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  چکیده

 پاي فوتبال يهاي شناختی و حرکتی در ضربهمؤلفهبررسی تقارن انتقال دوطرفه  ،حاضر پژوهشهدف 

هاي تربیت بدنی کننده در کالسشرکت دانشجوي 64در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. 

اي و منظم را بازي فوتبال به صورت حرفه يتجربهکه سال  24تا  18سنی  ي) با دامنه1( عمومی

نداشتند و پاي برترشان راست بود، انتخاب و به روش تصادفی و به تعداد مساوي به چهار گروه تقسیم 

(تمرین با پاي برتر) و  هاي الفشناختی دقت در گروه يمؤلفهبر تأکیدبغل پا با  يشدند. تکلیف ضربه

 هاي جحرکتی نیرو در گروه يمؤلفهبر  تأکیدبرتر) و تکلیف ضربه با روي پا با تمرین با پاي غیر( ب

کوشش در هر  150جلسه در هفته و  3هفته،  8برتر) به مدت (تمرین با پاي غیر (تمرین با پاي برتر) و د

رتر به پاي غیربرتر و شناختی از پاي ب يمؤلفهجلسه اجرا شد. نتایج نشان داد تمرین باعث انتقال 

از پاي برتر به  تنها حرکتی يمؤلفهاما متقارن است.  مؤلفهو انتقال این ) P<0.05( استشدهبرعکس 

نامتقارن بوده و این عدم تقارن به نفع پاي  مؤلفهاین انتقال  و) P<0.05( استانتقال یافتهبرتر پاي غیر

شناختی باال، با هر دو پا و  يمؤلفههایی با زش مهارتبهتر است در آمو ،برتر است. بر اساس این نتایج

  حرکتی باال، با پاي برتر تمرین کرد.  يمؤلفههایی با در آموزش مهارت

  

  .پاي فوتبال يضربه حرکتی، يمؤلفهشناختی،  يمؤلفهانتقال دوطرفه،  کلیدي: گانواژ
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  مقدمه

اصل  ،هاي تعلیم و تربیت امروزيسیستم ترین اصول کاربردي یادگیري در کلشمولیکی از جهان

مراتب سسات آموزشی با رعایت همین اصل، سلسلهؤانتقال یادگیري است. بیشتر مدارس و م

اي از جانب معلمان و طور گستردهکنند. مفهوم انتقال یادگیري بههاي آموزشی را تعیین میمهارت

هاي روش يمنظور توسعهي ورزشی بههاهاي درس و یا در میدانمربیان تربیت بدنی در کالس

منظور تشکیل الگوهاي حرکتی که هاي حرکتی ساده بهگیرد. مهارتتدریس مورد استفاده قرار می

-کار گرفته میشوند و در موقعیتی جدید بهباشند، با هم ترکیب میپیچیده می ها کامالًبعضی از آن

ید یا اجراي مهارت جدیک قبلی بر یادگیري  جربهت اثرانتقال یادگیري را  گران،پژوهش). 1( شوند

است که  1انتقال دوطرفهانتقال یادگیري،  ياز مباحث مهم در زمینهدانند. می اي جدیدآن در زمینه

وقتی انتقال یادگیري به یادگیري یک . استبخشیدن بر روند موفقیت فرد هاي سرعتیکی از روش

و مطالعات  هاپژوهش) با 2( معروف است طرفهدو، به انتقال شودتکلیف اما با اعضایی دیگر مربوط 

است که یادگیري و پیشرفت حرکتی انسان به عمل آمده، ثابت شده يمختلفی که در زمینه

هاي هاي ورزشی و برتري افراد ماهر در اجراي تکنیکدر یادگیري مهارت تر مبتدیانپیشرفت سریع

سازي سیستم اعصاب مرکزي و محیطی هاي مختلف بدن و فعالکارگیري اندامهورزشی، بستگی به ب

استفاده از هر دو دست و یا هر دو پا در  .)3( جهت ایجاد هماهنگی و تنظیم حرکات اندام دارد

هاي هاي دیگر حتی مهارتهاي مختلف مانند شنا، ژیمناستیک، بسکتبال، والیبال و مهارترشته

اي برخوردار کردن از اهمیت ویژهدر نواختن پیانو و یا تایپ ورزشی مانند استفاده از دو دستغیر

یکی از کاربردهاي مهم انتقال دوطرفه براي ورزشکارانی است که یک دست یا پاي  ،به عالوهاست. 

