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در  ر غالبیدست غالب و غ یح و ضمنیصر یحرکت يریادگی ياسهیمقا یبررس
  جوانان
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از  يکي ،جاد حرکاتيا يبرا يمغز يهاکرهميعملکرد ن يچگونگ :هدف نه ویزم

ج يعات مختلف با نتادر مطالباشد که يعلوم اعصاب م ن مباحثيزتريانگبرچالش
 يغالب جهت بررسريتفاوت عملکرد دست غالب و غ. است همراه يمتفاوت

تفاوت  ين مطالعه بررسيا هدف. مورد استفاده است يمغز يهاکرهميعملکرد ن
  .باشديم يح و ضمنيصر يحرکت يتوال يريگاديدر  ر غالبيدست غالب و غ

نفره  ۳۰روه در دو گ يد بهشتيه شهان دانشگاينفر از دانشجو ۶۰:یبررس روش
 ييتا۱۵ هر گروه خود به دو گروه. شرکت کردند )يضمن ح ويصر يريادگي(

ن را انجام يرغالب تمريبا دست غ يبا دست غالب و گروه يگروه .م شديتقس
است که در آن افراد  يالعمل متوالف زمان عکسيتکل ،ابزار مورد استفاده. داديم

بدون  يداشتند و افراد گروه ضمن يها آگاهظهور محرک يح از تواليگروه صر
  .دادنديف را انجام مياطالع تکل

ح و يصر يريادگيف يدر تکال زمان پاسخ در مراحل منظمو  خطا سةيمقا :هاافتهی
سرعت  .را نشان نداد يداراچپ تفاوت معندر دست راست با دست  يضمن

   .)p=۰۱۶/۰(ر استشتيب دست غالب يضمن يريادگياز ح يصر يريادگي
کسان يغالب ريدست غالب و غ ينح و ضميصر يحرکت يريادگي :يریگجهینت
با هر دو دست  يحرکت يريادگيمربوط به  يمناطق مغز ن احتماالًيباشد، بنابرايم
تواند يز ميشتر در دست راست نيح بيصر يريادگي .دارد يگر همپوشانيکدي با
  .ح باشديصر يريدگايچپ در  رةکميعلت غالب بودن نهب

  
، دست غالب، يضمن يحرکت يريادگيح، يصر يحرکت يريادگي :واژگان دیکل

  .رغالبيدست غ
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  مقدمه
مغزي از نظر ساختار کلي تشريحي بسيار  ةکردو نيم
اصطالح . )۲ ،۱(دارند  يکارکرد متفاوت اما ،ستندشبيه هم ه

به اين حقيقت  )Brain Lateralization( طرفي شدن مغز
هاي مغزي يکسان نيست و کرهگردد که عملکرد نيمبر مي

. اندهر کدام براي عملکردهاي خاصي تخصصي شده
عنوان هاي که بکرهنيم(چپ  ةکراند که نيمنشان داده هاهمطالع
در تمام ) شودغالب در اکثر افراد شناخته مي ةرکنيم

خواندن، نوشتن، درک و توليد  :عملکردهاي زباني شامل
نقش غالب دارد ) زباني و حرکتي(ها کالم، و پردازش توالي

راست ظرفيت باالتري در پردازش اطالعات بينايي  ةکرو نيم
ها براي ايجاد کرهچگونگي عملکرد نيم. )۳( و فضايي دارد

انگيزترين مباحث مطرح در علوم ، يکي از چالشحرکات
 هستند بسياري از پژهشگران بر اين باور. باشداعصاب مي

مال حرکتي تخصصي شده چپ براي انجام اع ةکرکه نيم
هاي حرکتي مربوط به هر دو سمت بدن در است و فرمول

   بيماران جراحي قطع جسم. )۴( چپ قرار دارد ةکرنيم
هاي اول در ايجاد حرکات در ماه )Callostomy( ايپينه

ارادي دست چپ مشکل دارند که مبين نياز آنها به کنترل 
ت عالوه بعضي مطالعاهب). ۵(چپ است ةکرنيم

دست در حين انجام تصويربرداري مغز از افراد راست
دو  اند که فعاليت قشر حرکتيعملکردهاي ساده نشان داده

غالب بيشتر است و رطرفه در حرکات با دست چپ غي
برعکس در حرکات توليد شده با دست راست فعاليت 

اين مطلب مبين عملکرد . )۶( چپ است ةکرمحدود به نيم
هاي حرکتي اندام سمت چپ است راست در فعاليت ةکرنيم

. شده است ييهاهکه در برخي مطالعات ديگر نيز به آن اشار
دادند که در  خود نشان ةو همکارانش در مطالع) Mier( مير

مناطق مغزي سري يادگيري حرکتي دست راست و چپ يک
فوقاني و تحتاني،  ةحرکتي، آهيانمشترک اعم از قشر پيش

با . باشدپيشاني تحتاني، حسي حرکتي و تاالموس درگير مي
وجود دارد که در تکاليف دست  يروشناين وجود شواهد 

