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. انددانستهبرترسوهمبرتردستوچشمالگويباافرادبهنسبترادگرسوبرتردستوچشمالگويبا
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سمتدر(گیرندمیقرارسوهمچشممقابلدرکنندهشوتدستوساعدکهایندلیلبه،بیسبالتوپ
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،)میزرويتنیسوبوکسبازي،شمشیرانندم(گیرندمیقرارهمرويدرروافرادکههاییورزشدر
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درمعناداريتفاوتکهنیز عنوان کردند) 1393(زادهتقیو) 2011(رازقی،طرفیاز). 15(کنندمی

ودارتپرتابهايمهارتاجرايدرترتیببهدگرسووسوهمبرتردستوچشمدارايافرادعملکرد 
اختالفخصوصدرمتناقضهايیافتهاین). 3،16(نداردوجودمیزرويتنیسهندبکوفورهند

ورزشی،مختلفهايمهارتدردگرسووسوهمبرتردستوچشمالگويباافرادمهارتیعملکردسطح
.دهدمیقرارتأکیدموردرازمینهایندربیشترهايپژوهشضرورتواهمیت

وبرتردستوچشمدگرسوییوسوییهمالگويکهگرفتنتیجهتوانمیشد بیانآنچهبهتوجهبا
کنندةبیانوشودواقعمؤثرحرکتیهايمهارتاکتسابویادگیريدرتواندمیهاآنمیانتعامل
درمهمسؤالراستا،همیندر. باشدورزشیهايمهارتیادگیريزمینۀدرافرادفرديهايتفاوت
آیاکهستاایندگرسووسوهمبرتردستوچشمباافرادحرکتیهايمهارتیادگیريباارتباط

عملکردياختالفایندگرسو،وسوهمبرتردستوچشمباافرادعملکردبیناختالفوجودصورتدر
ادامهبا،دیگرعبارتبهکند؟میتغییرتجربهوتمرینپیشرفتباهمراهیادگیريمراحلطولدر

،یادگیريۀاولیمراحلدرشدهمشاهدهاختالفصورتدرکهداردوجوداحتمالاینتمرینکردنپیدا
زمینۀدرکنونتاکهجاآناز،لذا؛یابدکاهشیادگیريخودکاريوپایانیمراحلدراختالفاین

یادگیريمراحلطولدردگرسووسوهمبرتردستوچشمدارايافرادمهارتیعملکردمقایسۀ
افرادمهارتیعملکردسطحمقایسۀهدفباحاضرپژوهشاست،نگرفتهصورتايگستردهپژوهش

) خودکاريوحرکتیشناختی،(یادگیريمراحلطولدردگرسووسوهمبرتردستوچشمداراي
.شدانجاموالیبالچکشیسرویسمهارت
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پژوهشروش
کاربرديوبنیادینهايپژوهش، در زمرةهدفلحاظازوتجربی بودهنیمهنوعازحاضرپژوهش

سوییهمشرایطدودرتجربیوکنترلگروه(مستقلمتغیربهتوجهباحاضرپژوهشطرح. باشدمی
مهارتیادگیريمراحلطولدرهاآزمودنیمهارتیعملکردسطح(وابستهمتغیرو) دگرسوییو

فاصلحدکهبودکنترلگروهباآزمونپسوآزمونپیشطرحصورتبه) والیبالچکشیسرویس
فراهمشدهتعیینپیشازپروتکلبامطابقتمرینیهايفرصتووالیبالسرویسمهارتآموزشهاآن
مهارتیادگیريیندافرحرکتی،کنترلویادگیريحوزةهايپژوهشبامطابق،دیگرعبارتبه. شد

ازآندرکهگرفتانجامآزمونپسوآزمونمیانآزمون،پیشطرحباوالیبالچکشیسرویس
وتمرینیپروتکلبامطابقمشخصتمرینیجلساتازبعد) آزمونمیانعنوانبه(اکتسابهايآزمون

پژوهشآماريۀجامع). 17،18(شداستفاده) آزمونپسعنوانبه(یادداريآزمونهمرحلیکنیز 
هايپایهدر92-93تحصیلیسالدرالشترشهرستانۀسال17تا15پسرآموزاندانشۀکلیشامل
کهبودآموزشاند60شاملپژوهشنمونۀ. بودندنفر1545تعدادبهدبیرستانسومودوماول،

