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  چکیده

مهارت و یادگیري تصویرسازي ذهنی همراه با تمرین بدنی بر اجرا  تأثیر يمقایسه ،هدف از این پژوهش

نوع  از تجربی و نیمه ،. روش پژوهش حاضربودپرتاب آزاد بسکتبال در دو گروه دست برتر راست و چپ 

در  ي دختردانشجو 34آماري دانشجویان تربیت بدنی عمومی بودند که از میان آنها  ي. جامعهاستمیدانی 

تصویرسازي حرکتی  ينامهه از پرسشنفر) ک 17نفر) و دست برتر چپ ( 17دو گروه دست برتر راست (

هاي هر دو ده و مایل به همکاري در این پژوهش بودند، انتخاب شدند. آزمودنییاز را کسب کرباالترین امت

پرتاب) مهارت پرتاب آزاد  15پرتاب) و ذهنی ( 15جلسه به تمرین بدنی ( 5هفته، هر هفته  3گروه طی

 tآزمون آزمون تحلیل واریانس با اندازه هاي تکراري و از  هابسکتبال پرداختند. براي آزمون فرضیه

نتایج پژوهش نشان داد هر دو گروه دست برتر راست و چپ در اجرا و یادگیري  استفاده شد. استیودنت

چپ  گروهي در دارمعناطور هبهمراه با تمرین بدنی سازي ذهنی تصویراما  .مهارت پرتاب آزاد بهبود داشتند

دست، این فرضیه مطرح است که افراد چپ .بسکتبال شدمهارت پرتاب آزاد بهتر  يجراا منجر به دست

اي تکالیف معین نظیر آناتومیکی در اجر - تري داشته و از یک مزیت عصبییافتهراست توسعه يکرهنیم

بین دو  ها قادرند ارتباط عمیقیدستطور چپی برخوردارند. همینفضای -  یحرکتی و بینای - یتکالیف بینای

 ،ها هوش فضایی و هوش حرکتی باالتر دارند در نتیجهدستاز طرفی چپ مغزشان ایجاد کنند. يکرهنیم

  کنند.بهتر تصاویر را می بینند و یا خلق می

  بسکتبالدست برتري، مهارت پرتاب آزاد  تصویرسازي حرکتی، کلیدي: واژگان

  

                                         Email: moghaddam.a@mshdiau.ac.ir                                     * نویسنده مسئول         
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  مقدمه

لحاظ ساختاري و کنشی با یکدیگر رسند، اما از ه نظر میهمانند بظاهر  درهاي مغز کرهاگر چه نیم

هر چند  .اندافتهیص یهر کدام براي کارکردهاي شناختی خاصی تخص ،در نتیجه هایی دارند.تفاوت

م ایطور دچپ، اطالعات به يکرهکه در نیمطوريهب .نه مطلق ،یافتگی نسبی استصیاین تخص

ي راست مغز، جایگاه ادراك و کرهنیم ند وان در آن قرار داری و زبمراکز ریاض شوند وپردازش می

این عدم تقارن  ).1، پردازش موازي اطالعات و تصویرسازي ذهنی است (فضاییهاي هندسی و طرح

شود و در وضعیت هاي تکاملی، ارثی، دیده میعملکرد و رفتار انسان در ساختار،  عالوه برمغزي 

   ).2( د را نشان می دهدشناختی خوآسیب رشدي، تجربی و

 شود. مثالًنامیده می 1تسلط یا برتري جانبی ،تسلط یا برتري یکی بر دیگري ،اي بدنقرینهاندام در 

گوش سخن گفت. یک دیگر، یک پا، یک چشم و دست توان از برتري یک دست نسبت به می

تعریف  ،شودفاده میهاي روزانه از آن استعنوان دستی که در فعالیتتحت  برتري معموالًدست

توان کارها را با دقت و سرعت بیشتري انجام داد. بیشتر مردم که با این دست میطوريهب .شودمی

برتري هرچند شیوع چپ .دستی بسیار کم است دستی و دوکه چپحالی دست هستند، درراست

هاي وراثت و گرایش تعامل يبرتري نتیجهدست. )3هاي مختلف متفاوت باشد (تواند در فرهنگمی

اما  ).4(کنند ایفا میدر آن ترین نقش را مهم ،که بدون شک عوامل ژنتیکی اجبارهاي محیطی است

مادر و یا  تأثیربرتري منکر شد که یا به دلیل ات محیطی اولیه را در تقویت دستتأثیرتوان نمی

