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  تأثیر ترتیب انتقال دو سویه بر یادگیري مهارت شوت آزاد بسکتبال

2زینت مرداهی، 1غالمرضا لطفی  

- استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران 

- دانشجوي کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران  

  چکیده کوتاه 

اصل انتقال دوسویه در یادگیري بحث مهمی است که به سرعت بخشیدن در فرایند موفقیت ورزشکاران کمک 

کند. در سالهاي اخیر محققین به این نتیجه رسیده اند که اثر انتقال دوسویه غیر قابل انکار است و به می

بر پرتاب آزاد بسکتبال بود.  یادگیري کمک می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترتیب انتقال دوسویه

دانش آموز دختر راست دست مبتدي داوطلب بودند که بصورت تصادفی در دو گروه ده   0شامل آزمودنیها 

، انتقال و یادداري برتر گمارش شدند. مراحل آزمون یعنی پیش آزمون -غیر برتر، و غیر برتر –نفري برتر 

طبق  پرتاب آزاد 40جلسه و هر جلسه  6له اکتساب شامل پرتاب آزاد با دست راست بود و مرح 0شامل 

غیر برتر در سه جلسه اول با دست برتر و سه جلسه بعدي با دست  –پروتکل تمرینی هر گروه بود. گروه برتر 

برتر بر عکس بود. نتایج نشان داد که در مراحل  –غیر برتر تمرین نمودند و پروتکل تمرینی گروه غیر برتر 

برتر نسبت به گروه  –تقال تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد اما در آزمون یادداري گروه غیر برتر اکتساب و ان

  دیگر بطور معنی داري بهتر عمل نمودند.

  انتقال دوسویه، دست برتر، دست غیر برتر، پرتاب آزاد بسکتبال، یادگیريواژگان کلیدي: 

Effects of bilateral transfer order on learning of basketball free throw skill 
LotfiGholamreza (Ph.D); MardahiZinat 

ShahidRajaee Teacher Training University 
Abstract: The original of bilateral transfer of learning is important issue and most sensible way to speed up the 
player success process. Researchers in recent years have concluded that the effect of bilateral transfer is irrefutable 
and it is facilitate learning.The purpose of this research was to examine the effect of bilateral transfer in basketball 
free throw. The subjects were 20 volunteer right handed novice girl students that randomly assigned to one of two 
dominant – no dominant or no dominant - dominantgroups. Each of pretest, transfer test, and retention test contain of 
10 throws with right hand. In the pretest no significant differences were observed between the 2 groups. Training 
process was included 6 sessions with 40 trials in each session. Subjects in dominant – no dominant group in their 
three first sessions did their throws with right hand and after fourth session after doing their exercise with their left 
hand. The protocol of no dominant – dominant group was also opposite this group. In general, the results indicated 
that with practicing from non-dominant hand to dominant hand, training can have a positive effect to learning a skill 
such as basketball free throw. 

  

  

  مقدمه 

نتقال یادگیري است. عوامل مختلفی در یادگیري انسان نقش دارند که یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه ا

وقتی که انتقال یادگیري به یادگیري یک تکلیف، اما با اعضایی دیگر مربوط شود به انتقال دوسویه معروف 

است. یکی از سوئاالت گیج کننده درباره انتقال دوسویه،مربوط به جهت آن است. سوال این است که اگر فرد 
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ویه بیشتري به عضو دیگر رخ می دهد (انتقال نامتقارن) یا تمرین را با عضو ویژه اي انجام دهد، انتقال دوس

مقدار انتقال بدون در نظر گرفتن اینکه کدام عضو اول تمرین کرده است مساوي است (انتقال متقارن). مثالً آیا 

 نیم کره هاي مغز در کنترل حرکات نقشی مشابه دارد یا متفاوت؟ اگر انتقال نامتقارن حکم فرما باشد، درمانگر

یا مربی فرد را وادار می کند که پیش از تمرین با یک عضو، حتمًا عضو متقارن را تمرین دهد. در صورتی که 

اگر انتقال متقارن حکم فرما باشد، براي شروع تمرین تفاوتی بین اعضا نخواهد بود. نتیجه پذیرفته شده از سوي 

تقال دو سویه توضیحات مختلفی وجود دارد. عموم این است که انتقال دو سویه نامتقارن است. در مبحث ان

توضیح شناختی انتقال دوسویه به این می پردازد که برخی محققان فکر می کنند که انتقال دوسویه بنیاد شناختی 

دارد. آنان فکر می کنند آنچه منتقل می شود، اطالعات شناختی مهمی است که مربوط به رسیدن هدف مهارت 

ن رشته، براي انتقال دوسویه توضیحی کنترلی ارایه کردند که برنامه تعمیم یافته حرکتی است. دانشمندان دیگر ای

). شواهد پژوهشی از این را با انتقال ویژگی هاي برونداد حرکتی در طول دستگاه عصبی پیوند می دهد (

