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Objective Bilateral coordination skills are one of the key factors in performing simple to skillful sports task, 
so far the differences between ball and non-ball fields have not been determined. Therefore, this study 
aimed to investigate the differences in asymmetric bilateral coordination between male and female ath-
letes in ballplayers and non-ballplayers.
Methods The samples of this study were randomly selected from the young girls and boys (Mean±SD 
of age 26.00±4.50) in ball fields (14) and non-ball fields (16) of the Faculty of Physical Education of the 
University of Tehran. All subjects had complete visual acuity and the consent form of the research. The 
instrument of Vienna was used to measure peripheral visual.
Results The statistical results of MANOVA test showed that there is significant difference in asymmetrical 
bilateral coordination between ballplayers and non-ballplayers and girls and boys (P≥0.05).
Conclusion The results of this study showed that asymmetric bilateral coordination performing in ball 
players had better than non-ball players and girls than boys. According the importance of bimanual coor-
dination skills in the implementation of championship sports, as well as considering gender differences 
and the positive impact of ball exercises on ball coordination, sports coaches can provide training, espe-
cially at a younger age, to facilitate learning of this fundamental skill.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

imanual coordination is an important 
and challenging issue in motor learn-
ing needed in daily and recreational 
activities [3]. An important feature of 

performing bimanual skills is that both hands tend to do the 
same thing simultaneously. Sometimes the two hands do 
not necessarily do the same thing, and each hand acts sepa-
rately, which is called asymmetric bimanual coordination 

B
[1]. Research shows that the central nervous system easily 
controls symmetrical movements but has limited control 
over simultaneous asymmetric movements [6].

Eye-hand coordination plays a significant role in bimanu-
al tasks [20], and this role is more prominent in ball sports 
(due to constant contact with the ball, catching a ball, and 
multiple blows to the ball) non-ball sports. On the other 
hand, athletes in ball and non-ball sports experience various 
experiences, tools, and environments; therefore, one of the 
important questions of this study was whether the level of 
bimanual coordination skills between athletes in ball and 
non-ball sports is different.
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No research has been done in this field so far. On the other 
hand, although most studies have reported gender differenc-
es in bimanual coordination skills in favor of girls, there are 
conflicting results in this regard [26]. This study aimed to in-
vestigate the asymmetric bimanual coordination differences 
in male and female athletes in a ball and non-ball sports.

2. Methods

This research was of an applied study with a causal-com-
parative nature. The number of samples was 30 people with a 
Mean±SD of 26.00±4.50 years of age from male and female 
athlete students of the Faculty of Physical Education, Uni-
versity of Tehran, who were randomly selected. In this study, 
to control the subjects’ level of experience, athletes active in 
the relevant sport at the semi-professional and professional 
levels were selected. Finally, the research samples were di-
vided into two groups, with 14 people in the ball sports group 
(ball-related sports) and 16 people in the non-ball sports 
group (sports that do not require a ball or special tools).

It should be noted that ball sports included football, futsal, 
basketball, handball, volleyball, and table tennis, and non-
ball sports included wrestling, karate, taekwondo, swim-
ming, and track-and-field. Also, most of the subjects had a 
history of professional sports at the provincial and national 
team levels. To measure asymmetric bimanual coordina-
tion, the Vienna Test System was used, which was available 
in the “learning and movement control laboratory” of the 
Faculty of Physical Education, University of Tehran. All 
subjects completed the consent form for voluntary partici-
pation in the research and the physical health form. 

Kolmogorov–Smirnov (K-S) test was used for normal 
data distribution, and Levene’s test was used to assess the 
equality of variances of the groups. MANOVA statistical 
method was used to test the research hypothesis, and also 
Box’s M test was used to equalize the covariance matrix 
of the groups. A significance level of P≤0.05 was consid-
ered for data analysis.

3. Results

In Table 1, the performance time (speed) and error time 
(accuracy) of the research subjects were presented sepa-
rately for male and female athletes in the ball and non-
ball sports. These results confirm that ball sports athletes 
spent less total time on the task. Also, ball sports’ athletes 
had less total error time performing the task; that is, they 
had higher accuracy than non-ball sports’ athletes. Perfor-
mance time by female athletes (with a mean of 28.83 sec-
onds) and male athletes (with a mean of 38.94 seconds) in-
dicated that girls had higher speed and better performance 

in performing the tasks. Also, in examining the female ath-
letes’ error time (with a mean of 0.34 seconds) and male 
athletes (with a mean of 0.61 seconds), it can be concluded 
that girls had fewer errors and had a higher degree of ac-
curacy in performing bimanual coordination task.

MANOVA statistical results indicated that there was a 
significant difference between girls and boys in the depen-
dent variables of “performance time” (speed) and “error 
time” (accuracy) (P≤0.05). There was also a significant dif-
ference between ball and non-ball sports athletes in these 
dependent variables (P≤0.05). Finally, the statistical results 
of this study revealed that the interaction effect of the two 
variables of “ball and non-ball” and “gender” on the depen-
dent variables of “performance time” and “error time” was 
not significant (P≥0.05). In general, the results of this study 
confirmed that in performing asymmetric bimanual coordi-
nation tasks, ball sports’ athletes performed better than non-
ball sports’ athletes, and girls performed better than boys.

4. Discussion and Conclusion

One of the results of this study was that girls had a sig-
nificant advantage over boys in performing asymmetric 
bimanual coordination tasks. It seems that one of the rea-
sons for the superiority of girls’ performance over boys in 
this study was related to performing a delicate task that 
required the use of delicate muscles of the fingers with 
high accuracy. Also, the results of some studies by MRI 
showed that the area of the corpus callosum in girls was 
larger than boys, as a result of which the exchange of in-
formation between the two hemispheres of the brain was 
more accessible, which makes girls superior to boys in 
performing bimanual coordination tasks [30].

The better performance of ball sports athletes compared 
to non-ball sports athletes in performing asymmetric 
bimanual coordination skills was another result of this 
study, which can be related to years of practice and expe-
rience working with both hands and balls in the ball sports 
group. Also, the task arranged in this study required high 
coordination between hand and eye movements, which in 
various studies it has been confirmed that ball exercises 
have a positive effect on the eye and hand coordination 
[41]; therefore, one of the possible reasons for the superi-
ority of the bimanual coordination skills of the ball group 
can be attributed to the stronger coordination between 
eyes and. Finally, due to the high importance of bimanual 
coordination skills in sports success [43], it is expected 
that sports coaches, especially in the education of younger 
ages, pay attention to this critical issue.
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Table 1. Mean performance time and mean error time in the ball and non-ball sports athletes

Dependent Variable Gender Status Mean±SD (seconds) No.