ست را ةچپ و قسمت قدامي مخچ ةراست قشر حرکتي اولي
 ةدرگير است و در تکاليف دست چپ قشر حرکتي اولي

   . )۷( چپ درگير است ةراست و قسمت قدامي مخچ
تخصصي  ةکنندمشخص يرتري دستي يکي از فاکتورهاب

هاست و مطالعات مربوط به برتري دستي و کرهشدن نيم
غالب از جمله مطالعاتي غيرتفاوت عملکرد دست غالب و 

هاي کرهچگونگي عملکرد نيمبردن به است که جهت پي
-کنون مطالعات مختلفي جنبهتا. شودمغزي از آن استفاده مي

ها و دست غالب و کرههاي مختلف در تفاوت عملکرد نيم
هاي حرکتي ، مهارت)۸( قدرت :غالب، شاملغير

ا مورد بررسي قرار ر )۷ ،۱۰ ،۹( ، يادگيري حرکتي)۹(ظريف
دست، اند که در افراد راستن مطالعات نشان دادهيا .اندداده

. دهدينشان م يبهتر يريادگيدست غالب عملکرد بهتر و 
پ و يچپ در قدرت گر-زان تفاوت راستيهر چند که، م

مهارت  يريادگيزان يتفاوت سرعت با عدم تقارن در م
 يحرکت يريادگيعدم تقارن در  يعبارتهندارد، ب يارتباط

 باشديه نميقابل توج يمهارت با قدرت و سرعت حرکت
تفاوت دو دست در  ةدهندکه نشان يبا وجود مدارک. )۱۰(
باشند، عدم تفاوت عملکرد يم يو عملکرد حرکت يريادگي

مطالعات مشاهده  يز در برخين يحرکت يريادگيدو دست در 
کنترل  يمغز يهاعلت خاستگاههشده است که ممکن است ب

ت و چپ عدم تفاوت دست راس. ها باشدعملکرد دست ةکنند
 يچپ برا ةکرميشدن ن يو تخصص يحرکت يريادگيدر 
 يحرکت به قشر يکاتيبا وارد کردن تحر يحرکت يريادگي

ف با ين انجام تکاليراست و چپ در ح يهاکرهميه در نياول
از جمله  ).۱۱( دست راست و چپ مشخص شده است

کمتر  يمغز يهاکرهميکه در خصوص عملکرد ن يمباحث
ر گرفته است، تفاوت دو دست در انواع مورد توجه قرا

  .باشديم يحرکت يريادگيمختلف 
هاي شناختي پيچيده است که به نديفرايادگيري يکي از 
 يادگيري صريح :شوداصلي تقسيم مي ةطور کلي به دو طبق
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)Declarative/Explicit( و يادگيري ضمني )None 

declarative / Implicit( .از  اين دو نوع يادگيري، چه
از يکديگر  ،نظر عملکردي و چه از نظر مناطق مغزي درگير

يادگيري صريح به يادگيري حقايق و  .)۱۲( مجزا هستند
صورت هگردد و دسترسي به آنها بخاطرات شخصي بر مي

وقتي يادگيري حرکتي از  و، )۱۲( پذير استآگاهانه امکان
ام انج ةاين نوع است که به يادگيرنده در مورد هدف و نحو

تکليف حرکتي توضيحات کامل داده شود، و فرد بتواند 
يادگيري ضمني به . )۱۳( چگونگي انجام تکليف را بيان کند

در . شودهاي يادگيري نا آگاهانه اطالق ميفرايندتمام انواع 
روند يادگيري حرکتي اگر فرد يادگيرنده تکليف را بدون 

دگيري ضمني اطالع از آنچه بايد ياد بگيرند، انجام دهد، يا
   .خواهد بود

ح يصر يريادگيدر  ياکرهميدر رابطه با عدم تقارن ن
ح يصر يريادگي، نشان داده شده است که يحرکت يتوال
در افراد  ييهمان سو ةکرميرا در ن يراتيي، تغيحرکت يتوال

قشر  يريعلت درگهب دست به همراه دارد، که احتماالًراست
ن يبا ا. )۱۴( است يريادگي نديفراراست در  يتال خلفيپر

 ةکرميندر  يشتر مناطق مغزيب يريوجود با توجه به درگ
ح يصر يريادگيغالب در  ةکرميعنوان نهچپ ب ةکرميچپ، ن

ز ين يحرکت يتوال يضمن يريادگي يبررس. شوديشناخته م
ف را انجام يکه تکل ينشان داده است که بدون توجه به دست

، )۱۶ ،۱۵( کنديم يغالب را بازراست نقش  ةکرميدهد، نيم
اعالم کردند  ۲۰۰۲هر چند که گرفتون و همکاران در سال 

ف ير در انجام تکاليدرگ يان مناطق مغزيکه شباهت م
 ةدهندبا دست راست و دست چپ نشان يضمن يريادگي

بدون توجه به ( يضمن يريادگيچپ در  ةکرميغالب بودن ن
در افراد راست ) شونديف با کدام دست انجام مينکه تکاليا