تمرین با اندام سالم  ،بنابراین توانند از آن اندام استفاده کنند.ها صدمه دیده و براي مدتی نمیآن

تواند . انتقال دو طرفه مینقاهت اندام مصدوم را کوتاه و از افت عملکرد آن بکاهد يممکن است دوره

(برتري یک سمت بدن در انتقال)  دو جهت) و نامتقارن (انتقال مساوي در هر به دو شکل متقارن

 بودن انتقال دو طرفه است. باقرزاده و همکارانحاکی از متقارن هاپژوهشدهد. نتایج برخی از  روي

بر روي دانشجویان نشان دادند که  خود هايپژوهشدر  )1384( قادري و همکارانبانو و  )1383(

). 5،4( به صورت متقارن است و دریبل بسکتبال انتقال یادگیري در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون

 ) به این نتایج دست یافتند که انتقال بین عضوي به تکلیف مورد مطالعه بستگی2007( 2لی و کارل

طور بندي بهبینی زمانکوچک یا پیش يکه تکالیف ساده مثل گرفتن، بلندکردن اشیاطوري؛ بهدارد

. با این حال )6( نامتقارن است تر، انتقال عموماًکه در حرکات پیچیدهحالیدر ،یابدمتقارن انتقال می

                                                   
1. Bilateral transfer 
2. Lee & Carroll 
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جمله نقش متفاوت  مختلفی از اند که بنا به دالیلبه این نتیجه دست یافته گرانپژوهشبیشتر 

ها، میزان تمرین و سطح کارایی افراد نوع تکالیف و پیچیدگی آن ،هاي مغز در کنترل حرکاتکرهنیم

که جهت این ي). ولی هنوز درباره7-9( دهدانتقال به صورت نامتقارن رخ می مورد آزمایش، غالباً

قاطعی دست  يیا برعکس، به نتیجهبیشترین انتقال به نفع انتقال از اندام برتر به غیربرتر است 

و ) 2002( 2و هاتا یو، این)2003( 1همچون تگزیرا و کامینهاهایی پژوهشاند. از یک سو نیافته

  نشان دادندجهت بیشترین انتقال را از عضو برتر به عضو غیربرتر  )2002( 3همکارانو  دیویس

 عدم تقارن کاهش برمرین دوطرفه ثیر تأتبررسی در ) نیز 2003( تگزیرا و همکاران. )10- 12(

ل بیشتري از پاي برتر به پاي انتقابه این نتایج دست یافتند که  ،در بازیکنان نوجوان فوتبال طرفی

ها در تکلیف ضربه با نیرو، ضربه با دقت پاي برتر در تمام آزمون کهطوريبه ،گیردبرتر صورت میغیر

از سوي دیگر مطالعاتی همچون  .)13( استفظ کردهبرتري خود را حهمواره  ،زدنو سرعت دریبل

) جهت 2011( 6یگلتاو و ف) و اسن2011( همکارانو  5کلو)، است2005( 4کومار و ماندل پژوهش

) در 2003( 7و هاف هالند ).14- 16( دهندنشان میبیشترین انتقال را از عضو غیربرتر به عضو برتر 

منجر به بهبود اجراي بیشتري  ،دادند تمرین با پاي غیربرتراي بر روي بازیکنان فوتبال، نشان مطالعه

در که طوريبه ؛استشدهدقیق به طرف دروازه  يهاي دریبل، شوت و ضربهدر پاي برتر در آزمون

). 17( دشبهبود کلی اجراي مهارت با هر دو اندام در بازیکنان با تجربه فوتبال مشاهده نتیجه آن، 

 دو مهارتدر اکتساب سال  14تا  11روي افراد ) 2011( یگلتاو و کلواست پژوهشنتایج چنین هم

 نیازمندتکالیفی که که  که یکی به دقت و دیگري به قدرت پرتاب نیاز داشت، نشان داد کردنپرتاب

که حالیدر ؛شوندگرفته میفرابهتر  ،برتربعد از تمرین اولیه با اندام غیر ،هستند زیاديدقت فضایی 

 ).9( برتر براي تکالیفی که به تولید نیروي حداکثر نیاز دارند، مفیدتر است اندامبا  تمرینشروع 