Mean performance time 
(speed)

Female

Ball 25.56±5.43 7

Non-ball 31.69±10.81 8

Total 28.83±9.01 15

Male

Ball 33.61±10.80 7

Non-ball 43.61±4.14 8

Total 38.94±9.23 15

Total

Ball 29.58±9.21 14

Non-ball 37.65±10.02 16

Total 33.89±10.33 30

Mean error time (accuracy)

Female

Ball 0.28±0.18 7

Non-ball 0.40±0.19 8

Total 0.34±0.19 15

Male

Ball 0.53±0.21 7

Non-ball 0.69±0.14 8

Total 0.61±0.19 15

Total

Ball 0.40±0.23 14

Non-ball 0.54±0.22 16

Total 0.48±0.23 30
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هدف مهارت هماهنگی دو دستی یکی از فاکتورهای اساسی در اجرای تکالیف ورزشی ساده تا ماهرانه است که تاکنون تفاوت های آن بین 
رشته های توپی و غیرتوپی مشخص نشده است؛ بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تفاوت های هماهنگی دو دستی نامتقارن در 

ورزشکاران دختر و پسر رشته های توپی و غیرتوپی بود. 

روش ها نمونه های این تحقیق به طور تصادفی از دانشجویان دختر و پسر با میانگین و انحراف معیار سنی 4/50±26/00 سال رشته های 
توپی )چهارده نفر( و رشته های غیرتوپی )شانزده نفر( دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران انتخاب شدند. همه آزمودنی ها از سالمت کامل 
بینایی برخوردار بودند و فرم رضایت شرکت در تحقیق را تکمیل کردند. از ابزار وینا برای اندازه گیری متغیر هماهنگی دو دستی استفاده شد.

یافته ها نتایج آماری آزمون مانوا نشان داد تفاوت معنی داری در مهارت هماهنگی دو دستی نامتقارن بین ورزشکاران توپی و 
 .)P≥0/05( غیرتوپی و همچنین در دختران و پسران وجود دارد

نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان داد که در اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی نامتقارن ورزشکاران رشته های توپی نسبت به رشته های 
غیرتوپی و دختران نسبت به پسران عملکرد بهتری داشتند. با توجه به اهمیت مهارت هماهنگی دو دستی در اجرای ورزش قهرمانی 
و همچنین در نظر گرفتن تفاوت های جنسیتی و تأثیر مثبت ورزش های توپی در هماهنگی دو دستی، مربیان ورزشی می توانند در امر 

آموزش به ویژه در سنین پایین تر محیطی فراهم کنند تا یادگیری این مهارت مهم و پایه ای را تسهیل کنند.

کلیدواژه ها: 
جنسیت، هماهنگی 
حرکتی، تداخل دو 
جانبه، ساختارهای 

هماهنگ، هماهنگی 
چشم و دست

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 3 آذر 1399

تاریخ پذیرش: 21 آذر 1399
تاریخ انتشار: 11 اسفند 1399

مقدمه
بسیاری از حرکات ماهرانه انسان نیاز به همکاری دو دست دارد. 
بعضی اوقات دو دست ضرورتًا کار یکسانی انجام نمی دهد و هر اندام 
حرکات متفاوتی انجام می دهد، به طوری که الگوهای این حرکات 
از نظر فضایی و زمانی با یکدیگر متفاوت هستند. برای مثال انجام 
حرکات در حین رانندگی و نواختن گیتار نیاز به حرکات دو دستی 
متفاوتی دارد. به این نوع حرکات دو دستی هماهنگی دو دستی 
نامتقارن یا تکالیف دو دستی مستقل1 گفته می شود که در آن ها هر 
دست به طور مجزا عمل می کند اما درنهایت هر دو دست به دنبال 
یک هدف خاص هستند ]1[. تحقیقات نشان داده است که حرکات 
دو دستی متقارن به علت اینکه از عضالت مشابه استفاده می کنند 
با ثبات و پایداری باالتری قابل انجامند و پیچیدگی حرکات دو 
دستی نامتقارن را ندارند ]2[. هماهنگی دو دستی موضوع مهم 
و چالش برانگیزی در یادگیری حرکتی است که در انجام تکالیف 

روزمره و فعالیت های تفریحی به آن نیاز است ]3[. 

1. Independent bimanual tasks

دو  که  است  این  دستی  دو  مهارت های  اجرای  مهم  ویژگی 
انجام دهند.  تمایل دارند که در یک زمان کار یکسانی  دست 
معلمان و درمانگرهایی که از هم زمانی دو دست آگاهند، توجه 
ویژه مردم به یادگیری مهارت هایی که مستلزم حرکت اندام ها 
برای کارهای مختلف در یک زمان هستند را با اهمیت می دانند. 
سوئین و همکاران طی تحقیقاتی در رابطه با هماهنگی های دو 
دستی نامتقارن به این نتیجه رسیدند که افراد می توانند هم زمانی 
حرکات دو دستی را تغییر دهند، اما این تغییر هم زمانی فرایندی 
مشکل است که نیاز به توجه بسیار زیاد به شرایط آموزشی و 
تمرینی دارد ]4[. تحقیقات مختلف نشان داده اند که انجام دو 
تداخل  باعث  هم زمان  صورت  به  دست  دو  با  متفاوت  تکلیف 
دوجانبه می شود، حتی هنگامی که دو دست به صورت جداگانه 
نشان  نتایج  این   .]5[ می دهند  انجام  به راحتی  را  تکلیف  آن 
می دهد که سیستم عصبی مرکزی حرکات متقارن را به راحتی 
کنترل می کند اما در کنترل حرکات نامتقارن هم زمان با قصور 
و محدودیت مواجه است. الگوهای تداخل دوجانبه که در اجرای 
تکالیف هماهنگی دو دستی نامتقارن اتفاق می افتد تمایل شدید 

1. گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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سیستم عصبی مرکزی را در اجرای حرکات متقارن، مشابه و یا 
هم جهت نشان می دهد ]6[. تالش های زیادی برای دست یابی به 
مکان آناتومیکی کنترل کننده هماهنگی دو دستی در مغز انجام 
گرفته است. بسیاری از مطالعات از بین تمام نواحی قشری، به 
نقش اساسی ناحیه حرکتی مکمل2 در هماهنگی دو دستی اشاره 
می کنند. انبوه ارتباطات بین نیم کره ها از ناحیه حرکتی مکمل 
نشئت می گیرد و پیش بینی های اولیه ای وجود دارد که این ناحیه 

به طور ویژه مختص هماهنگی دو دستی است ]7[. 