شهرستانمدرسۀنهمیانازکهترتیباینبه. شدندانتخابايمرحلهچندتصادفیگیرينمونهروشبه
بهتوجهباودوممرحلۀدر،سپس. شدندانتخابتصادفیطوربهمورد پنجدبیرستان،مقطعدرالشتر

تصادفیطوربه(بودنددبیرستانسومودوماول،هايپایهازمختلفیهايکالسدارايمدارسکهاین
فردي،اطالعاتنامۀ(پرسشساختهپژوهشگرنامۀپرسش350تعداد)مختلفهايکالسبینازو ساده

نامهپرسشایناطالعاتآوريجمعازپس،ادامهدر. شدتوزیعآموزاندانشبینورزشی)وبدنیفعالیت
افراد) برتري(جهت تعیین چشم1دارسوراخکارتآزمونآنانازشرایط،واجدآموزدانش225انتخابو

نامه(پرسشبرتريدستنامۀپرسشتاشدخواستهآنانازدیگريجلساتدر،سپس. آمدعملبه
سوییهمالگويبانفر64(آموزدانش126تعداد،مراحلاینازپس. نمایندتکمیلرا)2،1970آنت

آنانسازيهمتاازپس،نهایتدرکهشدندشناسایی) برتردستوچشمدگرسوییالگوییبانفر62و
وریونهوشآزموننمرات،)بازومحیطودستطولوزن،قد،(آنتروپومتریکیهايویژگیاساسبر

انتخابپژوهشنمونۀعنوانبهنفر60تعدادایفرد،والیبالچکشیسرویسمهارتیآزمونپیشنمرات
بادیگرنفر15وسوییهمالگويبانفر15(تجربینفرة30گروهدوبهشدهانتخابافراد. شدند

22/68±4/1، وزن متر70/1±19/0د، قسال32/16±7/1سن با)برتردستوچشمدگرسوییالگویی
15(کنترلومترسانتی47/25±77/1ي، محیط بازومترسانتی86/66±1/1، طول دست کیلوگرم

57/16±41/1سن با )برتردستوچشمدگرسوییالگوییبادیگرنفر15وسوییهمالگويبانفر

1. Ocular dominance testing card
2. Ant questionnaire
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محیط بازوومتر سانتی5/68±7/1، طول دست کیلوگرم28/68±1، وزن متر71/1±/06، قد سال
پژوهشاینةشدتعییناهدافاساسبرکهاستذکربهالزم. شدندتقسیممترسانتی9/44±0/25

فردي،اطالعاتۀساختوهشگرپژنامۀپرسشاطالعاتاساسبر(شدهانتخابهايآزمودنیشدسعی
از) ایفردوالیبالچکشیسرویسمهارتیآزمونپیشنمراتاساسبرنیزوورزشیوبدنیفعالیت
.باشندمبتديوالیبالۀرشتدرورزشیسابقۀومهارتیعملکردسطحلحاظ

فردي،اطالعاتۀساختپژوهشگرنامۀپرسشالف. : ازبودندعبارتپژوهشایندراستفادهموردابزارهاي
در میاننامهپرسشاین،مربوطههايکالسومدارسشدنمشخصازبعد.ورزشیوبدنیفعالیت
نظرازهاآزمودنیتاشدتالشاولیهاطالعاتآوريجمعوتکمیلازپس. گردیدتوزیعآموزاندانش

. شوندانتخابیسانهمنسبتاًسطحیدرفرهنگیوورزشیاجتماعی،خانوادگی،اقتصادي،وضعیت
بهئهاارجهتپژوهشدرآموزاندانششرکتبراينیازموردۀنامرضایت،نامهپرسشاینانتهايدر

همتاسازيجهتکهآزموناین: 1ریونهوشآزمون.ب). 1(بودشدهگنجاندهآموزاندانشوالدین
هاآنازیکهردرکهباشدمیطرحیاماتریس60شاملشد،گرفتهکاربههاآزمودنیهوشیبهرة