تفاوت دو  ين مدارک در بررسيبا وجود ا . )۱۷( برتر است
که  ياعه، مطاليضمن يريادگيح و يصر يريادگيکره در مين

 يح و ضمنيصر يحرکت يريادگيزمان دو نوع هم يبه بررس

افت ي ،در دست راست و چپ پرداخته باشد و تفاوت آنها
  . نشد

گيري ن است که آيا بين يادحاضر اي ةال اصلي مطالعسؤ
غالب تفاوت وجود دارد؟ صريح و ضمني دست غالب و غير

اهميت اين موضوع در اين است که در صورت کشف اين 
بخشي راهبردهاي توان در يادگيري حرکتي و توانتفاوت مي

 .يادگيري متفاوتي را براي دست راست و چپ تجويز نمود
 نهيزمن يمربوط در ا ياههل مطالعين مطالعه در تکميج اينتا
  يهاکينيبر شواهد در کل يمبتن يبخشتوانتواند به يم

در  يکه مداخالت يوتراپيزيو ف ير کاردرمانينظ يبخشتوان
چرا که به . دهند، کمک کنديانجام م يحرکت يريادگي ةطيح

در  يحرکت يريادگي ةوين شيدرمانگران در انتخاب بهتر
به  يبخششتر خدمات توانيب هر چه بهتر و ةها و ارائدست
  .کندين کمک مامراجع

  
  یبررسروش 

هاي کوي دانشگاه نفر از دانشجويان خوابگاه ۶۰ تعداد
در  ةشيوه زن، ب ۴۹مرد و  ۱۱شهيد بهشتي، متشکل از 

-اد شرکتافر. دسترس و داوطلبانه در طرح شرکت کردند

) ۰۱۴/۱(با ميانگين  ۲۱-۲۶سني  ةکننده در طرح در باز
سال با ميانگين  ۱۸الي  ۱۴و ميزان تحصيالت آنها  ۲۳/۲۴

گروه  ۲ ساده به يتصادف ةويش افراد به .بود ۷۵/۱۷) ۷۵۱/۰(
تايي يادگيري صريح و يادگيري ضمني تقسيم شدند و ۳۰

تايي ۱۵به دو گروه ساده  يتصادف روشز به يگروه نهر 
 .غالب تقسيم شدندديده با دست غالب و دست غيرآموزش
نداشتن راست دست بودن،  :هاي ورود افراد به مطالعهمعيار

عدم وجود پاتولوژي حرکتي در ، مشکالت شنوايي و بينايي
پارکينسون، ( رولوژيواختالالت ن عدم وجود ،اندام فوقاني
، رضايت به )مغزي، صرع ةمغزي، ضرب ةآلزايمر، سکت

 :از مطالعه افراد معيارهاي خروج .شرکت در آزمون بود
علت مشکالت هها در کامپيوتر بهاي نمونهدن دادهذخيره نش
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کار و همکاري  ة، عدم عالقه به ادامافزاري و کامپيوترينرم
  .بود

 يهاهيکي از معمول و مهمترين ابزارهايي که در مطالع
هاي يادگيري مورد استفاده قرار عملکرد ةرفتاري براي مطالع

 Serial Reaction( العمل متواليگيرد، زمان عکسمي

Time  Task( نيسن ةوسيلهاست که ب )Nissen( و بولمر 
)Bullemer( )۱۹۸۷ (اين نوع تکليف . مطرح گرديد

شناختي است و الزم است  حرکتي و ءحرکتي داراي دو جز
محرک بينايي يا  ونده به يک محرک شناختي مثالًشکه آزمون

 SRTT در نوع استاندارد ).۱۳( شنوايي پاسخ حرکتي دهد
اساس پارادايم اصلي نيسن و بولمر، يک محرک بينايي  و بر

نمايش ظاهر  ةساده در چهار مکان به طور افقي روي صفح
 روي صفحه بر ها به يک دکمهشود، هر کدام از اين مکانمي

ديدن محرک، کنندگان بايد با شود که شرکتکليد مربوط مي
يش به اين آزما. مربوطه به آن پاسخ دهند ديکلبا فشاردادن 

، محرکها با ترتيب در يک حالت: دو شکل قابل انجام است
و در حالت دوم، فعال ) توالي منظم(شوند مشخصي فعال مي

در  ).۱۳( است) توالي نامنظم(تصادفي  ها کامالًشدن محرک
گويي صورت تکرار تحريک ارائه شده، سرعت پاسخ

 منظم و ةاين کاهش در دو مرحل. شودآزمودني سريعتر مي
ر مراحل منظم، بيانگر کاهش زمان د. گيردنامنظم صورت مي

و يادگيري ها در مورد ظهور محرک بعدي بعضي تخمين
کلي انجام صورت کاهش زمان هيادگيري نيز ب. )۱۸( است

يش، تکرار آزما دهد، يعني باآزمايش خود را نشان مي
مقياس . دهدشونده آن را در زمان کوتاهتري انجام ميآزمون