ناحیه  در  فعالیت عصبی  که  داده اند  نشان  تحقیقات  برخی 
حرکتی مکمل به هنگام اجرای تکالیف دو دستی افزایش می یابد 
]8[. حتی برخی مطالعات نشان داده اند که فعالیت در این ناحیه، 
در حرکات دو دستی نامتقارن نسبت به متقارن بیشتر می شود 
ناحیه حرکتی مکمل مخصوص حرکات دو  ایده که  این   .]9[
دستی است زمانی قوت می گیرد که افزایش فعالیت در نورون های 
این ناحیه در طول حرکات دو دستی، در حرکات یک دستی 
در  این وجود  با  است ]10[.  نشده  از دست ها گزارش  هرکدام 
حرکات دو دستی اکثر تحقیقات به نقش برجسته قشر حرکتی 

نیم کره دگرسوی دست برتر نیز اشاره داشته اند ]11[.

تمایل شدید دو دست برای تولید حرکات مشابه از نظر فضایی 
زمانی در حرکات دو دستی، منجر به ایجاد این فرضیه شده است 
که برای هر دو دست یک برنامه حرکتی وجود دارد. این فرضیه در 
قالب برنامه حرکتی تعمیم یافته مطرح شده است ]12[. این نظریه 
بیان می کند که حرکات با یک برنامه حرکتی در سیستم عصبی 
مرکزی و با پارامترهای حرکتی ارائه می شوند. در نظریه برنامه 
حرکتی تعمیم یافته3، یک برنامه حرکتی شکل اصلی حرکت را 
قبل از شروع آن تعیین می کند. اشمیت و همکاران پیشنهاد 
کردند این مفهوم در حرکات دو دستی کاربرد دارد و ممکن است 
یک برنامه حرکتی کنترل حرکات هر دو دست را برعهده داشته 
باشد. این نظریه بیان می کند حتی زمانی که دست ها حرکات 
متفاوتی انجام می دهند، تنها یک برنامه حرکتی کنترل کننده 
حرکت است، هرچند پارامترهای ویژه هر اندام نسبت به دیگری 

متفاوت تعیین شده باشد ]13[.

تداخل4  مدل  تعمیم یافته،  حرکتی  برنامه  مدل  خالف  بر 
عمومًا بیان می کند که دو برنامه حرکتی مستقل برای دو دست 
به  این مدل می گوید درحالی که هر دست اصواًل  وجود دارد. 
نیز  نیم کره همسو  نیم کره دگرسو کنترل می شود ولی  وسیله 
در یکپارچگی با نیم کره دیگر تأثیرگذار است ]14[. جدیدترین 
مدلی که در زمینه هماهنگی دو دستی مطرح شده، مدل نظری 
حرکتی  برنامه  مدل های  محدودیت  که  پویاست  سیستم های 
تعمیم یافته و تداخل را ندارد. در این مدل ساختارهای هماهنگ 

2. Supplementary Motor Area
3. Generalized Motor Program
4. Crosstalk model

با هم )هم کوشی ها(5 در قالب همکاری یک گروه ویژه از عضالت 
تعداد  کاهش  طریق  از  هماهنگ  ساختارهای  می کنند.  عمل 
درجات آزادی کنترل حرکات پیچیده را تسهیل می کند ]15[. 
اکثر پدیده های رفتاری مشاهده شده در حرکات هماهنگی دو 

دستی به وسیله چنین مدلی توضیح داده می شود ]16[. 

به  ورزشی  متخصصان  و  محققان  عالقه  اخیر  سال های  در 
زیرا  بیشتر شده است  افراد  توانایی هماهنگی حرکتی  بررسی 
حرکتی  سازگاری  و  کنترل  کیفیت  که  است  این  بر  اعتقاد 
به میزان پتانسیل هماهنگی حرکتی افراد بستگی دارد ]17[. 
عوامل متعددی ممکن است روی کنترل هماهنگی دو دستی 
مؤثر باشد. برخی از تحقیقات نشان داده اند که عوامل فردی مانند 
سن و قدرت عضالت می توانند بر کنترل هماهنگی دو دستی 
نیز مؤثر باشد ]18[. برخی از تحقیقات هم نشان داده اند که نوع 
تکلیف بر کنترل هماهنگی دو دستی مؤثر است، به طوری که 
هر چقدر که شاخص دشواری تکلیف پایین تر باشد، تکلیف دو 
دستی هماهنگ تر و دقیق تر انجام می شود ]19[. همچنین برخی 
از تحقیقات نشان داده اند که فاکتورهای ادراکی و محیط روی 
هماهنگی زمانی حرکات دو دستی اثرگذار است ]20[. اهمیت 
اطالعات ادراکی در هماهنگی دو دستی به وسیله الگوی حرکات 
چشمی مرتبط با تکالیف هدف گیری دو دستی که در آن ها افراد 
روی یک هدف متمرکز می شوند تا الگوهای فضایی منطبق با 
هدف را تولید کنند، اهمیت پیدا می کند ]21[. از طرفی دیگر 
تحقیقات متعددی بر نقش برجسته هماهنگی چشم و دست در 
تکالیف دو دستی )که در آن هر دست اعمال جداگانه ای را انجام 
می دهند( تأکید دارند ]20، 21[. اولیویر و همکاران در مطالعه ای 
روی هماهنگی دو دستی در تکالیف دسترسی و گرفتن اشیا به 
این نتیجه رسیدند که کودکان زیر 11 سال در هماهنگی دو 
دستی برای گرفتن اشیا سرعت پایین تری نسبت به نوجوانان 
دارند و همچنان با باالتر رفتن سن و سطح مهارت این هماهنگی 
دو دستی در تکالیف دسترسی و گرفتن بیشتر خواهد شد ]22[. 
همچنین اطالعات به دست آمده از تصویربرداری های مغزی نشان 
می دهد که استفاده از تمرین و تجربه های گوناگون شکل گیری 

شبکه های مغزی را تغییر می دهد ]23[.