پیدامختلفگزینۀهشتیاشش بینازراشدهحذفنقشبایدآزمودنیواستشدهحذفقسمتی
تدریجهبهاآندشواريسطحکهاست شدهتقسیمتایی12ۀمجموعپنجبهآزموناینهايماده. کند

سنینتمامبرايتقریباًآزموناین. استیکسانهاآنهمۀدرنظرمورداصولاما،؛یابدمیافزایش
درآزموناینبرايرا%95و% 94روایی،)1958(3سوینینو) 1956(2ستینین. استمؤثرومفید

ارتباطدر) 1948(4فلودزوریونو) 1948(ریونگستردةمطالعاتاز. دننمودگزارشبلژیکیکودکان
این. استآمدهدستهب)سال30زیر(جوانهايآزمودنیبا% 93و% 83هايرواییآزمون،اینبا

پرورش،وآموزشوزارتپرورشیمعاونتپژوهشومشاورهدفتردر) 1372(فراهانیتوسطآزمون
رواییفراهانی. استشدهمشخصایراندراستانهرآموزاندانشبهمربوطنرموگشته هنجاریابی

). 19(استنمودهگزارش%91و %93ترتیببهلرستاناستانوایرانآموزاندانشدرراآزموناین
آنتپرسشنامۀ،حاضرپژوهشدراستفادهموردبرتريدستپرسشنامۀ: برتريدستنامۀپرسش.پ
توسطنامهپرسشایناعتبار. باشدمیلیکرتارزشیپنجمقیاسدرسؤال12شاملکهبود) 1970(

جهت: آنتروپومتریکیهايویژگیبرخی). 3(استشدهگزارش%86آنپایاییو%80پژوهشگران
ابزارازاستفادهباهاشاخصاینبازو،محیطودستطولوزن،قد،نظرازهاآزمودنیسازيهمگن

1. Reiven
2. Stainine
3. Soinen
4. Flouds
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نیزافرادبرترچشم: دارسوراخکارتآزمون.ث. شدندگیرياندازهنواريمتروترازوماننداستاندارد
بهسوراخیباومترسانتی25ابعادبهشکلمربعکارتاین. شدتعییندارسوراخکارتآزمونتوسط

مشاهدهمتريدوۀفاصلدرراهدفیباردواز طریق آن هاکنندهشرکت.باشدمیمترسانتی5/0قطر
: ایفردوالیبالچکشیسرویسمهارتیآزمون.ج). 3(شدثبتآزمونگرتوسطبرترچشموکردند
سرویساستانداردآزمونازوالیبالچکشیسرویسمهارتیادداريواکتسابهايآزموناجرايجهت

).20،1(شداستفادهمربوطهدستورالعملبامطابقایفردوالیبال
بهمراجعهباپژوهشهايدادهآوريجمعبرايپژوهشگرکهبودصورتاینبهپژوهشاجرايشیوة
پسوکردهخذأرا) دبیرستاننه(مدارسکلفهرست،الشترشهرستانپرورشوآموزشکلادارة

ورزشدبیرانومدیرانباقبلیهماهنگیباومجوزخذابا،تصادفیشکلبهمدرسهپنجانتخاباز
دررا نفر60تعداد،آموزاندانشبرايپژوهشاهدافتوضیحضمندرسکالسدرحضوربامدارس،

الگوییبادیگرنفر15وسوهمالگويبانفر15شاملهرکدام(کنترلوتجربیةنفر30گروهدوقالب
مدتبهتمرینیۀبرنام،سپس. دکردنانتخابپژوهشنمونۀعنوانبه) برتردستوچشمدگرسویی

شروعدقیقهپنجشامل(دقیقه15وساعتیکمدتبهجلسههروجلسهسههفتههرهفته،12
واستراحتوتمرینوآموزششاملتمریناصلیۀبدندقیقه50کردن،گرمدقیقه10حدودکالس،

توسطشدهینیتعپیشازتمرینیبرنامۀبامطابق) کالسبهدادنپایانوکردنسرددقیقه10
کردنکارآمدترجهتبهتمرینهفته12طولدرتجربیگروهکهصورتبدین. گردیداجراها آزمودنی