 باشد، میها استفعالیت علیه استفاده از دست چپ براي برخی از خاطر فشارهاي محیطی کههب

خودش را بر روي استفاده از یک دست  تأثیر ،عالوه، فشارهاي خارجی ناشی از فعالیتبه .)6،5(

محرك در همان سو است و یا به دلیل  يگذارد که به دلیل ارائهنسبت به دست دیگر می

برتري دست .)7( کنددیگر تحریک می يکرهکره را بیشتر از نیمکه یک نیم استخصوصیات تکلیف 

 .استمطالعات زیادي بر روي آن انجام شده ین عدم تقارن کارکردي مغز است کهنیز یکی از آشکارتر

  .)8،9( راست مغز مسلط است يکرهنیم ،برترچپ مغز و در افراد چپ يکرهنیم ،برتردر افراد راست

برترها در تسلط برترها و راستپهاي مغزي و تفاوت چکرهنیم کارکردیافتگی با توجه به تخصص

هایی تی با هم تفاوترود که این دو گروه از لحاظ عملکردهاي ذهنی و شناخانتظار می ،اينیمکره

تیمی برنده یا  ،هاي آخر بازيبا پرتابی در ثانیه که آنجا ،در میادین ورزشیتواند میکه  باشندداشته

گرفته، انتخاب اندام برتر بر اساس تحقیقات صورت زیرا .دنقش مهمی را ایفا کن شود،میبازنده اعالم 

تحقیقات . )10( الشعاع قرار دهداجرا و عملکرد فرد را تحت يتواند نتیجهها، میدر اجراي مهارت

                                                   
1. Lateral dominance 
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 اندهاي برتري یک عضو را در اجراي حرکتی به اثبات رساندهمختلفی اهمیت برتري جانبی و مزیت

قرار دهد،  تأثیرتواند عملکرد ورزشی را تحت برتري چگونه میستدر توضیح اینکه د. )9- 13(

گیري، در تحقیقی با عنوان مزیت دست برتر راست در حرکات دسترسی و هدف )2006( 1گرویوس

 يگیري را با سرعت بهتر، ظرافت بیشتر و درجهدست حرکات هدفنتیجه گرفت که افراد راست

  .)9( دهندا با دست راست خود نشان میام اجرباالتري از دقت فضایی در هنگ

ي کره، تصویرسازي ذهنی است که جایگاه آن در نیمو یادگیري یکی دیگر از عوامل اثرگذار در اجرا

 2تصویرسازي ذهنی که ریچاردسون یعنی همان جایگاه کنترل دست برتر چپ است. ،راست مغز

 يواقعی ایجادکننده شرایطی که محرك ادراکی دري شبهحسی و تجربهآن را آگاهی شبه )1963(

در  هاي ذهنی است کهیکی از انواع مهارت :است، تعریف کردهحسی و ادراکی وجود ندارد يتجربه

سازي ذهنی شامل تجسم یا تصویربه عبارتی،  ).14( ی داردیسزاهب نقش یادگیري مهارت حرکتی

 که کندمیاظهار  )2004( 3موریسمک  ).15مرور شناختی حرکت بدون اجراي فیزیکی است (

عصبی مرکزي  تصویرسازي ذهنی نیز مانند تمرین بدنی، باعث ایجاد مدلی از مهارت در سیستم

محققین از مواردي مثل کمک به یادگیرنده  ،ذهنی تصویرسازيدر بیان کاربردهاي ). 16شود (می

راهبردهاي  يور و توسعهجهت یادگیري یک مهارت جدید، مرور پیش از اجراي یک مهارت، مر

 4مگیل .)17برند (و افزایش اعتماد به نفس و تمرکز نام می کرد، کمک به بازتوانی در بیمارانعمل

هاي توانی و دیدگی، فعالیتفواید تصویرسازي ذهنی در یادگیري مهارت، بهبود آسیب )2004(

ص سودمندي تصویرسازي ذهنی در خصو). 14آمادگی براي اجراي بهینه را مورد تأکید قرار داد (

استفاده  يمیزان سودمندي و نیز شیوه ،استولی آنچه مورد تردید بوده ،ق نظر زیادي وجود دارداتفا

هاي مختلف . از طرفی تصویرسازي در افراد مختلف، براي اهداف مختلف و در موقعیتاستاز آن 

   .)18(متفاوت است 

سازي در افراد دست برتر راست و دست برتر چپ نیز آیا تصویر که شودال مطرح میؤحال این س