و  گرفتن  در  و دست  هماهنگی چشم  مهم  نقش  به  توجه  با 
هماهنگی دو دستی ]20[ و همچنین اثرات مثبت سطح تجربه و 
تمرین در تکالیفی که نیاز به هماهنگی دو دستی دارند ]24[ و 
از طرفی با در نظر گرفتن این موضوع که نقش هماهنگی چشم 
و  گرفتن  دائم،  تماس  دلیل  )به  توپی  ورزش های  در  دست ها  و 
پررنگ تر  غیرتوپی  ورزش های  به  نسبت  توپ(  متعدد  ضربات 
و  ابزار  تجربه ها،  غیرتوپی  و  توپی  رشته های  ورزشکاران  و  است 
مهم  سؤاالت  از  یکی  می کنند،  تجربه  را  گوناگونی  محیط های 
تحقیق حاضر این است که آیا سطح مهارت هماهنگی دو دستی 

5. Synergies
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بین ورزشکاران توپی و غیرتوپی متفاوت است؟ تاکنون تحقیقی 
در این زمینه انجام نشده است. عالوه بر این، برخی از تحقیقات 
در  را  دستی  دو  هماهنگی  مهارت  جنسیتی  تفاوت های  عدم 
سنین قبل از نوجوانی و تفاوت های جنسیتی مؤثر بر هماهنگی 
دو دستی را در سنین بعد از نوجوانی گزارش کرده اند ]24[. پول و 
همکاران در مطالعه ای روی تفاوت های جنسیتی در هماهنگی دو 
دستی به این نتیجه رسیدند که با افزایش سن، مهارت هماهنگی 
دو دستی بهتر می شود اما جالب آنکه عملکرد دختران بهتر از 
پسران گزارش شده است که آن را به ارتباطات درونی قوی تر 
دو نیم کره مغز در دختران در مقایسه با پسران نسبت داده اند 
]25[. از طرفی برخی تحقیقات به ویژه قبل از 12 سالگی برتری 
مهارت هماهنگی دو دستی را در تکالیف ویژه ای به نفع پسران 
نشان داده اند و نیز در تکالیف دیگر عدم تفاوت جنسیتی بین 
امروز  به  تا  اگرچه  است ]26[.  و دختران گزارش شده  پسران 
دو  مهارت هماهنگی  در  تفاوت های جنسیتی  تحقیقات  اغلب 
دستی را به نفع دختران گزارش کرده اند، اما نتایج ضد و نقیضی 
در این رابطه وجود دارد به ویژه اینکه در اکثر تحقیقات تکالیف 
منحصربه فرد و متفاوتی را در اندازه گیری مهارت هماهنگی دو 

دستی به کار برده اند ]26[. 

نقش جنسیت و سطح تجربه و تمرین در مهارت هماهنگی دو 
دستی هنوز به طور کامل بررسی نشده است ]24[. با توجه به 
کافی نبودن تحقیقات در این زمینه و همچنین وجود برخی از 
تناقض ها درباره اثر نقش های جنسیتی در مهارت های هماهنگی 
دو دستی، سؤال دیگر این تحقیق این است که آیا مهارت مهم 
هماهنگی دو دستی در بین ورزشکاران دختر و پسر تفاوت دارد؟ 
بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تفاوت های هماهنگی 
دو دستی نامتقارن در ورزشکاران دختر و پسر رشته های توپی و 

غیرتوپی بود. 

روش شناسی 

تحقیق حاضر از نوع کاربردی با ماهیت عّلی مقایسه ای است. 
تعداد نمونه های تحقیق حاضر بر اساس هدف، بودجه، امکانات و 
زمان سی نفر با میانگین و انحراف معیار 4/50±26/00 سال از 
دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه 
تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق به منظور 
صورت  به  که  ورزشکارانی  از  آزمودنی ها  تجربه  سطح  کنترل 
داشتند،  فعالیت  نظر  مورد  رشته  در  حرفه ای  تا  نیمه حرفه ای 
استفاده شد. درنهایت نمونه های تحقیق به دو گروه چهارده نفری 
توپی )رشته هایی که به نوعی با توپ درگیرند( و شانزده نفری 
غیرتوپی )رشته هایی که به توپ یا ابزار خاصی نیاز ندارند( تقسیم 
شدند. رشته های توپی شامل فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال، 
والیبال، تنیس روی میز و رشته های غیرتوپی شامل کشتی، کاراته، 
تکواندو، شنا و دومیدانی بودند و اغلب آزمودنی ها سابقه ورزشی 
حرفه ای )استانی تا تیم ملی( را داشتند. به منظور اندازه گیری 

هماهنگی دو دستی نامتقارن از ابزار وینا6 موجود در آزمایشگاه 
یادگیری و کنترل حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 

استفاده شد. 

در  شرکت  داوطلبانه  رضایت  فرم  آزمودنی ها  همه  ابتدا  در 
تحقیق و فرم سالمت جسمانی را تکمیل کردند. سپس قبل از 
شروع آزمون شیوه کار با دستگاه برای آزمودنی ها توضیح داده 
شد تا از دستگاه و نحوه کار با آن شناخت اولیه پیدا کنند. شیوه 
کار به این صورت بود که ابتدا آزمودنی ها در محیطی آرام پشت 
دستگاه وینا روی صندلی می نشستند، به طوری که مانیتور و 
اهرم های قرار گرفته در سمت چپ و راست صفحه کلید درست 
روبه روی آزمودنی ها قرار می گرفت. آزمون شامل پنج کوشش 
تکراری بود. آزمودنی می بایست در ابتدا با استفاده از دو اهرم 
و در جهت  به طور هم زمان  راستش  و  توسط دست چپ  که 
نامتقارن حرکت می کرد، دایره قرمز رنگی را که در صفحه نمایش 
مشاهده می کرد، حرکت دهد تا به نقطه A )نقطه شروع( برسد. 
سپس فرد با استفاده از حرکت هم زمان هر دو اهرم که اهرم 
سمت راست تنها در راستای باال و پایین و اهرم سمت چپ تنها 
در جهت راست و چپ حرکت می کرد، می بایست بدون اینکه 
با دیواره های مارپیچ مسیر برخورد کند به نقطه B )نقطه پایان( 
برسد. به محض برخورد دایره قرمز با خطوط دیواره ها صدای 
بوقی شنیده می شد که بازخورد شنوایی خطا را به آزمودنی انتقال 
می داد. ابتدای این آزمون حداقل سه کوشش آزمایشی داشت 
که در صورت اجرای بسیار بد، این تعداد به طور خودکار توسط 
دستگاه افزایش می یافت تا میزان آشنایی نسبی آزمودنی با اجرای 
حرکت کسب شود. سپس پنج کوشش اصلی شروع می شد تا 

دستگاه پیام خاتمه آزمون را اعالم کند. 

