
 29-14،. صص 2931،. تابستان 4شماره   شناسی ورزشیمطالعات روان

 
 

 یفراشناخت و فعالیت ورزش
 

 1موسویمحمدکاظم واعظسید، 2زاهده رحمانیان
 

 15/6/31تاریخ پذیرش:                       14/2/31: دریافتتاریخ 

 چکیده
 نیتتر نت  یهزی ورزشی، و فعالیتت ورزشتی ی تی از  ت      هامهارتفراشناخت از عوامل مؤثر بر یادگیری و اجرای 

ی  می در تأیید تتأثیر متاابتل   هاپژوهشی فراشناختی است؛ با این حال هامهارتبهبود راه ارهای موجود برای 
م تن استت باعته بهبتود     می ورزشی هافعالیتفراشناخت و فعالیت ورزشی بر ی دیگر انجام شده است. بعضی از 

اتای فراشتناخت    ت  راه ارهتایی  ت  باعته ارت     انددادهنشان  هاپژوهشی فراشناختی شوند؛ در ماابل، هامهارت
 دالیتل  ةاین مطالع  باهدف ارائت ی روانی ت حر تی و فعالیت ورزشی اثر بگذارند. هامهارتمم ن است بر  شوندیم

و بت  رتر     بت  رشتد هتر یت ،     مربوط پیشینة ب  بررسی ،تحلیلی ةشیوب ، فراشناخت و فعالیت ورزشی اثر متاابل
 ارتباط بین فراشناخت و فعالیت ورزشی جهت دهد. ب  تواندمی    پردازدیاساسی م یهادستورالعمل

 

 ی روانی ت حر تی.هامهارتهای ورزشی، مهارت،  ودک، ماالة تحلیلی، بازی :هادواژهیکل

 
Metacognition & sport activity 
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Abstract 

Metacognition is one of the main facilitators of learning and performance of athletic skills, 

and sport activity is one of the low-cost options for improving metacognitive skills. 

Nevertheless, little research has been carried out to confirm the interaction between 

metacognition and exercise. Some sports activities may improve metacognitive strategies. In 

turn, researches have shown that the strategies which affect metacognition were associated 

with a marked positive effect on psychomotor skills and sports. This analytical report, aimed 

to present the reasons why sport activity & metacognition interact with each other, using 

analytical approach, to review the relevant literature of each, and to outline basic guidelines 

that might serve to direct the relationship between metacognition and sport activity. 
 

Keywords: skill, child, analytical approach, playing sport, psychomotor skills. 
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 مقدمه
هتای  یتفعالفراشناخت ب  دانش یا  نترل بر تف ر و  

شود    از رریق تعدیل حل مسئلة یمیادگیری گفت  
گتذارد  یمهای جسمی و ذهنی اثر یتفعال بر اجتماعی

(. فراشناخت مفهومی چند 2002، 1و بی  ، ی ، پارک)
وجهتتی استتت  تت  دربرگیرنتتدة باورهتتا، فراینتتدها، و  

ناخت را ارزیتابی، ناتارت یتا    راهبردهایی است    شت 
پتردازان بتین دو جنبت  از    ی نار ند. اغلب یم نترل 

فراشتتناخت یعنتتتی دانتتتش فراشتتتناختی و ناتتتارت  
. دانتش فراشتناختی،   انتد شتده  قائتل فراشناختی تمایز 

ارالعاتی استت  ت  افتراد در متورد شتناخت ختود و       
راهبردهتتای یتتادگیری ختتود دارنتتد. بتترای م تتال،     

دان مستتابا  در ماابتتل تتتی  ورزشتت اری  تت  در میتت
و  هتا ینگرانت »گویتد  یمقدرتمندی قرار گرفت  با خود 

ام بترای  آمتادگی  ت     نتد یاضطراب ب  من  م  م
دهد  ت  در متورد نگرانتی    یمنشان « مسابا  باال رود

تواند آن را با تجارب قبلی ختود  یمخود آگاه هست و 
ای از پیونتتد دهتتد. ناتتارت فراشتتناختی بتت  دامنتت    

بر آن  از رریق فرد دهای اجرایی اشاره دارد    ار ر
ناتارت و   هتای ی تی از راه  . ندیتف ر خود ناارت م

ارزشیابی، فرایند تف ر با صدای بلند یا ماایسة عمل رد 
 ت   عنوان م تال،  تود ی  با عمل رد دیگران است؛ ب 

برای اولین بار در حال استتفاده از  فتش است یت بتا     
زنتد و در عتین حتال بت      یمصدای بلند با خود حرف 

پیشتین   ارزیابی و ماایسة عمل رد  نونی بتا عمل ترد  
پردازد، از این راهبرد یمخود یا با عمل رد همساالنش 

مهت  فراشتناخت    یتة ست  پا بترد. در نتیجت ،   یمبهره 
جدیتتد بتتا   یهتتاد از: ارتبتتاط دادن دانستتت  تنتتعبار

 تف ر و یراهبردها ة، انتخاب آگاهانپیشین یهادانست 
ناارت و ارزشیابی فرایند تف ر و درنهایت ریزی، برنام 