 يرابطه ،در تحقیقی با عنوان تولید تصویر و دست برتري) 1997( 5هاتا و کاواکامی متفاوت است؟

ال را مطرح کردند که آیا روش ؤو این س دادندمورد بررسی قرار را برتري و تصاویر نیمه میان دست

                                                   
1. Grouios 
2. Richardson 
3. Mc Morris  
4. Magil 
5. Hatta & Kawakami 
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هاي مغز معتبر کرهفرایند تولید تصویرسازي در نیم يهلعبراي مطا ءي یک شیتصویرسازي نیمه

راست سمت ها بیشتر مایل به تصویرسازي سمت چپ نسبت به نتایج نشان داد که آزمودنی است؟

و  1. ویلمز)19( ي راست پیدا نشدبرتري و تصاویر نیمهاي بین امتیاز دستهیچ رابطه امابودند، 

اعمال دست: شواهد عصبی از  يژها عنوان تصویرسازي حرکتی وی) نیز در تحقیقی ب2009همکاران (

به این نتیجه رسیدند که تصویرسازي حرکتی که شامل تولید طرح  ،هادستها و چپدستراست

صورت  کنندگان و نه هدف یک فعالیتاساس عادت هاي حرکتی شرکتبر که یک فعالیت است 

ها ه همان نسبت در تصویرسازي فعالیتب ،متفاوت الگوهايحرکتی  يتجربهگیرد. افراد با می

 ) در تحقیقی با عنوان استفاده از تصویرسازي در1975( 2سبنهمچنین  .)20( متفاوت هستند

معناداري بین دست برتر  ينتیجه گرفت که رابطه ،هادستها و چپدستراست يوسیلههب حافظه

  .)21( وجود ندارد ،کنندحافظه استفاده می م تصویرسازي درها و اینکه آنها از کداآزمودنی

در  طور جایگاه تصویرسازيها و همینکرهها در نیمتوجه به جایگاه کنترل متفاوت دستبا  لذا

شود که آیا توانایی تصویرسازي افراد دست برتر راست و دست مطرح میال ؤاین س، راست يکرهنیم

در هاي حرکتی ي ذهنی بر اجرا و یادگیري مهارتثیر تصویرسازأتبرتر چپ متفاوت است؟ و آیا 

شدن رکوردهاي با توجه به نزدیک تاالؤمتفاوت است؟ جواب به این سدست و چپدست افراد راست

اشد. از طرفی تواند مهم و کاربردي بمی ،هاي اخیرها در سالشدن ورزشايورزشکاران و حرفه

ویژه است. بهبا توجه به برتري جانبی افراد پرداختهتصویرسازي  تأثیربررسی  تاکنون کمتر کسی به

 هستند.کننده در مهارتی مثل پرتاب آزاد بسکتبال که در اجراي آن عوامل روانی بسیار تعیین

پاسخ به این سؤال نه تنها اهمیت علمی و کاربردي دارد، بلکه براي درك نظري چگونگی همچنین 

ها در فرایندهاي کنترلی، اجرایی انسان در انتخاب اندامهاي ذهنی و سیستم حرکتی کارکرد تکنیک

تصویرسازي  تأثیر يمقایسه ،هدف کلی تحقیق حاضرلذا  .استو حتی یادگیري حرکتی مناسب 

پرتاب آزاد بسکتبال در دو گروه دست برتر مهارت ذهنی همراه با تمرین بدنی بر اجرا و یادگیري 

   .استراست و چپ 

  

  پژوهشروش 

برتري) بر یک متغیر وابسته دو متغیر مستقل (تصویرسازي ذهنی و دست تأثیر ،ژوهشپاین در 

. با توجه به هدف استگرفتهبسکتبال) مورد بررسی قرار مهارت پرتاب آزاد و یادگیري  (اجرا

 ،. در این روشاستهمیدانی انجام شد يتجربی است و به شیوهشده، این پژوهش از نوع نیمهتعیین

                                                   
1. Willems et al 
2. Nebes 
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 .استهآزمون و آزمون یادداري در دو گروه (بدون گروه کنترل) به اجرا درآمدآزمون، پسطرح پیش

شگاه آزاد اسالمی مشهد دانشجوي دختر مقطع کارشناسی دان 1000 این پژوهشآماري  يجامعه

ی گونه آشنایده و هیچس تربیت بدنی عمومی را انتخاب کردر 90- 91سال دوم تحصیلی که در نیم

تا  19سنی  ينفر با دامنه 45حدود  ،فوق ياز جامعه. ، بودنداشتند رتاب آزاد بسکتبالبا مهارت پ