وثابتتمریناتشیوةبهراوالیبالچکشیسرویسمهارت،حرکتییادگیرياصولباتمرینیبرنامۀ
مهارتبرايتمرینجلسه36بهتمرینايهفته12برنامۀ،کلیطوربه). 1،17(دادندانجاممتغیر

بامهارتیاکتسابآزمونشش،تمرینیجلساتاینمجموع در. شدتقسیموالیبالچکشیسرویس
ۀجلسآخرینازهفتهدوگذشتازپس. آمدعملبههاآزمودنیازیکدیگرازجلسهششفواصل
هفته12طولدر. آمدعملبهوالیبالچکشیسرویسمهارتیادداريآزمونهاآزمودنیاز،تمرین
کوشش150هفتههرکوشش،50تعدادبهحداقلجلسههردررامذکورمهارتآزمودنیهرتمرین،

فالتبه،نهایتدرتاکردندتمرینکوشش1650تقریبیتعدادبهحدوداً تمرین،هفته12طولدرو
طولدرکهاینبدونکنترلگروهازتجربی،گروهبازمانهموحالتایندر). 1(رسیدنداجرادر

، دهندانجاموالیبالسرویسمهارتۀزمیندرخاصیتمرینايهفته12تمرینبرنامۀاجراي
بهمربوطهايدادهازحاضرپژوهش. آمدعملهبوالیبالچکشیسرویسمهارتیاکتسابهايآزمون
.گردیداستفادهشدهاعمالايهفته12تمرینیۀبرنامبخشیاثرمیزانسنجشجهتکنترلگروه
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:والیبالچکشیسرویسمهارتخودکاريوحرکتیشناختی،یادگیريمراحلکردنمشخصنحوة
1پوسنروفیتز) خودکاريوحرکتیشناختی،(یادگیريايمرحلهسهمدلاساسبرپژوهشایندر

تمرینیهايکوششتعدادوزمانحسببرنیز و) 2000(2سیانسیلوو) 1988(آکرمنۀیکپارچمدلو
حرکتیشناختی،یادگیريمراحلتعییناجرا،منحنیدرمنفیشتابمرحلۀوفالتبهرسیدنبراي

ارتباطهاپژوهشزمینه،همیندر). 17،1(پذیرفتانجاموالیبالچکشیسرویسمهارتخودکاريو
آزمایشدرمثالطوربه؛انددادهنشانتمرینساعاتتعدادومهارتیعملکردسطحبینراتنگاتنگی
مدتبههفتهدرتمرینجلسهسه(تمرینجلسه27دردانشجودختران،)1965(3االتروسلکالیسک

تمرینی،کوشش1025باتمرینجلسه15ازپسوکردندتمرینراتنیسسرویسمهارت) هفتهنه
گردیدسعیپژوهشایندر،اساسهمینبر). 15(دادندانجامدقت%85بارانهاییاجرايهاآزمودنی
1650تقریبیتعدادباو) هفته12مدتبههفتهدرجلسهسه(تمرینجلسه36طولدرهاآزمودنی
اجرامنحنیدرمنفیشتابۀمرحلوفالتبهوالیبالچکشیسرویسمهارتدرتمرینیکوشش
طولدرومهارتیاکتسابآزمونششدرهاآزمودنینمراتمیانگینحسببر،ترتیباینبه. برسند

اکتسابهايآزمونشاملتمریناولۀجلس12(شناختیمرحلۀتقریبیطوربه،تمرینجلسه36
،)بودزیادوالیبالچکشیسرویسمهارتاجرايپیشرفتسیر،زیادخطاهايوجودباکهدوویک

ازکمترخطاهاکهچهاروسهاکتسابهايآزمونشاملتمرینمیانیۀجلس12(حرکتیمرحلۀ
12(یادگیريخودکاريمرحلۀو) شدکمترقبلۀمرحلازاجراپیشرفتسیراما؛بودقبلۀمرحل
پیشرفتسیروکمبسیارخطاهاتعدادکهششوپنجاکتسابهايآزمونشاملتمرینپایانیۀجلس
).1،17(شدندمشخص) رسیدفالتبهوالیبالچکشیسرویسمهارتدراجرا

