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ABSTRACT
Introduction: Visual memory and space intelligence are the most important talents for
karate athletes. Therefore, the present study investigated the visual memory and space
intelligence of female Karate students who practiced Kata and Kumite. Materials and
Methods: The method of this research was Ex post facto design. One hundred seventy
selected female athletes who were practicing in Karate under the supervision of Iran Karate
Federation were selected. Ninety of athletes practiced in Kata, and eighty of them practiced
Kumite. The sample was selected by targeting method. The instruments of this study were
two questionnaires included; John Luis Selier visual memory test, and Minnesota space
visualization test. Results: The results showed that female athletes who practiced Kata had
significantly higher visual memory than Kumite group. However, there was no differences
between space intelligence in these two groups. Conclusion: Our data revealed that the
visual memory and space intelligence are very vital and play a key role in karate. To achieve
a better result in karate competitions, practice and reinforcement of these skills seems to be
crucial.
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1گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
2عضو فدراسیون کاراته بانوان ،تهران ،ایران
3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چــــــــكيده
مقدمه :حافظة بينايي و هوش فضايي مهمترين استعدادهاي ورزشكاران كاراته است .از اين رو پژوهش
حاضر حافظة بينايي و هوش فضايي دختران كاراتهكار كه با كاتا و كوميته تمرين ميكردند را مورد بررسي
قرار داد .مواد و روشها :روش اين پژوهش علّی -پس رویدادی بود 170 .ورزشكار دختر كه كاراته
تمرين ميكردند زير نظر فدراسيون كاراته ايران انتخاب شدند 90 .ورزشكار كاتا تمرين ميكردند و 80
نفر از آنها كوميته تمرين ميكردند .نمونهها با روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .ابزارهاي اين
پژوهش شامل دو پرسشنامة حافظة بینایی ژان لوییی سلیه و پرسشنامة تجسم فضایی مینه سوتا بود.
يافتهها :نتايج نشان داد كه دختران ورزشكاري كه كاتا تمرين كردند به طور معنيداري حافظة بينايي
باالتري نسبت به گروه كوميته داشتند .با اين حال در اين دو گروه بين هوش فضايي تفاوتي وجود نداشت.
نتيجهگيري :دادههاي ما نشان داد كه حافظة بينايي و هوش فضايي خيلي ضروري هستند و در كاراته نقش
كليدي را ايفاء ميكنند .براي رسيدن به نتايج بهتر در رقابتهاي كاراته ،به نظر ميرسد تمرين و تقويت
اين مهارتها بسيار مهم است.

كليد واژهها:
 .1حافظه
 .2هوش
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مقايسة حافظة بينايي و هوش فضايي در بانوان ورزشكار كاراتهكار كوميته و كاتا در يك مطالعة مورد
-شاهدي در تهران
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مقدمه

کومیتــه بــه معنــای مبــارزه (کومــی) بــا دســتها میباشــد
کــه در جریــان مبــارزه آزاد میباشــد .فــرد در کاتــا افــراد