. براي کسب دیدگاه حمایت می کند که هم عناصر شناختی و هم عناصر حرکتی در انتقال دوسویه دخیل است

موفقیت بیشتر در رشته هاي ورزشی باید با دو عضو قرینه بدن به طور یکسان تمرین کرد، اما به دلیل عواملی 

چون محدودیت زمان و آموزش این امر میسر نمی باشد. پورتز به این نتیجه دست یافت که انتقال مثبت 

ه غیر برتر رخ می دهد. کونز نشان داد انتقال دو بیشتري از سمت غیر برتر بدن نسبت به انتقال از سمت برتر ب

جانبه مهارت پرتاب وقتی که هر دو دست تمرین کرده باشند نسبت به وقتی که دست مسلط تمرین کرده باشد 

ساله در مهارت دریبل  ) نیز با بررسی کودکان پسر 0). استوکل (تا حد زیادي افزایش می یابد (

  ).  3ید که انتقال مثبت بیشتري از طرف غیر برتر به برتر رخ می دهد (بسکتبال به این نتیجه رس

  شناسی تحقیق روش

پس آزمون چند گروهی اجرا گردید.  –این تحقیق نیمه تجربی بصورت میدانی و با طرح تحقیق پیش آزمون 

0  دختر نوجوان پایه هفتم که همگی راست دست و مبتدي بودند آزمودنیهاي تحقیق را تشکیل دادند که

ابتدا برتر قرار گرفتند.  - غیر برتر و غیر برتر - بصورت داوطلبانه انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه برتر

ل را به طور نمایشی از فیلم  مدل ماهر و به تعداد  ده کوشش از دست نوآموزان  مهارت  شوت ثابت  بسکتبا

کوشش را با  0کوشش  از دست چپ مشاهده کردند  و سپس هر گروه براي پیش آزمون 0راست و سپس 

دقیقه اي بود که پس از گرم کردن افراد  40جلسه تمرینی  6دست راست انجام دادند. مراحل تمرین نیز شامل 

کوشش تمرینی را انجام می  40جلسه اول با دست راست خود، در هر جلسه  3غیر برتر، در  – گروه برتر

دادند و پس از آن در جلسه چهارم به بعد این تمرین را با دست چپ خود انجام می دادند. برنامه تمرینی افراد 

پرتاب با  0ساعت و شامل  48برتر نیز برعکس این گروه بود.. آزمون یادداري نیز پس از  - گروه غیر برتر 

  دست راست انجام شد.
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  هایافته

  میانگین و انحراف استاندارد نمرات دو گروه در مراحل مختلف اندازه گیري – جدول 

  مرحله   

  گروه
  یادداري  انتقال  6جلسه  5جلسه  4جلسه  3جلسه  جلسه  جلسه  پیش آزمون

- برتر

  غیربرتر
37/0±8/0  4/0±/  35/0±8/  38/0±3/  3/0±09/  3/0±8/  35/0±/  35/0±7/  34/0±5/  

- غیربرتر

  برتر
5/0±86/0  3/0±6/  4/0±5/  33/0±/  34/0±5/  37/0±55/  /0±89/  43/0±3/  9/0±88/  

  

 . در)<05/0P(ویلک حاکی از همگنی واریانسها و توزیع طبیعی داده ها بود  -نتایج آزمون هاي لوین و شاپیرو 

. نتایج تحلیل واریانس مرکب با )=86/0P(مرحله پیش آزمون تفاوت معنی داري بین دو گروه مشاهده نشد

ولی اثر اصلی )=/0P(اندازه هاي تکراري در مرحله اکتساب نشان داد اثر اصلی گروه معنی دار نبوده است 

نشان داد که در  tنتایج آزمون . )=00/0P(گروه معنی دار بوده است ×جلسات تمرین و تعامل جلسات تمرین 

اما در آزمون یادداري گروه غیر  )=78/0P(آزمون انتقال تفاوت معنی داري بین دو گروه وجود نداشته است 

  .)=00/0P(غیر برتر عمل کرده است  - برتر بطور معنی داري بهتر از گروه برتر  - برتر

  بحث و نتیجه گیري

انتقال نشان داد که تفاوتی در تقدم و تأخر انجام تمرینات با عضو برتر یا نتایج بدست آمده در مراحل اکتساب و 

عضو غیر برتر وجود ندارد اما نتایج مرحله یادداري حاکی از آن است که انتقال بیشتري از طرف غیر برتر به 

کنترلی  برتر رخ می دهد. این نتیجه با نتایج تحقیقات دیگر همخوانی دارد و از طریق توضیحات شناختی و

انتقال دوسویه قابل توجیه است. با توجه به نتایج بدست آمده به مربیان و ورزشکاران رشته هایی که مهارتهاي 

ورزشی مربوطه با دو عضو قرینه باید انجام پذیرد، توصیه می شود ابتدا به یادگیري مهارت با اندام غیر برتر 

  ت پذیرد.اقدام نمایند تا انتقال بهتري به اندام برتر صور
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