
فصلنامه تازه های علوم شناختی
سال 18، شماره2، تابستان1395

Advances in Cognitive Sceince

Vol. 18, No. 2, 2016

مقایسه و بررسي پرتاب آزاد بسکتبال دانش آموزان پسر همسوي و 
دگرسوي از نظر دست و چشم برتر

مقدمه: هدف از این پژوهش مقایس��ه میزان دقت پرتاب آزاد بس��کتبال دانش آموزان پس��ر همسو و 
دگرسو از نظر چشم و دست مي باشد. روش: تعداد 60 نفر شرکت کننده از دانش آموزان پسر سال 
سوم متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد که داوطلب و واجد شرایط انتخاب و با توجه 
به همس��ویي و دگرسویي به دو گروه طبقه بندي شدند. تکلیف مورد نظر دقت پرتاب آزاد بسکتبال 
از نقطه پنالتي یا شوت یک دست بود. شرکت کنندگان پس از آموزش طي 5 روز متوالي در هر روز 
30 پرت��اب انج��ام دادند و پس از آن 10 پرتاب دیگ��ر به عنوان امتیاز دقت پرتاب آزاد در نظر گرفته 
ش��د. یافته ها: نتایج نهایی نشان داد بین عملکرد پرتاب دو گروه همسو و دگرسو اختالف معناداري 
وجود دارد  (P=0/ 50، F=24/821).  نتيجه گيري: با شناخت ویژگي ها و خصوصیات افراد، مي توان 
فعالیت هاي مورد نظر را بر اساس تفاوت هاي فردي ورزشکار طراحی کرد که منجر به تسریع در رشد 

و تعالي ورزشکاران می شود.  
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The assessment and comparison of free throw basket-
ball in male school students and hand-eye dominance

Introduction: The aim of our study was to compare the accuracy of free-
throw in basketball among Hand-Eye coordinated and uncoordinated students.     
Method: 60 students of 3rd grade in high school were selected in Mashhad, 
Iran.	Subjects	were	 classified	based	on	whether	 they	had	hand-eye	 coordina-
tion. The task was the accuracy of basketball free-throw from penalty era using 
one hand. All participants received ongoing training for 5 days, with 30 throws 
and after that did the task 10 times for the accuracy of their throwing. Results: 
The	analysis	revealed	a	significant	difference	between	hand-eye	coordinate	and	
uncoordinated	subjects	(p=0.005,   F=24.82). Conclusion: By understanding the 
individual characteristics and features, athletic training can be designed based on 
the individual differences leading to accelerated progress in the acquired athletic 
skills. 
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شدن رش��د کنترل حرکتی می شود از میان ا ندام برتري، 
معموالً چش��م و دست برتر و ارتباط آنها به دلیل اهمیتی 

که دارند بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است(3).
چشم برتري عبارت است از توانایی یکی ازچشمها براي 
رهبري چش��م دیگر در انجام وظایفی که مستلزم ردیابی 
و تثبیت بینایی است. این باور وجود دارد که رشد برتري 
چش��می در اوایل زندگی تثبیت می شود(2). پژوهش ها 
درمورد چشم برتري نش��ان داده است که چشم برتر در 
طول فرایند اجراي مهارت هاي ورزش��ی، چشم دیگر را 
وادار به کارهاي تثبیتی، توجه و ادراک می کند و پیوسته، 
وظای��ف هدف من��دي را انجام می ده��د(4). در یکی از 
نخس��تین درمورد چش��م برتري، لوند گزارش نمود که 
وقتی افراد از چشم برتر خود استفاده می کنند، در تکلیف 
هدف گیري به نتایج بهتري دست می یابند(5) نادسون نیز 
بیان نمود که چش��م غالب چند میلی ثانیه زودتر از چشم 
دیگر اطالعات را به مغ��ز انتقال می دهد و درپژوهش ها 

بصري مقدم است(3).
جون��ز و همکاران  ه��م در پژوهش خود گزارش کردند 
که یادگیري مهارت تیراندازي با برتري چش��م در ارتباط 
بوده و افراد همسو، این مهارت را آسانتر از افراد دگرسو 
یاد می گیرند(6). همچنین، شنورگزارش نمود که اشیا از 
طریق چشم برتر بهتر تمیز داده می شوند؛ بنابراین، هدفی 
که به وس��یلۀ چشم برتر دیده می ش��ود بارزتر از هدفی 