) هستند و دهنددست (بیشتر کارهاي خود را با دست چپ انجام می سال اظهار کردند که چپ 28

طور تصادفی دعوت به هبدست نیز نفر راست 45سنی از تعداد  يبه همان نسبت و با همان دامنه

نفر  20) 1992( 1برتري استنلی کورندست ينامهپرسش يوسیلههب ،از این تعداد شد. همکاري

ي امتیاز برتري بودند (دامنهدست که داراي امتیاز باالتري در دستنفر چپ 20دست و راست

دست متوسط دست قوي و راستبرتري، راستدست يیعنی با قوه 12 - 19دستی مورد قبول راست

 دست متوسطدست قوي و چپبرتري، چپدست يبا قوه 32 - 25دستی امتیاز چپ يو دامنه بود

بعضی از  ن جلسات تمرینیدنکرو کاملدلیل انصراف به ،. با شروع تمرینات)10( ) انتخاب شدندبود

  دست تقلیل یافت. نفر چپ 17دست و نفر راست 17نفر،  34آماري به  ينمونه ،هاآزمودنی

ساخته ثبت مشخصات محقق ينامهپرسش .1: دشنامه استفاده ها از سه پرسشدادهآوري جمع براي

برتري استنلی کورن ي دستنامهپرسش .2 ي فعالیت ورزشیقد، وزن، سن و سابقه نظیرفردي 

کردن توپ، گرفتن راکت برتري با استفاده از دوازده مورد: نوشتن، پرتاب) که سطوح دست1992(

کردن آن، هنگام روشن ، بریدن با چاقو، استفاده از چکش، گرفتن چوب کبریتزدنتنیس، مسواك

کردن سوزن و نگام نخهاي بازي، گرفتن نخ هکردن کارتکن روي کاغذ، پخشكپاکشیدن مداد

(توانایی تصویرسازي حرکتی)  MIQ_R2 ينامهپرسش .3 )10( ارزیابی شد ،کشاستفاده از مگس

توانایی تصویرسازي حرکتی را در دو سطح بینایی و حسی حرکتی ) که 1997هال و مارتین (

. پایایی و )22( ها استفاده شدبراي تعیین سطح توانایی تصویرسازي آزمودنی ،کندگیري میاندازه

و مورد قبول  ه) سنجیده شد1388نامه در داخل کشور توسط سهرابی و همکاران (روایی این پرسش

گیري مهارت بسکتبال . براي اندازه)17( )٪77و پایایی زمانی  ٪73نی است (ثبات دروارزیابی شده

هایی که توپ ،پنالتی که بر اساس آن يایفرد از نقطه يشدهنیز از آزمون شوت بسکتبال تعدیل

 3شد نمیسبد کرد و وارد هایی که به حلقه برخورد میامتیاز، توپ 5شد وارد سبد می مستقیماً

هایی که فقط امتیاز، توپ 2شد کرد و وارد سبد نمیکه به حلقه و تخته برخورد میهایی امتیاز، توپ

                                                   
1. Stanly Coren 
2. Movement Imagery Questioner 
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گرفت، استفاده امتیازي تعلق نمی ،رفتهایی که بیرون میتوپبه امتیاز و  1کرد به تخته برخورد می

ر نفري د 50) در گروه 1386طلب (پنالتی توسط حمایت يد. اعتبار و روایی آزمون ایفرد از نقطهش

و روایی آن  ٪93پرتاب پنالتی مشابه همین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و اعتبار صوري آن  10

در یک تحقیقی این آزمون را ) در 1386د. همچنین موحدي و همکاران (شمحاسبه  ٪84به مقدار 

 و پایایی آن را به روش ٪95و اعتبار آن را به میزان  هنفري مورد بررسی قرار داد 60گروه 

  ).23،24د (محاسبه کر ٪75آزمون به میزان پس – آزمونپیش

 ينامهپرسش يوسیلههبرتر چپ و راست (ب ها در دو گروه دستدهی آزمودنیپس از سازمان

توانایی تصویرسازي حرکتی هال و مارتین،  ينامهو پرسش 1992برتري استنلی کورن، دست

نکات و  يبا همه یفلدر تحقیق، روند انجام تک شرکت ينامهکردن رضایتپس از پر) و 1997

 يوسیلههاز دو گروه در شرایط یکسان و بسپس کنندگان توضیح داده شد. جزئیات براي شرکت

ها در سالن ي پرتابهمه. عمل آمدآزمون بهدر مهارت پرتاب آزاد بسکتبال پیشآزمون ایفرد 

شد و با استفاده از متر نواري از مرکز حلقه روي گرفتهپنالتی در نظر  ياستاندارد بسکتبال و از نقطه

