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 یادگیری مهارت مراحل طول در دگرسو و همسو برتر دست و چشم دارای افراد مهارتی عملکرد سطح یمقایسه

 والیبال چکشی  سرویس

 

  5فاطمه ،کشوری 4رحمان ،باقرنیا ، 3حمید ،رحمانی ، 2سعید ،ارشم ، 1شهرام ،نظرپوری
 

 ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی استادیار -2رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی تهرانگرایش  تربیت بدنی و علوم ورزشی،  دانشجوی دکتری-4 – 1

، دانشگاه حرکتی کارشناسی ارشد رفتار -5 اراکگرایش رفتار حرکتی، دانشگاه  و علوم ورزشی، کارشناسی ارشد تربیت بدنی -3خوارزمیدانشگاه 

 خوارزمی تهران

1.snazarpouri@yahoo.com 

 مقدمه

 قدرار  بددن  طرف یک در همگی برتر چشم و پا دست، گاه هر. است افراد ورزشی عملکرد بر گذارتأثیر فردی عوامل از یکی جانبیبرتری

نشدان   اتتحقیقد  (.2،1) بدود  خواهدد  دگرسدو  صورت به جانبیبرتری صورت این غیر در نامند،می همسو را جانبی برتری باشند، گرفته

 وادار را دیگدر  چشدم  برتر، چشماین فرایند،  در. دارد گیریهدف و تعادل حرکتی، اجرای بر معین مثبتی اثرات برتری چشم کهاند  داده

 نید   برتدری  دسدت  برتدری،  اندام میان از .(3) دهدمی انجام را هدفمندی وظایف پیوسته و کندمی ادراک یا و توجه تثبیتی، کارهای به

 برتدر  دسدت  توسد   بیشدتری  انقبدا   تندد  تارهای و حرکتی واحدهای که نموده بیان( 2222) یاماموتو. است گرفته قرار بررسی مورد

 در را برتدر  دسدت  و چشم دگرسویی و همسویی تعامل محققین برتری، اندام راستای در (.2)شودمی فراخوانی برتر غیر دست به نسبت

 بدا  مبتددی  تیراندازان دقت که رسید نتیجه این به خود پژوهش در ،(2222) البورد. انددانسته مؤثر گوناگون ورزشی هایمهارت اجرای

 بدا  افدراد و شمشدیر بدازی    مید  روی تنیس چون هاییورزش در که کندمی بیان( 2222) آزمار طرفی از .(4) است دقیقتر همسو الگوی

 عمل ترموفق همسو الگوی با افراد به نسبت، است نیمکره یک در برترشان دست و چشم عصبی مسیرهای اینکه دلیل به دگرسو الگوی

 آنهدا  میدان  تعامدل  و برتر دست و چشم دگرسویی و همسویی الگوی که، گرفت نتیجه توانمی شد، بیان آنچه به توجه با .(5) کنند می

 یدادگیری  کده  اندنموده بیان( 1291) پوسنر و فیت در همین راستا،  .باشد حرکتی مهارتهای یادگیری و اجرا در مؤثر عوامل از تواند می

 آیدا  اینست که شودی که مطرح میسؤال اکنون. (1) گیردمی صورت خودکاری و تداعی شناختی، یمرحله سه طی حرکتی هایمهارت

 خودکداری  و انتهدایی  مراحدل  در تفداوت  این یادگیری، اولیه مراحل طول در دگرسو و همسو افراد عملکرد بین تفاوت وجود صورت در

 برتدر  دسدت  و چشدم  دارای افدراد  مهارتی عملکرد سطح مقایسه حاضر، پژوهش هدف بنابراین شود؟می حفظ نی  مهارت یک یادگیری

 .بود والیبال سرویس مهارت یادگیری مراحل طول در دگرسو و همسو

 روش شناسی 

نفدر از   12 ایمرحلده  چندد  تصدادفی  گیرینمونه روش به که نددبوشهرستان الشتر  ساله 19 تا 15 پسر آموزدانشآماری کلیه  جامعه 

، دارسدورا   کدارت  آزمون ادینبورگ، برتری دست پرسشنامه: شامل اطالعات گردآوری اب ار .شدند ببه عنوان نمونه پژوهش انتخاآنان 

 12 طول در ها آزمودنی .بود ایفرد والیبالچکشی  سرویس مهارتی آزمون و (جهت همگن سازی هوش آزمودنی ها) آزمون هوش ریون

 آزمدون  1 در هدا  آزمدودنی  نمدرات  میدانگین  حسب بر. رسیدند اجرا فالت به والیبال سرویس مهارت در کوششی 3122 تمرین با هفته،

 آزمدون  از اسدتفاده  بدا  هدا  داده آمداری  تحلیل و تج یه . شدند مشخص خودکاری و حرکتی شناختی، یادگیری مراحل مهارتی، اکتساب

 .شد انجام P ≤25/2معناداری سطح در واریانس تحلیل و کوواریانس تحلیل
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 یافته ها

