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   کنان بسکتبالی دست بر دقت پرتاب آزاد باز-مقایسه اثر همسوئی و دگرسوئی چشم
  

  ١دکتر امیر مقدم

  استادیار دانشگاه آزاداسالمی واحد مشهد

  نبوي نیکمهدي 

  دانشجوي دکتري رفتار حرکتی

  فرزانه رضائیان

  کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

  چکیده

. ایسه عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال در افراد داراي چشم و دست برتر همسو و دگرسو بودهدف از انجام تحقیق حاضر، مق

تحقیقات مختلف نشان . شود هاي مهم در اجراي حرکتی محسوب میهمسویی و دگرسویی چشم و دست برتر یکی از متغیر

 و البته باشد  احتمالی مختلفی میناشی از عواملداده است که بین عملکرد بازیکنان همسو و دگرسو تفاوت وجود دارد که 

اساس  ساله،  بر18-24 دانشجوي 58قیق، براي آزمایش سوال تح. هاي مختلف بدست آمده است نتایج متناقضی در پژوهش

در این تحقیق )  پسر12 دختر و 16(و دگرسو )  پسر15 دختر و 15( دست در دو گروه همسو - همسویی و دگرسویی چشم

نتایج نهایی نشان داد بین .  پرتاب آزاد از نقطه پنالتی بسکتبال اجرا کردند30ها  از شرکت کنندههر کدام . کت کردندشر

این امکان وجود دارد که برتري . (t=4.072, P=0.000)عملکرد پرتاب دو گروه همسو و دگرسو اختالف معناداري وجود دارد 

این نتایج تفسیرهاي مهمی را به . نه بینایی پیش روي آنان باشدتر آنان و یا زمی ستقیمبازیکنان همسو به دلیل راستاي دید م

به هر حال تحقیقات تکمیلی مورد . همراه دارد که یکی از آنها، جداسازي آثار موقتی اجرا و آثار دائمی یادگیري بازیکنان است

  . شخص شودنیاز است تا دالیل و اساس اختالف میان بازیکنان داراي چشم و دست برتر همسو و دگرسو م

  .رسویی، پرتاب آزاد بسکتبالگ دست، همسویی، د- برتري چشم :يدی کليها واژه 
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  مقدمه

هاي  به طوري که ویژگی. باشد  میکی از این عوامل مربوط به اجراکنندهی. عملکرد حرکتی انسان به عوامل بسیاري بستگی دارد

تواند تحت  که عملکرد انسان میر، از آنجاییبه عبارت دیگ. دهدثیر قرار أو را تحت تتواند عملکرد ا  حرکتی می-بدنی و جسمی

اگر چه . تأثیر متغیرهاي مختلفی قرار گیرد، شناخت چنین متغیرهایی اهمیت زیادي در ارتقاي عملکرد ورزشکار خواهد داشت

 ترجمه نمازي زاده، اشمیت،( نظیر ترکیب بدن، قدرت، قد، سن و جنس ممکن است بر اجراي انسان اثرگذار باشند یعوامل

 و  همکاران، 1گرویوس(عنوان عاملی مهم در نظر گرفته شود باید بهنیز  دست -، اما الگوي برتري چشم)1385واعظ موسوي، 

هاي گوناگون وجود دارد از طریق هماهنگی اطالعات اي که میان سیستمارتباط پیچیده ).2009 و همکاران، 2البورد؛ 2002

این هماهنگی ). 2000، 4؛ گرویوس و واکالی2002؛ گرویوس و همکاران، 1988، 3جینرود(گرددیخص مبینائی با حرکات مش

باشند،  دست از اهمیت بیشتري برخوردار میهاي بدن که از آن میان چشم و بسیار مهم، به عوامل مختلفی همچون برتري اندام

   ).2002گرویوس و همکاران، (بستگی دارد

هاي مغز ها با پستانداران را در برتري یکی از اعضا قرینه بدن اعم از دست، پا، چشم و نیمکرهت انسانشناسان تفاوبرخی عصب

کند و  و یا ادراکی مییک چشم، چشم دیگر را وادار به کارکردهاي تثبیتی، توجهیدر بحث مربوط به چشم برتري، . دانندمی

کند یا چشمی که در تست کارت که از پشت دوربین، فوکوس میمانند چشمی . دهدمندي را انجام میپیوسته وظایف هدف