آزمون هر آزمودنی در پیشرنگ مشخص شد. چسب سفیدي نواروسیلهمتر به 5/4 يزمین به فاصله

هر آزمودنی  امتیارو  هانی پرتاب کردندرا طبق مقررات فدراسیون ج پنالتی يشوت ثابت از نقطه 15

هفته، هر  3دو گروه به مدت ، اکتساب يآزمون، در مرحلهپیش ساعت بعد از پایان 24ثبت شد. 

به  کنندگانشرکت ،جسمانی مهارت پرداختند. در ابتداي هر جلسهذهنی و به تمرین جلسه  5هفته 

 ،شدنها را بسته و پاها را دراز کرده و بعد از کشیدن چند نفس عمیق و آرامچشم ،پشت خوابیده

توجه به منابع در دسترس و زیر نظر کارشناس مربوطه تهیه و تنظیم متن تصویرسازي ذهنی که با 

ي حواس هم)، هتختهشد با جمالتی (دماي سالن، صداي برخورد توپ با و در آن سعی می بودهشد

 15ه اجراي ها بآزمودنی ،و بعد از آن شدط صوت پخش میضبشود، توسط کارگرفتههگانه بپنج

انجامید. طول میدقیقه به 5الی  4پرداختند که شده میآموزش داده روش صورت ذهنی بهپرتاب به

برتر و هاي راستر مورد تصویرسازي ذهنی براي گروهشده داکتساب، از صداي ضبط يدر مرحله

ها ارائه آزمودنی يصورت یک دستورالعمل به همههاجراي آن ب يبرتر استفاده شد که نحوهچپ

ها ارائه به آزمودنی ط صوتبضي که قبل از اجراي عملی و از طریق شد. پروتکل تصویرسازمی

ترین چشمان خود را ببندید، خود را در وضعیتی تصور کنید که راحت ین صورت بود:به ا ،شدمی

حالت براي پرتاب شما باشد، پرتاب خود را آغاز کنید، پرتاب خود را انجام دهید، تصور کنید که 

دقیقه توسط  10 کنندگانشرکت ،پس از انجام تصویرسازي شود.وارد میپرتاب شما به داخل سبد 

کردن اختصاصی (بازي با توپ) بود. شدند که شامل دویدن، حرکات کششی و گرممربی گرم می

 5افراد به مدت  ،پرداختند. در انتهاي جلسهشد، میپرتاب می 15به تمرین بدنی که شامل سپس 
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پرتاب  225و ذهنی پرتاب  225هاي آزاد هر دو گروه شامل پرتاب ،یتکردند. در نهادقیقه سرد می

ساعت پس از آن  48آزمون) و آزمون یادداري فوري (پس ،تمرین يبود. در آخرین جلسهبدنی 

کنندگان به جز بازخورد بینایی، هیچ شرکت آزمون برگزار شد.أخیري مشابه پیشآزمون یادداري ت

 کردند.رد کالمی و افزوده دریافت نمیاعم از بازخو ،نوع بازخورد
  

  تمرین ذهنی و بدنی در جلسات تمرینی يپروتکل برنامه - 1جدول 

  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  تمرین جلسات

  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  تعداد پرتاب ذهنی

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  استراحت (دقیقه)

  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  داد پرتاب بدنیتع

    

از  ارهاي گرایش مرکزي و پراکندگی و نیز رسم نموداندازه يهاي خام، براي محاسبهدر تحلیل داده

 -  ها از آزمون کلوموگروفبودن توزیع دادهطبیعی آمار توصیفی استفاده شد. براي اطمینان از 

ن استفاده شد و براي بررسی اثر متغیرهاي یاز آزمون لو هاآزمون همگنی واریانس ف و برايواسمیرن

در و آزمون یادداري آزمون پس آزمون،کتبال، میانگین نمرات پیشمستقل بر مهارت پرتاب آزاد بس

آزمون و تفاضل پیش يهاي تکراري و براي مقایسهآزمون تحلیل واریانس با اندازههر گروه از 

افزار ها توسط نرماستفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهاستیودنت  tآزمون ن و آزمون یادداري آزموپس

   صورت پذیرفت. α>0.05يدارمعنادر سطح SPSS  - 16آماري 

  