 یادگیریوالیبال در گروه کنترل و تجربی طی مراحل  سرویسمهارتی . میانگین و انحراف معیار آزمون 1جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مراحل یادگیری(های اکتسابآزمون طی هاآزمودنی اجرای سیر پیشرفت. 1نمودار
 

 
 

 

 والیبال با استفاده از آزمون کوواریانس یادگیری مهارت سرویسمراحل طول ) گروه تجربی(، در و دگرسو.  مقایسۀ سطح عملکرد مهارتی افراد همسو 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها گروه                    

 ها آزمون

 گروه تجربی گروه کنترل

 انحراف معیار+ میانگین انحراف معیار+ میانگین

 دگرسو همسو دگرسو همسو

 35/4+95/1 29/5+42/1 49/5+21/1 21/1+12/1 پیش آزمون

 21/4+42/1 21/9+15/1 21/4+11/1 5+55/1 1اکتساب 

 31/1+11/1 31/12+45/1 22/3+21/2 33/1+32/1 )مرحله شناختی( 2اکتساب 

 45/2+25/1 32/13+13/1 92/4+14/1 15/1+45/1 3اکتساب 

 12/13+45/1 32/11+42/1 25/5+54/1 42/9+25/1 )مرحله حرکتی( 4اکتساب 

 24/11+45/1 33/19+94/1 21/5+21/1 42/9+52/1 5اکتساب 

 22/19+32/1 53/12/+21 53/5+42/1 12/9+24/1 )مرحله خودکاری(1اکتساب

 21/12+55/2 29/12+12/1 21/5+22/1 13/9+42/1 آزمون یادداری

 رحلهم
 

انحراف  میانگین تعداد گروه  

 معیار

F Sig مجذور اتا 

)مرحله 2اکتساب

 (شناختی

 592/2 221/2* 34/31 42/1 31/2 15 همسو

 34/1 322/1 15 دگرسو

)مرحله 4اکتساب

 حرکتی(

 

 411/2 221/2* 22/42 54/1 25/11 15 همسو

 52/1 13/13 15 دگرسو

)مرحله 1اکتساب

 خودکاری(

 219/2 122/2 25/1 21/1 44/12 15 همسو

 53/5 51/51 51 دگرسو
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 بحث و نتیجه گیری

 سرویس مهارت یادگیری حرکتی و شناختی مراحل در دگرسو و همسو گروه دو عملکرد بین که داد نشان پژوهش نتایج از بخشی

 ،(2222) البورد های یافته با نتایج از بخش این .بود بهتر همسو افراد عملکرد و دارد وجود معناداری تفاوت والیبال،چکشی 

. است ناهمسو( 2222)آزمارو  ،(1215) آدام  ،(1222) کورن تحقیقات نتایج با و همسو ،(2221) موریو ( 2222) گرویوس

 تطبیق مستقیم خ  یک در را تور و توپ دست، برتر، چشم توانند می آسانتر بسیار همسو افراد که نموده بیان ،(2222) گریوس

 مهارت در نموده بیان( 1222) کورن مقابل، در(. 9) دارند هدفگیری و فاصله تخمین گیری، جهت در بیشتری دقت بنابراین دهند،

 ایجاد باعث و گیرند می قرار همسو چشم مقابل در کننده شوت دست و ساعد، آید می باالتر سینه سطح از دست که هایی

 خ  به ن دیکتری ثقل مرک  دگرسو افراد که کند می بیان وی ادامه در. شود می( همسو سمت در) بینایی میدان در محدودیت

 ضرورت و اهمیت خود متناقض، تفاسیر این (.2) شود می آنان در بهترو عملکرد  تعادل حفظ به منجر که دارند بدن میانی

 و همسو الگوی با افراد عملکرد بین که داد نشان نتایج از دیگری بخش طرفی، از .رساند می را زمینه این در بیشتر تحقیقات

 البیو های یافته با نتایج از بخش این .ندارد وجود معناداری تفاوت یادگیری خودکاری مرحلۀ در برتر دست و چشم دگرسوی

 با .است ناهمسو ،(1215)آدام و  ،(1222)کورن ،(2221)موری تحقیقات نتایج با و همسو ،(2212)یگرو ب ،(1222)گوس ،(1222)

 در. شودمی افراد مهارتی عملکرد در ثبات ایجاد به منجر زیاد تمرینات انجام که، گفت توانمی پویا هایسیستم رویکرد به توجه

 اختالف شاهد بایستی بود، مغ ی هاینیمکره تأثیر تحت تنها و شدمی اداره حافظه وسیله به تنها بازیکنان عملکرد چهنچنا واقع

 افراد عملکردی سطح اختالف ،نمودیم مشاهده که همانطور اما. بودیممی یادگیری مراحل طول در دگرسو و همسو گروه دو میان

 کسب و فراوان تمرینات انجام واقع در. نشد دیده یادگیری خودکاری مرحله در حرکتی و شناختی مراحل طول در دگرسو و همسو

 . کندمی تررنگکم را اییحافظه بازنمایی نقش و کرده رنگترپر را محیطی عوامل نقش تجربه،

 یادگیری مراحل دست، و چشم دگرسویی دست، و چشم همسویی جانبی، برتری: کلیدی های هواژ
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