پس از اجرای آزمون دستگاه نتایج آزمون افراد را بر اساس 
میانگین زمان اجرای تکلیف )سرعت(، میانگین مدت زمان خطای 
صورت گرفته )دقت( و تعداد خطا در هر تکرار به آزمونگر اعالم 
تعداد  و  آزمون  کلی  زمان  که  هرچه  آزمون،  این  در  می کرد. 
خطاها )بیرون رفتن دایره قرمز رنگ از مسیر مشخص( کمتر 
باشد، آزمودنی امتیاز باالتری خواهد گرفت و در حقیقت آزمودنی 

عملکرد بهتری داشته است )تصویر شماره 1(.

برای آمار توصیفی داده ها از میانگین و انحراف معیار استفاده 
شد. از آزمون K-Sبه منظور نرمال بودن توزیع داده ها و از آزمون 
لون برای برابری واریانس گروه ها استفاده شد. از روش آماری 
 Box’s M مانوا برای آزمون فرضیه تحقیق و همچنین از آزمون
برای برابری ماتریس کوواریانس های گروه ها استفاده شد. سطح 
معنی داری P≥0/05 و نرم افزار SPSS ورژن 18 برای آنالیز داده ها 

در نظر گرفته شد. 

6. Vienna Test System
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B به A تصویر 1. اجرای تکلیف هماهنگی نامتقارن دو دستی به هنگام انتقال دایره قرمز از نقطه
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نتایج

جدول شماره 1 آمار توصیفی مربوط به زمان اجرا )سرعت( 
و زمان خطا )دقت( آزمودنی های تحقیق را نشان می دهد که به 
تفکیک در دختران و پسران رشته های توپی و غیرتوپی نشان 
داده شده است. میانگین و انحراف استاندارد زمان اجرا به ترتیب 
در مجموع رشته های توپی 29/58 و 9/21 ثانیه و در رشته های 
ثانیه در جدول گزارش شده است  غیرتوپی 37/65 و 10/02 
که نشان می دهد ورزشکاران توپی در مجموع زمان کمتری را 
صرف اجرای تکلیف کرده اند و در حقیقت سرعت اجرای باالتری 
داشته اند. همچنین میانگین و انحراف معیار زمان خطا به ترتیب 
در مجموع رشته های توپی 0/40 و 0/23 ثانیه و در رشته های 
می دهد  نشان  که  است  شده  گزارش  و 0/22  غیرتوپی 0/54 
ورزشکاران توپی در مجموع زمان خطای کمتری را حین اجرای 
تکلیف داشته اند و در حقیقت از دقت باالتری نسبت به ورزشکاران 
در  اجرا  زمان  طرفی  از  بوده اند.  برخوردار  غیرتوپی  رشته های 
دختران با میانگین 28/83 ثانیه و در پسران با میانگین 38/94 
ثانیه نشان می دهد که دختران سرعت باالتر و عملکرد بهتری را 
در اجرای تکلیف داشته اند و همچنین در بررسی مدت زمان خطا 
دختران با میانگین 0/34 ثانیه و پسران با میانگین 0/61 ثانیه 
می توان فهمید که دختران خطای کمتر و در حقیقت میزان دقت 

باالتری در اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی داشته اند.

مطابق جدول شماره 2 نتایج آماری مانووا نشان داد که سطح 
معناداری متغیرهای وابسته زمان اجرا و زمان خطا در بین پسران 
و دختران به ترتیب P=0/003 و P=0/001 است، بنابراین تفاوت 
معنی داری بین دختران و پسران در متغیرهای وابسته مدت زمان 

 .)P≥0/05( وجود داشت )اجرا )سرعت( و مدت زمان خطا )دقت
همچنین سطح معناداری متغیرهای وابسته زمان اجرا و زمان 
خطا در بین ورزشکاران توپی و غیرتوپی به ترتیب P=0/014 و 
P=0/047 است، بنابراین تفاوت معنی داری بین ورزشکاران توپی 
 .)P≥0/05( این متغیرهای وابسته وجود داشت و غیرتوپی در 
نهایتًا نتایج آماری این تحقیق نشان داد که اثر تعامل دو متغیر 
توپی غیرتوپی و جنسیت بر متغیرهای وابسته زمان اجرا و زمان 
خطا با توجه به سطح معنی داری آن ها که به ترتیب P=0/53 و 
P=0/78 گزارش شده است، معنی دار نیست. بنابراین تعامل این 
دو متغیر مستقل اثر معنی داری روی متغیرهای زمان اجرا و زمان 
خطا نداشت )P≥0/05(. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد 
که در اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی نامتقارن ورزشکاران 
رشته های توپی نسبت به رشته های غیرتوپی و دختران نسبت به 

پسران عملکرد بهتری داشتند.

بحث 

یکی از نتایج مطالعه حاضر این بود که دختران نسبت به پسران 
در اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی نامتقارن برتری معنی داری 
دارند. این نتیجه با نتایج برخی از تحقیقات همسوست. پول و 
همکاران در مطالعه ای روی تفاوت های جنسیتی در هماهنگی دو 
دستی به این نتیجه رسیدند که با افزایش سن مهارت هماهنگی 
دو دستی بهتر می شود اما جالب است که عملکرد دختران بهتر 
هماهنگی  مهارت  که  تحقیقات  برخی   .]25[ است  پسران  از 
نتیجه  این  به  کرده اند  بررسی  را  دختران  و  پسران  دستی  دو 
رسیده اند که این برتری دختران تا زمانی تداوم دارد که اندازه 
انگشتان اشاره و شست هر دو گروه یکسان باشد. در مقابل برخی 
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تحقیقات دیگر هم با آزمون های دیگر نشان داده اند که به طور 
کلی مهارت حرکات دو دستی دختران پیشرفته تر از پسران است 
]27[. کوهن و همکاران در مطالعه ای نشان دادند که دختران در 
یادگیری حرکات دو دستی پیچیده، سریع تر هستند و همچنین 
دقت باالتری دارند. آن ها این برتری را به برنامه ریزی حرکتی 

بهتر دختران در تکالیف ظریف نسبت دادند ]28[. آلبینس در 
مطالعه ای اثر فاکتورهای جنسیت و سطح تجربه را روی میزان 
هماهنگی دو دستی نوجوانان سنین رشد بررسی کردند. آن ها به 
این نتیجه رسیدند که اثرات جنسیت و مهارت بر هماهنگی دو 
دستی تا اواخر سنین رشد اندک است. با این وجود از اواخر سنین 