 (.1831گرد، یابان)ب
هتای  ی شناختی تا بت  حتال، اثتر مداخلت     هاژوهشپ

                                                                 
1. Kim, Park & Baek 

 انتد آزمودهشناختی ت رفتاری متفاوتی را بر فراشناخت  
(؛ با این 1833، و گنجی ،غالمی، نریمانی بوالااسمی،ا)

رفتاری  حال، حتی اگر تر یبی از مداخالت شناختی ت 
-تر و   ی آسانهاروش ب  بر فراشناخت مؤثر باشند،

تر دیگری برای ارتاای یادگیری از رریق بهبود هزین 
فراشناخت نیاز است. همچنین، ادامة پیشترفت ورزش  
در گرو ارالع ورزش اران از عوامل مؤثر بر یادگیری و 

، 2ی ورزشتی استت )ادوارد  رافتورد   هتا مهارتاجرای 
وه، بسیاری از مش الت یادگیری ناشی عال(. ب 2010

و راهبردهایی همچون فراشتناخت   هامهارتاز  مبود 
پتور،  آتتش و  ،عابتدی  و حافا  فعال استت )ختدامی،  

   راهبردهای فراشتناختی همچتون   روری(؛ ب 1820
دهتی  ریتزی،  نتترل، ناتارت، و نات     راهبرد برنامت  

 ان،ناش را در انگیزة پیشرفت دارنتد )مل یت   نیترشیب
(. با این وجود، مربیان 1832، جمعیو صاحب، نریمانی

و مشاوران ورزشی تا ب  حال توج   متی بت  ارتاتای    
راهبردهتای فراشتناختی در جهتت پیشترفت ورزشتی      

 .اندنموده
رور ماطعی و هت   ی همبستگی    ه  ب هاپژوهش

   عمل رد  اندداده، نشان اندشدهشیوة رولی انجام ب 
ی بتا  نتترل فراشتناختی    تتوجه قابتل رتور  ب  ورزشی

همبستتتتگی دارد )روبتتترز، ستتتیملی، راثلیستتتبرگر، و 
در تبیتتین ایتتن امتتر، مطالعتتات    (.2012، 8نوشتتواندر

های توجهی درگیر در تصویربرداری از مغز، مدار شب  
   منبع آن  دهدفرآیند  نترل فراشناختی را نشان می

منارق  ایندر منارق میانی فرونتال قرار گرفت  است. 
و ماررات عارفی فعتال   ،در حل تعارض، اصال  خطا

بر عمل ترد ورزشتی اثتر     توانندیمهستند و در نتیج  
 (. 2000، 4و پوسنر ،دو وئ ، بیرد-بگذارند )فرناندزو

دادنتتد  تت   نشتتان ( نیتتز2002) 5تئودوستتیو و پاپتتائونو

                                                                 
2. Edward Crawford 

3. Roebers, Cimeli, Röthlisberger & 

Neuenschwander 
4. Fernandez-Duque, Baird & Posner 

5. Theodosiou & Papaioannou 
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ی ریت گبتین جهتت  را   ننتده ناش تعتدیل  ،فراشناخت
 ،از ی  ستو  رک محیط تسلطمداری و دوظیف  ،هدف
 دیگتر  ی از ستوی ورزش و مشار ت ورزشت  اوانیو فر
ی هتدف و  ریت گجهتت  ی   آموزاندانش . ندیمبازی 
ارزش  ؛هستتند  ذاتاً باانگیزهدارند،  ییباال مداریوظیف 

 ،در فعالیتت بتدنی  و  ،داننتد یمرا فرایند یادگیری خود 
دهتی اتختاذ   ختودنا   یو رفتتار  یشناخت راه ارهای

محیط انگیزشی ایجاد شده توسط عالوه، ب  .ندینمایم
 یهتتاتیتتمعلتت  تربیتتت بتتدنی ناتتش مهمتتی در فعال

 تت  در  یمعلمتتان. داردآمتتوزان فراشتتناختی دانتتش 
  یتتدأبتتر تستلط بیشتتتر ت  تربیتت بتتدنی  یهتتا تال  

از راهبردهتای   شاگردانشتان احتمال دارد     ، نندیم
 تفادهدر یتادگیری و عمل ترد است    بیشتری فراشناختی

 ،در تربیتت بتدنی   هتا یاستفاده از این استتراتژ  .نمایند
 ت     ندیمبر خود آماده  آموزان را برای ناارتدانش

یتتادگیری حر تتتی، عمل تترد  رایبتت یثرؤمتت روی تترد
 فعالیتت بتدنی   حفت  یا  ورزش با سازگاریو  ،ورزشی
 . با این حال، ماهیت ماطعی این مطالع ، استنتاجاست
 .ند یممحدود را  علّی

انجتام شتده   تحلیل مطالعتات   هدف از مطالع  حاضر،
 ةارائتت وو فراشتتناخت ورزش متاابتتل اثتترات  پیرامتون 
تجتویز  ارتاای یادگیری از رریتق  برای  هاییپیشنهاد
 بت   تواندمی    و راه ارهای فراشناختی استورزش 

  م   ند. ورزش ربیانمورزش اران و 

  روش پژوهش
هتای واجتد   وهشپتژ  برای یافتنتخصصی  جستجوی

 ،1متدالین ال ترونی تی   یجستجوها از رریق، شرایط
 ،5استررینگر  ،4فشترده ورزشتی   لتو   8، امبتی  2سینل