دست و چشم برتر و تعامل میان آنها از بحث هاي مهم تحقیقی در یادگیري و کنترل حرکتی است . شوددار سنجیده میسوراخ

 و یا ییالت همسو این تعامل در ادبیات مربوط به این حیطه به دو ح).2009البورد و همکاران، ، 2002، 5ایساکس و پاین(

توانند به دو حالت متفاوت  اشاره دارد که دست و چشم برتر میاین مفاهیم، به این موضوع .  تقسیم بندي شده استییدگرسو

شود که چشم برتر و دست برتر در یک سمت بدن   چشم و دست به وضعیتی اطالق می6همسویی. با هم تعامل داشته باشند

برتر در افتد که چشم برتر و دست   چشم و دست زمانی اتفاق می7در مقابل، دگرسویی. راستباشد، مانند چشم راست و دست 

متخصصین بر این ). 1378وي، سیج، ترجمه مرتض(نی چشم راست و دست چپ و یا برعکساند، یع طرف مخالف هم قرار گرفته

ایساکس و پاین، (رد حرکتی افراد داشته باشدر عملکثیرات متفاوتی بأد تتوان که تعامل میان چشم و دست برتر میاند  عقیده

و  گرویوس(استاي دید بازیکنان همسو و دگرسوشاید این تفاوت به دلیل تفاوت در ر). 2008 و همکاران، 8؛ باروت2002

                                                
1  Grouios 
2  Laborde 
3  Jeannerod 
4  vakali 
5  payne & isaacs 
6  ipsilateral 
7  contralateral 
8  Barut 
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حال محققین بیشتر به دنبال به هر. باشد) 2000، 1هولتزن(هاي مغز در افراد  و یا تفاوت در تسلط نیمکره)2002همکاران، 

  . اند تی در دو گروه همسو و دگرسو بودههاي عملکرد حرکتی در اجراي تکالیف مختلف حرک تفاوت

  . دست رابطه وجود دارد-دهند بین اجراي ماهرانه و همسوئی و دگرسوئی چشمشواهد بسیاري وجود دارد که نشان می

یکی از . کنندراتب بهتر از افراد دگرسو عمل میهاي حرکتی به متحقیقات اخیر نشان دادند که افراد همسو در اجراي فعالیت

 انجام داد و گزارش نمود که وقتی افراد از چشم برتر خود 1932 در سال "2 لوند"نخستین تحقیقات در مورد برتري چشم را 

 به بعد اکثر از آن. )1378سیج، ترجمه مرتضوي، (یابندگیري به نتایج بسیار باالئی دست میکنند، در تکلیف هدفاستفاده می

هاي محققین برتري اعضاي دیگر بدن را نیز به تحقیق خود اضافه نمودند و نشان دادند که افراد همسو در اجراي فعالیت

به بررسی دقت ضربه بیسبال در ) 1998 (3پورتال و رومانوبه عنوان مثال، . کنندحرکتی به مراتب بهتر از افراد دگرسو عمل می

 نفر آنها همسو 32سبال مبتدي مرد بودند که ی بازیکن ب64کنندگان در این تحقیق  شرکت. و پرداختندنان همسو و دگرسبازیک

ن یا. آنها به این نتیجه رسیدند که گروه همسو خطاهاي بسیار کمتري از گروه دگرسو داشتند.  نفر دیگر دگرسو بودند32و 

  . یید قرار گرفتأنیز مورد ت) 2006( و همکاران 4و موري) 2002(گرویوس و همکاران نتایج در برخی دیگر از تحقیقات مثل کار 

کنند افرادي که داراي چشم و دست برتر دگرسو هستند، عملکرد   دیگري هم وجود دارند که ادعا میهاي با این وجود، یافته

. ورد مقایسه قرار دادرسو مدقت پرتاب آزاد بسکتبال را در هر گروه همسو و دگ) 1993 (5به عنوان مثال، کورن. بهتري دارند

هاي مربوط به پرتاب بازیکنان نشان داد که بازیکنان دگرسو بر خالف انتظار، عملکرد بهتري را نسبت به بازیکنان  تحلیل داده

نیز مورد ) 2011(و آفتابی و همکاران ) 1989 (6این نتایج در چند کار تحقیقی دیگر مثل شایدرمن و مارکوس. همسو دارند

  . قرار گرفتیید أت

ک سري دیگر از این تحقیقات نتایج جالب توجهی بدست آمده است و تفاوتی میان عملکرد پرتاب دو گروه مشاهده نشده یدر 

