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 ست در يادگیري د-نقش ويژگي هاي آنتروپومتريکي و برتري چشم

 گیري با دست تکلیف هدف
 2آرزو مهرانیان، 1محمدرضا شهابی کاسب

 چکیده

های ل مهم اجرای مهارتدست جزء عوام-های آنتروپومتریکی و برتری چشمویژگیدانیم طور که میهمان هدف و زمینه پژوهش:

ری مهارت پرتاب دست در یادگی-حاضر، بررسی نقش ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم پژوهشروند؛ هدف از حرکتی بشمار می
 دارت بود.

غیر رشته تربیت بدنی  از بین دانشجویانپس آزمون بود. لیکن ـ  حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمونپژوهش  روش شناسي:

وان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها براساس سال به عن 19-25دانشجوی پسر راست دست با دامنه سنی  30، دانشگاه حکیم سبزواری
ست تقسیم د-زمودنی( چشمآ13آزمودنی( و دگرسو )17دست برتری( به دو گروه همسو )دار)چشم برتری( و پرسشنامه چاپمن)کارت سوراخ

عد و کف دست هر دو گروه های آنتروپومتریک شامل قد ایستاده، قد نشسته، طول اندام فوقانی، طول بازو، طول ساشدند. سپس ویژگی
ادند. در انتهای جلسه چهارم دکوشش پرتاب دارت را انجام  540گیری شد. آزمودنی ها پس از آموزش اولیه در چهار روز متوالی، اندازه

ز در آزمون یادداری بلند رو 20گرفته شد و پس از گذشت پنج روز در آزمون یادداری کوتاه مدت و پس از  آزمون اکتساب )ناین دارت(
مستقل با سطح  tآزمون  وف اسمیرنوف وها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، کلموگرمدت شرکت نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده گردید. 21نسخه SPSS در نرم افزار  α=05/0معناداری 

ا، همبستگی معناداری ( با دقت اجر=004/0pو طول ساعد و دست )=p) 025/0(نشان داد که بین قد ایستاده  پژوهشنتایج  ها:يافته

چنین میان دو گروه همسو و د. همفوقانی و طول بازو افراد با دقت پرتاب مشاهده نشوجود دارد. لیکن ارتباطی بین قد نشسته، طول اندام 
 دگرسو در اجرا تفاوت معناداری وجود نداشت.

برتری همچنین  میان قد ایستاده و طول ساعد و دست با دقت پرتاب دارت رابطه وجود دارد، ،نتایج پژوهش حاضر نشان دادگیري: نتیجه

 باشد.اجرا در پرتاب دارت تاثیرگذار نمیدست بر دقت -چشم

 

 ست، پرتاب دارتد -ویژگی های آنتروپومتریکی، برتری چشم  کلمات کلیدي:
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 مقدمه

تمرین و ممارست جسمانی مکرر به عنوان تنها عامل اصلی موفقیت و رسیدن به اوج اجرا  امروزه در دنیای ورزش،
شمار های آنتروپومتریکی جزء عوامل مهم اجرای حرکت بهشود. بلکه عوامل دیگری از جمله ویژگیمحسوب نمی

-گیریبدن از جمله اندازههای مختلف های بخشگیریهای آنتروپومتریک دربرگیرنده اندازه(. ویژگی1، 2روند )می

می توان اطالعات  هاآنبر اساس  که (3باشند )های طول اندام میگیریهای ترکیب بدن، تعیین مقدار چربی و اندازه
بدن و طول اندام ها با  جایی که اندازه(. از آن4) آوردفراوانی را در مدت زمانی کوتاه از تعدادی آزمودنی بدست 

های معینی از اندازه ها، شاخصرسد در برخی از ورزشنظر مرتبط است، بنابراین به نظر می ورزش مورد هایویژگی
های آنتروپومتریکی به عنوان عاملی برای بهبود ویژگیرو از این(. 5تری داشته باشند )ها نقش مهمو طول اندام

دهند که سطح اجرای فرد نشان میاکثر تحقیقات انجام شده اجرای مهارت ورزشی مورد توجه محققان بوده است. 
تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد های مختلف، تحت تاثیر قد بوده و این عامل تا حدود زیادی میدر ورزش