هايشاخصۀمحاسبشکلبهوتوصیفیآمارازاطالعاتکردنبنديدستهوخالصهمنظوربههمچنین،
اکسلافزارنرمنمودارهارسممنظوربه. شداستفاده) استانداردانحرافومیانگین(پراکندگیومرکزي
در) دگرسووسوهمافراد(پژوهشهايآزمودنیعملکردۀمقایسجهت،ادامهدر. کار رفتبه2007
ومتغیره چندکوواریانستحلیلهايآزموناز،خودکاريوحرکتیشناختی،یادگیريمراحلطول

اس.پی.اس.اس نسخه افزارنرمازاستفادهباآماريعملیاتۀکلی. گردیداستفادهدوراههواریانستحلیل
=Pمعناداريسطحدر19 .گرفتانجام0.05

1. Fitts and Posner
2. Acherman and Cianciulo
3. Alltrosel
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نتایج
در پژوهشهايآزمودنیدروالیبالچکشیسرویسمهارتیآزمونپسمعیارانحرافومیانگین

اجرايپیشرفتسیراست،شدهدادهنشان1شکلدرکهطورهمان،همچنینارائه شده است. 1جدول
.استرسیدهاجرافالتبه،نهایتدرکهاستمنفیشتابشکلبهمهارتاین

مراحل مختلفوالیبال در گروه کنترل و تجربی طی میانگین و انحراف معیار آزمون سرویسـ1جدول

حرکتیشناختی،یادگیريمراحل(اکتسابهايآزمونطولدرهاآزمودنیعملکرديپیشرفتسیرـ1شکل
والیبالسرویسمهارت) خودکاريو

هاآزمون
گروه تجربیگروه کنترل

میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار
دگرسوسوهمدگرسوسوهم

35/4±87/575/1±47/548/1±86/621/1±62/1آزمونپیش
21/4±26/748/1±21/465/1±511/1±155/1اکتساب 
36/6±36/1011/1±99/345/1±33/691/0±39/1شناختی)ۀ(مرحل2اکتساب 
45/9±32/1325/1±78/463/1±65/614/1±345/1اکتساب 
12/13±32/1645/1±25/542/1±42/754/1±25/1حرکتی)ۀ(مرحل4اکتساب 
24/16±33/1745/1±26/574/1±40/721/1±552/1اکتساب 
80/17±53/1832/1±/53/506±60/742/1±24/1خودکاري)ۀ(مرحل6اکتساب 

01/18±87/1855/0±06/512/1±13/722/1±40/1آزمون یادداري
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سو و دگرسو (چشم و دست برتر) طی مراحل شناختی، حرکتی سطح عملکرد مهارتی افراد همۀمقایس
.ارائه شده است3در جدول والیبالو خودکاري یادگیري مهارت سرویس چکشی

سویی و بین سطح عملکرد مهارتی افراد با الگوي همشود،مالحظه میدر جدول مذکور طور که همان
,=0.001(و حرکتی),sigF=36.34= 0.001(دگرسویی چشم و دست برتر در مرحلۀ شناختی 

sigF=42.28 (ۀاما در مرحل؛یادگیري مهارت سرویس چکشی والیبال تفاوت معناداري وجود دارد
هاي با بین آزمودنی),sigF=2.65=0.112(و در آزمون یادداري ),sigF=1.95=0.190(خودکاري 

.شودمشاهده نمیسو و دگرسو تفاوت معناداري الگوي چشم و دست برتر هم

شناختی یادگیري ۀگروه تجربی) در مرحل(سو و دگرسومقایسۀ سطح عملکرد مهارتی افراد همـ3جدول 
والیبال با استفاده از آزمون کوواریانسمهارت سرویس چکشی

دگرسویی) طی آزمون سویی ـهم(سطح عملکرد مهارتی گروه کنترل و تجربی در شرایطۀمقایس
،شودطور که مالحظه میهمانارائه شده است. 4در جدول والیبالیادداري مهارت سرویس چکشی