در پژوهشی به بررسی عملکرد دو گروه همسو و دگرسو در ضربات بیسبال ) 1996( و همکاران 7به عنوان نمونه، کالس. است

 درصد آنها همسو و بقیه داراي چشم 60اي لیگ بیسبال در این تحقیق حضور داشتند و   حرفه بازیکن215. ن پرداختندبازیکنا

  .نتایج این تحقیق تفاوتی را میان عملکرد دو گروه همسو و دگرسو نشان نداد. و دست برتر مخالف بودند

                                                
1  Holtzen 
2  lond 
3  Portal & Romano 
4  Mori 
5  Coren 
6  Seiderman & Marcus 
7  Classe 
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و و دگرسو رکتی دو گروه همسهاي متفاوتی در زمینه مقایسه عملکرد ح افتهیدهد  طور که ادبیات پژوهشی نشان می همان

کنند که بازیکنان همسو عملکرد بهتري نسبت به بازیکنان دگرسو دارند؛ در مقابل این  ها ادعا می برخی یافته. وجود دارد

 اند که عملکرد بازیکنان دگرسو برتر از بازیکنان همسو است و تعامل میان چشم و اي دیگر از محققین نشان داده ها، عده یافته

دانند و عنوان  هیچ کدام از دو گروه را برتر نمیجالب توجه اینکه برخی تحقیقات . باشد  برتر به نفع افراد دگرسو میدست

ي متناقض این سوال را به وجود ها به هر حال، این یافته. جود نداردکنند که هیچ تفاوتی میان عملکرد حرکتی دو گروه و می

کنند؟ ممکن است که  در عملکردهاي پرتابی بهتر عمل میهاي چشم و دست برتر،  الت که کدام گروه و کدام یک از حآورد می

به هر حال براي روشن . ها باشد ، نوع اجراي تحقیق و تعداد نمونهها، مربوط به ماهیت تکلیف، سطح مهارت بازیکنان تنوع یافته

هاي مختلف و بوسیله  ها را در نمونه  این یافته؛ تحقیقاتی که بتوانندشدن نتایج این حیطه به تحقیقات بیشتري نیاز است

با این هدف، تحقیق حاضر به بررسی عملکرد پرتاب آزاد بازیکنان مبتدي . کنترل بیشتر متغیرهاي تحقیق آزمایش کنند

و هدف از انجام پژوهش حاضر این است که عملکرد پرتاب بازیکنان مبتدي را در گروه همسو و دگرس. بسکتبال پرداخته است

بینی ما این است که بازیکنان همسو عملکرد بهتري را نسبت  پیش. کتبال مورد مقایسه قرار دهدبوسیله تکلیف پرتاب آزاد بس

  . به بازیکنان دگرسو داشته باشند

  

  روش تحقیق

اوطلب و دادند که د نشگاه آزاد اسالمی مشهد تشکیل می دانشجوي دا58کنندگان در این پژوهش را  شرکت: ها شرکت کننده

 دست - آنها بر اساس همسویی و دگرسویی چشم.  سال بود18-24میانگین سنی افراد . واجد شرایط شرکت در تحقیق بودند

  .طبقه بندي شدند)  پسر12 دختر و 16(و دگرسو )  پسر15 دختر و 15(در دو گروه همسو 

و برتري چشم نیز ) 1987 (1برتري چاپمن و چاپمنکنندگان با استفاده از پرسشنامه دست  دست برتر شرکت: ابزار و تجهیزات

). 1383، ترجمه نمازي زاده، 2کلوکا(از طریق آزمون برتري چشم سوراخ در کارت و نگاه کردن در سوراخ کلید شناسایی شد 

  .تکلیف مورد استفاده در تحقیق حاضر نیز پرتاب آزاد بسکتبال از نقطه پنالتی بود

آثار اوت اجراي هر یک از گروه هاي تجربی در یک مقطع زمانی کوتاه و به منظور جلوگیري از به منظور بررسی تف: روش اجرا

نحوه .  تایی از نقطه پنالتی بسکتبال اجرا کردند10 پرتاب آزاد در قالب سه ست 30کنندگان  یادگیري حرکت هر یک از شرکت

ز، اگر به حلقه و تخته  امتیا3کرد   اگر به حلقه برخورد می امتیاز،5شد  گونه بود که اگر توپ داخل سبد میامتیازدهی به این 