شود، کاهش يگري که براي يادگيري در نظر گرفته ميد
خطاي آزمودني در پاسخ به محرک هدف است که نمودي 

  .)۱۹( از دقت اجراي تکليف است
-زمان عکسافزار فارسي نرم ةدر اين مطالعه از نسخ

اين ابزار توسط مرکز پژوهشي . استفاده شدالعمل متوالي 
افزار به اين نرم. تشده اس رفتار تهيه علوم اعصاب شناختي

زرد، ( هاي رنگيصورت مربعهها بصورت است که محرک

-نمايشگر کامپيوتر ظاهر مي ةروي صفح) سبز، آبي، قرمز

يا غالب (دست  ةند و فرد بايستي با انگشت اشاروش
رنگ پاسخ هم ديکلها، با فشار دادن به محرک) البغغير
براي  دکمه چهار عددروي صفحه کليد کامپيوتر . دهد
براي رنگ  P ديکل(گويي به رنگها تعبيه شده است پاسخ
 ديکلبراي رنگ سبز، و  Z ديکلبراي رنگ زرد،  Q ديکلآبي، 
M ب هر رنگ روي آن چسبانده و برچس) براي رنگ قرمز

توالي  ۱۰در اين آزمايش از ) بلوک(هر مرحله . شده است
 )مربع رنگي(محرک  ۸تشکيل شده است و هر توالي شامل 

به  بلوک ۱۰ يابيارز ةدر جلس در روند پژوهش. باشدمي
م از شتوم و هدجز بلوک هها ببلوک يتمام. دافراد ارائه ش

والي مشخص و الگوي ت. ندردکتوالي مشخص تبعيت مي
صورت زرد، سبز، زرد، آبي، قرمز، سبز، هها بظاهر شدن مربع

کاهش احتمال در اين نسخه، جهت . باشدمي ، زردآبي
هاي صريح، حين انجام تکليف حرکتي تفاده از استراتژياس

مربوط به يادگيري ضمني، از طريق پي بردن آزمودني به 
زماني بين پاسخ به يک محرک تا  ةتوالي حرکتي، فاصل

زمان هر مرحله . ظهور محرک بعدي صفر تنظيم شده است
غلط  يهاو تعداد پاسخ) ثانيهحسب هزارم ميلي بر(آزمايش 
صورت ههاي هدف با هر دو دست چپ و راست بکبه محر

ري زمان پاسخ معيا. شودگيري ميافزار اندازهمجزا توسط نرم
از دقت  هاي غلط معيارياز سرعت يادگيري و تعداد پاسخ

روايي و پايايي  .)۲۱و  ۲۰( شوديادگيري در نظر گرفته مي
و  جيابزار با توجه به استفاده از آن در مطالعات متعدد خار

ي و از طرف )۲۲(شود ييد ميوابسته نبودن آن به فرهنگ تأ
) ثانيه و خطا به تعدادزمان به هزارم ميلي(ثبت اطالعات 

خطاي انساني در ثبت دخيل  که شودتوسط رايانه، منجر مي
  .نباشد

م يگروه تقس چهارها، آنها به پس از مشخص شدن نمونه
گر يد و گروهو د يضمن يريادگين يشدند که دو گروه تمر

ن ياز هر کدام از ادادند و يح را انجام ميصر يريادگين يمرت
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ک يو ) راست(ن را با دست غالب يک گروه تمريها، گروه
  .انجام دادند) چپ(غالب ريگروه با دست غ

دار در يپشت يصندل يرو يآزمودن ،انجام تست يبرا
دست  ةو تست را با انگشت اشار نشستيموتر يمقابل کامپ

انجام  )اساس گروه قرار گرفته در آن بر( غالبريا غيلب غا
و کسان ي ها کامالًگروه يافزار ارائه شده در تمامنرم. داديم

توالي  ۱۰ر مرحله از که ه بود) بلوک(مرحله  ۱۰شامل 
 .بود )مربع رنگي(محرک  ۸و هر توالي شامل  شده تشکيل

بر  بار ۸۰توان گفت هر فرد در هر بلوک يدر مجموع م
 ۸۰۰ها به ها ضربه زده و در کل مطالعه تعداد ضربهدکمه

 بودن يا ،شتکه در روند کار وجود دا يتنها تفاوت .ديرسيم
 يها يب موجود در تواليترت ،حيصر يريادگيکه در گروه 

ن صورت که يبه ا. شد ياطالع داده م يبه آزمودن يحرکت
شد  يداده مها  آن ها به ب ظهور رنگيبلوک اول، ترت ش ازيپ

به  .ها را حفظ کنند ب رنگيشد که ترت يها خواسته م و از آن
 ديکلهر مربع که ظاهر شد، «شد که  ين گروه گفته ميافراد ا
ن کار را با سرعت و يکن ا يرنگ آن را فشار بده، سعهم

