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مقدمه :یادگیري حرکتی جز با انجام تمرین عملی بهدست نمیآید ،اما روشهایی مانند تمرین ذهنی بهعنوان مکمل تمرین
عملی براي یادگیري بهتر و سریعتر مهارت مورد توجه میباشد .در ارتباط با سودمندي تمرینات ذهنی دالیلی از جمله فعال
ساختن الگوهاي عصبی-عضالنی ،ایجاد شرایط مناسب پردازش و تسهیل یادآوري برنامه حرکتی و تسهیل فهم اجزاي شناختی-
نمادي مهارتها مطرح شده است .عواملی از جمله ماهیت تکلیف (شناختی و حرکتی) و سطح مهارت اجرا کننده (ماهر و مبتدي)
اثربخشی تمرینات ذهنی را تحت تاثیر قرار میدهند .اگر مهارتها را به دو نوع حرکتی و شناختی تقسیم کنیم ،تعدادي از
مهارتها هستند که در آنها بعد شناختی و حرکتی به طور همزمان داراي اهمیت است .از جمله این نوع مهارتها ،مهارت کاتا
میباشد .با توجه به اثرگذاري متفاوت تمرین ذهنی بر نوع مهارت از جنبه حرکتی و شناختی بودن و سطح مهارت اجرا کننده از
نظر ماهر و مبتدي بودن ،و با توجه به این نکته که تحقیقات اندکی در این ارتباط صورت گرفته ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثر
تمرین ذهنی بر یادگیري این نوع مهارت در افراد مبتدي میباشد.
روش شناسی 94 :نفر از دانشآموزان مقطع ششم ابتدایی بهطور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه تمرین ذهنی و گروه
تمرین بدنی قرار گرفتند .گروهها بهمدت  5جلسه و در هر جلسه با  5کوشش به تمرین پرداختند .گروه اول به روش تمرین ذهنی
در کنار تمرین بدنی به تمرین پرداخت و گروه دوم تنها به تمرین بدنی مهارت کاتا پرداخت .سپس آزمودنیها در آزمونهاي
یادداري و انتقال شرکت کردند .از آزمون کلموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن دادههاي مطالعه استفاده شد و با توجه
به نرمال بودن توزیع نمرات از روش آماري تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .با توجه به معناداربودن از آزمون تعاقبی توکی
جهت مقایسهي جفت میانگینها استفاده گردید .سطح معناداري نیز  p ≥5/55در نظر گرفته شد.
نتایج :نتایج بدست آمده نشان داد تفاوت معنادار بین گروهها در مراحل یادداري ( )p=5/551و انتقال ( )p=5/551وجود داشت.
در هر دو مرحله برتري با گروه تمرین ذهنی بود.
بحث و نتیجهگیری :باتوجه به نتایج به دست آمده ،میتوان بیان کرد که طبق نظریه یادگیري نمادین ،تصویرسازي به اجراکننده
فرصت میدهد تا توالی حرکات را به عنوان مؤلفههاي نمادي تکلیف تمرین کند .این نظریه یادگیري ناشی از تصویرسازي ذهنی را
با یادگیري شناختی مرتبط می داند و به درک الگوي حرکت اشاره دارد .از آنجایی که مهارت کاتا یک الگوي حرکتی ویژه است،
طبق این نظریه با انجام تمرینات ذهنی آزمودنیها توانستند الگوي اجراي مهارت کاتا را درک کنند .از طرفی طبق نظریه روانی
عصبی عضالنی تمرین ذهنی بهخاطر فعال ساختن الگوهاي عصبی-عضالنی ،باعث ایجاد اثر مشابهی بر روي عملکرد عضالنی،
مانند زمانیکه حرکت واقعأ انجام میگیرد ،میشود ،لذا منطقی بهنظر میرسد که وقتی در کنار تمرینات بدنی قرار گیرد ،بتواند
کمک کننده باشد .در نهایت این برتري با توجه به اصل تنوع تمرین نیز قابل تبیین است .در توضیح اصل تغییرپذیري و تنوع
تمرین ،به این نکته اشاره میشود که تکراري بودن تمرین ،میتواند موجب دلزدگی و بیعالقگی آزمودنیها شود و باید با
خالقیت چند گروه از تمرینات متنوع در کنار هم قرار گیرد ،لذا اثربخشی تمرینات ذهنی ،میتواند به دلیل لحاظ شدن این اصل
باشد .بهطور کلی می توان چنین استنباط کرد که استفاده از تمرینات ذهنی درکنار تمرینات بدنی در یادگیري کاتاي ابتدایی
شماره یک در دانشآموزان دختر  12ساله مبتدي میتواند تاثیر مثبت داشته باشد.
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