد در و است

 نینماد يهالفهؤعنوان محرکات را به یدهد تا توالیبه اجراکننده فرصت م یذهن نیتمر گرید يسو از

 استمرتبط  یشناخت يریادگیبا  یذهن يرسازیاز تصو یناش يریادگی رسدینظر مکند و به نیتمر فیتکل

 ازیحرکات مورد ن يکدگذار سبب یذهن يرسازیتصو قتیحرکت اشاره دارد. در حق يو به درك الگو

 ن،یکاسال. )23( دشویم يمرکز یعصب ستمیدر س یحرکت ۀانجام مهارت در مغز و خلق برنام منظوربه
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 يارزپتلپ با توجه به هم یذهن يرسازی) اظهار کردند که استفاده از تصو2001( 1تامپسون و سیگان

و  یکیزیف ياجرا نیاز مغز که ب یدادن مناطق نیحرکات با تمر يسازهیشب يآن برا يباال يکارکرد

 يمرکز یعصب ستمیس نکهیا به توجه با. کند لیتسه را عملکرد تواندیمند، امشترك یذهن يرسازیتصو

 تفاوت ،شودمی حرکت ياجرا سبب که یذهن تیفعال و) خود یواقع یمعن(به  یذهن تیفعال نیب تواندینم

 هیشب باًیتقر ای هیشب ،يزیچ ةدربار کردن فکر زمان در يمرکز یعصب ستمیس يریادگی نیبنابرا د،شو قائل

 .)1( انجام شده باشد فیتکل آنواقعاً  که است یزمان

 از دسته نیارو ازاین و کنندینم دییتأ را پتلپ يرسازیتصو يسودمند هاپژوهشبرخی  مقابل در

 کی ی) به بررس2011( 2تد ناکس ،زمینه نیا در. )12 ,11( است ریمغا حاضر قیتحق جینتا با هاافتهی

پرتاب دارت  فیتکل يریادگیساعتۀ پتلپ در ورزشکاران در  12و  یمقدمات یذهن يسازریجلسه تصو

. ستیگذار نیردر بهبود عملکرد تأث یذهن يسازریجلسه تصو کیکه  افتیدست  جهینت نیپرداخت و به ا

 ،ینیتمر جلسات تعداد به توانیناکس تد م قیپژوهش و تحق نیشده در اکسب جیتضاد و نتا لیاز دال

 با) 1391( همکاران و یطهماسب ن،یهمچن. )11( کرد اشاره يریادگی بر خواب مداخلۀ و فیتکل تیماه

 که افتندیدر تهران دانشگاه دختر انیدانشجو يایپو تعادل بر يرسازیتصو مختلف يهامدل تأثیر یبررس

 را يمداناکار نیا لیدل شانیا. )8( ستین برخوردار ایپو تعادل در یکاف ییکارا از پتلپ يرسازیتصو مدل

 سبب که کرد انیب يرسازیتصو انجام يبرا کمک منظوربه مداخله اعمال طول در شگریآزما حضور احتمال

 پژوهش با قیتحق نیا جینتا رتیمغا لیدال از گرید یکی نیهمچن .)17( است شده يرسازیتصو تداخل

 تواتر یاثربخش به) 2007( تیاسم که است یدر حال نیا .است هفته در ینیتمر جلسات تعداد حاضر

 .)12( است کرده اشاره) هفته در جلسه 3( هفته در شتریب

 دیقال باانت ةدیامر پد هیتوج در .دارد اختصاص دوطرفه انتقال به مربوط جینتا به بحث، دوم بخش

 يحد در اعضاوا یحرکت ۀبرنام کیپس انتقال  ،از نوع انتقال دوطرفه بوده قیتحق نیگفت که انتقال در ا

 نیا در. شودانتقال قلمداد  يمبنا تواندیم مینظریۀ تعم زمینه نیها) مدنظر است. در هممشابه (دست

 خود تجارب تواندیم اندازه چه تا نکهیا و ورزشکار ییتوانا زانیم بر مشترك، عناصر بر دیتأک ضمن هینظر

 نظریۀ در کهی. درحالدارد دیتأک زین بندد کاربه دیجد یمهارت در و کند بیترک هم با مهارت کی در را

 .)4( ستاعضا و عناصر يهمانند و مشابهت بر فقط دیتأک کیثورندا همانند عناصر

                                                           
1. Kosslyn, Ganis & Thompson 
2. Knackstedt 
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 در) 1387( يدیس و) 1980( کریرون و کهل يهاپژوهش جینتا با پژوهش نیا جینتا گرید طرف از