امــا حافظــة بینایــی توانایــی ذخیــره کــردن و بازیابــی ادراکها
و احساســات تصویــری تجربــه شــده مبتنــی اســت کــه
محرکهــای محیطــی میتواننــد آنهــا را فــرا بخواننــد (.)6
حافظــة بینایــی شــامل اطالعــات حاصــل از حــرکات چشــم
در دامنــة زمانــی گســترده دربــارة ویژگیهــای ظاهــری
موقعیتهــای مشــاهده شــدة قبلــی اســت ( .)7حافظــة
دیــداری قســمتی از حافظــة حســی اســت کــه تصویــر را بــرای
مــدت زمــان کوتــاه در حافظــه نگــه مــیدارد ( .)8حافظــة
بینایــی مســئول حفــظ اطالعــات دریافتــی اســت زیــرا جزئــی
از مجموعــه اطالعــات سیســتم حافظــة حســی کــه موجــب
درکمــان از جهــان میشــود را تشــکیل میدهــد ( .)9حافظــة
بینایــی شــامل اطالعــات حاصــل از حــرکات چشــم در دامنــة
زمانــی گســترده دربــارة ویژگیهــای ظاهــری موقعیتهــای
مشــاهده شــدة قبلــی اســت ( .)7حافظــة بینایــی رایجتریــن
نــوع حافظــه اســت کــه در ایــن نــوع از حافظــه تصاویــر اماکــن
و صورتهایــی را کــه میبینیــم ضبــط میکنــد .بــه عبارتــی
دیگــر ،سیســتمی اســت بــرای نگهــداری و پــردازش موقــت
اطالعــات بینایــی و فضایــی یــک خصیصــة عمــده از ســاختمان
شــناخت ســازمانبندی نظــام حافظــه اســت (. )10امــا آنچــه
کــه در کنــار حافظــه وجــود دارد هــوش نیــز مطــرح اســت.
هــوش ســازهای اســت کــه نظریهپــردازان میگوینــد همــة
رفتارهــای هوشــمندانه ناشــی از هــوش میباشــد (.)11، 12
هــوش را بهعنــوان یــک اســتعداد کلــی شــخص بــرای درک
جهــان خــود و بــرآورده ســاختن انتظــارات آن تعریــف کــرد
Karate
Kata
3
Committee
1
2
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کاتــا بــه مفهــوم مبــارزة فــرد بــا یــک یــا چنــد حریــف
فرضــی در مســیرهای خــاص بــوده و شــامل روشهــاي دفــاع
و حملــه میباشــد اجــرای مناســب کاتــا راهــی اســت بــرای
رســیدن بــه تکامــل روشــي کــه مبــارزه را معنــی میدهــد و
ذهــن را تربیــت میکنــد .کاتــا در دو بعــد فیزیکــی و روحــی
بســیار تأثیرگــذار اســت .بــرای اجــرای خــوب فــرم کاتــا تمــام
حــرکات از یــک روش بــه روش بعــدی بایــد بــا هــدف و دارای
تمرکــز باالیــی باشــند و بــرای هــر روش میبایســت هــدف و
معنــای خاصــی قائــل شــد.

در روانشناســی ،حافظــه اســتعدادی اســت ذهنی بــرای ذخیره،
حفــظ و بــه یــاد آوردن اطالعــات و تجربیــات .قابلیــت حافظــه
را بــه یــک بــدن تشــبیه کــرده کــه هــر دو بــه تمریــن منظــم
نیــاز دارد .حافظــه جــزء جداییناپذیــر سیســتم شــناختی
اســت و حافظــة حســی شــامل حافظــة بینایــی و شــنوایی
اســت (.)5
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ورزش یکــی از امــوری اســت کــه امــروزه نــه تنهــا یــک تفریــح
بلکــه بهعنــوان یــک حرفــه نیــز در میــان مــردم جلــوه کــرده
اســت و بــه همیــن منظــور اســت کــه دولتهــا ،ســازمانها و
نهادهــای ملــی و بینالمللــی نیــز بــر روی آن ســرمایهگذاری
میکننــد .هرکــس بــا توجــه بــه عالیــق خــود بــه ســمت
و ســوی ورزشــی مــیرود کــه یکــی از ورزشهایــی کــه
عالقمنــدان زیــادی دارد ورزش کاراتــه 1اســت ( .)1خیلیهــا
تصورشــان ایــن اســت کــه کاراتــه یــک ورزش بســیار خطرناک
و آسیبرســان جســمی اســت امــا در حقیقــت تمرینهــای
کاراتــه شــخص را تبدیــل بــه فــردی کاملتــر و بــا شــخصیت
واال میکنــد .کاراتــه نوعــی فلســفة زندگــی اســت کــه در دو
بعــد تــن و روان بــه یــک میــزان تأثیرگــذار اســت .کاراتــه
یــک ورزش رزمــی اســت بــه معنــای هنــر جنگیــدن بــا دســت
خالــی کــه احتمــال م ـیرود قدیمیتریــن هنــر رزمــی اســت
کــه روشهــاي کشــتن حریــف و فــرار از کشــته شــدن را
میآمــوزد .چینیهــا کاراتــه را بهعنــوان روشــي بهمنظــور
حفــظ بــدن و روح از طریــق آمــوزش مبــارزه بــا اســلحه
یــا بــدون آن تعریــف کردهانــد در حقیقــت کاراتــه نوعــی
مبــارزه اســت ( .)2ابتــدا کاراتــه را بــا نــام بوکــس چینــی
میدانســتند کــه در خفــای شــدید ،تمریــن میشــد .کاراتــه
از ســال  1912بــه صــورت سیســتماتیک از کشــور ژاپــن بــه
جهــان معرفــی شــد .کاراتــه بــه ســبک کنترلــی ،غیرکنترلــی
و رینگــی تقســیم میشــود .در اوائــل دهــة بیســت میــادی
اســاتید اکیناوایــی نهضــت ترویــج کاراتــه را در ژاپــن بــه
امیــد گرفتــن هویــت ملــی از انجمــن هنرهــای رزمــی ژاپــن
بــه راه انداختنــد .کاراتــه یــک ورزش تهاجمــی نیســت بلکــه
کاراتــه یعنــی دوری جســتن از افــکار زشــت و پلیــد اســت.
کاراتــه از دو بخــش کاتــا 2و کومیتــه 3تشــکیل شــده اســت.کاتا
نوعــی حرکــت مــوزون ریتمیــک یــا رقــص رزمــی بــه معنــای
فــرم میباشــد بــه عبارتــی دیگــر ،مجموعــهای از جمــات و
دفاعیــات منظــم اســت کــه همــواره بــه یــک ترتیــب و شــیوه
اجــرا میشــوند (.)2