بانت  ارالعتات نشتریات    ، 2پایگاه ارالعتات علمتی  

                                                                 
1. Medline 
2. CINAHL 

3. EMBASE 

4. SPORT Discus 
5. Springer 

6. SID 

پایگتاه   ،3پایگاه مااالت در حوزه علوم پزش ی ،3 شور
، 2ال ترونی ی دانشگاه اوهتایو  یهانام انیمااالت و پا

پایگاه نشریات ال ترونی ی دانشتگاه   ،10دارت ت یوروپ 
همچنتین  انجام شد.  12، و پاب مد11، اس یرو تهران

هتایی  تمام ماالت  ) های بازیابی شدهلیست منابع ماال 
 تت  بتتا عنتتوان پتتژوهش متترتبط بودنتتد ولتتی دارای  

 اجراشتده ی هتا پتژوهش معیارهای شتمول نبودنتد( و   
ی هتتادواژهیتت ل)هشتتت پتتژوهش انتختتاب شتتده( بتتا 

 و ،15، روانتتی ت حر تتتی    14تمتترین بتتدنی  ،18ورزش
 ، جستجو شدند.12فراشناخت

 معیارهای انتخاب:
 تصادفیحایای )با گمارش  یهاشیآزما پژوهشگران،

 ورزشی ةبرنام اثر    نترل( را انتخاب  ردند  و گروه
ی  اثر یا  ؛ ردیمرا بر راه ارهای فراشناختی بررسی 

یتا   رزشومداخلة مترتبط بتا فراشتناخت را بتر      ةبرنام
؛ یتا بت    نمتود یمت ی روانی ت حر تی مطالع   هامهارت

ی روانی ت حر تی و فراشناخت  هامهارتبررسی رشد 
 .پرداختیمو تبیین رابطة ورزش و فراشناخت 

 مااالت انتخاب شده:
در مجموع، هشت ماال  انتخاب شد    شتامل هفتت   

 2012تا سال  1222ماالة خارجی منتشر شده از سال 
منتشر شده  1835داخلی بود    در سال  و ی  ماالة

 آورده شده است. 1است. فهرست مااالت در جدول 

                                                                 
7. Magiran 

8. Biomedcentral 
9. Ohiolink 

10. Dart-Europe 

11. Scirus 
12. Pubmed 

13. Sport 

14. Physical Exercise 
15. Psychomotor 

16. Metacognition 
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 یورزشفعالیت . خالصه مطالعات آزمایشی روابط متقابل فراشناخت و 2جدول 
 هایافته (هاگروهمداخله ) هایآزمودن روش نویسنده

 اظمی و 
هم اران 

(2012) 

تصادفی 
با گروه 
 نترل ب  
 دو گروه

 پسر گروه آموزدانش 32
 گروه شاهد نفر 24آزمایش و 

آموزان  ال  پنج  و دانش
ی ها ال هشت  و نه  در 

 ابتدایی و راهنمایی سنندج

الف( آموزش بازی شطرنج؛ 
 ماه 2
 (  نترلب

ی فراشناختی هامهارتبازی شطرنج باعه افزایش 
 شودیم

 ی  و 
هم اران 

(2002) 

تصادفی 
با گروه 
 نترل ب  
 دو گروه

 ال  نه ؛  آموزنشدا 182
 سال15-12سن 

ای یان راالف( بازی 
 بار 2یا ،دق 45؛ گهرسنج
، همراه هفت  10در هفت ،

با آموزش راه ارهای 
 فراشناختی

 (  نترلب

تجاری در رابط  با راهبردهای  ورزشی ی  بازی
ثر برای افزایش ؤم یراه تواندیفراشناختی م

ن آموزادانشورزشی و پیشرفت تحصیلی عمل رد 
 باشد

نیتفیلد 
(2008) 

تصادفی 
با گروه 
 نترل ب  
 دو گروه

ی ردةی  دانشگاهی هادونده
های غرب میان  یالتااز 

 1228آمری ا  میانگین سن 
 سال ±1222

الف( دوندگان فاصل  
 متوسط رقابتی

 (  نترلب

ی رقابتی در این مطالع  ب  هادوندهقریب ب  اتفاق 
 ز درونی در گزارش راهبردهای فراشناختی متمر

ماابل اف ار متمر ز بر بیرون تمایل داشتند. بخش 
ای از اف ار دوندگان تمر ز بر هر دوی این عمده

فرایندها بود: )الف( ناارت بر فرآیندها و ش ل 
بدنی، یا )ب( راهبُردهای مدیریت ارالعات    ب  

 های مسابا  در رول رقابت مربوط بود.تا تی 

مارتینی 
(2002) 

 انتخاب
تصادفی 

 ب 
شش 
 گروه

 11-12و  سال  2-10پسران 
-های روانیبا توانایی سال 

های باال حر تی، مهارت
نفر(، اختالل 2توسط )، منفر(3)

 نفر(5ی )رشدهماهنگی 

الف( توانایی روانی ت 
 حر تی باال

ب( توانایی روانی ت حر تی 
 متوسط

ج( اختالل هماهنگی 
 رشدی

انی ت حر تی های مختلف رو ود ان با توانایی
 استفادة متفاوتی از فرایندهای فراشناختی دارند.