است که به وسیلۀ چشم غیربرتر دیده می شود(7).
عالوه بر چشم برتر، دست برتري نیز داراي اهمیت بوده 
و مورد بررسی قرار گرفته است. دست برتري را می توان 
گرای��ش عمومی افراد ب��راي توزیع نابراب��ر مهارت هاي 
حرکتی بین دس��ت چپ و راست تعریف نمود. مدلهاي 
ژنتیکی دس��ت برتري پیشنهاد می کنند که ژنها، وجود یا 
عدم وجود تقارن را نس��بت به جهت آن تحت تأثیر قرار 
می دهند(8). در همین راس��تا، هیورا و همکاران حداکثر 
قدرت انقباضی دس��ت برتر را به طور معناداري بیشتر از 
دست غیربرتر دانس��ته. یاماموتو بیان نمود که واحدهاي 
حرکتی و تارهاي تند انقباض بیش��تري توس��ط دس��ت 

مقدمه
زندگی انس��ان با ظرفیتی از حرکات ماهرانه شکل گرفته 
اس��ت. مهارت هاي حرکتی، فرات��ر از اینکه زندگی و بقا 
را ممکن می سازند، در واقع پایه و مبناي تمام جنبه هاي 
هستی بش��ر را تش��کیل می دهند. یک فرد عادي روزانه 
ه��زاران حرکت ماهران��ه و ارادي را انجام می دهد. این 
توانایی ه��ا، مهارت هاي حرکتی نامیده می ش��وند. کنترل 
حرکتی ش��امل مطالعه س��از وکارهاي عصب��ی، رفتاري 
و زیس��ت محیطی می باشد که مس��ئول حرکت انسان و 
تعادل انس��ان اس��ت. تمام مهارت هاي حرکتی علی رغم 
سطح مهارتی که در آن اجرا می شوند، بیانگر سیستم هاي 
کنترل حرکتی می باش��ند. کنترل حرکتی مس��تلزم مطالعه 
فرآیندهاي زیربنایی مس��ئول کنترل، هماهنگی حرکت، 
تع��ادل، س��ازماندهی و اج��راي مهارته��اي حرکتی نیز 
می باش��د. مطالعه چگونگی یادگی��ري مهارتهاي حرکتی 
افراد براي رفع نیازها و عالئق بیشمارش��ان، حوزه مهمی 
از مطالعات پژوهش��ی را تشکیل می دهد. کنترل حرکتی 
یکی از زمینه هاي پژوهشی با محور مهارت هاي حرکتی 
می باشد. دانش��ی که بر محور مطالعه علمی باشد، امري 
ضروري جهت عملکرد حرفه اي در بسیاري از زمینه هاي 
مرتب��ط با مهارت هاي حرکتی از جمله مربیگري تیمهاي 
ورزشی، آموزشهاي ورزشی، تدریس تربیت بدنی و کار 

درمانی و تن درمانی و... می باشد(1).
یکی از عوامل فردي تأثیرگذار بر عملکرد ورزشی افراد، 
برتري جانبی اس��ت که به معناي اس��تفادة بیشتر از یک 
دست، یک پا و یا یک چشم می باشد. هرگاه دست، پا و 
چش��م برتر همگی در یک طرف بدن قرار گرفته باشند، 
برت��ري جانب��ی همس��و و در غیر این صورت، دگرس��و 

خواهد بود(2). 
یکی از تظاهرات رفتاري بسیار آشکار برتري جانبی مغز، 
عدم تقارن حرکتی1 اس��ت. در واقع اگرچه بدن انس��ان 
و نیمک��ره هاي مغ��ز در ظاهر کلی، متقارن اس��ت، ولی 
اندام هاي قرینه حرکتی) دس��ت و پا (و حس��ی) چش��م 
و گوش (به روش��ی غیر متق��ارن به کار می روند. تثبیت 
 Motor asymmetry -1برتري اندام هاي فوقانی و تحتانی و چش��م موجب کامل 
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عباس گل نژاد و همکاران 

داراي الگوي دگرس��ویی چشم و دس��ت غالب، برتري 
خاصی ب��ر توپ زنهاي با الگوي چش��م و دس��ت برتر 
همس��و دارن��د (14). به گفت��ۀ آزمار در ورزش��هایی که 
افراد رودرروي هم قرار می گیرند (مانند شمش��یربازي، 
بوک��س و تنی��س روي می��ز) افراد با الگوي دگرس��و به 
دلیل این که مس��یرهاي عصبی چش��م و دست برترشان 
در یک نیمکره اس��ت (که این باعث کاهش زمان عکس 
العمل در آنها می ش��ود)، نسبت به افراد با الگوي همسو 
موفق تر عمل می کنند(15). ازطرف��ی، رازقی و تقی زاده 
نی��ز عنوان کردند که تفاوت معن��اداري در عملکرد افراد 
داراي چش��م و دست برتر همسو و دگرسو به ترتیب در 
اجراي مهارتهاي پرتاب دارت وفورهند و بک هند تنیس 
روي میز وج��ود ندارد (16،3). ای��ن یافته هاي متناقض 
درخص��وص اختالف س��طح عملکرد مهارت��ی افراد با 
الگوي چشم و دست برتر همسو و دگرسو در مهارتهاي 
مختلف ورزش��ی، اهمیت و ضرورت پژوهشهاي بیشتر 