تعدادمیانگین±انحراف استاندارد )ثانیه(توپی و غیرتوپیجنسیتمتغیر وابسته

 میانگین زمان اجرا
)سرعت(

دختر

5/437 ±25/56ورزشکاران توپی

10/818 ±31/69ورزشکاران غیرتوپی

9/0115 ±28/83مجموع

پسر

10/807 ±33/61ورزشکاران توپی

4/148 ±43/61ورزشکاران غیرتوپی

9/2315 ±38/94مجموع

مجموع

9/2114 ±29/58ورزشکاران توپی

10/0216 ±37/65ورزشکاران غیرتوپی

10/3330 ±33/89مجموع

 میانگین زمان خطا
)دقت(

دختر

0/187 ±0/28ورزشکاران توپی

0/198 ±0/40ورزشکاران غیرتوپی

0/1915 ±0/34مجموع

پسر

0/217 ±0/53ورزشکاران توپی

0/148 ±0/69ورزشکاران غیرتوپی

0/1915 ±0/61مجموع

مجموع

0/2314 ±0/40ورزشکاران توپی

0/2216 ±0/54ورزشکاران غیرتوپی

0/2330 ±0/48مجموع

جدول 1. آمار توصیفی میانگین زمان اجرا و زمان خطا در ورزشکاران توپی و غیرتوپی

جدول 2. نتایج آزمون مانووا بروی متغیرهای زمان اجرا و زمان خطا در تکلیف هماهنگی دودستی نامتقارن

Mean SquareFPدرجه آزادیمتغیر وابستهمتغیر مستقل

1744/7010/650/003میانگین زمان اجرا )سرعت(جنسیت
10/5315/730/001میانگین زمان خطا )دقت(

1485/846/940/014میانگین زمان اجرا )سرعت(توپی و غیرتوپی
10/144/330/047میانگین زمان خطا )دقت(

128/010/400/53میانگین زمان اجرا )سرعت(جنسیت × توپی و غیرتوپی
10/0030/070/78میانگین زمان خطا )دقت(
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نوجوانی به بعد تفاوت های جنسیتی در هماهنگی دو دستی که 
شامل سرعت و دقت تکلیف دو دستی می شود، بسیار آشکار 
بود که دختران هم در سرعت و هم در دقت تکلیف عملکرد 
بهتری داشتند که البته این تفاوت در فاکتور دقت بسیار نمایان تر 
بود ]24[. اگرچه در مطالعه آن ها از یک ابزار کاماًل متفاوت با 
مطالعه حاضر استفاده شده است، به طوری که تکلیف هماهنگی 
دو دستی آن ها بر خالف تحقیق حاضر یک مهارت حرکتی ظریف 
نیست با این وجود نتایج مشابهی در هر دو تحقیق به دست آمده 
است. این نتایج نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی تکلیف 
هماهنگی دو دستی در بین دختران و پسران تنها مربوط به 
تکالیف ظریف نیست. در مطالعه دیگری محققان نشان دادند 
که دختران 17 تا 23 سال در اجرای یک تکلیف هماهنگی دو 
دستی نسبت به پسران برتری دارند و جالب اینکه این برتری 
در دختران ورزشکاران حرفه ای بیشتر نمایان بود. این نتیجه با 
مطالعه حاضر که آزمودنی ها در سطح حرفه ای بودند مطابقت 
دارد. از طرفی نتایج این مطالعه با نتایج کرایف و همکاران که 
تفاوت های جنسیتی در اجرای مهارت هماهنگی دو دستی در 
بین دختران و پسران را بررسی کردند ]29[ تا حدودی مطابقت 
نداشت. آن ها به این نتیجه رسیدند که اگرچه دختران در مهارت 
بهتری  سازگاری  توانایی  و  باالتر  سرعت  دستی  دو  هماهنگی 
مهارت  اجرای  در  باالتری  اما در مجموع پسران دقت  داشتند 
هماهنگی دو دستی داشتند. مقایسه نتایج حاصل از تحقیقاتی که 
روی هماهنگی دو دستی انجام شده است تا حدودی دشوار است؛ 
زیرا هرکدام از این تحقیقات از ابزار متفاوتی برای اندازه گیری 

هماهنگی دو دستی استفاده کرده اند ]24[. 

محققانی که روی تکالیف هماهنگی دو دستی کار کرده اند بر 
این باورند که یکی از مهم ترین علت های برتری دختران نسبت به 
پسران در اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی مربوط به تفاوت های 
نروفیزیولوژیکی بین مردان و زنان است. برای مثال نتایج برخی 
مطالعات توسط MRI نشان داده است که وسعت ناحیه جسم 
پینه ای7 در دختران نسبت به پسران بزرگ تر است که در نتیجه 
آن مبادله اطالعات بین دو نیم کره آسان تر صورت می گیرد ]30[. 
بارال و همکاران در مطالعه ای روی کودکان 5 تا 11 سال دریافتند 
که با افزایش سن کنترل هماهنگی دو دستی در کودکان بهبود 
می یابد که آن ها این پیشرفت را به افزایش رشد جسم پینه ای 
نسبت دادند ]31[. جسم پینه ای یکی از ساختارهای مغز است 
که بین دو نیم کره ارتباط برقرار می کند و نقش مهمی در کنترل 
مهارت هماهنگی دو دستی دارد. اندازه جسم پینه ای به میزان 
ناحیه  این  در  موجود  عروق  و  آن ها  شدن  میلینی  آکسون ها، 
وابسته است ]32[. با توجه به این نتایج عصب شناختی می توان 
گفت که احتمااًل یکی از علت های برتری اجرا و یادگیری مهارت 
هماهنگی دو دستی در دختران نسبت به پسران وسعت بیشتر 

7. Corpus callosum

ناحیه جسم پینه ای در دختران است. همچنین برخی مطالعات 
به نقش اساسی ناحیه حرکتی مکمل8 در هماهنگی دو دستی 
اشاره دارد و پیش بینی های اولیه ای وجود دارد که این ناحیه به 
طور ویژه مختص هماهنگی دو دستی است ]7[ اما تفاوت های 
جنسیتی در این ناحیه از مغز تاکنون بررسی نشده است و نیاز 
به تحقیقات بیشتری در این موضوع وجود دارد. این تفاوت های 
جنسیتی در برخی مهارت های حرکتی نیز نشان داده شده است. 
مثال پسران در مهارت های توپی و دختران در انجام مهارت های 
ظریف دستی عملکرد بهتری دارند ]33[. پسران در مهارت هایی 
که نیاز به استفاده از نیروی زیادی دارد مهارت بیشتری دارند 
و این تفاوت بعد از بلوغ که پسران توده عضالنی بیشتری پیدا 
می کنند، بیشتر می شود ]34[. با توجه به تحقیقات یادشده که 
نشان می دهد دختران در اجرای مهارت ظریف برتری دارند به 
نظر می رسد یکی از علت های عملکرد بهتر دختران نسبت به 
پسران در این مطالعه، استفاده از یک تکلیف ظریف در آن بوده و 
این تکلیف نیاز به استفاده از عضالت ظریف انگشتان دست ها به 

همراه دقت باال داشت. 