-فرناندزو
دو وئ  و 
هم اران 

(2000) 

 مشخص نیست سال  40تا  22افراد بالغ  آزمایشی

های مطالعات تصویربرداری از مغز، مدار شب  
توجهی اجرایی درگیر در فرآیند  نترل فراشناختی 

میانی     منبع آن در منارق دهدرا نشان می
 فرونتال قرار گرفت  است.

لی و چن 
(1222) 

تصادفی 
با گروه 
 نترل ب  
 س  گروه

 80آموز دبستانی )دانش 20
 18و  11، 2پسر(،  80دختر و 

 سال 

 فرم 2نمایش ویدئویی 
 متفاوت راه رفتن

ی سنی مختلف در سطو  مختلفی هاگروه ود ان 
 از دانش فراشناختی راه رفتن قرار دارند.

 تود
(1233) 

تصادفی 
با گروه 
 نترل ب  
 س  گروه

 سال  2-11پسران 

 گروه مبتدی نفر 12الف( 
گروه غیر  نفر 12ب( 

 مبتدی
 گروه گواه نفر 22ج( 

 ود انی    از لحاظ جسمی مبتدی بودند، ناص 
محدودی در دانش فراشناختی در ماایس  با 

 همساالن غیر مبتدی خود نشان دادند.
مهارت گرفتن، تفاوت  می در دانش فراشناختی  

ها بین  ود ان مبتدی و همساالن غیر مبتدی آن
 وجود داشت.

رضایی و 
سیف 

(1835) 

تصادفی 
با گروه 
 نترل ب  
 دو گروه

آموز پایة سوم ابتدایی دانش 22
 43عنوان گروه آزمایش )ب 

پسر( و همچنین  43دختر و 
-آموز از مدار  ه دانش 22

ی، صورت تصادفها ب سطح آن
دختر و  43عنوان گروه گواه )ب 

 پسر(. 43

الف( اجرای رر  ارزشیابی 
 توصیفی

 ب( گروه گواه

آموزان پای  سوم میزان آگاهی فراشناختی دانش
ابتدایی مدار  مشمول رر  ارزشیابی بیشتر از 

آموزان پای  سوم ابتدایی مدار  عادی ه  دانش
 حر تی -هاست. در متغیرهای حوزه روانیسطح آن

آموزان مدار  مشمول رر  ارزشیابی بین دانش
های آموزان مدار  عادی تفاوتتوصیفی و دانش
 دست آمد.ی ب دارامعن
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 :هادادهو تحلیل  یآورجمع
ورزشتتی یتتا مداخلتت   بتتا توجتت  بتت  این تت  اثربخشتتی

 در ماابتل شترایط  نتترل    تجربیدر گروه  فراشناختی
(، 1832نیا،  )حاف  1های تحلیلیروش نگارش ماال ب 

نیتازی بت  استتفاده از     توصیف و تبیتین شتده استت،   
 های آماری نبود.روش

 هاافتهی
 وجود داشتت واجد شرایط  آزمایش هشت ،در مجموع

ی خاصتی  هتا ورزشس  آزمایش آن نشان داد       
بر ارتاای فراشناخت مؤثر است. دو آزمایش نیز نشتان  

اشناخت داد    بعضی راه ارهای دخیل در ارتاای فر
حر تی مؤثر ت  ی روانیهامهارتی یا ورزش بر عمل رد

است. دو مطالع  نیز ب  بررسی ارتباط رشد فراشتناخت  
 های روانی حر تی پرداخت. در نهایت، یت  و مهارت

مطالعتتة تصتتویربرداری از مغتتز بتت  تبیتتین ارتبتتاط    
 جدول)فراشناخت و عمل رد اجرایی ت ورزشی پرداخت 

حاضر در چهار بند ب  شر  زیر ی پژوهش هاافت . ی(1
 نوشت  شده است:

ی هاا مهاارت ورزش، چگونه باعث افزایش 
 ؟شودیمفراشناختی 

   فرایند فراشناختی گرفتن ( در پژوهشی1233) 2تود
ماهر را ماایس   ترده  و  ی ود ان مبتدوسیلة ب  پوت

در دانش فراشتناختی  ی  ود ان مبتددریافت     ،بود
ختود دارای ناتص   مبتتدی   همستاالن غیتر   نسبت ب 
استتفاده از   ت  بت  بررستی     زین (2008) 8نیتفلدبودند. 