در این زمینه را مورد تأکید قرار می دهد.
با توجه به آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که الگوي 
همسویی و دگرس��ویی چشم و دست برتر وتعامل میان 
آنها می تواند در یادگیري و اکتس��اب مهارتهاي حرکتی 
مؤثر واقع ش��ود و بیان کنندة تفاوته��اي فردي افراد در 

زمینۀ یادگیري مهارتهاي ورزشی باشد. 
همان طور که ادبیات پژوهش��ی نشان می دهد یافته هاي 
متفاوت��ی در زمینه مقایس��ه عملکرد حرکت��ی دو گروه 
همسو و دگرسو وجود دارد. برخی یافته ها ادعا می کنند 
که افراد همس��و عملکرد بهتري نس��بت به افراد دگرسو 
دارن��د؛ در مقابل این یافته ها، ع��ده اي دیگر از محققین 
نش��ان داده ان��د که عملکرد افراد دگرس��و برت��ر از افراد 
همسو است و تعامل میان چشم ودست برتر به نفع افراد 
دگرسو می باشد. جالب توجه اینکه برخی تحقیقات هیچ 
ک��دام از دو گ��روه را برتر نمی دانند و عن��وان می کنند 
که هی��چ تفاوتی میان عملکرد حرکت��ی دو گروه وجود 
ندارد. به هر حال، این یافته هاي متناقض این سوال را به 
وج��ود می آورد که کدام گروه و کدام یک از حالت هاي 
چش��م و دس��ت برتر، در عملکردهاي پرتابی بهتر عمل 

برتر نسبت به دست غیربرترفراخوانی می شود(3،2). در 
همی��ن زمینه، مطالعاتی درم��ورد تفاوتهاي جانب برتري 

دست بین ورزشکاران انجام شده است.
پوترمن نشان داد که نسبت دروازه بانان و مدافعان هاکی 
ضرب��ه زنندة چپ دس��ت برتر، بیش��تر از دروازه بانان و 
مدافعان راس��ت دس��ت برتر می باش��د(9). ریس به این 
نتیجه رس��ید که شمش��یربازان چپ دس��ت برتر، داراي 
مزیت بیشتري نسبت به حریفان راست دست شان هستند 

.(10)
از آنچه ذکر ش��د می توان استنباط کرد که چشم و دست 
برت��ري از عوام��ل مؤث��ر در اجراي مهارتهاي ورزش��ی 
محسوب می شوند؛ اما آنچه که از دیدگاه پژوهشگران در 
راس��تاي اندام برتري بسیار مهم می باشد، تعامل چشم و 
دست برتر و به طورکلی، همسویی و دگرسویی چشم و 
دست برتر در اجراي مهارتهاي ورزشی گوناگون است. 
گریوس و همکاران در پژوه��ش خود نتیجه گرفتند که 
افراد همس��و نسبت به افراد دگرس��و، در مهارت پرتاب 
آزاد بسکتبال بس��یار آسانتر می توانند چشم برتر، دست، 
توپ و تور را در یک خط مستقیم تطبیق دهند(11). تین  
عنوان کرد که بازیکنان گلف با الگوي چش��م و دس��ت 
برتر همس��و، میانگین نمرات بهتري نسبت به بازیکنان با 
الگوي دگرسو کسب می کنند(3). البورد و همکاران نیز 
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دقت تیراندازان 
مبتدي با الگوي همس��ویی چش��م و دست برتر، دقیق تر 
از الگوي چش��م و دس��ت برتر دگرس��و می باشد(12). 
درمقابل، یافته هاي متناقضی وجود دارد که با نتایج فوق 
همخوانی ندارد و عملکرد افراد با الگوي چشم و دست 
برتر دگرس��و را نس��بت به افراد با الگوي چشم و دست 