را بــه طــور ذهنــی میبینــد امــا در کومیتــه بــه صــورت
بســیار واقعــی میبینــد و روشهــا را بــر رویــش بــه نمایــش
میگــذارد ( .)3بــه نوعــی میتــوان ایــن گونــه بیــان داشــت
کــه کومیتــه عبــارت اســت از اجــرای ســریع و مؤثــر بــه
حریــف واقعــی کــه در آن از دســت و پــا اســتفاده میشــود
در کومیتــه آزادی حرکــت بیشــتری نســبت بــه کاتــا وجــود
دارد و تنهــا بــا یــک حریــف و در یــک تایــم (رانــد) مبــارزه
انجــام میشــود .در نهایــت میتــوان گفــت ،کاراتــه از کاتــا و
کومیتــه و روش بــه یــک میــزان تشــکیل شــده اســت و هیــچ
یــک از دیگــری بــه دور نیســتند امــا آنچــه کــه طــرح ایــن
پژوهــش را پایهریــزی کــرد ایــن نکتــه بــود کــه همزمــان بــا
تغییــرات فیزیکــی چــه تغییراتــی در زمینــة حافظــه و هــوش
شــخصیت افــراد کاراتــهکار ایجــاد میشــود پــس میتــوان
گفــت حافظــه یکــی از اجــزای مهــم فراینــد یادگیــری
میباشــد (.)4
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مخصوصـاً ،کاراتــه کارهــای آماتــور در مقایســه بــا ورزشــکاران
حرفــهای ،ایــن پاســخها در مــدت زمــان کوتاهتــر و دقیقتــر
( )21و بــر اســاس زمــان واکنــش انتخابــی ( )22میباشــد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن واکنشهــا در مواجــه بــا محــرک بیرونــی،
بهعنــوان یــک ورزش دارای کارایــی باالتــری نســبت بــه
کنتــرل یــک اتفــاق بیرونــی دارد ( )23از آنجــا کــه پژوهشــی
در زمینــة فنــون مختلــف کاراتــه بــر هــوش فضایــی و حافظــة
بینایــی انجــام نشــده اســت ،در ایــن پژوهــش هــوش فضایــی
و حافظــة بینایــی را در ورزشــکاران کاراتــهکار دختــر در دو
فنــون کاتــا و کومیتــه مــورد مقایســه و ارزیابــی قــرار گرفــت.
مواد و روشها
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی و بــا اســتفاده از روش علّــی
س رویــدادی انجــام شــد .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش
–پــ 
شــامل  170نفــر از دختــران کارات ـهکار زیــر نظــر فدراســیون
کاراتــه و از میــان لیگهــای قهرمانــی گــروه نوجــوان و جــوان،
بــه دو گــروه کومیتــه رو ( 80نفــر) و کاتــارو ( 90نفــر) ،بــر
اســاس نمونهگیــری در دســترس و در ســال  1394انتخــاب
شــدند .بــرای انتخــاب حجــم نمونــه از جــدول مــورگان و