پرداختت  بتود،    راهبُرد فراشناختی توستط ورزشت اران  
بت   رقتابتی  ی هتا قریب ب  اتفاق دونتده نشان داد    

 اف تار  ماابل درونی در فراشناختی راهبردهایگزارش 
را ایتن راهبردهتا    هاآنچرا     داشتند؛ تمایل بیرونی

یت  جتزال الزم بترای رستیدن بت  عمل ترد       عنوان ب 

                                                                 
1. Analytical approach 

2. Todd 

3. Nietfeld 

ورزش اران تفریحی با این حال، . شمردندبرمی مطلوب
درد و  ازاف تتار  تتردن مزایتتای جتتدا از مم تتن استتت 

از  هتا آناگتر هتدف    خصتو  بهره ببرند، بت  خستگی 
. از باشتد لذت بتردن   ورزش صرفاًنوع شر ت در این 

ابتی    هتدف  سوی دیگر، برای ورزش اران بسیار رق
روی تترد متمر زتتتر و ارتاتتای عمل تترد استتت،  هتتاآن

 ی فراشتناختی هتا مهارتدر جهت ارتاای  استراتژی 
عتتالوه، از بتتین مزایتتای بیشتتتری دارد. بتت   احتمتتاالً

رور در حین رقابت ب دوندگان راهبردهای فراشناختی، 
 وناتتتارت روی راهبتتترد بتتت  تمر تتتز بتتتر  عمتتتده

 .داشتتتندت تمایتتل ارالعتتا متتدیریت هتتایاستتتراتژی
 هتتایدانتتشنتتتایج نشتتان داد  تت  بتتین  همچنتتین 

در رتول   ختود استراتژی  و توانایی ناارت بر سرعت 
 دویدن رابط  وجود دارد. این مطلتب مایل  ی ی اجرا

 ت  در آن   فراشتناختی  بتین ستطح   ت    مؤید آنستت 
راهبردهتای  ختود   ةدوندگان فعاالن  در متورد مستابا  

هتا در بت  انجتام    آنتوانایی و برند  ار میاستراتژی ب 
ها در حین دویدن رابط  وجتود  رساندن این استراتژی

همبستگی بین  نبود ،مه  هاییافت ی ی دیگر از دارد. 
ناتارت   و، فراشناخت، دانش استراتژی  ،آزمون ریون
   دوندگان  دهدمینشان مطلب بود. این  بر عمل رد

ی شمندهو هایدامن های خا  بسیار ماهر استراتژی
بتر استا     تواندمی     نندمی اندازیتوسع  و راه را

محاسب  توانایی شناختی عمومی  بر اسا تجرب  و ن  
 شود. 

اثر ( نیز    ب  بررسی 2012) 4بدا اظمی، ی تایار، و ع
توانتایی فراشتناخت و    رشددر  یادگیری بازی شطرنج

آمتوزان در ستطو    ریاضتی دانتش   ةتوانایی حل مسئل
بتازی  پرداخت  بود، نشان دادنتد  ت     صیلمختلف تح

بتترای افتتزایش توانتتایی    یشتتطرنج دارای پتانستتیل 
 توانیم عبارت دیگراست؛ ب  آموزانفراشناختی دانش
 ةبتترای توستتع یثرؤعنتتوان ابتتزار متت از شتتطرنج بتت 

                                                                 
4. Kazemi, Yektayar & Abad 
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عتالوه،  بت   رد.مرتب  استفاده  عالی تف ر  یهامهارت
خت م بتتت و معنتتاداری بتتین توانتتایی فراشتتنا ةرابطتت
 یافتت آنتان   ریاضتی سئل  آموزان و قدرت حل مدانش
احسا  یا نتوعی از تف تر    تواندیبازی شطرنج م .شد

در  را قادر نماید تا ها   آن ایجاد  ند آموزاندر دانش
 نشوند. مواجه  با مش ل ناامید

فراشاناخت چگوناه باعاث به اود عملکارد      
 ؟شودیمورزشی 

تتأثیر  ة نحتو بررستی  (    بت   2002 ی  و هم اران )
ی و ورزشت  موفایت تحصیلیراهبردهای فراشناختی بر 

راهبردهتای  پرداخت  بودند، نشان دادند    استتفاده از  
با تتأثیر بتر    ایورزشی رایان  ی  بازیدر فراشناختی 

موفایتت  افتزایش   توانایی حتل مستئلة اجتمتاعی بت     
. در این شودیممنجر  آموزاندانشتحصیلی و ورزشی 

، 1ختود راهبرد فراشناختی ثبت عمل رد پژوهش از س  
. استتفاده شتد   و ف ر  ردن با صدای بلند ،سازیمدل

ای رابطت   ی بتازی رایانت   هتا تیت فعالبا  هااین راهبرد
 بازی، و پت  از بتازی  در حین از بازی،  داشت  و پیش

در راهبتترد ثبتتت عمل تترد ختتود،   .شتتدیمتتاستتتفاده 
 هتای  لست بازی خود را در ج یهاتیآموزان فعالدانش

ف ر ردن با صدای بلند، بت    . ردندیماستراحت ثبت 
صحبت  ردن با خود یا با همستاالن در حتین بتازی    

استتت  تت   یفعتتالیت ستتازیو متتدل شتتودیمتتگفتتت  
. دندهیانجام مخود همساالن ربق رفتار آموزان دانش

 تردن و تماشتای   این مطالع  نشان داد  ت  صتحبت  
ستازی  ای بلنتد و متدل   ردن با صدمانند ف ر ،راهبُرد

 رتاتای در ا ثبتت عمل ترد ختود    یهاتیثرتر از فعالؤم
 و نیز آموزان در یادگیری مبتنی بر بازیعمل رد دانش

 تتردن و صتتحبت؛ چرا تت  بتتازی اجتمتتاعی استتت 
ثبتت   ت   درحالی هستند. اجتماعی سازی تعاملیمدل