برتر همسو برتر دانسته اند.
رن  بیان نمود که در مهارتهایی مانند پرتاب آزاد بسکتبال، 
پرتاب دارت و ضربه زدن به توپ بیسبال، به دلیل اینکه 
س��اعد و دست ش��وت کننده در مقابل چشم همسو قرار 
می گیرن��د در (س��مت همس��و)، این امر باع��ث برتري 
افراد دگرس��و در اجراي این مهارتها می شود(13). آدامز 
گزارش نمود که مربیان بیس��بال عقیده دارند توپ زنهاي 
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میدان��ي در بین آزمودني هاي انس��اني انج��ام گرفت، با 
انتخاب داوطلبانه ش��رکت کنندگان و کنت��رل متغیرهاي 
فرعي حذف محدودیتها س��عي بر این بوده است روایي 
تجرب��ي تحقیق افزایش یابد. برای انتخ��اب آزمودنیها با 
اس��تفاده از روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از سه 
دبیرس��تان وارد مطالعه ش��دند. ش��رکت کنندگان در این 
پژوهش دانش آموزان پسر س��ال سوم متوسطه آموزش 
و پرورش ناحیه ش��ش ش��هر مش��هد بودند که در سال 
تحصیلي93-92 ثبت نام کرده بودند. شرکت کنندگان در 
مورد انجام تکلیف مربوطه هیچ گونه تجربه اي نداش��تند، 
ویژگیهاي ش��رکت کنندگان این ب��ود که همه آنها از نظر 
س��ن و قد و پایه تحصیلي یکس��ان بودند، افراد با س��ن 
حدود 18س��ال در نظ��ر گرفته ش��دند و دامنه قد دانش 

آموزان  بین 165- 175 سانتیمتر در نظرگرفته شد.
ابزار و تجهيزاب: پرسشنامه دست برتري مورد استفاده 
در تحقیق پرسش��نامه آنت در مقیاس 5 ارزش��ی لیکرت 
می باش��د(17). اعتبار این پرسشنامه 80 درصد و پایایی 
آن 86 درصد تعیین گردیده اس��ت. چش��م برتر افراد نیز 
توس��ط کارت س��وراخ دار تعیین ش��د. این کارت مربع 
ش��کل با ابعاد 25 س��انتیمتر و با س��وراخی به قطر0/5 
س��انتیمتر می باش��د ش��رکت کننده ها از طریق آن دوبار 
هدفی را در فاصلۀ دو متري مشاهده کردند و چشم برتر 

توسط آزمونگر ثبت شد(18).
روش ان��را: به منظور بررس��ی تف��اوت اجراي هر یک 
از گروه ه��اي تجربی در ی��ک مقطع زمان��ی کوتاه و به 
منظ��ور جلوگی��ري از آثار یادگیري حرک��ت هر یک از 
شرکت کنندگان 30 پرتاب آزاد در قالب سه ست 10تایی 
از نقطه پنالتی بس��کتبال اجرا کردند. نحوه امتیازدهی به 
این گونه بود که اگر توپ داخل س��بد می ش��د 5 امتیاز، 
اگر به حلقه برخورد می کرد 3 امتیاز، اگر به حلقه و تخته 
برخ��ورد می کرد 2 امتیاز، اگر به تخته برخورد می کرد 1 
امتی��از و اگر به بیرون می رفت صفر امتیاز در نظر گرفته 

می شد(11).
روش تجزی��ه و تحلي��ل داده ها: ب��راي تحلیل آماري 
اطالعات خام از آمار توصیفی و اس��تنباطی استفاده شد. 

م��ی کنند؟ ممکن اس��ت که تن��وع یافته ه��ا، مربوط به 
ماهیت تکلیف، س��طح مه��ارت بازیکنان، ن��وع اجراي 
تحقیق و تعداد نمونه ها باش��د. به هر حال براي روش��ن 
ش��دن نتایج این حیطه به تحقیقات بیش��تري نیاز است؛ 
تحقیقاتی که بتوانند این یافته ها را در نمونه هاي مختلف 
و بوس��یله کنترل بیش��تر متغیرهاي تحقیق آزمایش کنند. 
ب��ا این هدف، تحقیق حاضر به بررس��ی عملکرد پرتاب 
آزاد دانش آموزان پرداخته است. هدف از انجام پژوهش 
حاضر این اس��ت که عملکرد پرتاب را در گروه همس��و 
و دگرس��و آزاد دانش آموزان بوسیله تکلیف پرتاب آزاد 
بسکتبال مورد مقایس��ه قرار دهد. پیش بینی ما این است 
که افراد همس��و عملکرد بهتري را نسبت به افراد دگرسو 

داشته باشند.
پرسش هاي پژوهش:

پاسخ به این س��ئوال که آیا همسویي و دگرسویي چشم 
و دس��ت افراد مي تواند دقت پرتاب ضربات پرتاب آزاد 
بسکتبال را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر ازسه جهت حائز 

اهمیت مي باشد:
آم��وزش  روش ه��اي  در  را  ت��ازه اي  کاربرده��اي   .1

مهارت هاي ورزشي را بوجود مي آورد .
2. زمینه هاي تازه و مفیدي را براي تحقیق فراهم مي آورد.
3. پاسخ به یک سئوال علمي را براي بشر فراهم مي آورد.  