یکی دیگر از نتایج این مطالعه این بود که ورزشکاران رشته های 
اجرای  در  بهتری  غیرتوپی عملکرد  به رشته های  نسبت  توپی 
رشد  کنار  در  داشتند.  نامتقارن  دستی  دو  هماهنگی  مهارت 
دارد  وجود  فاکتورهایی  دستی،  دو  هماهنگی  مهارت  طبیعی 
که می تواند بر پیشرفت و تکامل این مهارت اثرگذار باشد. برای 
مثال تجربه حرکتی افراد می تواند نقش مهمی در پیشرفت این 
مهارت داشته باشد، همانند موزیسین هایی که سال ها با ابزارهای 
نیازمند به حرکات مستقل دست ها تمرین عمدی کرده اند ]24[. 
فوجی و همکاران در مطالعه ای روی مقایسه اجرای تکالیف یک 
دستی و دو دستی نشان دادند که در اجرای تکالیف یک دستی، 
حرکات دست چپ و راست موزیسین های مبتدی تفاوت زیادی 
با هم دارد اما در موزیسین های حرفه ای حرکات دو دست بسیار 
شبیه هم است؛ درنهایت آن ها نتیجه گرفتند که تمرین تکالیف 
هماهنگی دو دستی سبب رشد نواحی قشری مربوط به تکالیف 
هماهنگی دو دستی شده که همین فاکتور می تواند عامل رشد 
باشد ]35[. همچنین  و پیشرفت مهارت هماهنگی دو دستی 
تحقیقات دیگر هم نشان داده اند که تمرین هماهنگی دو دستی 
نواحی مغزی مربوط  فعالیت  افزایش  پایین تر سبب  در سنین 
به کنترل هماهنگی دو دستی همچون ناحیه حرکتی مکمل9 
می شود که بهبود و پیشرفت این مهارت را به دنبال دارد ]36[. 
در این تحقیق با توجه به اینکه آزمودنی های گروه توپی سال ها 
تمرین و تجربه مختلف کار با دو دست و توپ را داشته اند، شاید 
بتوان گفت که یکی از علل برتری ورزشکاران رشته های توپی 
در اجرای مهارت هماهنگی دو دستی همین تمرین بیشتر با 
دو دست در حین اجرا نسبت به گروه غیرتوپی است. دوستان و 

8. Supplementary motor area
9. Supplementary motor area
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همکاران در مطالعه ای انتقال حرکت دو دستی نامتقارن به حالت 
عکس آن را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین 
حرکت دو دستی نامتقارن باعث به خاطر سپردن و در نتیجه 
یادگیری مناسب می شود ]37[. مرادی و همکاران در تحقیقی 
که اثرات سن و تجربه والیبال را روی هماهنگی دو دستی مداوم 
بررسی نموده است، به این نتیجه رسیدند که تجربه و تمرین 
والیبال به مدت دو سال روی بهبود هماهنگی دو دستی مداوم 
تأثیر بسیار زیادی دارد. آن ها چنین استدالل کردند که تمرین 
مداوم تکالیف دو دستی سبب افزایش هماهنگی عصبی عضالنی 
دست ها شده و از طرفی این تمرینات می تواند بر ناحیه هایی از 
مغز که مسئول کنترل هماهنگی دو دستی هستند تأثیر مثبت 
بگذارد ]38[. همچنین، پژوهش تیموتی جی و همکاران تأیید 
می کند که تمرین و حرکت سبب بهبود سیستم عصبی عضالنی 
و افزایش عملکرد هماهنگی دو دستی بین ضربات انگشتان دو 
دست می شود ]39[. بنابراین در پژوهش حاضر نیز گمان می رود 
که به واسطه به کارگیری مداوم دست ها در تمرینات به تدریج 
سال های  با  افرادی  بین دست های  عضالنی  عصبی  هماهنگی 
متمادی فعالیت در رشته های توپی باال رفته و همچنین وسعت 
نواحی مغزی مربوط به تکالیف هماهنگی دو دستی در آن ها 
افزایش یافته است. همین امر سبب افزایش مهارت هماهنگی دو 
دستی آن ها شده است؛ بنابراین به نظر می رسد تمرین، تجربه و 
عوامل محیطی که سبب هماهنگی بیشتر هر دو دست با یکدیگر 
مهارت  یادگیری  و  اکتساب  در  مؤثر  عاملی  می تواند  می شود، 
هماهنگی دو دستی باشد. با این وجود، ممکن است اکتساب 
برخی مهارت ها در ورزشکاران توپی و غیرتوپی کمتر از محیط 
تأثیر بپذیرد و وراثت نقش تعیین کننده تری داشته باشد. خنجری 
با  بینایی محیطی  ادراک  و همکاران در تحقیقی روی مهارت 
ابزار وینا به این نتیجه رسیدند که بین عملکرد مهارت ادراک 
بینایی محیطی در ورزشکاران رشته های توپی و غیرتوپی تفاوت 
معنی داری وجود ندارد و این مهارت بیشتر از این که به محیط و 
رشته ورزشی وابسته باشد به وراثت وابسته است ]40[. نتایج این 
مطالعه نشان می دهد که محیط یادگیری و نوع ورزش )توپی یا 
غیرتوپی( تأثیر برجسته ای بر عملکرد تکلیف هماهنگی دو دستی 
دارد. محققان این مطالعه بر این باورند که از فاکتورهای دیگری 
که ممکن است اثر مثبت بر هماهنگی دو دستی بهتر گروه توپی 
نسبت به گروه غیرتوپی داشته باشد، هماهنگی قوی تر بین چشم 
واقع  در  و دست  است. هماهنگی چشم  توپی  گروه  در  دست 
کنترل هماهنگ شده حرکات دست با حرکات چشم هاست ]29[. 