 دستتیابی بت   و در  انفرادی استت بسیار  عمل رد خود،
ثبتتت عمل تترد ختتود    ری دارد.موفایتتت اثتتر  متتت  

                                                                 
1. Self-recording 

ثبت عمل رد ختود   مؤثر بود؛ چرا   متغیر نیترفیضع
اجتمتاعی. حتل    فعالیت ی  بود ن  فعالیت فردی ی 
زیاد ، تحت تأثیر بوداجتماعی    متغیر واسط   ةمسئل

در تبیین ایتن  . ی قرار داشتو ورزش موفایت تحصیلی
 بتازی  تیت  ت  بخشتی از مأمور  گفتت   تتوان یمت امر 
بازی نان با ی تدیگر  تعامل اجتماعی  2ای گرسنجرایان 

بود    این راهبُرد باعته رشتد راه ارهتای دیگتری     
   آن ه  ب  موفایتت   شودیمدهی همچون خودنا 

در یادگیری و بازی ورزشی منجر خواهد شد. در ایتن  
 گتتری در متتدلبتت  ناتتش میتتانجی تتتوانیمتتمستتئل  

 هبتتا توجتت  بتت  دیتتدگا ی نیتتز اشتتاره  تترد.گوتستت یو
 و شتتناختی یستتازو ار گتتریمیتتانجی، ویگوتستت ی
ختارجی   یهاتی   از رریق آن فعال است فراشناختی

. شوندیمتبدیل  و اجتماعی ب  شناخت درونی و روانی
 ةوسارت فراشناختی ب   سب ابزار نشان در این دیدگاه

 افتراد  ةتجرب    ب   ندیمی اشاره شناختی خودتنایم
-بت  . شتود یمت مربوط ران رفتار دیگخود با در تنای  

ف ر تتردن بتتا صتتدای بلنتتد و راهبُردهتتای    عتتالوه،
 ننده، میانجیواسطة ایفای ناش هم ار ب سازی مدل
فراشتناختی و   ةدانش فراشناختی، تجربت  ارتاای باعه

بتت  بهبتتود   شتتده و در نتیجتت   نتتترل فراشتتناختی  
  .دنشومنجر یادگیری خودتنایمی  ودک  یهاتیظرف

( نیز در پژوهشی اظهار  ردنتد  1835رضایی و سیف )
ی هتا یژگت یو   مداخلة ارزشتیابی توصتیفی  ت  بتر     

توانتد بتر   متی  ،آمتوزان متؤثر استت   فراشناختی دانش
عمل رد روانی ت حر تی )در آزمتون درختت و بتر (     
آنان نیز تأثیرگذار باشتد. از آنجا ت  آزمتون درختت و     

 متتر، شناستایی  گیری رول ب  میلیبر  توانایی اندازه
، و نیز منابع احتمالی خطتا در  هادادهروند یا الگوها در 

، شترایط الزم بترای بهبتود    ستنجد یمت گیری را اندازه
  ند.عمل رد روانی ت حر تی را ایجاد می

 

                                                                 
2. MMORPG Gersang  
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 ی فراشناختیهامهارترشد 
بتا    تردن بتا استتفاده از پروت تل ف ر   ( 2008نیتفیلد )

 فعتال فراشتناخت در   ةاستتفاد  ةماایس  ب ،صدای بلند
ماهر،  ت حر تی  مختلف روانی هایتوانایی ود انی با 

 1دوران رشتد  ب  اختالل همتاهنگی  مبتالو  ماهر،نیم 
ی پرتتتاب  تتردن ت گتترفتن   حر تتت )ا.ه.ر.( در ت لیتتف

ها نشان دادند    بیان شفاهی  ود ان پرداخت. یافت 
ماهر و ماهر، محتویات فراشناختی  متری نسبت نیم 

 اختتالل همتاهنگی دوران رشتد   ب   ود ان مبتال بت   
عالوه، بیان شفاهی  ود ان متاهر، مفتاهی    داشت. ب 

 ریزی، ارزیابی،برنام  متناسب فراشناختی  متری نایر
، نستبت بت   ود تان    دانش قبلی و ،بینییش، پعارف 

پژوهش دیگری نیز نشتان داد   نیم  ماهر را دارا بودند.
فتاوت  ت ،دانش فراشناختی مهارت گرفتن تتوپ    در 
)تتود،   وجتود دارد مختلتف  سنی  یهاگروه بیناند ی 
( در تبیتین ایتن مستئل  بت      2008   نیتفلد ) (1233

 موارد زیر اشاره  رده است:
در رتول اجترای ت لیتف    : ریزی متنتاق  برنام الف( 

نستبت   متاهر نیم گروه  حر تی پرتاب  ردن ت گرفتن 
اختتالل همتاهنگی دوران   ب  گروه ماهر و مبتتال بت    

ریزی متناستب  مفاهی  برنام  یتوجهقابلرور ، ب شدر
بیشتری را بیان  ردند. برای گروه ماهر،  متتر بتودن   

ریزی متناسب، احتماالً مربتوط بت  ایتن    مفاهی  برنام 
ی هتا گتروه واقعیت باشد    چنین  ود انی ب  انتدازة  

 رتتورریتتزی نیازندارنتتد  تت  چتت  دیگتتر، بتت  برنامتت  
دهند؛ چترا  ت     انجام عمالیچ  او  نند دهی سازمان