  نتایج

  است:طور خالصه در جداول زیر آمدههاي آماري این پژوهش بهنتایج و یافته

  

  

  

  
  



  1393بهار ، 15رفتار حرکتی شماره                                                                                                        94

 

  اطالعات توصیفی پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداري گروه دست برتر راست و چپ - 2جدول 

  زمانی يبازه

  

  آزمون یادداري آزمونپس  آزمونپیش

  معیارانحراف  میانگین  معیارانحراف  میانگین  معیارانحراف  میانگین

  75/8  34  83/1  47/34  98/4  41/15  دستراست

  35/6  29/38  39/6  76/38  95/3  88/13  دستچپ

  

  

 
  

آزمون و آزمون یادداري گروه دست آزمون، پسدر مراحل پیش بسکتبال امتیاز پرتابمیانگین  - 1شکل 

  برتر راست و چپ

  

آزمون و آزمون یادداري، آزمون، پسپیش يبندي مراحل آزمون به سه مرحلهبا توجه به تقسیم

مورد ارزیابی به تفکیک دست دست و چپراستهاي بسکتبال آزمودنی پرتاب آزادامتیاز میانگین 

آزمون تا آزمون با گذشت زمان از پیش ،شودمشاهده می 4و  3طور که در جدول قرار گرفت. همان

  یابد.طور نسبی افزایش میها بهپرتاب بسکتبال آزمودنی يیادداري، نمره

   

  ف آزمونلمراحل مخت دست درهاي راستدقت پرتاب بسکتبال آزمودنی يمقایسه -3جدول 

  

  

  

  

  

P  تعقیبی  P  آمارهF  مراحل آزمون میانگین انحراف استاندارد  

001/0  1 - 2  

001/0 91/79 

 1 آزمونپیش 41/15 98/4

 2 آزمونپس 47/34 83/1 3 - 1 001/0

 3 یادداريآزمون 00/34 75/8 3 - 2 790/0
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. آزمون یادداري دو به دو با 3. پس آزمون و 2. پیش آزمون 1در آزمون تعقیبی مراحل آزمون شامل 

 هم مقایسه شده اند

دختران شوت بسکتبال  يدهد بین نمرههاي مکرر نشان مینتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

ضمن اینکه بین  .ي وجود دارددارمعنامراحل آزمون تفاوت  به تفکیک دستي راستدانشجو

اما بین  ،داري وجود داردون و آزمون یادداري تفاوت معنیآزمآزمون و پیشآزمون و پسپیش

تمرین ذهنی بر  تأثیراین نتایج بیانگر  داري وجود ندارد.آزمون و آزمون یادداري تفاوت معنیپس

   .  استدست شجویان راستنعملکرد و یادگیري مهارت شوت بسکتبال در دا
  

  ف آزمونلدست در مراحل مختچپ هايدقت پرتاب بسکتبال آزمودنی يمقایسه -4جدول 

  

دختران شوت بسکتبال  يبین نمره که دهدمکرر نشان میهاي نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

ضمن اینکه بین ي وجود دارد. دارمعنایک مراحل آزمون تفاوت دست به تفکدانشجوي چپ

اما بین  ،داري وجود داردآزمون و آزمون یادداري تفاوت معنیآزمون و پیشآزمون و پسپیش

تمرین ذهنی بر  تأثیراین نتایج بیانگر  ندارد. داري وجودآزمون و آزمون یادداري تفاوت معنیپس

  .   استدست شجویان چپنعملکرد و یادگیري مهارت شوت بسکتبال در دا

 ،برتربرتر و چپاثر تصویرسازي بر عملکرد مهارت شوت بسکتبال در دو گروه راست يمقایسه براي

مستقل  tستفاده از آزمون دست با ادست و چپآزمون دو گروه راستآزمون و پساز تفاضل پیش

   .استآمده 5د که نتایج آن در جدول شاستفاده 
  

آزمون گروه دست برتر راست و آزمون و پستفاضل پیش يمقایسه برايمستقل  t نتایج آزمون - 5جدول 

  چپ در مهارت پرتاب بسکتبال
  

  تعداد  هاشاخص

  تفاضل

  آزمونپیش

  پس آزمون

انحراف 

  معیار

خطاي 

  معیار

تفاوت 

 هایانگینم
t درجه آزادي p-value 

  09/2  61/8  06/19  17  دست راست
02/6  31/2-  32  027/0  

  41/1  82/5  88/24  17  دست چپ

P  تعقیبی  P  آمارهF  مراحل آزمون میانگین انحراف استاندارد  

001/0  1 - 2  

001/0 93/245 

 1 آزمونپیش 88/13 95/3

 2 آزمونپس 76/38 39/6 3 - 1 001/0

 3 یادداريآزمون 29/38 35/6 3 - 2 583/0
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تصویرسازي ذهنی همراه با تمرین بدنی بر  تأثیربین  ،شودمشاهده می 5طور که در جدول همان