 يضمن يريادگيدر گروه . »يشتر انجام دهيدقت هر چه ب
شد و فقط  يداده نم ها ب محرکيدر مورد ترت يچ اطالعاتيه

رنگ هم ديکل ،هر مربع که ظاهر شد«شد که يها گفته م به آن
ن کار را با سرعت و دقت هر يکن ا يآن را فشار بده و سع

ف، بعد از هر ين انجام تکليدر ح .»يشتر انجام دهيچه ب
قه استراحت داده يدق چند، )۱۰=هاتعداد کل بلوک( بلوک

 ۲۰ يال ۱۵ دوداًح کهه ک جلسيدر  يهر آزمودن. شد يم
  .قرار گرفت يابيمورد ارز د،يانجاميم طول بهقه يدق

 SPSS يافزار آمارنرم ۱۹ ةنسخاز  هال دادهيتحل يبرا
 زمانزان تفاوت در يم ةسيجهت مقا مستقل يتآزمون  و

و تعداد ) ش سرعت پاسخيا افزاي پاسخ زمانکاهش (پاسخ 
استفاده شد و ، ن بلوکين و آخريدر اول) کاهش خطا(خطا 

رنده يادگيو دست ) يح و ضمنيصر( يريادگيط ياثر شرا

زمان پاسخ و کاهش تعداد  کاهشبر ) ر غالبيغالب و غ(
  .قرار گرفت يخطا مورد بررس

  
 هاافتهی

دست  يح و ضمنيصر يريادگيدر کاهش خطا تفاوت 
دار نشد امستقل معن يغالب با استفاده از آزمون ت

)۲۳۴/۰=p ،۲۳۸/۱- )=۶۶۸/۱۵(t(  کاهش زمان تفاوت اما
دست غالب با استفاده از  يح و ضمنيصر يريادگيدر  پاسخ

 ).t ،۰۱۶/۰=p)۲۸=(-۵۷۱/۲(شد دار امستقل معن يآزمون ت
دهد که ينشان م ،کاهش زمان پاسخ يهانيانگيم ةسيمقا
شتر از يح بيصر يريادگيزان کاهش زمان پاسخ در يم
ح يصر يريادگيسرعت  يتعبارها بياست  يضمن يريادگي
 يضمن يريادگيشتر از يدر دست غالب ب) ۴۴/۱۹ ± ۹۸/۵(
  .است )±۱/۱۲ ۲۹/۹(

دست  يح و ضمنيصر يريادگيدر کاهش خطا تفاوت 
باشد يدار نمامستقل معن ير غالب با استفاده از آزمون تيغ
)۳۹۶/۰ =p ،۸۶۶/۰- )=۷۰۶/۲۱(t.(  کاهش زمان تفاوت

ر غالب با يدست غ يمنح و ضيصر يريادگيدر  پاسخ
، p=۴۲/۰(دار نشد امستقل معن ياستفاده از آزمون ت

۸۱۸/۰)=۲۸(t (.  
ح دست غالب و يصر يريادگيدر کاهش خطا تفاوت 

باشد يدار نمامستقل معن ير غالب با استفاده از آزمون تيغ
)۵۴۸/۰=p ،۶۱۳/۰- )=۲۲۸/۱۶(t.  کاهش زمان پاسختفاوت 

ر غالب با استفاده از يلب و غح با دست غايصر يريادگيدر 
  ).p ،۰۲۱/۰- )=۲۸(t=۹۸۳/۰(دار نشد امستقل معن يآزمون ت

دست غالب و  يضمن يريادگيدر کاهش خطا تفاوت 
باشد يدار نمامستقل معن ير غالب با استفاده از آزمون تيغ
)۰۵۸/۰=p ،۰۰۷/۲)=۹۷/۱۹(t(.  کاهش زمان پاسختفاوت 

ر غالب با استفاده از يغ با دست غالب و يضمن يريادگيدر 
  ).p  ،۳۶۳/۱)=۲۸(t=۱۸۴/۰(دار نشد امستقل معن يآزمون ت
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  ر غالبیدر دست غالب با غ یح با ضمنیصر یحرکت يریادگی ۀسیمقا :1جدول 

  

  يداراسطح معن  يت ةآمار  ر غالبيدست غ  دست غالب

کاهش   خطاکاهش   پاسخ زمانکاهش   خطاکاهش   پاسخ زمانکاهش   خطاکاهش 
  رعت پاسخس

کاهش 
  خطا

کاهش 
سرعت 
  پاسخ

  ۹۸۳/۰  ۵۴۸/۰  -۰۲۱/۰  -۶۱۳/۰  - ۳۸۱/۱۹±۴۵۷۲/۹  ۲/۰±۱۴۶۴/۱  -۴۴/۱۹  ± ۹۸/۵  -۴۶۶۷/۰±۰۵۱/۴  حيصر

  ۱۸۴/۰  ۰۵۸/۰  ۳۶۳/۱  ۰۰۷/۲  - ۶۳۶/۱۶±۹۱۳۳/۸  -۳۳۳/۰±۰۹۳۱/۱  -۱/۱۲± ۲۹/۹  ۸۶۶۷/۰±۹۹۰۴/۰  يضمن