بیان کرد که قد و قامت بدنی از عوامل بسیار مهم در موفقیت (، 1380)به نقل از بهپور،   1رفدر همین راستا، تا(. 6)
در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که  ( نیز1990و همکارانش ) 2(. کندی7ی دوومیدانی است )ورزشکاران رشته

تری ی بدن ارتباط دارد و شناگران قدبلندتر، در هر سیکل مسافت بیشمسافت طی شده در هرسیکل شنا با اندازه
ترین عوامل ت یکی از مناسب( گزارش کردند که طول دس1991) 3پتیچنین کلنترو و مون(. هم8پیمایند )را می

( به این نتیجه دست یافتند 1378)به نقل از زاهدی،  4(. رایان و آلیمان9باشد )متر می100موثر در موفقیت شناگران 
تری برخوردار است؛ های ورزشی که عامل شتاب را با خود دارند، از اهمیت بیشکه قد و قامت در آن دسته از رشته

های شتابی نسبت به افراد کوتاه قد کندترند و در بلند کردن ورزشکاران قدبلندتر در فعالیتها نشان دادند که آن
( نیز نشان داد که بین اندازه طول بازو، طول ساعد، 1373(. ثابت دهکردی )10رو هستند )بدن از زمین باضعف روبه

مون پرتاب وزنه دانش آموزان طول کف دست، دور ساعد، عرض آرنج، عرض مچ دست و طول اندام فوقانی با آز
داری وجود دارد، زیرا طول اندام به علت ایجاد اهرم بلندتر در ساله غیرورزشکار اهوازی ارتباط معنی10-11دختر 
های ( در بررسی ارتباط اندازه1377آرا )چنین رزم(. هم11باشند )ها از عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد میپرتاب

سال نشان داد 18م فوقانی بدن با عملکرد حرکتی پرتاب دیسک دانش آموزان پسر غیرورزشکار آنتروپومتریکی اندا
 (. 12طول قد و اندازه وزن با توانایی پرتاب دیسک رابطه معناداری وجود دارد ) که بین اندازه

مهم برای اجرای نوان عاملی دست نیز به ع-های آنتروپومتریکی، برتری چشمحال عالوه بر ویژگیبا این     
دو حالت متفاوت با هم تعامل  درتوانند یمدست -برتری چشم. (13،14) شوندهای حرکتی درنظر گرفته میمهارت

سمت بدن  شود که چشم برتر و دست برتر در یکداشته باشند. همسویی چشم و دست به وضعیتی اطالق می
رف مخالف یکدیگر تد که چشم برتر و دست برتر در طافباشند، در مقابل دگرسویی چشم و دست زمانی اتفاق می

هرانه و همسویی و دهند بین اجرای ماوجود دارد که نشان می ضد و نقیضیشواهد لیکن  .(15) اندقرار گرفته
 وجود دارد. رابطه دست-دگرسویی چشم

و  (1378، جنقل از سی )بهانجام داد  1932در سال  5لوند یکی از نخستین تحقیقات در مورد برتری چشم را     
 یابندبه نتایج باالیی دست میگیری در تکلیف هدف کننداز چشم برتر خود استفاده می افرادوقتی که  نمودگزارش 

 

1 Tafur 

2 Kennedy 

3 Klentrou, P.P, Montpetit 

4 Ryan & Aliman 

5 lond 
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های ر اجرای مهارتکه همسویی چشم و دست موجب موفقیت فرد د ندتحقیقات نشان داداکثر . از آن به بعد (15)
در بازیکنان همسو و دگرسو بررسی دقت ضربه بیسبال  به (1998) 1پورتال و رومانوشود. به عنوان مثال حرکتی می

که گروه همسو  نشان دادبازیکن بیسبال مبتدی مرد بودند. نتایج  64 پژوهشپرداختند. شرکت کنندگان در این 
اظهار نیز ( 1391مقدم و همکاران ) و (2002و همکاران ) 2گرویوس .(61) تری از گروه دگرسو داشتندخطای کم

توانند توپ و تور تر میبسیار آسانتر نسبت به بازیکنان دگرسو دلیل راستای دید مستقیمبه افراد همسو که داشتند
 دارند در پرتاب آزاد بسکتبالدقت باالتری در مقابل با افراد دگرسو را در یک خط مستقیم تطبیق دهند؛ بنابراین 