فرضيه هاي تحقيق:
با توجه به اهداف کلي و اختصاصي تحقیق، فرضیه هاي 

زیر براي پژوهش حاضر به شرح ذیل مي باشد. 
فرضی��ه اول: بین دق��ت پرتاب آزاد دانش آموزان پس��ر 

همسو و دگرسو تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضی��ه دوم: بی��ن دقت پرتاب آزاد دانش آموزان پس��ر 
همسوي راست وهمسوي چپ تفاوت معناداري وجود 

دارد.

روش
در تحقیق��ات عل��وم رفت��اری و تربیت��ی ح��ذف کامل 
محدودیت ه��ا و کنترل همه متغیرها امکان پذیر نیس��ت.
ل��ذا در پژوهش حاضر از نوع نیم��ه تجربي و به روش 
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فرضيه اول:
ف��رض صفر: بی��ن دقت پرتاب آزاد دانش آموزان پس��ر 
همسو و دگرسو تفاوت معناداري وجود ندارد                                 
فرض مقاب��ل: بین دقت پرتاب آزاد دانش آموزان پس��ر 

همسو و دگرسو تفاوت معناداري وجود دارد
براس��اس نتایج بدس��ت آم��ده از جدول (1 ) مش��اهده 
مي ش��ودکه میانگی��ن دقت پرت��اب بس��کتبال را در بین 
دانش آموزان همس��و و دگرس��و از نظر چش��م و دست 
نش��ان می دهد. همانطور که مالحظه می شود، میانگین و 
انحراف استاندارد عملکرد پرتاب گروه همسو (55/37) 
و انح��راف اس��تاندارد (3/95 )  و این مقادیر براي گروه 
دگرس��و به ترتیب میانگین(31/51) و انحراف استاندارد   
(3/51 ) می باشد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس 
یک راهه در جدول ش��ماره (2) نشان مي دهد که مقدار 
F محاس��به ش��ده (F =24/821  ) در سطح آلفاي 0/05 
 (p>0/05) با درجه آزادی (3 و 86) معني دار مي باش��د
ل��ذا فرض صفر رد مي ش��ود و در نتیجه فرض یک را با 
توج��ه به نتایج بدس��ت آمده مي پذیری��م بدین معني که 
با 0/95 اطمینان مي ت��وان نتیجه گرفت بین دقت پرتاب 
آزاد دانش آموزان پسر همسو و دگرسو تفاوت معناداري 

وجود دارد. 

از آمار توصیفی براي محاس��به ش��اخص هاي مرکزي و 
پراکندگی مقیاس هاي کمی اس��تفاده شد. در بخش آمار 
اس��تنباطی نیز ب��راي اطمینان از طبیعی ب��ودن داده ها از 
آزمون کولموگروف اس��میرنف و براي مقایسه میانگین 
امتیاز پرتاب بس��کتبال در دو گروه همس��و و دگرس��و 
ب��ا توجه به پذیرفت��ن پیش فرض هاي آم��ار پارامتریک 
(طبیع��ی ب��ودن داده ها) از روش آم��اري آزمون تحلیل 

واریانس استفاده شد. 

یافته ها
مطالعه حاضر بر روي دانش آموزان پس��ر س��ال س��وم 
متوسطه آموزش و پرورش  ناحیه شش مشهد (30 همسو 
و 30 دگرس��و) بوده است. قبل از آزمون فرضیه ها، براي 
اطمین��ان از طبیعی بودن داده ه��ا از آزمون کولموگروف 
  p>0/05 اسمیرنف استفاده شد به طوري که ارزش های
دلیل��ی براي طبیعی بودن داده ها بود. توزیع امتیاز پرتاب 
دانشجویان همس��و و دگرسو به ترتیب با (p<0/128 و   
P<0/325) نرمال بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک 
راهه و آزمون تعقیبی شفه نشان داد بین دقت پرتاب آزاد 
بسکتبال افراد همس��و و دگرسو تفاوت معنی داري بود. 
که نشان دهنده عملکرد بهتر همسوها نسبت به دگرسوها 

(p>0/05).می باشد

جدول شماره 1- اطالعات توصيفی مربوط به گروه های دانش آموزان پسر همسو و دگرسو
متغیر وابسته امتیاز

گروه دانش آموزان )دقت پرتاب(ميانگينانحراف استانداردتعداد
 دانش آموزان پسر همسو303/9537/55
دانش آموزان پسر دگرسو3031/5131/51
دانش آموزان پسر همسو چپ152/5139/92
دانش آموزان پسر همسو راست153/1236/04
کل904/6635/68

فرضيه دوم:
ف��رض صفر: بی��ن دقت پرتاب آزاد دانش آموزان پس��ر 
همسوي راست و همسوي چپ تفاوت معناداري وجود 