                                                
1  chapman & chapman 
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شد  رفت صفر امتیاز در نظر گرفته می از و اگر به بیرون می امتی1کرد   امتیاز، اگر به تخته برخورد می2کرد  برخورد می

  ). 2002گرویوس و همکاران، (

از آمار توصیفی براي . ر توصیفی و استنباطی استفاده شدبراي تحلیل آماري اطالعات خام از آما: ها روش تجزیه و تحلیل داده

در بخش آمار استنباطی نیز براي اطمینان از طبیعی . هاي کمی استفاده شد هاي مرکزي و پراکندگی مقیاس محاسبه شاخص

 و دگرسو با توجه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و براي مقایسه میانگین امتیاز پرتاب بسکتبال در دو گروه همسو بودن داده

  . مستقل استفاده شدtاز روش آماري ) ها طبیعی بودن داده(آمار پارامتریک هاي  به پذیرفتن پیش فرض
  

  نتایج تحقیق

 میانگین و 1جدول . بوده است)  دگرسو28 همسو و 30( دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 58مطالعه حاضر بر روي 

  .دهد  دگرسو از نظر چشم و دست نشان میاب بسکتبال را در بین دانشجویان همسو وانحراف استاندارد امتیاز دقت پرت

 و 48/4 و انحراف استاندارد آن 10/34شود، میانگین و انحراف استاندارد عملکرد پرتاب گروه همسو  همانطور که مالحظه می

  . باشد  می95/7 و 62/28 دگرسو به ترتیب این مقادیر براي گروه

ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد به طوري که  براي اطمینان از طبیعی بودن دادهها،   فرضیهقبل از آزمون

 =128/0pتوزیع امتیاز پرتاب دانشجویان همسو و دگرسو به ترتیب با. ها بود لی براي طبیعی بودن داده دلی<p 05/0هاي  ارزش

داري  ل افراد همسو و دگرسو تفاوت معنید بین دقت پرتاب آزاد بسکتبامستقل نشان داt نتایج آزمون .  نرمال بود=325/0pو 

 مستقل را در جدول tنتایج آزمون ). p > 05/0(باشد  دگرسوها میوجود دارد که نشان دهنده عملکرد بهتر همسوها نسبت به 

  .کنید  مشاهده می1

  در دو گروه همسو و دگرسو مستقل براي مقایسه دقت پرتاب آزاد بسکتبال t نتایج آزمون )1(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه  متغیر وابسته  tآزمون 
t  درجه آزادي  P  

  000/0  56  -072/4  951/7  62/28  28  دگرسو  دقت پرتاب  477/6  10/34  30  همسو
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و همسوي ) چشم و دست راست برتر(ت همچنین نتایج تحقیق نشان داد، بین دقت پرتاب آزاد بسکتبال افراد همسوي راس

 مالحظه 2ور که در جدول شماره همانط. دار به نفع افراد همسوي چپ وجود دارد تفاوت معنی) ست چپ برترچشم و د(چپ 

 و این مقادیر 48/6 و انحراف استاندارد آن 54/31 راست يمیانگین و انحراف استاندارد عملکرد پرتاب گروه همسو. شود می

 راست و چپ از يبراي مقایسه عملکرد پرتاب آزاد دو گروه همسو. باشد  می48/4 و 43/37سوي چپ به ترتیب  همبراي گروه

داري   راست و چپ تفاوت معنیينتایج این آزمون نشان داد بین دقت پرتاب آزاد افراد همسو.  مستقل استفاده شدtآزمون 

 مستقل tنتایج آزمون ) p>05/0(باشد ت به همسوهاي راست می چپ نسبيوجود دارد که نشان دهنده عملکرد بهتر همسوها

  .کنید  مشاهده می2را در جدول 

   مستقل براي مقایسه دقت پرتاب آزاد بسکتبال در همسوهاي چپ و راستt نتایج آزمون )2(جدول 

  

  بحث و نتیجه گیري

هاي گرویوس  افتهیاین نتایج از . باشد راد همسو بهتر از افراد دگرسو میدهد عملکرد پرتاب آزاد اف نتایج پژوهش حاضر نشان می

 دست -الگوي برتري چشم) 2002(گرویوس و همکاران . ندک حمایت می) 2006( موري و همکاران ،)2002(و همکاران 

دانند و معتقدند این برتري به دلیل موقعیت بدنی است که  قت پرتاب آزاد آنها تأثیرگذار میبازیکنان بسکتبال را بر میزان د