توضیح علل انتقال دوطرفه و  به اندکرده هاي مختلف، سعیها و مدلنظریه يرائهابا  گرانپژوهش

ي کره چپ براکند که نیمبرتري پویایی بیان می يفرضیه. بپردازندبینی جهت این انتقال پیش

 کره راست به کنترل موقعیتکه نیمحالیاست در(پویایی) اختصاص پیدا کرده کنترل حرکت

باعث چالشی بزرگ پیش  هاپژوهشوجود، تناقضات آشکار در با این  ).18( (ایستایی) اختصاص دارد

زوم بر ل تأکیدجامع در مورد تعیین جهت بیشترین انتقال و  ينظریه يبراي ارائه گرانپژوهشروي 

                                                   
1. Teixeira & Caminha 
2. Inui & Hatta 
3. Davis & Roscoe   
4. Kumar & Mandal 
5. Stöckel 
6. senff & weigelt 
7. Haalan & Hoff 
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است. هاي مختلف میدانی و آزمایشگاهی شدهبیشتر در این خصوص روي مهارت هايپژوهشانجام 

صورت یک کل به را ها، آنمختلف هايمهارتدر  انتقال دوطرفه بررسی يدر زمینه هاپژوهشاغلب 

ر ، کمتر مورد توجه قرادهنده یک مهارتتشکیلهاي مؤلفه انتقالو  مورد بررسی قرار داده

 .انددر اندام فوقانی پرداخته یادگیري انتقال يمطالعهبه  هاپژوهشبیشتر این از طرفی  .استگرفته

حرکتی و شناختی مهارت با توجه به اهمیت تفکیک هر  هايمؤلفهاز آنجا که انتقال  چنینهم

 است.ثر مؤو یادگیري مهارت  عملکرد و پیشرفت توسعهخود در  ،لحاظ شناختی و حرکتی بهمهارت 

هاي شناختی و حرکتی در مؤلفهحاضر در نظر دارد به بررسی تقارن انتقال دوطرفه  پژوهشلذا 

  پاي فوتبال در دانشجویان پسر بپردازد. يضربه

  

  پژوهش روش

دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی  پژوهشآماري این  يتجربی است. جامعهروش این پژوهش، نیمه

نفر با 64از این بین تعداد  .بودندانتخاب کردها ) ر1( بدنی عمومیمشهد بودند که واحد تربیت 

اي و منظم را نداشتند و پاي صورت حرفهبازي فوتبال به يسال که تجربه 24تا  18سنی  يدامنه

ها به روش تصادفی و به تعداد آماري را تشکیل دادند. آزمودنی يها راست بود، نمونهبرتر همگی آن

  (الف، ب، ج و د) تقسیم شدند.    ر گروهمساوي به چها

استفاده شد که پایایی آن برزیل  1دانشگاه سائوپائولو ورزشی از آزمون مرکز تمرین پژوهشدر این 

بغل پا با حداکثر  ي(ضربه شناختی يمؤلفهبراي  71/0 با استفاده از بازآزمایی گرپژوهشتوسط 

منظور . به)13( دست آمدي پا با حداکثر نیرو) بهرو ي(ضربه حرکتی يمؤلفهبراي  84/0دقت) و 

متري مقابل تعداد  6 يبا فاصله بایدها شناختی مطابق دستورالعمل آزمون، آزمودنی يمؤلفهارزیابی 

سانتیمتر از هم که در  40 يمتر و فاصلهسانتی 2متر و قطر سانتی 70فلزي به ارتفاع  يعدد میله 6

بغل پا به توپ  ياست، قرار گرفته و اقدام به ضربهدر زمین فرو شدهیک قسمت از زمین فوتبال 

زدن با طرف دقت ضربه ،نند. به این ترتیبکهاي مرکزي فوتبال با حداکثر دقت به سمت میله

مرکزي،  يهاي مجاور دروازهبراي دروازه 20مرکزي، امتیاز  يبراي دروازه 30داخلی پا با یک امتیاز 

گیري اندازه يها و امتیاز صفر زمانی که توپ به خارج از محدودهترین دروازهخارجیبراي  10امتیاز 

تمام  ،ها تماس پیدا کند و سپس از بین دو میله عبور نمایدشود. اگر توپ با میلهبرود، برآورد می

ور ولی در صورتی که توپ با میله برخورد کند و از میان دروازه عب .شودامتیاز براي آن ثبت می