گروه ×) و تعامل شرایطsig=0.001) در شرایط (sig=0.001گروه (دومیاندار انتایج حاکی از تفاوت معن
)0.020=sig(شده جهت یادگیري مهارت سرویس ایی اعمالهفته12بودن پروتکل تمرین مؤثرو نیز

.باشدمیوالیبال چکشی

مجذور اتا Sig F انحراف معیار میانگین تعداد گروه هاي اکتسابآزمون

572/0 001/0 34/36
49/1 36/9 15 سوهم 2اکتساب 

34/1شناختی)ۀ(مرحل 390/6 15 دگرسو

416/0 001/0 28/42
54/1 25/16 15 سوهم 4اکتساب 

58/1حرکتی)ۀ( مرحل 13/13 15 دگرسو

067/0 190/0 95/1
06/1 44/18 15 سوهم 6اکتساب 

32/1خودکاري)ۀ( مرحل 35/17 15 دگرسو

090/0 112/0 62/2
12/1 15/18 15 سوهم

99/0آزمون یادداري 41/17 15 دگرسو
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سطح عملکرد مهارتی گروه کنترل و تجربی در ۀسیمقاراهه براي 2نتایج آزمون تحلیل واریانس ـ4جدول
والیبالدگرسویی) طی آزمون یادداري مهارت سرویس چکشیی ـ سویشرایط (هم

منبع تغییرات
مجموع 
مجذورات

ۀدرج
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح
داريامعن

مجذور
اتا

001/0955/0*762/19601762/19602/111گروه
001/0274/0*079/271079/27048/22دگرسو)سو ـ (همشرایط
02/0048/0*352/71351/7611/5شرایط× گروه 

گیرينتیجهوبحث
وسوهمبرتردستوچشمدارايافرادمهارتیعملکردسطحۀکلی مقایسحاضر با هدفپژوهش
والیبال انجام سرویس چکشیمهارتیادگیري شناختی، حرکتی و خودکاريمراحلطولدردگرسو
مراحلدردگرسووسوهمگروهدوعملکردبینکهدادحاضر نشانپژوهشنتایجازبخشی. گرفت

عملکرددارد ووجودمعناداريتفاوتچکشی والیبالسرویسمهارتیادگیريحرکتیوشناختی
بهترشناختی و حرکتی)ۀیادگیري (مرحلاز در این مراحل سوچشم و دست برتر همبا الگوي افراد

،)2002(تینهايیافتهباپژوهشنتایجازبخشاین. بودبا الگوي چشم و دست برتر دگرسوافراداز
ونبويو)2006(همکاران و1موري،) 2002(همکاران وگرویوس،)2009(همکاران والبورد

و3البیو،)9197،4197(2شیک،)1999(کورن هايپژوهشنتایجباوبودهسوهم)2013(همکاران
و آزمار ) 1393(همکاران وزادهتقی،)2012(همکاران و، رازقی)1965(آدامز،)1998(همکاران

.باشدمیسوناهم) 2008(
توانندمیترآسانبسیار،سوهمافرادکهکردندبیانخودپژوهشدر) 2002(همکارانوگریوس

گیري،جهتدربیشتريدقت،بنابراین؛دهندقرارمستقیمخطیکدرراتوروتوپدست،برتر،چشم
مگرعملاینانجامبهقادر،دارنددگرسوییالگويکهاشخاصیاما؛دارندگیريهدفوفاصلهتخمین

سوهمافرادبهنسبتبیشتريخطاهاي،دلیلاینبه؛نیستندخودبدنتنظیموسرچرخشطریقاز
بیان )1999(کورن ،مقابلۀنقطدر). 11(دارند بسکتبالآزادپرتابانندمگیريهدفهايمهاتدر

ازدستبیسبال،توپبهزدندارت و ضربهبسکتبال، پرتابآزادپرتابمانندهاییمهارتدرنمود که
باعثکهگیرند میقرارسوهمچشممقابلدرکنندهشوتدستوساعدوآیدمیباالترسینهسطح

1. Morya
2. Shike
3. Labio
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افراد با الگوي چشم برتريامر باعثاین. شودمی) سوهمسمتدر(بینایی میدانایجاد محدودیت در
کند که افراد با الگويبیان میوي،ادامهدر. شودمیهااین مهارتاجرايدردگرسوبرترو دست
د.گردمنجر به حفظ تعادل بهتر در آنان میکهدارندبدنمیانیخطبهترينزدیکثقلمرکز،دگرسو