          ۸۱۸/۰  -۸۶۶/۰  -۵۷۱/۲  -۲۳۸/۱  يت ةآمار

سطح 
          ۴۲/۰  ۳۹۶/۰  016/0  ۲۳۴/۰  ياردامعن

 

  بحث
دقت يادگيري حرکتي در  که نتايج اين مطالعه نشان داد

و تحت شرايط يادگيري ) غالب و غير غالب(دو دست 
همچنين اين . کندتغييري نمي) صريح و ضمني(متفاوت 

مطالعه بيانگر عدم تفاوت دو دست در سرعت يادگيري 
صريح در دست غالب  که سرعت يادگيرياست، در حالي

 ةبر اين اساس نتيج. ري ضمني استبيشتر از سرعت يادگي
 ،هاي پژوهش حاضر ارائه دادتوان از يافتهکاربردي که مي

  اين است که در آموزش مهارت حرکتي به دست غالب 
در  آموزش صريح استفاده نمود، خصوصاً ةتوان از شيومي

تي باشد، مواردي که سرعت از اجزاي مهم توالي حرک
شود؛ در ها از اهميت برخوردار ميتشريح ترتيب توالي

صورتي که سرعت اهميت نداشته باشد و هدف اصلي 
تواند بر آموزش مهارت دقت باشد، تشريح ترتيب توالي نمي

عالوه در آموزش توالي حرکتي هب. ثر باشدافزايش دقت مؤ
يادگيري  ةتوان از از هر دو شيوبه دست غير غالب مي

برتري مشخصي در انواع  چاستفاده نمود، چرا که هي
  .نشد هغالب مشاهدغير يادگيري در دست 

تاکنون مطالعاتي به بررسي مناطق مغزي درگير در 
اند و آنها را مجزا از يادگيري صريح و ضمني پرداخته

تصويربرداري مغز انسان و مطالعات . انديکديگر دانسته
اند که يادگيري صريح شکنج نشان دادهنيز هاي مغزي آسيب
پيشاني  قطعه، )۲۳( )مياني و خلفي(گيجگاهي  قطعهمياني 

نواحي پيش پيشاني شامل قشر پيش پيشاني خلفي طرفي (
 چپ و مياني راست و چپ با عملکرد غالب در سمت چپ

، نواحي حرکتي و )۲۶ ،۲۵( ، و سينگوليت قدامي)۲۴-۲۶(
 پس سري راست-ايآهيانه ةناحي، ))۲۴( حرکتي مکملپيش

هاي هسته، و )۲۵(چپ  ة، مخچهيپوکامپ، تاالموس، )۲۵(
با وجود تمامي نواحي  .کندرا درگير مي )۲۷( ايقاعده

درگير در يادگيري صريح، از آنجايي که يادگيري ضمني از 
شود و عملکرد اين ناحيه بيشتر پيش پيشاني آغاز مي ةناحي

و از سوي ديگر اين منطقه در  )۲۴( از ساير مناطق است
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، تصور )۲۷ ،۲۴( راست است ةکرتر از نيمچپ فعال ةکرنيم
-چپ و به طور اختصاصي قشر پيش ةکرشود که نيممي

   .پيشاني نقش غالب در يادگيري صريح دارد
ادگيري ضمني دهند که يمدارک نشان ميهمچنين 

ي هاي مغزيادگيري ضمني توالي حرکتي به شبکه اًخصوص
 پيشاني قطعهشامل اول  ةدر درجوسيعي وابسته است که 

 نواحي حرکتي اوليه خصوصاً حرکتيحرکتي و پيش( )۲۸(
)Primary Motor Area (M1)( )۲۳( حرکتي و پيش

-هب ؛است) )۱۷( ، شکنج پيشاني چپ)۱۵( قدامي راست
قدامي و  ، قسمت)۱۵( عالوه قشر بينايي راست و چپ

اي خلفي ، قشر آهيانه)۲۳(يخلگيجگاهي دا قطعهمياني 
 خصوصاً(تاالموس و نواحي زير قشري شامل  )۲۵(راست
پوتامن و ( )۲۷( ايهاي قاعدهمخچه و عقده، )۱۵( )راست

 نيز در يادگيري ضمني درگير )۱۵( کوديت قدامي راست
با توجه به اينکه اکثر مناطق مغزي درگير در  .ندهست

ت قرار دارند، اين راس ةکريادگيري ضمني ذکر شده در نيم
چپ  ةکرراست نسبت به نيم ةکررسد که نيمطور به نظر مي

  .در يادگيري ضمني غالب است
چپ در يادگيري  ةکردر اين مطالعه، نقش غالب نيم

که ) راست(صريح منجر شد که يادگيري صريح دست غالب 
بهتر از يادگيري  )۶( شودچپ کنترل مي ةکرتوسط نيم
ستگاه رسد خاکه به نظر ميعالوه از آنجاييهب. ضمني شود