و با  دارد. ي وجوددارمعناتر تفاوت بربرتر و چپاجراي مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دو گروه راست

   .استدست توجه به میانگین امتیاز شوت بسکتبال این اختالف به نفع دانشجویان چپ

برتر برتر و چپراست اثر تصویرسازي بر یادگیري مهارت شوت بسکتبال در دو گروه يمقایسه براي

 آمده 6که نتایج آن در جدول  دشمستقل استفاده  tاز آزمون یادداري  يمرحله يبراي مقایسه

   .است

  

برتر راست و چپ در مهارت  گروه دست آزمون یادداري يمقایسه تقل برايمس t آزمون يهیجنت -6جدول 

  پرتاب بسکتبال
  

 میانگین 
انحراف 

  معیار

 tآزمون  آزمون لون

  tارزش f  p- valueارزش
درجه 

 آزادي
p- value 

  75/8  00/34  دستراست
71/2  083/0  89/1  32  075/0  

  35/6  29/38  دستچپ

  

تصویرسازي ذهنی همراه با تمرین بدنی بر  تأثیربین  ،شودمشاهده می 6طور که در جدول همان

  دارد.ني وجود دارمعنابرتر تفاوت برتر و چپاب آزاد بسکتبال در دو گروه راستیادگیري مهارت پرت

  

   گیريبحث و نتیجه

در هر ها آزمودنیعملکرد و یادگیري ز این پژوهش، شاهد پیشرفت آمده ادستهي بهابا بررسی یافته

 بودیم.تمرین بدنی تصویرسازي ذهنی به همراه  تأثیر يدر نتیجه ،برتربرتر و چپراستدو گروه 

 که )1386طلب و همکاران (حمایتو  )1379هاي پژوهش بهرامی (که این نتیجه با یافتهطوريبه

 سویی داردهم ،بودندثر دانستهؤن ذهنی را در پیشرفت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال منقش تمری

 زاده ، شریف)1379(میز رويمنفرد در تنیسصنعتی هاي همچنین با پژوهشنتایج  این .)25،23(

هاي و همچنین با پژوهش) 26- 28(، )1388)، لطفی در پرتاب دارت (1387در فوتبال (

  . )29،30( سویی داردهم) 2008(پدي  ،)1990لی ( مثل از کشورگرفته در خارج صورت

 که نتایج تحقیق نشان داد ،عملکرد و یادگیري دو گروه دست برتر راست و چپ ياما هنگام مقایسه

برتر راستبرتر بیشتر از گروه چپتصویرسازي ذهنی به همراه تمرین بدنی بر عملکرد گروه  تأثیر

بین گروه  دارمعناتفاوت یادداري  يدر مرحلهساعته  48یادداري  يهبعد از یک فاصلاما  .بود

  برتر مشاهده نشد.برتر و راستچپ
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 طوريهباشد. بدالیل متعددي داشته دتوانمی هادستبیشتر تصویرسازي ذهنی بر عملکرد چپ تأثیر

ت انسان از نظر راس يکرهدهد که نیمبررسی رشد و تکامل عدم تقارن کارکردي مغز نشان میکه 

) در بررسی نرخ 2000هولتزن ( ،همچنین .)31( کندي چپ رشد میکرهکارکردي زودتر از نیم

دست در این ) به این نتیجه رسید که افراد چپ1999تا  1968سال ( 32دست در طی جمعیت چپ

ن فرضیه اند و ایدهطور معناداري بیشتر بوباالي مسابقات قهرمانی، به يها در میان بازیکنان ردهسال

تري داشته و در اعمال حرکتی، یافتهراست توسعه يکرهدست، نیمرا مطرح کرد که افراد چپ

گویند افراد آنها می ،دیگر به عبارتی .کننددست عمل میبهتر از افراد راست فضاییتوجهی و 

حرکتی و  - یبینای نظیر تکالیف ،آناتومیک در اجراي تکالیف معین -  دست از یک مزیت عصبیچپ

 يکرهها قادرند ارتباط عمیقی بین دو نیمدستطور چپ. همین)32( برخوردارند فضایی - یبینای