بهمنظــور اندازهگیــری حافظــة بینایــی از آزمــون حافظــة
بینایــی ژان لوئــی ســلیه اســتفاده شــد .ایــن آزمــون در دهــة
70میــادی توســط ژان لویــی ســلیه در فرانســه ســاخته شــده
اســت ( )25ابــزار نامبــرده ،آزمــون عملکــردی اســت کــه بــا
آن میتــوان عوامــل ســیالی ،بســط ،انعطافپذیــری و اصالــت
را اندازهگیــری و در مجمــوع یــک نمــرة کلــی بــرای حافظــة
بینایــی محاســبه کــرد .آزمــون شــامل ســه بخــش اســت
-1ســیالی کالمــی -2تکمیــل تصاویــر یــا بســط تصویــری
-3تفســیر تصاویــر یــا انعطافپذیــری .ایــن ابــزار نخســتین
بــار توســط دکتــر هــادی بهرامــی احســان در ایــران معرفــی
گردیــد و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .وی اعتبــار ایــن
آزمــون را از طریــق آلفــای کرونبــاخ  0/81اعــام کــرد (.)24
در نهایــت ،دادههــا بــا اســتفاده از آمارهــاي توصيفــي شــامل
شــاخص ميانگيــن ،انحــراف اســتاندارد و روش از تــی مســتقل
و پیرســون بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخة  19مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتهها
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه میانگیــن ســنی دختــران
در هــر دو گــروه  21/25بــا انحــراف معیــار  5/62میباشــد.
در جــدول  ،1میانگیــن و پراكندگــي نمــرات بــه دســت آمــده
از آزمونهــای ســنجش حافظــة بينايــي و هــوش فضايــي در
Visual memory jean loius selier
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مطالعــات نشــان داده اســت کــه فعالیتهــای فیزیکــی ،بــا
افزایــش تولیــد نوروتروفیــن ،تکامــل سیناپســی و آنژیوژنــز
موجــب بهبــود کارکــرد شــناختی ،از قبیــل؛ فراینــد ســرعت،
برنامهریــزی و کنتــرل حافظــة فعــال (حافظــة کاری)
میشــود ( .)15بــه معنــای دیگــر ،بــر کارکــرد اجرایــی شــامل
برنامهریــزی و انتخــاب راهبردهــا در جهــت کنتــرل و تنظیــم
اهــداف تأثیرگــذار اســت و رفتارهایــی چــون رمزگــذاری،
ارزیابــی محرکهــا ،گزینــش و بــازداری پاســخها را هدایــت
میکنــد ( .)16در ایــن میــان کاراتــه ،ورزشــی اســت کــه
موجــب تحریــک تواناییهــای حافظــه و کارکــرد اجرایــی
در جریــان تمرینــات میشــود ( .)17مطالعــات متعــددی
نشــان دادنــد کــه ورزشــکاران کاراتــه را میتــوان از طریــق
کارکــرد حســی -حرکتــی برجســته از جملــه؛ قــدرت و
ســرعت در جریــان حمــات تهاجمــی از دیگــر ورزشــکاران
متمایــز ســاخت ( .)18همچنیــن مشــخصة دیگــری کــه در
ایــن ورزشــکاران بســیار برجســته میباشــد عبــارت اســت از
فرایندهــای کارآمــد توجــه بــا تأکیــد بــر پاس ـخهای ســریع و
صحیــح بــه محرکهــای دیــداری -فضایــی (.)19، 20

ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش عبارتنــد از ،آزمــون
حافظــة بینایــی ژان لوئــی ســلیه 4و تجســم فضایی مینه ســوتا.5
آزمــون تجســم فضایــی یــا ادراک بینایــی درســال 1930بــه
همــراه مجموعــه آزمونهــای اســتعداد مکانیکــی ،در دانشــگاه
مینــه ســوتای آمریــکا تهیــه شــده اســت .فرمهــای تجدیــد
نظــر شــده بــه ســال  1934اســت .کل آزمــون  64ســؤال
دارد و هــر ســؤال بــه صــورت چنــد گزین ـهای ارائــه میشــود.
هــدف آزمــون اندازهگیــری تجســم فضایــی در دو بعــد اســت.
مــوارد کاربــرد ایــن آزمــون ،اندازهگیــری اســتعداد ترســیم
تصاویــر هندســی ،پیشبینــی موفقیــت در مشــاغل مکانیکــی و
پیشبینــی در مــدارس هنــر و حرفــه و فــن میباشــد .زمانــی
کــه از دو فــرم آن اســتفاده میشــود ضرایــب روایــی آزمــون
در تحقیقــات متعــدد بیــن 0/27تــا  0/57بــوده اســت .امتیــاز
اصلــی ایــن آزمــون داشــتن ضریــب همبســتگی ضعیــف بــا
آزمونهــای هــوش و اســتعدادهای مکانیکــی اســت .بنابرایــن
میتــوان گفــت عواملــی را انــدازه میگیــرد کــه آزمونهــای
هوشــی و ســایر آزمونهــای اســتعداد انــدازه نمیگیرنــد و در
نتیجــه اجــرای آن بــه همــراه ســایر آزمونهــا مفیــد خواهــد
بــود .ایــن آزمــون توســط دکتــر حمــزه گنجــی در مــورد 300
نفــر از دانشــجویان بــه اجــرا در آمــده اســت و روایــی آن از
طریــق آلفــای کرونبــاخ  0/74بــه دســت آمــد (.)24
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()10؛ یعنــی هــوش شــامل توانائیهــای فــرد بــرای تفکــر
منطقــی اقــدام هدفمندانــه و برخــورد مؤثــر بــا محیــط
اســت .در نظریــة هــوش چندگانــه ،افــراد از هفــت توانایــی
درک کالمــی ،ســیالی واژه ،ســهولت عــددی ،تجســم فضایــی،
حافظــة تداعــی ،ســرعت ادراکــی اســتدالل برخوردارنــد
( .)13در نظریــة هــوش چندگانــه ،یادگیــری افــراد از طریــق
ترکیــب هشــت هــوش شــامل؛ زبانی/کالمــی ،منطقی/ریاضــی،
تصویــری ،بدنــی جنبشــی ،موســیقیایی ،طبیعتگرایــی،
میــان فــردی و درون فــردی میباشــد (.)14

کرجســی اســتفاده شــد .بــه ایــن ترتیــب کــه کل جامعــة بانوان
ثبتنامــی در لیگهــای قهرمانــی گروههــای نوجوانــان و
جوانــان  320نفــر بودنــد کــه بر اســاس بــرآورد جــدول نامبرده
 170نفــر نمونــه کــه معــرف جامعــه بودنــد ،انتخــاب شــدند.
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بنابــر جــدول  ،3ضريــب همبســتگي (پيرســون) بيــن دو متغيــر
هــوش فضايــي و حافظــة بينايــي در گــروه دختــران رشــتة كاتــا
برابــر بــا  0/8و در گــروه دختــران رشــتة كوميتــه برابــر بــا 0/75
اســت و در كل نمونــه نيــز  0/78ميباشــد .بــا توجــه بــه ســطح
معنــيداري ( ،)P<0/01همبســتگي مشــاهده شــده بيانگــر
رابطــة مســتقیم و دو ســویه بیــن دو متغیــر هــوش فضايــي و

پژوهــش حاضــر بهمنظــور بررســی حافظــة بینایــی و هــوش
فضایــی در کاراتــهکاران دختــر انجــام شــد .نتایــج تحقیــق
حاکــی از تفــاوت معنــيدار بیــن حافظــة بینایــی کومیتــه و
کاتاروهــاي دختــر میباشــد .کاتاروهــای دختــر از ســطوح
باالتــری از حافظــة بینایــی برخــوردار هســتند .ایــن نتایــج بــا
یافتههــای تحقیقــات پیشــین همســو میباشــد .بهعنــوان
مثــال؛ دلپرســو 6و همــکاران در تحقیقــی تأثیــر القــای
خســتگی و خســتگی عضالنــی بــر هــوش فضایــی و حافظــة
بینایــی ورزشــکاران کاراتــهکار را بررســی کردنــد و نتایــج
نشــان داد کــه القــای خســتگی و خســتگی عضالنــی بــه طــور
منفــی بــر فرایندهــای انعکاســی توجــه تأثیــر میگــذارد (.)26
همچنیــن در پژوهــش دیگــری ،آلســی 7و همــکاران نشــان
دادنــد کــه نمرههــای حافظــة فعــال ،توجــه انتخــاب بصــری
و کارکردهــای اجرایــی در کاراتهکارهــا در مقایســه بــا غیــر
ورزشــکاران باالتــر میباشــد (.)27

جدول  -1شاخصهاي آماري مربوط به هوش فضايي و حافظة بینایی در دو گروه.