حرکتی مطابق  يمؤلفهمنظور ارزیابی شود. بههاي مجاور ثبت میامتیاز میانگین بین دروازه ،نکند

در محل مخصوص ضربه قرار گرفته و با  قسمت روي پا اقدام به  بایدها دستورالعمل آزمون، آزمودنی

                                                   
1. Sao paulo  
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ضربه  يهنقط ياصلهصورت فها بهه توپ فوتبال با حداکثر نیرو کنند. میزان عملکرد آنزدن بضربه

  شود. کند، برآورد میاي که توپ بعد از پرواز با زمین تماس پیدا میبه توپ با نقطه

مشخصات  ،توجیهی يهاي تمرینی، در یک جلسهآوري اطالعات قبل از شروع برنامهمنظور جمعبه

اجراي تکالیف به  يو اطالعات مربوط به نحوه آوري گردیدنامه جمعها توسط پرسشفردي آزمودنی

پاي هر دو آزمون از شناختی، پیش يمؤلفهمنظور سنجش به ،اول تمرین يه شد. در جلسهئها اراآن

 يمؤلفهمنظور ارزیابی بهو ب در تکلیف ضربه بغل پا با حداکثر دقت  و  الف هايها در گروهآزمودنی

د در تکلیف ضربه با حداکثر نیرو با  ج و هايگروه درها آزمون از هر دو پاي آزمودنیحرکتی، پیش

 2جلسه در هفته و  3هفته،  8ها به مدت اکتساب، آزمودنی يروي پا، به عمل آمد. سپس در مرحله

دقیقه به  20ین ترتیب که رینی مربوط به خود شرکت کردند. به اتم يساعت در هر جلسه در برنامه

ضربه بغل پا با  تکلیفروه الف به تمرین گ پرداخته و سپسکردن اختصاصی حرکات کششی و گرم

(چپ) پرداختند.  با پاي غیربرتر تکلیف(راست) و گروه ب به تمرین این  دقت، با پاي برتر بر تأکید

(راست) و گروه د به تمرین این  بر نیرو، با پاي برتر تأکیدضربه با روي پا با  تکلیفگروه ج به تمرین 

کوشش بود که  150 تمرین يجلسه هر ها درتعداد کوششتند. (چپ) پرداخ برتربا پاي غیر تکلیف

ها مشابه با آزمون در پایان جلسات تمرینی از آزمودنی. شداجرا میتایی  10بلوك  15صورت هب

- آزمون از آزمودنیکوشش در پس 3آزمون و کوشش در پیش 3عمل آمد. تعداد آزمون بهاولیه، پس

  میانگین رکوردها به عنوان امتیاز فرد در هر مرحله ثبت گردید.ها در چهار گروه به عمل آمد و 

هاي گرایش مرکزي نظیر میانگین و انحراف شاخص يآمار توصیفی براي محاسبه از پژوهشدر این 

آزمون هاي شناختی و حرکتی، مؤلفهمنظور بررسی تقارن انتقال دوطرفه به. شد استفادهاستاندارد 

     آزمون، (مرحله : پیش2× (پا) 2× (گروه) 2در یک طرح هاي تکراري با اندازهتحلیل واریانس 

   .مورد استفاده قرار گرفتآزمون)، پس

  

  نتایج

میانگین  2 شکلو  در تکلیف ضربه بغل پا هاي الف و بها در گروهمیانگین امتیاز آزمودنی 1شکل

آزمون نشان آزمون و پسدر پیش، پاروي  يدر تکلیف ضربه هاي ج و دها را در گروهامتیاز آزمودنی

  دهد.می
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  آزمونآزمون و پسدر پیش بغل پا يتکلیف ضربه درهاي الف و ب گروهمیانگین امتیاز . 1شکل

  

  
  آزمونآزمون و پسدر پیشروي پا  يتکلیف ضربهدر هاي ج و د گروهمیانگین امتیاز  .2شکل
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شناختی در  يمؤلفهمنظور بررسی انتقال بهتکراري  هايبا اندازهنتایج حاصل از تحلیل واریانس 

ها آزمودنی . )F=6.73,P=0.002( دار بودمعنااثر اصلی مرحله  ي بغل پا نشان داد کهتکلیف ضربه