د چشم برتر، دست برتر، توانن تر می ن صورت که افراد همسو بسیار آسانبه ای. افراد در حالت همسویی نسبت به دگرسویی دارند

ولی اشخاص . گیري فاصله و هدف گیري دارند بنابراین دقت بیشتري در جهت. هندتوپ و تور را در یک خط مستقیم تطبیق د

دگرسو قادر به انجام این عمل، مگر از طریق چرخش سر و تنظیم بدن خود نیستند، به این دلیل خطاهاي بیشتري نسبت به 

کند که ممکن است راستاي دید مستقیم بازیکنان همسو  میهاي ما از این تفسیر حمایت   هر حال، یافتهبه. اد همسو دارندافر

 در حد یک فرضیه است و براي آزمون این فرضیه به تحقیقات بیشتري نیاز البته این تفسیر فعالً. باعث عملکرد بهتر آنان شود

ش سر و بدن بازیکنان دگرسو و همسان کردن دو گروه به طوري شاید بتوان در تحقیقات بعدي، از طریق کنترل چرخ. است

  . که هر دو با یک زاویه دید به توپ و هدف نگاه کنند، این فرضیه را مورد آزمایش قرار داد

انحراف   میانگین  تعداد  گروه  متغیر وابسته  tآزمون 
  P  درجه آزادي  t  معیار

  دقت پرتاب  483/6  54/31  16  همسوي راست
  486/4  43/37  14  همسوي چپ

956/3  28  000/0  

(نمودار   
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هاي ما این بود که افراد همسوي چپ عملکرد پرتاب بهتري را نسبت به بازیکنان همسوي راست و بازیکنان  کی دیگر از یافتهی

با ). 1999 و همکاران، 2؛ گروندین2003، 1دان و ارزوروملوگلو(این نتایج در دیگر تحقیقات نیز تکرار شده است . و دارنددگرس

توجه به این که در بررسی جمعیت چپ دست در میان بازیکنان نخبه، بازیکنان چپ دست به طور معناداري بیشتر بودند، این 

برتري را یک مزیت بدانند و بیان کنند بازیکنان چپ دست یک مزیت ذاتی نسبت نتایج باعث شد تا برخی از متخصصین چپ 

تري دارند، از این   چپ دست نیمکره راست توسعه یافتهمحققان معتقدند با توجه به این نظریه که افراد. به دیگر بازیکنان دارند

همچنین افراد چپ دست از یک مزیت . دهند بهتر از افراد راست دست انجام میرو اعمال حرکتی، توجهی و فضائی را نیز 

این موضوع نشان ). 2000هولتزن، (باشند  فضائی برخوردار می-کتی و بینائی حر- آناتومیکی در اجراي تکالیف بینائی- عصبی

و این چالش دهنده این مطلب است که افراد چپ دست یک جمعیت زیاد ناهمگون هستند که باید خود را با شرایط وفق دهند 

  ).  2002نوروزیان و همکاران، ( باشد یهاي آنها موثر م ر باال بردن توانایید

و کنند که آثار اجرا  کید میأتحقیقات یادگیري حرکتی ت. دي استک تفسیر دیگر، تفاوت اجرا و یادگیري بازیکنان مبتی

اشمیت و لی، ترجمه (دگیري نسبت دادار نسبتا دائمی یاتوان اثرات موقتی اجرا را به آث یادگیري از هم جدا هستند و نمی

هاي اکثر تحقیقات بازیکنان مبتدي هستند که هنگام اجراي تحقیق، تجربه قبلی در  آزمودنی). 1387لب و قاسمی، حمایت ط

ن تنها اجراي در چنین حالتی محققی. گیرد در یک جلسه مورد ارزیابی قرار میزمینه پرتاب ندارند و عملکرد پرتابی آنها 

این . کنند و تمامی تفاوت موجود بین دو گروه همسو و دگرسو ناشی از اثرات موقتی اجراست گیري می نان را اندازهبازیک

ه دگرسو تغییر کند و احتمال وجود دارد که بازیکنان با اعمال تمرینات قبلی و اجراي آزمون یادداري، برتري اجرا به سود گرو

تواند  آیا تمرین می. قین این حوزه باشدتواند ایده تحقیقی مناسبی براي محق ، این میبه هر حال.  مشاهده نشودراتیا این تغیی