 گیرند.تر تصمیم میکنند و سریعها را بهتر تحلیل میموقعیت ،مین دلیله به .مغزشان ایجاد کنند

دست یک برتري فطري در چپدر تحقیقی با عنوان آیا رقیبان  2000س و همکاران در سال یوگرو

نفر غیرورزشکار  1112نفر ورزشکار و  1112دست در بین به بررسی افراد چپ ،ها دارندورزش

هاي انفرادي شرکت نفر در ورزش 535هاي گروهی و نفر در ورزش 576 ،پرداختند. از این تعداد

هاي ورزشکار گروه يهدست در همداشتند. نتایج نشان داد تفاوت معناداري در نسبت افراد چپ

از هشت هوش زبانی، هوش موسیقی، هوش منطقی، هوش فضایی، هوش  .)33( وجود دارد

ها هوش دستکه در انسان وجود دارد، چپ 1اجتماعی، هوش فردي، هوش طبیعی و هوش حرکتی

  .)34( کنندبینند و یا خلق می. در نتیجه بهتر تصاویر را میدارند يفضایی و هوش حرکتی باالتر

آزمون و یادداري تفاوت معناداري وجود شده بین دو گروه در مراحل پسایجاد تأثیراما در بین این 

کند و شاید بتوان دالیل متعددي را دست حمایت میولی همواره نتایج از برتري گروه چپ .ندارد

به روند صعودي براي این عدم تفاوت معنادار ذکر کرد. از جمله، تعداد جلسات تمرینی، با توجه 

در عملکرد و یادگیري در مهارتی مثل پرتاب آزاد بسکتبال که یک دست چپ يهاپیشرفت آزمودنی

طور هاي حرکتی آن است و همینهاي ادراکی آن بیشتر از جنبهمهارت حرکتی ادراکی است و جنبه

ارند، شاید بتوان با اول یادگیري (شناختی) قرار د يها که در مرحلهبودن آزمودنیدلیل مبتديبه

توان ذکر معناداري را کسب کرد. دلیل دیگري را که می ينتیجه ،افزایش تعداد جلسات تمرینی

دلیل تعداد کم آزمودنی ها بهسویی و دگرسویی (چشم و دست) آزمودنینکردن عامل همدخیل ،کرد

عنوان دقت  ) با1391( مقدم و همکاران) و 1993( که در تحقیق کورنطورياست. بهدست چپ

                                                   
1. Kinesthesique  
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دگرسو مورد مقایسه سو و دقت شوت افراد هم سو و دگرسو،بسکتبال بازیکنان هم شوت پرتاب آزاد

سوي خود در ساالن همکه اشخاص دگرسو خیلی بهتر از همحاصل شد این نتیجه  و قرار گرفت

مهارت درشت است مهارت پرتاب آزاد بسکتبال یک  ،عالوه بر این .)35،10( کنندبسکتبال عمل می

تحقیقات  که شودهاي حرکتی ظریف مشهودتر است. لذا توصیه میبرتري در فعالیتو دست

- یابی و برنامهگونه تحقیقات در استعدادهاي اینبیشتري در این زمینه صورت گیرد تا بتوان از یافته

  .)36( دکرهاي ورزشی استفاده ریزي برنامه
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Abstract 

The position of controlling the left hand and mental imagery are in the right 
hemisphere, and the location of controlling the right hand is located in the left 
hemisphere. Therefore the aim of this study was to compare the effects of mental 
imagery along with physical exercise on the performance and learning of free throw 
shooting in the two groups with preferred left and right hand. The Method of study 
was a semi-experimental. For this purpose, 34 with the preferred right (17) and the 
preferred hand left (17) were selected who had achieved the highest score from the 
movement imagery questionnaire. Both groups practiced free throw shooting skills 
during the 3 weeks, each week 5 sessions and each session for 35 minutes. Data 
analysis was done by using with ANOVA test and t-test. The Results showed that both 
groups with preferred hand left and right had improved in the performance and 
learning free throws skill. But there was significant difference in preferred left hand 
group in performance the free throw shooting skill. This hypothesis has been raised 
that left handed people, have a more developed right hemisphere and these people 
have one advantage of a nerve - anatomic in performing tasks such as visual - motor 
and visual – space tasks. Also, the left handed people are able to make a deep 
connection between the two hemispheres. In other hands, Left-handed people have 
high motor and space intelligence so that they can observe pictures better and create 
them efficiently. 

Keyword: Mental imagery, Preferred hand, Free throw shooting skill 
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