های حرکتی به مراتب بهتر از که افراد همسو در اجرای فعالیت ندنشان دادنیز ( 2006و همکاران ) 3موری(. 17،13)
 . (18) کنندافراد دگرسو عمل می

هتر در اجرای مهارت های حرکتی بچشم و دست  یدر مقابل برخی از تحقیقات نشان دادند که افراد دگرسو      
در پژوهشی که به بررسی دقت پرتاب آزاد ( 2007) 5یانزر( و 1993) 4کورن ،عمل می کنند. در همین ارتباط

دانش آموزان دگرسو دقت باالتری در شوت آزاد  ند کهاظهار داشتبسکتبال در دو گروه همسو و دگرسو پرداختند، 
در ( 2011آفتابی و همکاران )هم چنین نتایج تحقیقات  (.19،20) در مقابل با دانش آموزان همسو دارندبسکتبال 

در باتوجه به عملکرد بهتر بازیکنان دگرسو . (21) را نشان دادعملکرد بهتر بازیکنان دگرسو بسکتبال،  های مهارت
آید و تا حدودی رسد که در مهارت شوت بسکتبال دست از سطح سینه باالتر میبه نظر می پرتاب آزاد بسکتبال

گیرد و این باعث برتری چشم دگرسو هدف را زیر نظر میبنابراین کند. میدان بینایی )در سمت همسو( را محدود می
 .(22شود )میالگوی دگرسو در اجرای مهارت 

آمیز بین افراد همسو ودگرسو نیافتند. در همین ققین تفاوتی را در عملکرد موفقیتاز طرف دیگر، برخی از مح      
در پژوهشی به بررسی عملکرد دو گروه همسو و دگرسو در ضربات بیسبال  (1996و همکاران ) 6کالسراستا، 

ها درصد آن 60 کهحضور داشتند  پژوهشای لیگ بیسبال در این بازیکن حرفه دویست و پانزدهبازیکنان پرداختند. 
 (.23داد )تفاوتی را میان عملکرد دو گروه همسو و دگرسو نشان ن پژوهشبودند. نتایج این  دگرسوهمسو و بقیه 

که به مقایسه دو گروه همسو و دگرسو در دقت پرتاب بازیکنان بیسبال پرداخت، تفاوت معناداری نیز  (1998) 7گوس
به مقایسه نمرات دقت پرتاب در تحقیقی ( 2011رازقی و همکاران )همچنین (. 24در بین دو گروه مشاهده نکرد ) را

روش اندازه و از سو اد راست دست و چپ دست همسو و دگراز افرند. محققین دارت افراد همسو و دگرسو پرداخت
 پژوهشنتایج حاصل از استفاده کردند. در این پژوهش گیری محقق ساخته برای اندازه گیری دقت پرتاب دارت 

 )کمتر از یک هفته( کوتاه مدتدر مرحله اکتساب و یادداری همسو و دگرسو تفاوتی بین دو گروه که نشان داد 
 .(25) داردوجود ن

این  با توجه به و ( 26دهند )جامعه را افراد راست دست تشکیل مییک از جمعیت  %90تقریباکه با توجه به این     
لذا به  (. 27هستند )برخوردار در تحقیقات  باالتری تر از اهمیتدهی با عینیت بیشنمرههای استفاده از روش که 

 ،در تحقیقات گذشتهبین عملکرد دو گروه همسو و دگرسو دالیل احتمالی نتایج متناقض جمله از  نظر می رسد
تحقیقات آن  کم درگیری با عینیت های اندازهچنین استفاده از شیوهو همتلفیق دو گروه راست دست و چپ دست 

دست با دقت -های آنتروپومتریکی و برتری چشم، بررسی ارتباط بین اندازهحاضر پژوهشرو هدف از ایناز  باشد.
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با در نظر گرفتن عوامل تعدیل کننده احتمالی شامل نمره دهی دقیق و عینی مطابق قوانین  ،پرتاب دارتاجرا در 
بین المللی در پرتاب دارت و استفاده از افراد راست دست که در تحقیقات  گذشته لحاظ نشده بود. از آنجاییکه 