هاي میان بازیکنان همسو و دگرسو را به حداقل رسانده و یا نتایج دیگري را به بار آورد؟ پاسخ این سواالت به تحقیقات  تفاوت

  . آینده بستگی دارد

ثیرگذار بر أبازیکنان عاملی تشود این است که آیا ممکن است سطح مهارت  گر، سوال که در این قسمت مطرح میاز سوئی دی

تفاوت مشاهده شده در دو گروه همسو و دگرسو باشد؟ این احتمال وجود دارد که مهارت پایین بازیکنان مبتدي منجر به اتکاي 

شود که  یپذیرد، باعث م  ناهوشیارانه انجام می به صورت کامالًآنان به بینایی برتر و دست برتر آنان شود و این اتکا که احتماالً

در واقع این تفسیر براي بازیکنان دگرسو . یندهاي مربوط به اجراي افراد دچار اختالل شده و اجرا مختل شودآک سري از فری

 پایین ثیر قرار داده و سطحأتواند اجراي آنان را تحت ت اطع بودن دست و چشم برتر آنان میصادق است به نحوي که متق

هاي   دست و اعضاي مجري حرکت با یافتهالبته اتکاي بازیکنان به چشم و. شود نان نیز موجب تشدید این شرایط میمهارت آ

                                                
1  Dane & Erzurumluoglu 
2  Grondin 
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مرحله کالمی (کنند که بازیکنان در ابتداي یادگیري  تا هستند و از این ایده حمایت میتحقیقی در مورد خودکاري در یک راس

اشمیت و لی، ترجمه حمایت طلب و قاسمی، (متکی هستند تا به راهبردها و شیوه اجرا بیشتر به اعضاي مجري ) شناختی

  .به هرحال آزمون این فرضیات به تحقیقات تکمیلی نیاز دارد). 1387

دهند اگر چه سایر عوامل ممکن است بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال  یق حاضر و مطالعات مشابه نشان میبه طور کلی نتایج تحق

 دست نیز باید به طور جدي به عنوان عامل مهمی در میزان دقت پرتاب آزاد بسکتبال -باشند، اما الگوي برتري چشماثرگذار 

 دست -بدین معنی که، همسوئی چشم. تواند کاربردهاي آموزشی نیز داشته باشد ها می همچنین این یافته. نظر گرفته شوددر 

شود مربیان بسکتبال در انتخاب و گزینش بازیکنان  نجر گردد، لذا توصیه میبسکتبال مبه دقت بیشتري در اجراي پرتاب آزاد 

هاي بازي و تمرین، همسویی و دگرسویی چشم و دست را مورد توجه قرار  ا شناسایی کرده و در طراحی سیستماین افراد ر

  .دهند

  

  گیري نتیجه

نتایج بار این . هتري را نسبت به بازیکنان دگرسو دارنددهد که بازیکنان همسو عملکرد پرتاب ب هاي این تحقیق نشان می افتهی

ک مزیت ذاتی یاینکه این برتري . شود تر، یک مزیت براي پرتاب محسوب میدست بر کند که همسویی چشم و دیگر اثبات می

 در زمینه مقایسه شاید با بررسی الگوي بینایی بازیکنان و تحقیقات بنیادي. و یا اکتسابی است، به تحقیقات بیشتري نیاز است

کنیم که عملکرد بازیکنان همسو و دگرسو در  همچنین ما پیشنهاد می.  پاسخ دادبازیکنان همسو و دگرسو بتوان به این سوال

همچنین به . شودهاي میان دو گروه و اساس آن  رار گیرد و باعث فهم بیشتر تفاوتدو حالت اجرا و یادگیري مورد بررسی ق

یري براي تحقیقات گ فاده از یک تکلیف آزمایشگاهی هدف اختالف بین عملکرد افراد همسو و دگرسو، استتر منظور بررسی دقیق

  .شود آینده توصیه می

  

  منابع

، مترجمان مهدي نمازي زاده و محمد کاظم "از اصول تا تمرین: ادگیري حرکتی و اجرای"). 1385. (اي. اشمیت، ریچارد .1

  .، تهران)سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، انتشارات )چاپ پنجم(واعظ موسوي 

، مترجمان رسول حمایت طلب و عبداهللا "ادگیري و کنترل حرکتیی"). 1387. (لی، تیموتی دي. اي. اشمیت، ریچارد .2