گیري مانند هاي پرتابی و هدفیکی از عوامل مؤثر در اجراي مهارتبدنتعادلها، براساس یافته
کند میحمایتتفسیراینازماپژوهشنتایجازبخشاین).13است (بسکتبالآزادمهارت پرتاب

افرادوالیبال کهسرویس چکشیمهارتیادگیرياولیه (شناختی) و میانی (حرکتی)مراحلدرکه
افراد با الگوي چشم و مستقیمدیدراستاياستممکنندارندرا این مهارتزمینۀدرکافیتجربۀ

فرضیهیکحددرتفسیراین،چندهر.شودآنانبهتروترمتفاوتعملکردباعث،سوهمدست برتر
هايپژوهشدرشدهانجامتکالیفنوعبهباید،همچنین.استبیشتريهايپژوهشنیازمندوبوده
الگوهاينیازمنداستممکنمتفاوتتکالیف،زیرا؛نمودتوجهپژوهشایندرشدهانجامتکلیفوقبلی

).4(باشند متفاوتیجانبیبرتري
چشمدگرسويوسوهمالگويباعملکرد افرادبینکهدادنشانپژوهشایننتایجازدیگريبخش

سرویس چکشیمهارتیادداريآزموندر،همچنینیادگیري وخودکاريمرحلۀدربرتردستو
، گوس)1998(همکارانوالبیوهايیافتهبانتایجازبخشاین. نداردوجودمعناداريوالیبال تفاوت

و گرویوسهايپژوهشنتایجباوبوده سوهم) 2013(همکاران وو نبوي)2010(1، ییگر)1998(
.باشدمیسوناهم) 1965(آدامز و )1999(کورن ،)2006(همکاران وموري،)2002(همکاران

درثباتایجادبهمنجرفراوانتمریناتانجامتوان گفت کهمیپویاهايسیستمرویکردبهتوجهبا
تنهاوشدمیادارهحافظهۀوسیلبهتنهاافرادعملکردچناچه،واقعدر. شودمیافرادمهارتیعملکرد

طولدردگرسووسوهمگروهدومیاناختالفشاهدبایستیمیبود،مغزيهايکرهنیمتأثیرتحت
افراد عملکرد مهارتیسطحاختالف،نمودیممشاهدهکهطورهماناما؛)4(بودیممییادگیريمراحل

خودکاريۀمرحلدرحرکتیوشناختیمراحلطولدردگرسووسوهمدست برتربا الگوي چشم و
تررنگپررامحیطیعواملنقشتجربه،کسبوفراوانتمریناتانجام،واقعدر. نشدمشاهدهیادگیري

. کردتأییداخیرهايیافتهباتوانمیراتفسیراین. دنکنمیرنگکمراحافظهبازنمایینقشوکرده
کمتر،یادگیريۀاولیمراحلدردگرسووسوبا الگوي چشم و دست برتر همافرادعملکرديسطح
اختالفبهمنجرباشد ومیایی حافظههايبازنماییتأثیرتحتبیشتروگرفتهقرارمحیطتأثیرتحت
سطوحدراما؛ شودمیدگرسووسوهمافراد با الگوي چشم و دست برتربینمهارتیعملکردسطح

1. Jaeger
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تمرینوشدهتمرینازمتأثرافرادعملکرد مهارتیسطحمرحلۀ خودکاري،درویادگیريباالتر
.)2،4(دهدتأثیر قرار میتحترامهارتیعملکردمؤثر،محیطیعاملیکعنوانبه
هامهارتاجرايعملکردسطحکهگفتتوانمیپژوهش حاضرهايیافتهبهتوجهبا،کلیطوربه
بهمنجرتواندمیتجربه و تمرینکسب.شودمتأثر میتکلیفومحیطفرد،میانتعاملۀوسیلهب