عملکرد بهتري را نشان دادند.  )M=18.76( آزموندر مقایسه با پیش )M=23.60( آزموندر پس

 که عملکرد بهتر پاي برتر طوريبه ).P=0.016,F=5.22( بوددار معنااثر متقابل بین پا و مرحله 

)M=19.62( نسبت به پاي غیربرتر )M=17.10 اما تفاوت قابل  ،آزمون نشان داددر پیش) را

آزمون یافت نشد. اثر در پس) M=23.39( و غیربرتر )M=23.81( توجهی بین عملکرد پاي برتر

ها عملکرد . در گروه الف آزمودنی)F=4.86,P=0.025( دار بودمعنامتقابل بین گروه و مرحله 

ب نیز  در گروه. شتنداد )M=19.27( آزموننسبت به پیش )M=23.91( آزمونبهتري در پس

نشان ) M=18.26( آزموننسبت به پیش )M=23.28( آزمونها عملکرد بهتري در پسآزمودنی

دهد دست آمده نشان میاطالعات به .)P>0.05( دار نبودندمعنااصلی و تعاملی دادند. سایر اثرات 

که در گروه الف، تمرین با پاي برتر عالوه بر اینکه منجر به پیشرفت و بهبود عملکرد در پاي برتر 

چنین در گروه ب، تمرین است. همشناختی به پاي غیربرتر نیز شده يمؤلفهباعث انتقال  ،استشده

شناختی به  يمؤلفهعملکرد در پاي غیربرتر، باعث انتقال  با پاي غیربرتر عالوه بر پیشرفت و بهبود

بغل  يشناختی در مهارت ضربه يمؤلفهانتقال  که دهداست. این نتایج نشان میپاي برتر نیز شده

  صورت متقارن است.پا، از پاي برتر به پاي غیربرتر و برعکس به

در  حرکتی يمؤلفهبررسی انتقال  منظوربههاي تکراري با اندازهنتایج حاصل از تحلیل واریانس 

   ).F=8.45,P=0.001( دار بودمعنااثر اصلی مرحله که  دادنشان  روي پا يضربهتکلیف 

عملکرد بهتري را ) M=24.31( آزموندر مقایسه با پیش) M=30.86( آزمونها در پسآزمودنی

 )M=28.92( ها درگروه جزمودنیآ. )F=6.15,P<0.005( بوددار معنااثر اصلی گروه نشان دادند. 

که با پاي  )M=25.16( عملکرد بهتري نسبت به گروه د پاي برتر خود به تمرین پرداختند،که با 

 نتایج. )F=5.34,P=0.017( ودبدار معنااثر متقابل بین گروه و پا  برتر تمرین کردند، داشتند.غیر

در گروه د نشان  )M=25.12( پاي برتررا در مقایسه با  )M=28.84( عملکرد بهتر پاي غیربرتر

در گروه ج  )M=28.48( و غیربرتر )M=29.15( بین عملکرد پاي برتر قابل توجهیاما تفاوت  .داد

- آزمودنی که طوريبه. )F=5.12,P=0.021( دار بودمعنااثر متقابل بین گروه و مرحله  یافت نشد.

) M=24.59( آزموننسبت به پیش )M=33.25( آزموندر پسعملکرد بهتري  در گروه ج ها

و  )M=24.03( آزمونشپیها در بین عملکرد آزمودنی قابل توجهیاما در گروه د تفاوت  ،داشتند

. )P>0.05( دار نبودندمعنا اصلی و تعاملی سایر اثراتمشاهده نشد.  )M=25.80( آزمونپس

رتر عالوه بر اینکه منجر به دهد که در گروه ج، تمرین با پاي بنشان می آمدهدستاطالعات به

برتر نیز به پاي غیر حرکتی يمؤلفهباعث انتقال  ،استپیشرفت و بهبود عملکرد در پاي برتر شده

است. در گروه د، تمرین با پاي غیربرتر تنها منجر به پیشرفت و بهبود عملکرد در پاي غیربرتر شده
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 که دهد. این نتایج نشان میاستت نگرفتهصورحرکتی به پاي برتر  يمؤلفهاما انتقال  ؛استشده

صورت برتر و برعکس بهحرکتی در مهارت ضربه با روي پا، از پاي برتر به پاي غیر يمؤلفهانتقال 

  نامتقارن است و این عدم تقارن به نفع پاي برتر است. 