 يدیس شپژوهنتایج  با حاضر پژوهش جینتا. )14, 13( ناهمسوست دوطرفه انتقال بر یذهن يرسازیتصو

 سه شوت مهارت یۀدوسو انتقال بر یجسمان نیتمر باتوأم  یذهن نیتمر تأثیر نییتعمنظور به که) 1387(

 نیتمر یقیتلف يهابرنامه که داد نشان قیتحق نیا جینتاست. ناهمسو ،داد انجام را یقیتحق بسکتبال گام

 در غالب انتقال و بوده مؤثرکامالً  نهیقر عضو بهموردنظر  مهارت انتقال و يریادگی در یذهن مرور و یبدن

 پژوهشنتایج  با پژوهش نیا جینتا. است ربرتریغ به برتر دست نفع به واست  نامتقارن نوع از هابرنامه نیا

 تفاوت به توانیتضاد م لیست. از جمله دالناهمسو يادداری ۀمرحل در و همسو اکتساب ۀمرحل در حاضر

 یذهن نیم بودن تمرأتو نیو همچن ندآموزان بودکه در آن پژوهش دانش پژوهش دو يهایآزمودن سن در

 .)14( باشد اثرگذار قیتحق جینتا در تواندیاشاره کرد که م یجسمان نیبا تمر

 جهینت نیبه ا که است) 1980( کریرون و کهل پژوهش حاضر پژوهش با متضاد قاتیتحق از گرید یکی

و اجرا مشابه هم عمل کردند. آنها  يرسازیدو گروه تصو مهارت با دست چپ هر يکه هنگام اجرا دندیرس

 گروه داشتن توانیآموزش متقاطع است و م ایانتقال دوطرفه  نفکیکردند که شناخت جزء ال يریگجهینت

 .)13( گرفت نظر در پژوهش دو نیا تضاد علت را هم با گروه دو نیا ۀسیمقا و يرسازیتصو گروه کنار در ینیتمر

 یمبن حاضر، قیتحق جینتا به توجه بااست.  ینوع انتقال طرف يبرتر نییتع پژوهش نیا یینها هدف

 مجموع، در که گفت توانیم هندبال، شوت مهارت ۀدوطرف انتقال بر پتلپ يرسازیتصو تأثیر بر

 زانیم تریاختصاص و ترقیدقطور به اما. شودیم دوطرفه انتقال ةدیپد وقوع سبب پتلپ يرسازیتصو

 یاثربخش نیا واست  شتریانتقال دوطرفه نسبت به انتقال متقارن ب ةدیانتقال نامتقارن در امر پد یاثربخش

 که گفت دیبا حالت نیا حیتوض در. است ربرتریغ عضو به برتر عضو از انتقال نفع به اکتساب ۀمرحل در

 انتقال و برتر عضو توسط اکتساب ۀمرحل در يمغز يسازوکارها و طرحواره حیصح ۀتوسع و جادیا لیدلبه

 تیحائز اهم ۀاست. نکت مؤثرتر متقارن انتقال به نسبت نامتقارن انتقال ربرتریغ عضو به يمغز دستور نیا

ها در یآزمودن، جیاست. با توجه به نتا یذهن يرسازیها در تصویآزمودن ییتوانا زانیم قیتحق نیدر ا

 نیاساس ا نیتوانمندتر بودند. بر هم اریبس ربرتریمهارت با عضو برتر نسبت به عضو غ یذهن يرسازیتصو

 دییتأ را اکتساب ۀمرحل در نامتقارن انتقال شتریب یاثربخش ،یطرف انتقال نوع يبرترۀ در مناقش قیتحق

 نیب واست  برتر به ربرتریغ عضو از انتقال نفع به يادداری ۀمرحل در دوطرفه انتقال یاثربخش. کندمی

 .ندارد وجود یتفاوت انتقال، ۀمرحل در مهارت ۀدوطرف انتقال

 نیا جینتا و اندکرده یبررس را انتقال پدیدة امر خود خاص دگاهید از کدام هر زین انتقال يهاهینظر
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 یمتک اصل نیا بر همانند عناصر نظریۀ. کندیم تیحما انتقال دهیپد امر در جیرا اتینظر از زین قیتحق

. است متناسب ورزش دو آن يهمانند و مشابهت زانیم با باًیتقر گرید ورزش به یورزش از انتقال که است

 خواهد ترآسان يریادگی باشند، داشته يشتریب يهمانند ای مشترك عوامل اول ورزش با دوم ورزش گاه هر

 در. دارد تفاوت يااندازه تا همانند عناصر نظریۀ با انتقال، يمحتوا و تیماه به توجه با میتعم نظریۀ. شد