شوددگرسووسوهمهاي با الگوي چشم و دست برترآزمودنییادگیريوسطح عملکردشدنهمسان
. آوردوجود میرا بهخودکاريمرحلۀدربرتردستوچشممیانتعاملدرسازگارينوعیو
تأثیريتواندنمیافرادبرتردستوچشمدگرسوییوسوییهمالگويرسدمینظرهدیگر، بعبارتهب

این .باشدداشتهمهارتبااليسطوحدرو ورزشیهايمهارتخودکاريمرحلۀدر یادگیريمیزانبر
مهارت) شناختی و حرکتیمراحل(تر یادگیري ینیپاسطوحدرکهاختالفیکهداردوجوداحتمال

بهنسبتسوهاي همآزمودنیدیدزوایايدراختالفدلیلبهکردیم،والیبال مشاهدهسرویس چکشی
ازیکیعنوانبهکهتجربهکسبوفراوانتمریناتراستا، انجامهمیندر. باشددگرسوهايآزمودنی

دیدزوایاياثراتحذفمنجر به،کندمیي مهارتی عملباالسطوحدرمحیطی یادگیريهايمتغیر
دردگرسوهايآزمودنیباآنانمهارتیعملکردسانیهمباعثوشدهسوهمهايآزمودنیبرتريعدمو

).2-4(شود میچکشی والیبال سرویسمهارتیادگیريخودکاريیاانتهاییمراحل
موقتی اجرا از آثار دائمی ها، جداسازي آثار همراه دارد که یکی از آنهاي مهمی را بهتفسیر،این نتایج

کردن سطح تواند باعث همسانعنوان یک عامل محیطی مهم میکه تمرین بهیادگیري است و این
اهمیتبهتوجهبا،طرفیسو و دگرسو در طول مراحل یادگیري شود. ازعملکرد مهارتی افراد هم

، متفاوتورزشیهايرشتهدرآنمتفاوتتأثیرنیز وبرتردستوچشمجانبیترجیحالگوهايموضوع
بهدقتنهایتبامستمر،تمریناتانجامازپس،افرادیابیاستعدادجهتکهشودمیتوصهمربیانبه

تمرینابتداییجلساتبهمنوطرابرترافرادشناسایییندافرکنند واقداممستعدافرادشناسایی
هاي آینده، جنبههايپژوهشدر که شود به پژوهشگران عالقمند پیشنهاد می،همچنین.نکنند

سو و دگرسو را کینتیکی و کینماتیکی سطح عملکرد مهارتی افراد با الگوي چشم و دست برتر هم
مورد بررسی قرار دهند.

یادگیريدائمیآثارازاجراموقتیآثارجداسازيدستاورد و پیام کلی پژوهش حاضر، : پیام مقاله
عملکردسطحکردنهمسانباعثتواندمیمهممحیطیعاملیکعنوانبتمرینو اینکهباشدمی

.شودیادگیريمراحلطولدردگرسووسوهمافرادمهارتی
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Abstract

The purpose of this study was to compare the skill performance levels of subjects with
ipsilateral and contralateral dominant hands and eyes during cognitive, motor and automatic
learning stages of volleyball Hammer serving skill. The research population included 1545
15-17-year-old students of Aleshtar city. Using a multi-stage random sampling method 60
students was selected as the sample group. A 36 training sessions were conducted; Finally,
Subjects reached a performance plateau in doing 3600-trail practices in volleyball Hammer
serving skill. The data collecting tools were Edinburgh Handedness Inventory, ocular
dominance Testing Card, and AAHPERD Volleyball Serving Skill Test. The Co-variance
and Variance Analysis test at a significance level of p=0.05 was used for statistical data
analysis. The results showed that there was a significant difference between performance
level of ipsilateral and contralateral subjects at cognitive and motor learning stages
(P≤0.001), while this difference diminished at autonomic stage (P=0.178), which was not
significant. Separation of temporary effect of performance and constant effect of learning
are important interpretations of these results. Finally, Practice as an important environmental
factor can lead to consistency the skill performance levels of subjects with ipsilateral and
contralateral dominant hands and eyes during the learning process.

Keywords: lateral dominance, Eye and hand ipsilateralness, Eye and hand
contralateralness, Learning stages, Volleyball hammer serving skill
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