ضوعات مختلف در حیطه یادگیری حرکتی نشان داده اند که ممکن است نتایج در یادداری کوتاه تحقیقات در مو
(، لذا در تحقیق 28،29،30تر از یک هفته( متفاوت باشد )تر از یک هفته( با نتایج یادداری بلند مدت )بیشمدت )کم

 رار گرفت.حاضر عالوه بر یادداری کوتاه مدت ، یادداری بلند مدت نیز مورد بررسی ق

 پژوهشروش 

 پس آزمون بود.-با طرح پیش آزمونحاضر از نوع نیمه تجربی  پژوهش

 شرکت کنندگان

جز دانشجویان رشته تربیت بدنی در دامنه سنی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به پژوهشجامعه 
 مهارت پرتاب دارت ای درسابقه هیچکه نفر از دانشجویان  30، پس از فراخوانی و ثبت نام سال بودند.  25-19

 (31،32) راست دست محسوب می شدند (94/0)همسانی درونی  و بر اساس پرسشنامه  دست برتری چاپمن داشتندن
 انتخاب شدند. پژوهشهای آزمودنیبه عنوان به صورت تصادفی 

 اءشیوه اجر

سانتیمتر و با   25 این کارت مربع شکل با ابعاد توسط کارت سوراخ دار تعیین شد.چشم برتری آزمودنی ها در ابتدا 
متری مشاهده کردند و  2بار هدفی را در فاصله  2ها سانتیمتر می باشد که شرکت کننده  5/0 سوراخی به قطر

چشم -آزمودنی، راست دست17سپس آزمودنی ها به دو گروه همسو ) .(33تعیین شد ) چشم برتر توسط آزمونگر
آزمودنی های هر  های آنتروپومتریک ویژگیچشم چپ( تقسیم شدند. -راست دستمودنی، آز 13راست( و دگرسو )

)فاصله بین باالترین نقطه  ، قد نشسته)فاصله بین باالترین نقطه سرتا زمین،بدون کفش( شامل قد ایستادهدو گروه 
برجستگی فوقانی ) طول بازو، زندزیرین(ای )برجستگی فوقانی بازو تا زائده نیزه ، طول اندام فوقانیسر تا نیمکت (

 گیری شداندازهتوسط یک متخصص  ای زندزیرین()مرکز آرنج تا زائده نیزه ، طول ساعد و دستبازو تا مرکز آرنج(
پس از شرکت در را توسط مربی متخصص آموزش دیدند و  پرتاب دارتمراحل ها آزمودنی تمامدر ادامه  . (34)

 6شامل  تمرینی  هر جلسه .شرکت کردند چهار روز متوالی() جلسه تمرینی 4 در پرتاب(9)پیش آزمون ناین دارت 
ثانیه، زمان  30ثانیه، زمان استراحت بین هر راند  30 پرتاب( 3)زمان اجرای هر راندکوششی بود بطوریکه  9بلوک 

آزمون اکتساب )ناین  ،هاآزمودنی تماماز  ی جلسه چهارمدر انتها .در نظر گرفته شددقیقه  1ر بلوک استراحت بین ه
مشابه با روز آزمون یادداری بلند مدت  20کوتاه مدت و پس از آزمون یادداری  روز پنجپس از گذشت و دارت( 

 گرفته شد.آزمون اکتساب 

 روش آماري

با توجه به . قرار گرفتاستفاده مورد  21نسخه  SPSSنرم افزار  ،های جمع آوری شدهبرای تجزیه و تحلیل داده
بررسی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریک با دقت اجرا از آزمون جهت نفر بودند،  30اینکه تعداد آزمودنی ها 

 tهمبسته و t  از آزمون دقت اجرادو گروه همسو و دگرسو در مقایسه جهت  و (35) ضریب همبستگی اسپیرمن
بررسی شاپیروویک بودن داده ها نیز با استفاده از آزمون  طبیعی استفاده گردید. =05/0Pسطح احتمال  با مستقل

 شد.
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 نتايج
ترین مقدار این ترین و بیشها شامل میانگین، انحراف معیار، کمهای آنتروپومتریکی آزمودنیتوصیف آماری ویژگی

 شود.مشاهده می 1ها در جدولویژگی

 دارتکنندگان هاي آنتروپومتريکي پرتاب. توصیف ويژگي1جدول
 ترینبیش ترینکم انحراف استاندارد میانگین 