انجتام    لتی بیشتتری پیرامتون   دانتش  احتماالً  هاآن
عتالوه، بیتان   بت  . دارنتد گرفتن  ردن ت  ت لیف پرتاب

شفاهی گروه ماهر حاوی اظهارات بیشتتری پیرامتون   
های ت لیف نسبت ب  گروه ریزی در مورد مالکبرنام 
 اختتالل همتاهنگی دوران  ماهر یا گروه مبتال ب  نیم 
هتای  یژگتی و    اظهارات  متری ب یدرحالبود،  رشد

                                                                 
1. DCD 

ة دهنتد نشانها یافت . الگوی  ردیمریزی اشاره برنام 
رستد  ود تان متاهر بتتر    یمت ناتر  آن استت  ت ، بت    

معیارهای ت لیتف یتا هتدف عمل ترد بیشتتر تمر تز       
و  متتر بتر   « آنچ  بایتد انجتام شتود   »  نند. یعنیمی

 ننتد.  تأ ید متی  اجرایی هایمهارتیا  اجرامعیارهای 
باشتد  واقعیت این  ةدهندتمر ز مم ن است نشاناین 
 نستبتاً ة رابطت  ،ت لیتف پاسخ اجرایتی  هایی از جنب    

 تتر ضتمنی در نتیجت    زیادی با پردازش شناختی دارد؛
متاهر    ود تان  ةو  متر در دستر  تف ر آگاهانشده 

متی تواننتد بتر     هتا آن بتدین ترتیتب   گیترد. قرار متی 
رور  امل تمر ز  ننتد.  ی ربیعی ت لیف ب هات خواس

بتتر  یتمر تتز  متتتر  ود تتان نیمتت  متتاهربتترع  ، 
و بیشتتر بتر معیارهتای     دارند ت لیفمعیارهای هدف 

تمر تز بیشتتر بتر    .  ننتد یمت  عمل رد تمر تز اجرای 
ایتن واقعیتت    ةدهندمم ن است نشانمعیارهای اجرا 

ی  متتر ی فرایندساز ،ت لیفاز این جنب  در     باشد
است و از این رو ب  استفاده از ی  فرآینتد  انجام شده 
های نستبتاً  جنب  دهیسازمان رایب تریاران  نترل هوش

از ستوی دیگتر،    دارند. ت لیف نیاز پاسخ اجرایی جدید
ریزی  متر در اوایل اجرا )بدون شناخت برنام  مفاهی 

اختتتالل  تتافی از ت لیتتف(، در  ود تتان مبتتتال بتت    
، احتماالً ب  این واقعیت مربتوط  دوران رشدهماهنگی 
ریتزی  داننتد بترای برنامت    یاین  ود ان نمت  باشد   

-گون  بت  چاعمال مربوط ب  ت لیف چ   نند یا آن را 

-ب ت لیف،  ایلدر اوعالوه، ب  رور شفاهی بیان  نند.

اختتالل همتاهنگی    مبتتال بت     ود تان رسد یمنار 
 داشتند، یا هدف ی بر ت لیفتمر ز بیشتر دوران رشد

 روی فراینتد ت لیف، تمر ز بیشتر اواخر    در درحالی
ی  ود تان چنین     رسدمینار ب  ت لیف بود. یاجرا

چ  چیزی بترای اجترا الزم   » نند تا دریابند میسعی 
اگر اجرا ناموفق بود، تمر ز خود را بت   سر ،  «.است

 . دهند تغییر« چگون  آن را انجام ده »
اختتالل    ود تان مبتتال بت    بینی: پیش ب( ارزیابی و

تتری  رور نامناسبرا ب   یمفاه دوران رشد، هماهنگی
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چنتین   ت    یافت  بتدین معنتی استت    بیان  ردند. این
یتا   ،رودیماز آنان  چ   اریانتاار  دانندینم  ود انی
دهتی   ت  بت  ستازمان    دهنتد انجام ت لیف را چگون  
   اجزای  دانندیها نم. آنت لیف منجر شود یهاجنب 

ها آنبرای اجرای بهتر بر  تا اجرایی ت لیفشان چیست
 اختتالل همتاهنگی    ود تان مبتتال بت      نند. تمر ز

بت   ختود   مبتتالی  نسبت ب  همتایان غیتر  دوران رشد
چت     ت   درک ایتن نیتاز دارنتد   بترای  زمان بیشتری 

حر تت   نتد یفرآ در گیتری بترای تصتمی    ییهتا نشان 
 مبتتال بت     ود تان  استت.  مفیتد  هتا آنبرای  گرفتن

توانتتایی تولیتتد   در اختتتالل همتتاهنگی دوران رشتتد 
، و حر تات ستاده   ة ارادیشتد ری درونی بازنمودهای

اند. این مش ل  ود ان مم ن است در اختاللدارای 
 ت   باشد  یا دانستن این چگونگی انجام عملدانستن 

الزم ب  د. ریشتر داب  تمر ز بنیاز  ،عنصر عمل رد  دام
اختالل همتاهنگی دوران  گروه مبتال ب  است    ذ ر 
، مفاهی  ارزیابی نامناسب بیشتری نسبت ب  گروه رشد