  .قاسمی، انتشارات علم و حرکت، تهران

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

43  بسکتبال کنان ی دست بر دقت پرتاب آزاد باز-مقایسه اثر همسوئی و دگرسوئی چشم 

، مترجمان حسن خلجـی و  "رویکردي در طول عمر: انرشد حرکتی انس"). 1384. (دي. گریگوري و ایساکس، الري.پاین، وي  .3

 .داریوش خواجوي، انتشارات دانشگاه اراك

مقایسه دقت پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان همسو و دگرسو از لحاظ چشم و دسـت، پایـان نامـه                  ). 1386. (رضائیان، فرزانه  .4

  .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

، ترجمه حسن مرتضوي، انتـشارات سـنبله،        "از دیدگاه روانشناسی عصبی   : یادگیري و کنترل حرکتی   "). 1378. (سیج، جورج  .5

 .مشهد

 .اب، بامداد کتافسانه سنه، حمیدرضا طاهري، مترجم، مهدي نمازي زاده ، مترجمان" رفتار حرکتی"). 1383. (کلوکا، دارلین .6

7. Aftabi, G.R. Moghaddam, A. Rezaee, M. Salehian, M. (2011). Performance comparison of the right and left 

basketball lay-up in hand and foot ipsilateral and contralateral conditions", Annals of Biological Research. 2 

(3), 438-441 

8. Barut C. Ozer C.M. Sevinc O. Sumbuloglu V. Kudak H. ().Relationship between hand and eye 

preferencesNeurology Psychiatry and Brain Research.. 

9. Barut.C Sevinc.O Ozer.C.M Sumbuloglu. (). Hand-grip strengths in right-and left-handers with 

different degrees of hand preferences Neurology Psychiatry and Brain Research.. 

10. Classe, JG. Daum, K. Semes, L. Wisniewski, J. Rut stein, R. Alexander, L. Beisel, J. Mann, K. Nawakowski, 

R. Smith, M. & Bartolucci, A.()."Association between eye and hand dominance and hitting, fielding a 

pitching skill among players of the Southern Baseball League", J AmOptom Assoc. . 

11. Coren, S. (9). "Sensor motor performance as a function of eye dominance and handedness", Percept Mot 

Skills..  

12. Dane, S & Erzurumluoglu, A. (). "Sex and handedness differences in eye-hand visual reaction times in 

handball players", Int J Neurosci, . 

13. Grondin, S. Guiard, Y. Ivry, RB. & Koren, S. (). Manual laterality and hitting performance in major 

league baseball", J Exp Psycho Hum Percept Perform..  

14. Grouios, G. Tsorbatzoudis, H. Alexandris, K. & Barkoukis, V.(). "Do left-handed competitors have an 

innate superiority in sports?" Percept MotrSkills.Pt.  

15. Grouios, G. Loupos, D. Koidou, I & Tsorbatzoudis , H. (2002). “Free throw shooting accuracy as a function 

of eye-hand dominance, “Journal of Human Movement Studies. 43: 377-385. 

16. Holtzen, DW. (). "Handedness and sexual orientation", J Clin Exp Neuropsychol. . 

17. Jeannerod M (1988). The neural and behavioral organization of goal-directed movements. Clarendon Press, 

Oxford 

18. Laborde S Dosseville FELeconte P Margas N. ().Interaction of hand preference with eye dominance 

on accuracy in archery Percept Mot Skills.. 

19. Mori, S. Iteya, M. & Gabbard, C. (). "Hand preference consistency and eye-hand coordination in young 

children during a motor task", Percept Mot Skills..  

Archive of SID

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/919-7879255-3998861?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/919-7879255-3998861?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/919-7879255-3998861?search-alias=books&author=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/919-7879255-3998861?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%86%D9%87&select-author=author-exact
www.SID.ir


www.SID.ir

 1391، پاییز 8لنامه تحقیقات علوم ورزشی، سال دوم، شماره فص                                                                                    
        

 

44

20. Noroozian, M. Lotfi, J. Gassemzadeh, H. Emami, H & Mehrabi, Y. (). "Academic achievement and 

learning abilities in left-handers: guiltor gift?" cortex. . 

21. Portal JM, Romano PE (1998). A review and study of athletic proficiency and eye-hand dominance in a 

collegiate baseball team. Binocular Vis Strabismus Q. 13(3): 165-166. 

22. Seiderman, A. S. & Marcus, S. E. (1989). 20/20 is not enough: The new world of vision. New York: Knopf.  

Archive of SID

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