ندارد

فرض مقاب��ل: بین دقت پرتاب آزاد دانش آموزان پس��ر 
همسوي راست و همسوي چپ تفاوت معناداري وجود 
دارد. همچنین نتایج تحقیق نش��ان داد، بین دقت پرتاب 
آزاد بس��کتبال افراد همس��وي) راس��ت چش��م و دست 
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جدول ش��ماره (2) نش��ان مي دهد که مقدار F محاسبه 
شده (F =24/821 ) در سطح آلفاي 0/05 با درجه آزادی 
(3 و 86) معني دار مي باش��د (p>0/05) لذا فرض صفر 
رد مي ش��ود و در نتیجه فرض ی��ک را با توجه به نتایج 
بدس��ت آمده مي پذیریم بدین معني که به 0/95 اطمینان 
مي توان نتیجه گرفت بین دقت پرتاب آزاد دانش آموزان 
پس��ر همس��و و راست و همس��و چپ تفاوت معناداري 
وج��ود دارد. که نش��ان دهنده عملکرد بهتر همس��وهاي 

راس��ت برتر (و همسوي) چپ چشم و دست چپ برتر 
(تفاوت معنی دار به نفع افراد همسوي چپ وجود دارد. 
همانطور که در جدول شماره 2 مالحظه می شود میانگین 
و انح��راف اس��تاندارد عملکرد پرتاب گروه همس��وي 
راس��ت ( 36/0400) و انحراف اس��تاندارد (3/1253) و 
این مقادیر براي گروه همس��وي چپ به ترتیب میانگین   
(39/9230) و انحراف اس��تاندارد (2/51398) می باشد. 
همچنی��ن نتایج آزم��ون تحلیل واریانس ی��ک راهه در 

جدول شماره2- آزمون اثرات بين گروهی در تحليل واریانس یك راهه
متغیر وابسته امتیاز

منبعمجموع مجذوراتدرجه آزادیميانگين مجذوراتمقدار Fسطح معنی داری
تصحیح مدل0/00024/821299/3443898/033
مقدار ثابت0/0008721/504105182/3251105182/325
پرتاب توپ بسکتبال0/00024/821299/3443898/033

خطا12/060861037/172
کل90116548/645
کل تصحیح شده891935/205

جدول 3- نتایج آزمون پي گيري شفه  براي مقایسه ميانگين دقت پرتاب آزاد دانش آموزان  پسرهمسوودگرسوتفاوت
Scheffe

فاصله اطمينان 0/95 

پرتاب )I(پرتاب )J(   تفاوت ميانگين ها )I-J(خطاي استانداردسطح معنی داری کرانه پایين ترکرانه باالتر
8/59933/48540/0000/8966704233*2

1 0/7666-5/49660/2080/09819-2/365003

4/6506-1/61260/5931/098191/529004

-3/4854-8/59930/0000/89667-6/04233*1
2 -5/2757-11/53900/0001/09819-8/40733*3

-1/3917-7/65500/011/09819-4/52333*4
5/4966-0/76660/2081/098192/365001

3 11/53905/27570/0001/098198/40733*2
7/50010/26790/301/268083/88400*4
1/6126-4/65060/5931/09819-1/519001

4 7/65501/39170/011/098194/5233*2
-0/2679-7/50010/301/26808-3/88400*3

تفاوت میانگین  ها در سطخ   5 0/0 معنا دار است                                 1( همسو 2( دگرسو 3( همسو چپ 4( همسو راست
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چپ نسبت به همسوهاي راست می باشد.
به دلیل اینکه داده ها نشان می دهند که میانگین هاي دقت 
پرتاب دانش آموزان همسوي و دگرسو و افراد همسوي)  
راس��ت چشم و دس��ت راس��ت برتر (و همسوي) چپ 
چشم و دست چپ برتر (با هم تفاوت معنی داري دارند 
در نتیج��ه به دنبال تش��خیص ا ختالف هس��تیم تا ببینیم 
کدام دو گروه ها ا ختالف دارند. براي مقایسه میانگین ها 
از آزمون پیگیري ش��فه استفاده شد که نتایج زیر بدست 

آمده است:
همانطور که در جدول شماره (3) مالحظه می کنید آزمون 
تعقیبي ش��فه نش��ان داد که بین دقت پرت��اب آزاد دانش 
آموزان پس��ر همسو و دگرس��و تفاوت معناداري وجود 
دارد. در م��ورد فرضی��ه دوم پژوه��ش داده ها در جدول 
شماره(3) تفاوت بین که میانگین هاي دقت پرتاب دانش 
آموزان همسوي ودگرسو و افراد همسوي) راست چشم 
و دس��ت راست برتر (و همس��وي) چپ چشم و دست 
چپ برتر) را تأیید می کند. که نشان دهنده عملکرد بهتر 

همسوهاي چپ نسبت به همسوهاي راست میباشد.