پيشاني است و يادگيري مغزي يادگيري صريح قشر پيش
 شودگري مييقشر حرکتي اوليه ميانج ةضمني به وسيل

علت هپيشاني، ب، و ميزان طرفي شدگي در قشر پيش)۲۴(
تر آن، بيشتر از قشر حرکتي اوليه يشرفتهسطح تکاملي پ

يادگيري صريح دور از انتظار شرايط  است، عملکرد بهتر در
  .نيست
چپ در  ةکرل توجه ديگر در اين است که نيمقاب ةنکت

 راست در حرکات دقتي ةکرو نيم )۲۹( حرکات سرعتي
که کاهش زمان پاسخ شاخصي از آنجايي. هستندغالب  )۳۰(

 ،شاخصي از دقت حرکت است ،از سرعت حرکت و خطا
 کرهنيم(يح دست غالب لذا سرعت حرکتي در يادگيري صر

  .بهتر بود و اين تفاوت در خطا نشان داده نشد) چپ
حاضر عدم تفاوت يادگيري صريح  ةاز نتايج ديگر مطالع

 رسداز سويي به نظر مي. و ضمني در دست غير غالب است
زمان توسط طور همهب) چپ(عملکرد دست غير غالب  که
سوي ديگر  ، و از)۶( شودچپ کنترل مي راست و ةکرنيم
چپ در يادگيري  ةکرراست در يادگيري ضمني و نيم ةکرنيم

زمان دو کنند؛ نقش کنترلي همصريح نقش غالب را ايفا مي
کره بر دست غير غالب در هنگام انجام تکاليف يادگيري نيم

تواند اثر تداخلي در عملکرد ميحرکتي صريح و ضمني 
وع يادگيري در ايجاد کند و منجر به عدم تفاوت اين دو ن

  .دست غير غالب شود
 يريادگيانواع  ةسيکه به مقا ياچ مطالعهيکه هيياز آنجا

غالب و  يهادر هر کدام از دست) يضمن ايح يصر( يحرکت
تر قيدق ةسيافت نشده است، امکان مقاي ،ر غالب بپردازديغ
نتايج حاصل از  ريسا .ن وجود ندارديشيج با مطالعات پينتا

گذشته  يهاهنتايج برخي از مطالع ةکنندصديقاين مطالعه ت
مبني بر عدم تفاوت عملکرد دو دست در يادگيري حرکتي 

اين امکان وجود دارد که عدم . باشدمي) صريح و ضمني(
تفاوت عملکرد دو دست در يادگيري حرکتي اعم از صريح 

عملکرد  ةکنندهاي مغزي کنترلعلت خاستگاههو ضمني ب
در  ،تر نيز اشاره شدطور که پيشنهما. ها باشددست

حرکتي فعاليت قشر حرکتي دو طرفه در  ةي سادعملکردها
حرکات با دست چپ غير غالب بيشتر است و برعکس در 

 ةکرحرکات توليد شده با دست راست فعاليت محدود به نيم
چپ در کنترل  ةکربر اين اساس نقش نيم. )۶( چپ است

-مي حيصر يريادگيچپ در  ةکرمين ةو غلب حرکات دو اندام

تکاليف يادگيري ها در تواند منجر به عملکرد يکسان اندام
راست  ةکرميگر نقش غالب نيد ياز سو .شود حرکتي صريح

دست  يحرکت يريادگيآن در  يري، درگيضمن يريادگيدر 
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 ييکره همان سومينقش ن ةدهندشانچپ، به همراه مدارک ن
 ةکرميجه اثر نينت و در )۲۸( يک دستي يضمن يريادگيدر 

 ةکنندهيتواند توجيمدست راست  يضمن يريادگيراست در 
 يضمن يحرکت يريادگيعدم تفاوت دو دست در موضوع 

  .باشد
ايي عالوه بر اينکه عدم تفاوت دست راست و در مطالعه

مناطق مغزي که چپ در يادگيري حرکتي مطرح شده بود، 
کره ت در هر دو نيمدر انجام تکليف حرکتي با هر دو دس

پريتال فوقاني و / حرکتيشوند شامل قشر پيشفعال مي
حسي حرکتي و تاالموس، مناطق / پيشاني تحتاني/ تحتاني

مغزي فعال در انجام تکليف با دست راست شامل قشر  
راست و مناطق  ةچپ و قسمت قدامي مخچ ةحرکتي اولي

مغزي فعال در انجام تکليف با دست چپ شامل قشر  
چپ معرفي  ةراست و قسمت قدامي مخچ ةحرکتي اولي

اين مطالعه نشان داد که شباهت زيادي در عملکرد . شدند
چه از نظر رفتاري و چه از نظر مناطق  ،دست راست و چپ

عدم تفاوت دست راست و . )۷( مغزي درگير وجود دارد
چپ براي  ةکرشدن نيميچپ در يادگيري حرکتي و تخصص

حرکتي  وارد کردن تحريکاتي به قشر تي بايادگيري حرک
هاي راست و چپ در حين انجام تکاليف با کرهاوليه در نيم