  

  گیريبحث و نتیجه

باعث انتقال  ،با پاي برترر دقت ب تأکیدبا  بغل پا يضربه تمرینکه حاضر نشان داد  پژوهشنتایج 

به پاي  مؤلفهاست و تمرین با پاي غیربرتر نیز باعث انتقال این برتر شدهشناختی به پاي غیر يمؤلفه

شناختی مهارت از پاي برتر به  يمؤلفه يفهرچنین نتایج نشان داد انتقال دوطاست. همبرتر شده

برتر هنگامی که در آموزش و تمرین قرار میپاي غیرصورت متقارن است و پاي غیربرتر و برعکس به

ماندن یک پا شاید بتوان گفت غیربرترلذا  .پاي برتر مهارت را کسب کند يهانداز تواند بهمی ،گیرد

به دلیل عدم  ،حرکتی پایینی هستند يمؤلفهو  شناختی باال يمؤلفهدر انجام تکالیفی که داراي 

کردن از هر تکالیف، استفاده ایندر تمرین افزایش بازدهی  جهترین کار استفاده از آن پا باشد و بهت

 همکاران و قادريبانو ) و 1383( باقرزاده و همکاران هايیافته باحاضر،  پژوهشنتایج  .دو پا است

، از اندام برتر به اندام غیربرتر و برعکس یکسان است مهارت ) که نشان دادند میزان انتقال1384(

خود به این نتایج  هايپژوهش) نیز در 2007( و لی و کارل )2000( تگزیرا .)4،5( دارد خوانیهم

متقارن  هادر بین دست بندي)بینی زمان(پیش ادراکی يمؤلفه يدست یافتند که انتقال دوطرفه

) که 1373( آزینبدريو ) 2002( و هاتا یوحاضر با نتایج این پژوهشهاي یافته اما). 6،19( است

هاي لیو و و یافته) 20،11( گیردبرتر صورت مینشان دادند انتقال بیشتري از اندام برتر به اندام غیر

از  را که انتقال بیشتري )1389( و رفیعی و همکاران) 2005( کومار و ماندل ،)2005( 1ریسبرگ

 هايیافتهبا  پژوهشاین  نتایج. )7،14،21( دمغایرت دار ،گزارش کردنداندام غیربرتر به اندام برتر 

که نشان دادند تکالیفی که داراي دقت فضایی باال هستند بعد از نیز ) 2011( گلتیاکل و وواست

  .)9( مغایرت دارد شوند،با اندام غیربرتر بهتر یاد گرفته می اولیه تمرین

انتقال  باعثپاي برتر،  با بر نیرو تأکیدبا  ضربه با روي پا حاضر، تمرین پژوهشبر اساس نتایج 

 يمؤلفهاما تمرین با پاي غیربرتر نتوانست باعث انتقال  ،استبرتر شدهحرکتی به پاي غیر يمؤلفه

حرکتی مهارت از  يمؤلفه يانتقال دوطرفهکه چنین نتایج نشان داد حرکتی به پاي برتر شود. هم

به نفع پاي برتر است. صورت نامتقارن است و این عدم تقارن پاي برتر به پاي غیربرتر و برعکس به

پاي برتر مهارت را کسب ه هنگامی که پاي غیربرتر در آموزش و تمرین قرار گرفت، نتوانست به انداز

 يمؤلفهتواند موجب پیشرفت مشابهی در انتقال ابراین شاید بتوان گفت تمرینات یکسان نمیبن .کند

                                                   
1. Liu & Wrisberg 
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هایی که داراي در آموزش مهارتن دهی تمریبراي افزایش سودد. لذا شوحرکتی در اندام تحتانی 

 .مهارت را با اندام برتر تمرین کنیمبهتر است ، هستندشناختی پایین  يمؤلفهحرکتی باال و  يمؤلفه

) 2007( و همکاران 1 ) و سیلوا2003( تگزیرا و همکاران پژوهشهاي حاضر با یافته پژوهشنتایج 

نامتقارن است و از پاي برتر ، حرکتی يمؤلفه يفهکه نشان دادند انتقال دوطرروي بازیکنان فوتبال 

پژوهش با نتایج هاي این یافته). 13،22( خوانی داردگیرد، همبه پاي غیربرتر بهتر صورت می

-بدريو  )2000( 3)، شیمیزو2001( و همکاران2ویامایمار)، 2002( و همکاران دیویس هايپژوهش