 کی در را خود تجارب تواندیم اندازه چه تا نکهیا و ورزشکار ییتوانا زانیم به انتقال، زانیم هینظر نیا

 يریادگی انتقال م،یتعم نظریۀ به بنا. دارد یبستگ ،بندد کاربه گرید مهارت در و کند بیترک هم با مهارت

 صورت دیجد تیفعال با ،یقبل تیفعال در شدهفراگرفته یاساس اصول و قواعد قیتطب در ورزشکارۀ لیوسبه

 . )4( ردیگیم

 نیتمر بدون میبتوان شود،یم اجرا عضو کی با که را یمهارت یعنی دوطرفه انتقال شدهارائه اناتیب طبق

است  سریشکل منیدر زمان محدود بد يریادگیانتقال  ةدیبا کمک پد نیبنابرا ،میده انجام گرید عضو با

 . )1( ردیپذیانتقال م گریبه عضو د يریادگی ،ندیآموزش بب يعضو یکه وقت

، تغذیه و میزان انگیزة افراد و هایآزمودنبا توجه به اینکه در این پژوهش، وضعیت روانی  ت،ینها در

ي بر متغیر مستقل باشد و همچنین رگذاریتأثهاي ورزشی قبلی که ممکن است موجب همچنین فعالیت

تواند در ایجاد انتقال از یک دست به دست دیگر یا قابل کنترل نبود یا کنترل نشد که می آزمونشیپاثر 

در خصوص  قیتحق نیاول حاضر پژوهش نکهیتوجه به ا بادر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشد. همچنین 

 شتریب یجهت بررس يگریمشابه د قاتیفه بود و تحقپتلپ بر انتقال دوطر يرسازیتصو تأثیرات یبررس

 يریپذمیتعم تیقابل تا است ازین بیشتري مطالعات نیبنابرا نداشت، وجود هارتیمغا ای هاییهمسو

و در متفاوت  یو در سطوح مهارت دستورالعمل متفاوت يهاپروتکل گرید با را حاضر پژوهش يهاافتهی

 کند. یبررسي دیگر هارشته

که از پروتکل تصویرسازي و انتقال دوطرفه براي  کنندیم شنهادیپ محققان ج،ینتا به توجه با

هایی از جمله هندبال، بسکتبال و ... که ملزم به استفاده از هر دو دست هستند، بهره گرفته شود. ورزش

توان به مربیان توصیه کرد که در یک جلسۀ تمرینی با استفاده از نتایج این تحقیق، ضمن همچنین می

هاي ورزشی یی در زمان و انرژي، به آموزش مهارتجوصرفهآموزش و  سرعت بخشیدن به روند موفقیت

 يرسازیتصواز  دوطرفه انتقال يریکارگافراد هنگام به بپردازند، و اندنهیقرکه نیازمند تمرین با دو عضو 

در  ،یدگیدبیاز مسابقات، در طول فصول مسابقه، در زمان آس شیخود پ مهارت بهبود يبرا پتلپ یذهن

 باال استفاده کنند. یختگیانگ یحت ایسترس و اضطراب و زمان ا
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Abstract 
Nowadays, universities are known as the main context of thinking and 
contemplation and students have an essential role in the development of 
society. Therefore, factors affecting educational and research performance are 
of great importance. One of these factors can be mental imagery. The aim of 
the present study was to investigate the effect of PETTLEP imagery on the 
bilateral transfer of handball skills. The Sample included B. Sc students in 
physical education at the University of Tehran, 24 of which participated in this 
research voluntarily. After taking part in the pretest, the participants were 
randomly divided into two groups of imagery with the dominant hand and 
non-dominant hand. Then PETTLEP imagery was applied to both groups for 
12 sessions. A posttest similar to the pretest was done after the last session. 
This was followed by a retention test after 24 hours and then a transfer test in 
the form of handball triple shoot after 30 minutes. After ensuring the 
consistency of variances by the Leven test and normality of the data by the 
Shapiro-Wilk test, a multivariate analysis of variance (MANOVA) and an 
analysis of variance with repeated measures with a significant level of α=.05 
were used. The results showed that intervention of PETTLEP imagery had a 
significant effect on skill transfer through the entire process (P≥.05). Thus, 
PETTLEP imagery causes the occurrence of bilateral transfer. Therefore, 
PEETLEP mental imagery is recommended to be used for the improvement 
of people's skills when employing bilateral transfer. 
 
Keywords 

 Asymmetry transfer, Functional equivalence, Handedness, Symmetry 
transfer. 
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