نتيجه گيري
نتایج پژوهش حاضر نش��ان می دهد عملکرد پرتاب آزاد 
افراد همس��و بهتر از افراد دگرس��و می باشد. این بخش 
از نتای��ج پژوهش ب��ا یافته هاي تی��ن (2002)، البورد و 
همکاران (2009)، گرویوس و همکاران (2002)، موري 
و همکاران (2006) و نبوي و همکاران (2013) همس��و 
بوده و  ب��ا نتایج پژوهش هاي کورن (1999)، ش��یک و 
هم��کاران (1979)، آدام��ز (1965)، البی��و و همکاران 
(1998)، تق��ی زاده و هم��کاران (2013) و رازق��ی و 

همکاران (2012)، آزمار (2008) ناهمسو می باشد.
گریوس و همکاران در پژوهش خود بیان کردند که افراد 
همسو، بسیار آس��انتر می توانند چشم برتر، دست، توپ 
و تور را در یک خط مس��تقیم قرار دهند؛ بنابراین، دقت 
بیش��تري در جهت گیري، تخمی��ن فاصله و هدف گیري 
دارند؛ اما اش��خاصی که الگوي دگرسویی دارند، قادر به 
انجام این عمل مگر از طریق چرخش س��ر و تنظیم بدن 

خود نیس��تند؛ به این دلیل، خطاهاي بیش��تري نسبت به 
افراد همس��و در مهارتهاي هدف گیري مانند پرتاب آزاد 
بس��کتبال دارند(11). در نقطۀ مقابل، کورن بیان نمود که 
در مهارتهای��ی مانند پرتاب آزاد بس��کتبال، پرتاب دارت 
و ضربه زدن به توپ بیس��بال، دست ازسطح سینه باالتر 
می آید و س��اعد و دس��ت ش��وت کننده در مقابل چشم 
همس��و قرار می گیرند ک��ه باعث ایج��اد محدودیت در 
میدان بینایی (در س��مت همسو) می شود. این امر باعث 
برتري افراد با الگوي چش��م و دس��ت برتر دگرس��و در 
اجراي این مهارتها می شود. در ادامه، وي بیان می کند که 
افراد با الگوي دگرسو، مرکز ثقل نزدیکتري به خط میانی 
بدن دارند که منجر به حفظ تعادل بهتر در آنان می گردد.
براس��اس این یافته ه��ا، تعادل بدن یک��ی از عوامل مؤثر 
در اجراي مهارته��اي پرتابی و هدف گیري مانند مهارت 

پرتاب آزاد بسکتبال است(11).
البت��ه این تفس��یر فعاًل در حد یک فرضیه اس��ت و براي 
آزمون این فرضیه به تحقیقات بیش��تري نیاز است. شاید 
بتوان در تحقیقات بعدي، از طریق کنترل چرخش سر و 
بدن بازیکنان دگرسو و همسان کردن دو گروه به طوري  
ک��ه هر دو با یک زاوی��ه دید به توپ و هدف نگاه کنند، 

این فرضیه را مورد آزمایش قرار داد(4).
یک��ی دیگ��ر از یافته هاي م��ا این بود ک��ه دانش آموزان 
همس��وي چپ عملکرد پرتاب بهتري را نسبت به سایر 
دانش آموزان همس��وي راست و افراد دگرسو دارند. این 
نتای��ج در دیگر تحقیقات نیز تکرار ش��ده با توجه به این 
که در بررس��ی جمعیت چپ دس��ت در میان افراد نخبه، 
افراد چپ دست به طور معناداري بیشتر بودند، این نتایج 
باعث ش��د تا برخی از متخصصین چ��پ برتري را یک 
مزی��ت بدانند واین نکته بیان کنند که افراد چپ دس��ت 

