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 کارآموزان دختر و پسر کاراتهذهنی در دانشبررسی عملکرد چرخش
 مونا رضایی - یاعظم رکاب

 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز 2و1

 مقدمه
نماید و جایی ابعاد بدن در فضاي اطراف کمک مییابی فضایی و جابههاي شناختی در تشخیص موقعیت بدن فرد در محیط و جهتفعالیت

دسته  3هاي فضایی بهتوانایی. شودیاء محسوب میهاي اساسی در درك محل قرار گرفتن اشیاء در محیط و رابطه بین فرد و اشاز مهارت
، چرخش ذهنی تصور یک شی )1994(در تعریفی از شپارد و متزلر . سازي فضاییذهنی و تصویرادراك فضایی، چرخش: شوندتقسیم می

 ).1(چرخد باشد که حول محور خود میمی
عوامل بسیاري براي ). 2(عامل مهم در نظر گرفته شده است ذهنی، جنسیت به عنوان یک در رابطه با اختالفات جنسیتی در چرخش

کاراته مثال خوبی از یک ورزش . ذهنی ارائه شده است، از جمله هورمون جنسی، عوامل فرهنگیهاي جنسیتی در چرخشتوضیح تفاوت
 .ابقات داردهاي فضایی است که نیاز به واکنش سریع در مبارزه و مسرقابتی که با سطوح باالي زمان و محدودیت

 شناسیوشر
 30کنندگان شامل شرکت. آموزان نواحی مختلف شهرستان شیراز انجام گردیداي است که بر روي دانشمقایسه -پژوهش حاضر از نوع علی

ذهنی شافزار چرخذهنی از طریق نرمآزمون چرخش. به صورت تصادفی در این مطالعه شرکت نمودندباشد که کار میپسر کاراته 30دختر و 
مانند در  "F"کوششی بود که به صورت شکلی 16بلوك  2آزمون شامل. عمل آمدلب به صورتی جداگانه از آنان بهو از پایگاه اینترنتی سایک

 .ايداد که تصویر ارائه شده چرخشی است یا آینههشت دوران و زوایاي متفاوتی ارائه شد و آزمودنی باید تشخیص می
 هایافته

گیري مکرر هاي دختر و پسر، از تحلیل واریانس در اندازههاي صحیح عملکرد چرخش ذهنی آزمودنیمیانگین تعداد پاسخ جهت مقایسه
 . گزارش شده است 1استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 گیري مکررهاي تحلیل واریانس در اندازهیافته: 1جدول
منبع  شاخص            

 تغییرات
 

 مجموع مجذورات
 
df 

 
 میانگین مجذورات

 
F 

 
 داريسطح معنی

 001/0 63/3 14/2 7 03/15 زاویه
 21/0 6/1 36/7 1 36/7 گروه

 19/0 41/1 83/0 7 87/5 گروه  ×زاویه 
بدین معنا که با افزایش زاویه چرخش، تعداد پاسخ . همانگونه که در نتایج باال نشان داده شد، تنها اثر زاویه چرخش معنادار شده است

به عبارتی دیگر تفاوتی در عملکرد چرخش ذهنی  .اثر گروه و تعامل زاویه در گروه معنادار نشد. ها کاهش یافته استیح آزمودنیصح
 .وجود ندارد  P>05/0کار در سطح معناداري آموز کاراتهدختران و پسران دانش

 گیريبحث و نتیجه
بیان کردند چرخش ذهنی با بود که ) 1978(وندنبرگ و کیوز، اویه همسو با مطالعه هاي این مطالعه در ارتباط با معنادار شدن اثر زیافته

-افتد و بین زاویه چرخش و سرعت چرخش ذهنی همبستگی وجود دارد، یعنی هر چه زاویه چرخش شیء بیشتر می سرعت ثابت اتفاق می
بود که اظهار کردند به جزء ) 1383(فایی و فالح همچنین مخالف مطالعه پورمحسنی، و). 2. (یابدشود، سرعت چرخش ذهنی کاهش می

-آنان تأثیر بازي. هاي دیداري و فضایی داشته باشدتواند تأثیر مهمی بر مهارتعوامل ژنتیکی و محیطی، عوامل اجتماعی و هورمونی نیز می
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ذهنی دختران و ی فضایی و به ویژه چرخشتوانایاي را بر عملکرد چرخش ذهنی دختران و پیران بررسی نمودند و دریافتند که هاي رایانه
 ) 3(پذیري بیشتري برخوردار است  زنان در مقایسه با پسران و مردان از انعطاف

 منابع
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تازه هاي علوم . اي بر توانایی چرخش ذهنی نوجوانان هاي رایانه ، تاثیر بازي)1383. (وفایی، مریم، آزاد فالح، پرویز. پور محسنی، فرشته .3
 .4و 3ره شناختی، شما
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