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 چکیده

برتري جانبی در انتقال دو طرفه تکلیف تولید نیرو در دانشجویان چپ دست بررسی نقش هدف از تحقیق حاضر، 

دانشجوي پسر چپ دست بر اساس نمرات پیش آزمون تولید نیرو در دو گروه تمرین با  20بود. بدین منظور 

 6کوشش را ( شامل  72ها به مدت دو جلسه ربرتر قرار گرفتند. سپس آزمودنیمرین با دست غیدست برتر و ت

با دست مخالف  ساعت بعد 24 و انجام دادندنیوتنی 15جهت تولید نیروي  در هر جلسه) تایی 6دسته کوشش 

ن ها از آزمونیوتن را انجام دادند. براي تجزیه و تحلیل داده 15تمرینی خود یک دسته کوشش براي تولید 

انتقال نتایج تحقیق نشان داد که  استفاده شد. α=05/0سطح معناداري  وابسته در tکلموگروف اسمیرنوف، آزمون 

  دو طرفه در هر دو گروه صورت نگرفته است.

 انتقال دوطرفه، دست چپ، تکلیف تولید نیرو کلمات کلیدي:

Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of bilateral transfer in force task in left-handed students. For this 
purpose, 20 left-handed male students were assigned to two groups for practicing with dominant and non-dominant 
hand by pre-test scores in generation of force task. The participants performed 72 practice trials (in 6 blocks of 6 trials) 
in 2 sessions with 15N, and after 24h of training they produce a block of 15N by the untrained hand. To analyze the 
data, the Kolmogorov-Smirnov test, dependent t-test at a significance level of α=0/05 were used. The results showed 
that there are not bilateral transfers in two groups. 
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