 182 162 93/4 2/172 قدایستاده

 94 82 58/3 06/88 قدنشسته

 89 73 51/3 12/79 اندام فوقانی 

 5/45 37 86/1 67/39 بازو

 50 5/39 4/2 53/46 ساعد و دست

و طول ساعد و ( p≤ ،422/0=r 05/0)بین قد ایستاده نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که      
قد  لیکن ارتباطی بینو همبستگی معناداری وجود دارد،، )پس از یادگیری( با دقت اجرا (p≤ ،52/0=r 05/0)دست 

 (.2)جدول افراد با دقت پرتاب مشاهده نشدنشسته، طول اندام فوقانی، طول بازو 

 دارت هاي آنتروپومتريکي با دقت پرتاببین ويژگي. نتايج ضريب همبستگي اسپیرمن 2جدول

  دقت پرتاب

P-Value R  

 دقت پرتاب 1 .

 قد ایستاده 422/0 025/0*

 قد نشسته 127/0 521/0

 اندام فوقانی 08/0 68/0

 بازو -183/0 35/0

 ساعد و دست 52/0 004/0*

                            *05/0p≤ 
 یادداری ،(=31/0Pاکتساب )(، آزمون P=16/0پیش آزمون )ویک در وشاپیراز طریق نتایج آزمون  توزیع طبیعی      

نشان داد که همگنی نیز نتایج آزمون لون . مشاهده گردید( P=94/0و یادداری بلند مدت )( P=45/0) کوتاه مدت
(، آزمون یادداری کوتاه مدت =P=16/0 F ,68/0آزمون اکتساب )(، =P=33/3 F ,07/0پیش آزمون ) ها درواریانس

(17/0,P= 9/1(F= ( 24/0و آزمون یادداری بلند مدت=,P 4/1=F )ست.برقرار ا  
یادداری کوتاه مدت بود آزمون همبسته حاکی از تفاوت معنادار آماری بین نمرات پیش آزمون و  tنتایج آزمون       

(005/0P= که برتری )اگرچه نتایج آزمون  د.گردی( مشاهده 30/124±77/34) آزمون یادداری کوتاه مدتنمرات  در
t  همبسته تفاوت معنادار آماری را بین نمرات پیش آزمون و آزمون یادداری بلند مدت نشان نداد(08/0P= ،) ولیکن

 بود. ( 97/100±82/26)پیش آزمون نمرات دقت در بهتر از ( 43/115±68/32)نیز نتایج آزمون یادداری بلند مدت 
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بین نمرات دقت پرتاب دو گروه همسو و دگرسو  حاکی از عدم تفاوت معنادار آمارینیز مستقل  tنتایج آزمون      
. ولیکن گروه دگرسو در آزمون اکتساب (3)جدولبود در مرحله اکتساب، یاددرای کوتاه مدت و یادداری بلند مدت 

نمرات باالتری را نسبت به گروه همسو کسب ( 31/127±66/35) بلند مدت( و آزمون یادداری 65/28±31/122)
 نمودند.

 در دو گروه همسو و دگرسودارت مستقل براي مقايسه دقت پرتاب  t. نتايج آزمون 3جدول

 مراحل مختلف يادگیريدر 

 t درجه آزادی P 

 40/0 28 83/0 پیش آزمون

 24/0 28 19/1 اکتساب

 56/0 28 58/0 کوتاه مدت یادداری

 08/0 28 8/1 مدتیادداری بلند 

 

 بحث و نتیجه گیري 

تواند تعیین و میهای ورزشی خاص تاثیرگذار است بر سطح عملکرد بازیکنان در رشته های آنتروپومتریکویژگی
 هایویژگیبین پژوهش حاضر بررسی ارتباط ف اهدیکی از ا بر این اساس(. 36،37کننده موفقیت یا شکست باشد )

بین قد ایستاده و طول ساعد و دست با نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آنتروپومتریکی با دقت پرتاب دارت بود. 
با دقت قد نشسته، طول اندام فوقانی، طول بازو  لیکن ارتباطی بینو همبستگی معناداری وجود دارد،، پرتابدقت 

(، کلنترو و 1990نتایج کندی و همکارانش ) با بخشاین حاضر در  پژوهشنتایج  رو. از اینپرتاب مشاهده نشد
ل موفقیت ورزشکاران ( که نشان دادند، قد و قامت بدنی از عوام2009( و دوونگ )1964ر )ف(، تا1991پتی )مون