یک مزیت ذاتی نسبت به دیگران دارند.
با توجه به رویکرد سیس��تمهاي پوی��ا می توان گفت که 
انج��ام تمرینات فراوان منجر ب��ه ایجاد ثبات در عملکرد 
مهارت��ی افراد می ش��ود. در واقع، چناچ��ه عملکرد افراد 
تنها به وس��یلۀ حافظه اداره می ش��د و تنه��ا تحت تأثیر 
نیمکره هاي مغزي بود، می بایس��تی ش��اهد اختالف میان 
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چشم و دست را مورد توجه قراردهند. 
یافته ه��اي ای��ن تحقیق نش��ان می دهد که افراد همس��و 
عملکرد پرتاب بهتري را نس��بت به افراد دگرس��و دارند. 
این نتایج بار دیگر اثبات می کند که همس��ویی چش��م و 
دس��ت برتر، یک مزیت براي پرتاب محسوب می شود. 
اینکه این برتري یک مزیت ذاتی و یا اکتس��ابی اس��ت، 
به تحقیقات بیش��تري نیاز اس��ت. شاید با بررسی الگوي 
بینایی اف��راد و تحقیقات بنیادي در زمینه مقایس��ه افراد 
همسو و دگرس��و بتوان به این سوال پاسخ داد. همچنین 
ما پیش��نهاد می کنیم که عملکرد افراد همس��و و دگرسو 
در دو حال��ت اجرا و یادگیري مورد بررس��ی قرار گیرد 
و باعث فهم بیش��تر تفاوت هاي میان دو گروه و اس��اس 
آن ش��ود. همچنین به منظور بررسی دقیق تر اختالف بین 
عملکرد افراد همس��و و دگرس��و، استفاده از یک تکلیف 
آزمایش��گاهی هدف گیري براي تحقیق��ات آینده توصیه 

می شود.
پيشنهادهای كاربردی برخاسته از تحقيق 

1. با در نظر گرفتن این که همس��ویی چشم و دست، به 
دقت بیشتری در اجرای پرتاب آزاد بسکتبال می انجامد، 
لذا توصیه می شود مربیان تربیت بدنی مدارس در انتخاب 
و گزینش افراد برای آموزش و ش��رکت در مس��ابقات، 
افراد همسو را شناسایی کرده و با تمرینات خاص آنها را 

به سطح باالتری از مهارت برسانند.
2. همچنین از آنجایی که در بین افراد همسو، همسوهای 
چپ به مراتب دقت باالتری نسبت به همسوهای راست 
داش��تند. توصیه می ش��ود، مربیان در انتخاب و گزینش 

بازیکنان به این نکته نیز توجه کنند.

دو گروه همس��و و دگرس��و در طول مراح��ل یادگیري 
می بودیم(4). اما همانطور که مش��اهده نمودیم، اختالف 
سطح عملکرد مهارتی افراد با الگوي چشم و دست برتر 
همسو و دگرس��و در طول مراحل شناختی و حرکتی در 
مرحلۀ خودکاري یادگیري مشاهده نشد. در واقع، انجام 
تمرینات فراوان و کس��ب تجربه، نق��ش عوامل محیطی 
را پررنگ ترک��رده و نقش بازنمای��ی حافظه را کم رنگ 
می کنند. این تفس��یر را می توان ب��ا یافته هاي اخیر تأیید 
کرد. سطح عملکردي افراد با الگوي چشم و دست برتر 
همسو و دگرس��و در مراحل اولیۀ یادگیري، کمتر تحت 
تأثیر محیط قرار گرفته و بیش��تر تحت تأثیر بازنماییهاي 
حافظه ایی می باش��د و منجر به اختالف س��طح عملکرد 
مهارتی بین افراد با الگوي چش��م و دس��ت برتر همسو 
و دگرس��و می شود. اما در س��طوح باالتر یادگیري و در 
مرحلۀ خودکاري، س��طح عملکرد مهارتی افراد متأثر از 
تمرین ش��ده و تمرین به عنوان یک عامل محیطی مؤثر، 

عملکرد مهارتی را تحت تأثیر قرار می دهد(2 ، 4).
به طورکلی، با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر می توان 
گفت که س��طح عملکرد اجراي مهارتها به وسیلۀ تعامل 
میان فرد، محیط و تکلیف متأثر می شود. کسب تجربه و 
تمرین می تواند منجر به همس��ان شدن سطح عملکرد و 
یادگیري آزمودنیهاي با الگوي چشم و دست برتر همسو 
و دگرسو شود و نوعی س��ازگاري در تعامل میان چشم 
و دست برتر در مرحلۀ خودکاري را به وجود می آورد.

به طور کلی نتایج تحقیق حاضر و مطالعات مش��ابه نشان 
می دهند اگر چه سایر عوامل ممکن است بر دقت پرتاب 
آزاد بس��کتبال اثرگذار باش��ند، اما الگوي برتري چشم و 
دست نیز باید به طور جدي به عنوان عامل مهمی در میزان 
دقت پرتاب آزاد بس��کتبال در نظر گرفته شود. همچنین 
این یافته ها می تواند کاربردهاي آموزشی نیز داشته باشد. 
بدین معنی که، همس��وئی چشم- دست به دقت بیشتري 
در اج��راي پرتاب آزاد بس��کتبال منجر گردد، لذا توصیه 
می ش��ود مربیان تربیت بدنی در انتخ��اب و گزینش این 
افراد را برای انجام تمرینات ورزشی شناسایی کرده و در 
طراحی سیستم هاي بازي وتمرین، همسویی و دگرسویی 
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