جدول  -2مقايسة دو گروه به لحاظ هوش فضايي و حافظة بینایی.

جدول  -3ضرايب همبستگي بین هوش فضايي و حافظة بينايي به تفكيك دو گروه (.(*P<0/01
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نتایــج آزمــون  tدر جــدول  ،2تفــاوت معنـيدار بيــن دو گــروه
در متغیــر هــوش فضایــی را نشــان نمیدهــد (،P = 0/6
 .)t =0/492بــه عبــارت ديگــر بيــن دو گــروه بــه لحــاظ
هــوش فضايــي تفــاوت معنــيداري وجــود نــدارد .در حالــی
کــه ،نتایــج در جــدول نامبــرده نشــان میدهــد کــه تفــاوت
معنـيداري بيــن دو گــروه در نمــرات میانگیــن متغیــر حافظــة
بینایــی وجــود دارد (.)t=2/71, P=0/03

بحث و نتیجهگیری
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گــروه كاتاروهــا باالتــر از گــروه كوميتــه اســت .بــه عبــارت
ديگــر گــروه كوميتــه روهــا بــه نســبت گــروه كاتاروهــا از نظــر
هــوش فضايــي و حافظــة بينايــي همگنتــر هســتند .بنابرایــن،
توانايــي گــروه كاتاروهــا از نظــر هــوش فضايــي و حافظــة
بينايــي برتــر اســت.

حافظــة بينايــي میباشــد .بدیــن معنــا کــه ،بــا افزايــش هــوش
فضايــي ،حافظــة بينايــي نيــز افزايــش مييابــد.
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در ســالهای اخیــر مــدالآوری قهرمانــان المپیکــی مــا بیشــتر
در ورزشهــای فــردی بــوده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
کاراتــه و ســبکهای آن در هــر دو گــروه زنــان و مــردان
باعــث افتخارآفرینــی بــرای کشــور اســت ،توصیــه میشــود
کــه مربیــان ورزشــی در آمــوزش ورزشــکاران جــوان بــه حافظة
بینایــی و هــوش فضایــی کــه عوامــل بســیار مهمــی بــرای
پســخوراند بینایــی هســتند کــه از عوامــل اساســی یادگیــری
فنــون کاتــا و کومیتــه در ورزشــکاران میباشــد.
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از ســوی دیگــر ،یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بیــن
هــوش فضایــی در دو گــروه تفــاوت معنـيداری وجــود نــدارد .از
آنجایــی کــه ،افــراد کاتــارو الزام ـاً تــا انتهــای دورههــای خــود
چیــزی معــادل ســی و یــک کاتــا را فــرا میگیرنــد کــه ایــن
فراگیــری تنهــا صرفـاً از طریــق دیــدن کاتــا از مربــی ،تمریــن و
تکــرار میســر میشــود .همچنیــن ،یــک کاتــارو در زمانــی کــه
کاتــا میزنــد بایــد یــک مســیر را درســت طــی نمــوده و در
همــان نقطــة شــروع آن را پایــان دهــد و ایــن زمانــی محقــق
میشــود کــه فــرد دارای هــوش فضایــی مطلوبــی باشــد تــا
مســیر خــود را در کاتــا بهدرســتی تشــخیص دهــد و کاتــا را بــا
فــرم درســت خــود بــه پایــان برســاند .در مقابــل ،در کومیتهروها
نیــز ایــن روش وجــود دارد کــه آنهــا در یــک حیطــه و فضــای
بســیار خاصــی بــه مبــارزه میپردازنــد کــه خــروج از آن بــه
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بــه معنــای دیگــر ،تأثیــر فراوانــی تمرینهــا و فنــون کاراتــه
بــر حافظــه بیشــتر از تأثیــر متغیرهــای موضوعــی چــون دانــش
قبلــی اســت ( .)28میتــوان گفــت افــراد کاتــارو در تمامــی
طــول مســیر آموزشــی در کاراتــه و رشــتة خــود چیــزی معادل
ســی و یــک کاتــا را یــاد میگیرنــد .ایــن یادگیــری صرفــاً
از طریــق بینایــی و بــه کمــک فرایندهــای ذهــن ،حافظــه و
تمرینهــای بســیار صــورت میگیــرد .بــه عبارتــی دیگــر،
افــراد کاتــارو بــرای نگـهداری بهتــر و بیشــتر کاتــا در حافظــة
خــود در هــر موقعیــت مناســب مکانــی و زمانــی بــه مــرور
کاتــا در ذهــن خــود میپردازنــد و همچنیــن همیشــه پیــش
از آنکــه بخواهنــد کاتــا انجــام دهنــد ابتــدا ،کل کاتــا را در
ذهــن خــود مــرور میکننــد .پــس میتــوان گفــت آنچــه کــه
تأثیرگــذار اســت اســتفاده از شــیوههای تصویرســازی ذهنــی
اســت چــرا کــه در تصویرســازی ذهنــی ،فــرد خــود را در ذهــن
تصــور میکننــد و در همــان حــال مهارتهایــی را اجــرا و
حسهایــی را تجربــه میکننــد کــه در موقعیــت واقعــی
وجــود دارد .همیــن تصویرســازیها و دقتهــای متوالــی کــه
بــر روی کاتــا میگذارنــد موجــب تقویــت ناخواســتة حافظــه
میشــود .بــر ایــن اســاس اســت کــه میتــوان گفــت کاتاروهــا
دارای حافظــة بینایــی قویتــری میشــوند چــرا کــه تجســم و
تصویرســازی ذهنــی یــک عملکــرد مثبــت در زمینــة حافظــة
بینایــی اســت (.)29