-تخصصي. )۱۱( دست راست و چپ مشخص شده است

چپ در يادگيري حرکتي با بررسي يادگيري  ةکرشدن نيم
دست و جريان غير غالب در افراد راست توالي حرکتي دست

مناطق مغزي  ،مطالعه در اين. خون مغزي آنها تقويت شد
درگير در يادگيري حرکتي و به طور اختصاصي يادگيري 

حرکتي مکمل  ةناحي(ضمني با دست چپ مشخص شدند 
اين مناطق با  ةمقايس). چپ، شکنج فوقاني پيشاني چپ

مناطق مغزي درگير در يادگيري ضمني با دست راست از 
. ادنشان د ر نزديکي اين مناطق را به يکديگرمطالعات ديگ

البته با اين که اين مطالعه بر عدم تفاوت دو دست در 
 ةکرکه برتري نيم، ولي از آنجايياشاره دارديادگيري حرکتي 

 ةلع، با مطااشاره داردچپ در يادگيري ضمني توالي حرکتي 

گستردگي قشر  حرکتي دست . )۱۷(حاضر ناهمخوان است
شتري غالب که فضاي بي ةکردر نيم) بازنمايي قشري دست(

هاي حرکتي در دست غالب براي رمزگرداني قشري مهارت
چپ در بيش از  ةکرکند و غالب بودن نيمفراهم مي

چپ در  ةکرشدن نيمدرکي بر تخصصيافراد نيز م درصد۹۰
  . )۳۱(است عملکردهاي حرکتي 

اين در حالي است که مطالعات ديگري نتايج متضادي 
انش با بررسي و همکار )Cho( چو. انددست آوردههب

دست ت غالب و غير غالب در افراد راستتفاوت دس
ادگيري مهارت در اندام غالب    ظرفيت ي که دريافتند
دستان بيشتر است، هر چند که اين عدم تقارن با راست

ها قابل توجيه فاوت در سرعت و قدرت حرکتي اندامت
درت دست عالوه مشخص شده است که قهب. )۱۰( نيست

دست با يکديگر تفاوت دارد در افراد راست راست و چپ
-که در چپحالي در ،)دست راست قدرت بيشتري دارد(

 دستان تفاوتي بين قدرت دست راست و چپ وجود ندارد
)۸(.  

هاي ق به عدم استفاده از تکنيکمحدوديت اين تحقي
حين انجام تکاليف يادگيري  تصوير برداري عملکردي مغز
ن يهمچن .گرددت و چپ بر ميصريح و ضمني با دست راس

ها، با تفاوت عملکرد دست کرهميعدم تقارن نکه يياز آنجا
دست و بدون دست، چپن افراد راستيراست و چپ ب

د که مطالعات شويه مي، توصاستز مشخص ين يطرف يبرتر
ز انجام يدست ندست و چپافراد راست ةسيمشابه در مقا

لزوم انجام مطالعات ن با توجه به مطالب فوق همچنا .گردد
يادگيري صريح و ضمني و تفاوت  ةتر در زمينبيشتر و دقيق
دست و ق مغزي هم در افراد راستها  و مناطکرهعملکرد نيم

  .شوددست احساس ميهم در افراد چپ
  يریگجهینت

تواند بيانگر مي راست دست در بيشتر صريح يادگيري
اشد که در هاي صريح باهميت دست غالب در يادگيري

  .هاي حرکتي بايد مد نظر قرار گيردآموزش
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Abstract 

Comparison of Implicit and Explicit Motor Learning with Dominant and 
Non Dominant Hand in Youth 

 
Vahid Nejati1* , Sara Izadi-Najafabadi2, Zahra Entezari3  

 
Background and Objective: How brain hemispheres control 
movement is one the most challenging in neuroscience and is faced 
with opposite views. Comparing dominant and non dominant hand 
is of the methods used to investigate hemispheres function. The 
goal of this study was to compare implicit and explicit motor 
learning with dominant and non dominant hand. 
Subjects and Methods: Sixty students of Shahid Beheshti 
university were divided into two groups (n=15 each): implicit and 
explicit, participated in this study. One group performed the task 
with dominant hand and the other with non dominant hand. The 
task used in this study was Serial Reaction Time Task in which 
participants in explicit group were aware of the sequences of 
stimulants and those of implicit group were unaware. 
Results: Comparing response error and time in regular blocks in 
explicit and implicit learning tasks with dominant and non dominant 
hand showed no significant differences except in implicit and 
explicit learning speed of dominant hand. Speed of explicit learning 
was higher than in implicit learning (P=0.016). 
Conclusion: Implicit and explicit motor learning of dominant and 
non dominant hand are similar. Therefore it may be possible that 
brain parts involving in implicit learning overlap with those of 
explicit learning. More explicit learning in right hand may be the 
result of left hemisphere dominance in explicit learning. 
 
Keywords: Explicit motor learning, Implicit motor learning, 
Dominant hand, Non dominant hand. 
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