طول قد با عملکرد پرتاب دیسک رابطه معناداری  ( که نشان داد بین اندازه1377آرا )رزمنتایج  شود و محسوب می
های بدنی را بین کیفیت %50( نیز ضریب همبستگی 1975(. مگ کریل )7،8،9،38باشد )همسو می( 11رد )وجود دا

تواند در بازده بدنی حرکتی ورزشکاران بدست آورد که نشان داد، عوامل ذاتی می-های جسمانیو فعالیت از جمله قد
بررسی که به ( 1384شهبازی مقدم و صباغیان )همچنین نتایج تحقیق در این بخش با نتایج  (.39د )نافراد موثر باش

، بین طول اندام فوقانی و پرداختند و اظهار داشتند های آنتروپومتریکی بر نیروی مقاوم آب در شنای پروانهاثر اندازه
نشان  که  (1389محمدی میرزایی )نتایج و با  (40طول ساعد با نیروی پیشرونده رابطه معناداری مشاهده نکردند )

 (.41همخوان است )داری وجود ندارد، معنیمتر ارتباط  3000داد بین قد نشسته، طول بازو، طول ساعد با عملکر دو 
، وزنه در پرتابنشان داد که  ( 1373ثابت دهکردی )نتایج پژوهش حاضر در این بخش با نتایج   در مقابل،     

که بیان ( 1384گائینی و همکاران )وبا نتایج ( 11)باشد میتاثیرگذار بهبود عملکرد  برو طول اندام فوقانی  طول بازو
ناهمخوان  (42)مرد زبده وجود نداردشناگران سرعتی و استقامتی با عملکرد ن قد داری بی، ارتباط معنیداشتند

بین قد با که اظهار داشت ( 1389محمدی میرزایی )نتایج پژوهش حاضر در این بخش با نتایج چنین همباشد. می
شهبازی   (و  با نتایج 41باشد )دار نمیمتر آزاد دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت معنی3000عملکرد دوی 

رونده در شناگران نشان دادند بین طول بازو با نیروی پیشکه   (1375وند )( و حضرتی1384مقدم و صباغیان )
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تکلیف ماهیت به  ها،خوانیکه علت این ناهم رسدبه نظر می .(40،43) ناهمسو می باشندرابطه معناداری وجود دارد، 
الزم به ذکر است که تکلیف مورد استفاده در  بستگی داشته باشد. از نظر دقت و نوع عضالت درگیر مورد نظر

 پژوهش حاضر جزء تکالیف ظریف و دقتی محسوب می گردد.

هماهنگی چشم و دست به عنوان یکی از اجزاء ادراک بصری، اثر مهمی بر یادگیری مهارت های دستکاری      
(. 45،46) دست بستگی دارد-هماهنگی چشم و دست به عوامل مختلفی از جمله الگوی برتری چشم (.44) دارد

های مبتدی بعد از آزمودنی های حرکتی در دست بر عملکرد مهارت -لیکن اکثر محققین به بررسی برتری چشم
آثار یادگیری و  کهاند. ولیکن باتوجه به اینپرداختهتمرین در مرحله اکتساب یا چندین جلسه  یک جلسه تمرین و

مرحله ) ا دائمی یادگیریمرحله اکتساب( را به آثار نسبتوان اثرات موقتی اجرا )تو نمیند مجزا هست اجرا از یکدیگر
روز( و بلند  5) دتیادداری کوتاه م ها در سه مرحله اکتساب،آزمودنی( در پژوهش حاضر 25نسبت داد ) یادداری(

 مورد مقایسه قرار گرفتند.روز(  20مدت )
عدم تفاوت معنادار آماری بین نمرات دقت پرتاب دو گروه حاکی از  حاضر در مرحله اکتسابپژوهش نتایج      

( که به بررسی عملکرد دو 1996با نتایج کالس و همکاران )حاضر رو نتایج پژوهش از این. بودهمسو و دگرسو 
بازیکنان بیسبال پرداختند و تفاوتی را میان دو گروه همسو و دگرسو  215گروه همسو و دگرسو در دقت پرتاب 