پژوهش آسومنشان و کی الپارسالن که تأثیر ورزش های توپی 
را بر هماهنگی چشم و دست بررسی کرده، نشان می دهد تمرین 
ورزش های توپی تأثیر زیادی بر هماهنگی چشم و دست دارد ]41[. 
میو و همکاران در تحقیقی نشان داده اند که هماهنگی چشم و 
دست ها در زدن ضربه فورهند در ورزش اسکواش در افراد ماهر با 
افراد کم مهارت تر تفاوت دارد. همچنین آن ها به این نتیجه رسیدند 

که الگوی هماهنگی چشم و دست فاکتوری مهم در ماهر شدن در 
ورزش اسکواش است ]42[. حرکات هماهنگ و هدفمند دست ها 
بستگی به اطالعات رسیده از چشم ها دارد و نوع حرکات دست ها 
در رسیدن به هدف اطالعات بازخوردی مهمی برای هدایت کردن 
تکلیف توسط چشم ها دارد ]43[. از آنجایی که تکلیف مطالعه حاضر 
در حقیقت تکلیفی است که نیاز به هماهنگی باال بین حرکات 
دست ها و چشم ها دارد و از طرفی تحقیقات یادشده تأثیر مثبت 
تأیید می کنند؛  را  بر هماهنگی چشم و دست  توپی  ورزش های 
بنابراین یکی از دالیل احتمالی برتری مهارت هماهنگی دو دستی 
گروه توپی را می توان به هماهنگی قوی تر بین چشم و دست در این 
گروه نسبت داد. آشکار است که ورزشکاران گروه توپی به واسطه 
وجود توپ، دائمًا در معرض تحریک حرکات چشم ها و دست ها 
هستند و برای اینکه عملکرد خوبی داشته باشند، باید هماهنگی 
چشم و دست قوی تری هم داشته باشند. بنابراین هماهنگی چشم 
و دست باالتر در گروه توپی شاید یکی از علل برتری این گروه در 

اجرای مهارت هماهنگی دو دستی باشد. 

برخی تحقیقات نیز نشان داده اند که استراتژی های خیرگی10 
می تواند بر هماهنگی چشم و دست و نهایتًا بر تکالیف هماهنگی 
دو دستی تأثیر مثبت داشته باشد. این خیرگی بیشتر متمرکز 
بر هدف است تا اینکه متمرکز بر دست ها باشد. همچنین این 
افراد  متفاوت  خیرگی  الگوهای  که  کرده اند  گزارش  تحقیقات 
دو دستی  اجرای هماهنگی  در  متفاوتی  عملکردهای  می تواند 
ایجاد کند ]43[. جانسون و همکاران در مطالعه ای گزارش کردند 
که تثبیت خیرگی در نقاط ویژه ای از تکلیف هماهنگی دو دستی 
بازنمایی  بین  مناسب  فضایی  ارتباط  تا  می دهد  اجازه  مغز  به 
محیط بیرونی و حس عمقی درونی را محاسبه کند ]44[. در 
این مطالعه شاید بتوان گفت که تفاوت های عملکرد هماهنگی دو 
دستی بین دختران و پسران و رشته های توپی و غیرتوپی مربوط 
به استراتژی های متفاوت در تثبیت خیرگی آن ها باشد. نیاز به 
تحقیقات بیشتری در این زمینه است که تفاوت الگوهای تثبیت 
خیرگی در دختران و پسران و همچنین در رشته های توپی و 
تحقیقات  سرآغاز  می تواند  تحقیق  این  شود.  بررسی  غیرتوپی 
دیگری در آینده باشد که محققان متغیرهای دیگری همچون 
الگوهای تثبیت خیرگی، ردیابی بینایی و نوع حرکات ساکادی 

چشم ها را در بین رشته های توپی و غیرتوپی بررسی کنند. 

نهایتًا با توجه به اینکه تحقیقات نشان داده است که مهارت 
هماهنگی دو دستی یک فاکتور پیش نیاز و اساسی در اجرای 
ساده ترین تا پیچیده ترین تکالیف ورزشی است ]44[ و همچنین 
نتایج این مطالعه که نشان داد مهارت هماهنگی دو دستی تحت 
تأثیر محیط و تمرین قرار می گیرد، انتظار می رود مربیان ورزشی 
و همه افرادی که در امر خطیر آموزش به ویژه در سنین پایین تر 
تمرین  باشند.  داشته  توجه  مهم  این موضوع  به  دارند  فعالیت 

10. Gaze strategies
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طریق  از  پایین تر  سنین  در  دستی  دو  هماهنگی  مهارت های 
ورزش های توپی نه تنها می تواند هماهنگی چشم و دست آن ها 
را افزایش دهد، بلکه می تواند در آینده آن ها را در مسیر موفقیت 
رشته های ورزشی که نیاز به هماهنگی دو دست دارند، قرار دهد.

نتیجه گیری نهایی

اند مهارت  نتایج تحقیقات قبلی که نشان داده  به  اتوجه  با 
هماهنگی دو دستی یک فاکتور پیش نیاز و اساسی در اجرای 
ساده ترین تا پیچیده ترین تکالیف ورزشی است و همچنین نتایج 
این مطالعه که نشان داد مهارت هماهنگی دو دستی تحت تاثیر 
محیط و تمرین قرار می گیرد، انتظار می رود تا مربیان ورزشی 
و همه افرادی که در امر خطیر آموزش بویژه در سنین پایین 
تر فعالیت دارند به این موضوع مهم توجه داشته باشند. تمرین 
مهارت های هماهنگی دو دستی در سنین پایین تر از طریق 
ورزش های توپی نه تنها می تواند هماهنگی چشم و دست آنها 
را افزایش داده بلکه می تواند در آینده آنها را در مسیر موفقیت 
رشته های ورزشی که نیاز به هماهنگی دو دست دارند، قرار دهد. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی شرکت کنندگان از جزئیات کامل مراحل پژوهش اطالع 
یافتند و فرم رضایت نامه شرکت در پژوهش را امضاء نمودند. 
همچنین تمامی اطالعات آزمودنی ها به صورت کامال محرمانه 
محفوظ بود و در صورت تمایل نیز می توانستند از ادامه شرکت 

درپژوهش انصراف دهند.

حامی مالی

این مقاله از پروژه تحقیقاتی دکتر یاسر خنجری و دکتر الهه 
عربامری، در گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده 
تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران اخذ شده است.
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