منزلــة خطــا میباشــد .لــذا افــراد کومیتــهرو نیــز بایــد دارای
هــوش فضایــی مطلوبــی باشــند کــه از منطقــة مشــخص شــده
خــارج نشــوند .لــذا بــر ایــن اســاس میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه افــرادی کــه در هــر دو گــروه کومیتــه وکاتــا فعالیــت
میکننــد بــه لحــاظ آموزشهــا و تمریناتــی کــه در زمینــة
کاراتــه و رشــتة خــود میگیرنــد ،هــر دو گــروه میبایســت
از هــوش فضایــی خوبــی برخــوردار باشــند .همچنیــن ،در
پژوهــش دیگــری محققــان بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
بــرای دســتیابی بــه پیــروزی و خطــای کمتــر ،تمریــن مــداوم
حافظــة بینایــی و بازخــورد بینایــی بــه تعــادل ،ثبــات و کنتــرل
بیشــتری در کاراتــهکار منجــر میشــود .در نتیجــه تمریــن
بیشــتر بازخــورد بینایــی ورزشــکاران بــه توانایــی بیشــتری
در کنتــرل حرکتــی بــدن خویــش دســت مییابنــد کــه بــه
موفقیتهــای بیشــتر آنهــا در میادیــن ورزشــی میانجامــد
( .)30در نهایــت میتــوان از فنــون کاراتــه در بــاال بــردن هــوش
فضایــی و حافظــة بینایــی در طیــف وســیعی از افــراد چــون؛
اختــال کمبــود توجــه و بیشفعالــی در کــودکان و نوجوانــان
( ،)31بهبــود کارکــرد شــناختی در بزرگســاالن ( )29بهــره بــرد.
از ســوی دیگــر ،از آنجــا کــه جامعــة پژوهــش حاضــر ،دختــران
کاراتـهرو ثبتنــام شــده در فدارســیون کاراتــة ایــران میباشــند،
لــذا تعمیمپذیــری آن بایــد بــا احتیــاط انجــام پذیــرد .پیشــنهاد
میگــردد در پژوهشهــای بعــدی تأثیــر ســایر فعالیتهــای
ورزشــی را بــر میــزان حافظــة بینایــی و هــوش فضایــی افــراد
بررســی شــود .همچنیــن ،رابطــة مثبتــی بیــن ایــن دو مؤلفــة
روانشــناختی بــه دســت آمــد کــه بــه نظــر میرســد کــه توجــه
بــه آمــوزش و تقویــت هــر دو در آموزشهــای فــردی و گروهــی
کاراتــه بســیار مهــم میباشــد.
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