 پذیردز اندام برتر به اندام غیربرتر بهتر صورت میانتقال مهارت ا دریافتند) که 1373( آذین

شان دادند در اکتساب تکلیف که ن) 2011( گلتیاکل و ووستا پژوهشهاي و یافته )12،20،23،24(

برتر سود بیشتري دام برتر در مقایسه با اندام غیرکردن تمرین با انآغاز با حداکثر نیرو، کردنپرتاب

 )2003( ) و تگزیرا و کامینها2000( تگزیرا هايپژوهشچنین با نتایج هم .)9( خوانی دارددارد، هم

صورت نامتقارن و از دست برتر هها ب(کنترل نیرو) بین دست ي حرکتیمؤلفهانتقال  که نشان دادند

)، 2003( هالند و هاف پژوهشهاي با یافتهاما . )10،19( دهد، مطابقت داردبه دست غیربرتر رخ می

گرفته از اندام که نشان دادند انتقال صورت )2011( همکارانکل و واست و )2011( لتگیاف و واسن

  نتایج  اختالف بینیکی از دالیل  .)15-17( برتر به اندام برتر بیشتر است، مغایرت داردغیر

مختلف آزمایشگاهی و میدانی در تکالیف از  گرانپژوهش ياستفادهخاطر به ، ممکن استهاپژوهش

 این اختالف، شاید بتوان به از دالیل دیگرهاي فوقانی و تحتانی باشد. انتقال دوطرفه در اندامبررسی 

و  تمرین يبرنامهپیچیدگی تکلیف،  ،هامورد مطالعه، سطح مهارت آزمودنیسنی هاي در گروهتفاوت 

- یافته ه کرد.اشار هاپژوهشمورد استفاده در این  هاي آماريو روشگیري ابزارهاي اندازه ،مدت آن

 يکرههاي حرکتی مختلف در دو نیممؤلفهدهد علوم اعصاب نشان می هايپژوهشهاي جدید در 

 کره چپ اصوالًاختصاصی، نیم يشوند. طبق این نظریهصورت اختصاصی پردازش میمغزي به

 هاي پویایی حرکت(کنترل مسیر حرکت) و تنظیم جنبه مسوول کنترل زمانی و توالی حرکات

(کنترل موقعیت نهایی و دقت  یابی فضایی و هماهنگی اعمالکه جهتحالیدر ؛کنترل نیرو) است(

برتري پویایی  يچنین این نتایج با فرضیهشود. همراست پردازش می يکرهگیري) در نیمهدف

 ي مغزي ویژهکره/ نیم دو سیستم اندام يوسیلههکند حرکات ارادي بکنترل حرکتی که بیان می

کنند، هاي متفاوتی از اجراي تکلیف را کنترل میها ویژگیکرهشوند و هر کدام از نیمکنترل می

  ).9( همراستا است

                                                   
1. Silva 
2. Maruyama  
3. Shimizu 
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هاي مؤلفه يشده در انتقال دوطرفهبا توجه به تفاوت مشاهده ،حاضر پژوهشبر اساس نتایج 

ناختی باال، با هر دو پا و ش يمؤلفههایی با بهتر است در آموزش مهارت احتماالً ،شناختی و حرکتی

شود در می چنین توصیههم حرکتی باال، با پاي برتر تمرین کرد. يمؤلفههایی با در آموزش مهارت

صورت تمرینات به ،شودکه استفاده از هر دو اندام موجب برتري ورزشکار مییی هامهارتآموزش 

 اي سنی مختلف و بر روي هر دوهحاضر در گروه پژوهششود متقارن انجام گیرد. پیشنهاد می

 وبر روي افرادي با پاي برتر چپ نیز صورت گرفته  پژوهشچنین این هم .جنس صورت گیرد

با توجه به  و هاي ورزشی مختلفها در مهارتمؤلفهسایر  انتقال سی قرار گیرد.رها مورد برتفاوت

بر چگونگی  تأکیدو  هادر مهارت بهاي غالمؤلفهتا با شناسایی  دشومطالعه  ،هاآزمودنی تبحرسطح 

بخشی انرژي، سبب افزایش کارایی و اثر جویی در زمان وبا صرفه بتوان، هاآنتوالی و ترتیب آموزش 

  شد. بیشتر
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