د تفاوتی میان دو گروه همسو و دگرسو دنکه نشان دا( 2010( و یاگر )1998گوس )نتایج با چنین ( و هم23) نیافتند
رازقی نتایج با  (.  همچنین نتایج تحقیق حاضر در این بخش24،47) استدر مهارت بیسبال وجود ندارد، همخوان 

دست -چشم چپ ودست راست -چشم راست )بین دو گروه همسو  تفاوتی، که اظهار داشتند (2011و همکاران )
در یک راستا ، در دقت پرتاب دارت وجود ندارد (دست راست-چشم چپو دست چپ -چشم راست)و ناهمسو  (چپ
 (. 25) باشدمی

( که به بررسی 2011( و آفتابی و همکاران )2007(، رزیان )1993کورن )حاضر با نتایج  پژوهش از طرفی نتایج     
دند که گروه دگرسو نشان دا و ندپرداخته بوددر مرحله اکتساب دقت پرتاب آزاد بسکتبال در دو گروه همسو و دگرسو 

گوریوس و همکاران  پژوهشچنین نتایج هم ، ناهمخوان است.(19،20،21دارند ) اجرای بهتری نسبت به گروه همسو
( در یک تکلیف حرکتی برتری در اجرا را در گروه همسو 2006بسکتبال و موری و همکاران )آزاد ( در پرتاب 2002)

رسد که علت این ناهمخوانی به نوع و ماهیت . به نظر میباشدمیهمسو پژوهش حاضر نا( که با نتایج 13،18یافتند )
 پژوهشمبتدی بودند و هنگام اجرای های اکثر تحقیقات ذکر شده، ایی که آزمودنیجاز آن. گرددتکلیف مربوط 

این  همچنین را بوده است.احتماال ناشی از اثرات موقتی اجبدست آمده تجربه قبلی در زمینه پرتاب نداشتند، نتایج 
احتمال وجود دارد که در مرحله اکتساب به دلیل سطح پایین مهارت بازیکنان و اتکای آنان به صورت ناهوشیارانه 
به چشم و دست برتر یکسری فرآیندهای مربوط به اجرا دچار اختالل شده و منجر به عدم مشاهده تفاوت بین چشم 

بنابراین در تحقیق حاضر آزمون یادداری کوتاه مدت و بلند مدت (. 17) است گردیدهبا دقت پرتاب  و دست برتر
 مثبت و منفی( اجرا در مرحله اکتساب گرفته شد.) برای حذف آثار موقتی

حاضر نشان داد که تمرین پرتاب دارت موجب یادداری کوتاه مدت و بلند مدت در هر دو گروه  پژوهشنتایج       
ت بین دو گروه همسو و دگرسو بود حاکی از عدم تفاویادداری کوتاه مدت همسو و دگرسو شده است. ولیکن نتایج 

نشان پرداختند و و دگرسو  همسوبررسی دقت پرتاب دارت در دو گروه  که به( 2011رازقی و همکاران )نتایج با 
نتایج یادداری بلند  .(25)باشد همخوان می ،که تفاوتی بین دو گروه در مرحله یادداری کوتاه مدت وجود ندارددادند 
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به دلیل نبود و گروه همسو و دگرسو وجود ندارد. دداری بین انشان داد که تفاوت معندر پژوهش حاضر نیز مدت 
را در پژوهش حاضر نتایج آزمون یادداری بلند مدت در این زمینه ،مدت پیشینه تحقیق در خصوص یادداری بلند 
ولیکن با توجه به دقت باالتر گروه دگرسو نسبت به گروه همسو در آزمون نتوانستیم با تحقیقات دیگر مقایسه کنیم. 

پرتاب دارت دست از سطح سینه باالتر آمده و با محدود کردن بینایی رسد در مهارت یادداری بلند مدت به نظر می
در عملکرد شود که چشم دگرسو هدف را زیر نظر گیرد و باعث برتری گروه دگرسو در سمت همسو، موجب می

 گردد.
افراد دگرسو نسبت به افراد همسو در  نسبی دقت پرتاب دارتباتوجه به برتری به طور کلی در پژوهش حاضر،       

گردد تا مربیان در صورت امکان از بازیکنان دگرسو در مسابقات رسمی دارت پیشنهاد می ،آزمون یادداری بلند مدت
  استفاده نمایند.
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