این ایده  ازها یافت  نی. اماهر و نیم  ماهر نشان دادند
اختتتالل   ود تتان مبتتال بتت   ، تت   نتتدیمتتحمایتت  

هنگتتام  داننتتدیتنهتتا نمتتنتت  همتتاهنگی دوران رشتتد
از  بل تت ، ننتتد تمر تتز  چیتزی چتت   ریتتزی بتتربرنامت  

ارالعنتد.  نیتز بتی  عمل ترد ختود    چگونگی  ارزیتابی  
 ایریزی نامناسب برنام  ارزیابی نامناسب و نا ارآمد ب 

شده و درنهایت باعه ش ست در اجترای  منجر  اثریب
ب  اختتالل همتاهنگی   .  ود ان مبتال شودیمت لیف 

  بتت مجبتتور تت   بداننتتدمم تتن استتت  دوران رشتتد
با توجت   اما  هستند.خود  اجرایابی ریزی و ارزیبرنام 

فاقتد  ب  درنارگرفتن معیارهتای رستیدن بت  هتدف،     
ی مناسب هستند. احتماالً  ود ان مبتتال  ا یدانش رو

شفاف  تافی   دانش ،اختالل هماهنگی دوران رشدب  
امتا دانتش رویت  یتا      ،در مورد این دارند    چ   ننتد 

 اجزای اجرایی مهارت ت لیف را نداشت  باشند. 
اجرای مربوط ب   یا یدانش روب   هاآن رسدینار مب 

اعمال نیاز داشت  باشند    جزال مطالبات ت لیف است. 

در  ناتص    این   نی  منطای است استنباطبنلبراین 
 دهتی نا فراشناخت یا خود ی، ب  ناص درا یپا دانش
 .شودیمانجام ت لیف منجر در 

در  ود ان فی من افزایش تمر ز بر عارفة) ج( عارف 
گتروه مبتتال    :د(اختالل هماهنگی دوران رشمبتال ب  

بیان شفاهی مفاهی   اختالل هماهنگی دوران رشدب  
عارفی بیشتری نسبت ب  گتروه نیمت  متاهر و متاهر     

عالوه، این گتروه تنهتا گروهتی استت  ت       داشتند. ب 
دارای بیان شفاهی مفتاهی  عتارفی منفتی همچتون     

تتوان  ایتن را انجتام    نمتی » یا« داره سخت می ش »
ابتدا تا از مفاهی  عارفی منفی نسبت باشد. یم« بده 

ب  این تواند می. این  اهش یافت اهش  انتهای اجرا
مجبتور بت     پژوهشتگر د  ت   وواقعیت نستبت داده شت  

بین وظایف برای ارمینان بخشیدن و تشتویق   ةمداخل
ی اچنین مداخل   وشش بعدی بود.ادام   رای ودک ب

است    ب  ادامتة فعالیتت مایتل    الزم  ی  ود انیبرا
یتتتی استتت  تت   ود تتان دارای اختتتالل واقع نبودنتتد.
شایستتگی بتتدنی   ادراکرتور معنتاداری   بت   حر تتی، 

متاهر دارنتد. بت  ایتن      متری نسبت ب   ود ان نیم 
 فایت یب    خود راترتیب، چنین  ود انی در صورتی

هتای  شتتال محتدود و  ختود را  ، مشار ت درک  نند
 اندازند.تسلطی خود را ب  تعلیق می

 ةدر حتوز  حر تتی متاهر   اجرا نندگاند( دانش قبلی: 
و ناتارت   ، بررستی ، فعتال  ریتزی برنام فراشناخت از 

غیر متاهری   اجرا نندگان   درحالی،  نندیماستفاده 
اغلتب   ی ندارنتد، تمتایل  ناارت بر عمل رد ختود     ب 

 یو  ارآیی  متتر   داشت ریزی و ناارتمش ل برنام 
برتری  لتی،  این . دهندیدر استفاده از راهبُرد نشان م

 سازدی    ود ان بااستعداد را قادر م است یدانشپایة 
 . نند از راهبُردهای مناسب در شرایط مختلف استفاده

دو  بیشتتری نستبت بت    ریتزی  برنام  ماهر،نیم گروه 
رشتد  ب  اختالل همتاهنگی دوران  ماهر و مبتال  گروه

ی هتا تفاوت بتین گتروه  نبود . ی بار دیگر، ندنشان داد
احتماالً  ماهر، و اختالل هماهنگی دوران رشد مبتال ب 
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و تفتاوت   ،دانش عمتومی  ةدر پای عمده یهاب  تفاوت
ب  احتمتال زیتاد    ،دیگر ماهر و دو گروهنیم  بین گروه

ب  ربیعت روانی ت حر تی ت لیف مربتوط باشتد. ایتن    
ریتزی و  برنامت   ختا   یها)جنب لیل سطح دقیق تح

دو گتروه  توانتایی   وتفاوت در عمل ترد   دلیلارزیابی( 
تعمتتی   ،چتتالش بتتالاوه ینچنتتدبتتود؛ بتتا ایتتن حتتال، 

 ت     نتد یمت را محتدود  از ایتن مطالعت     یریگج ینت
 ةمباح تت ،متاتتارن : استتتفاده از گتتزارشاز انتتدعبتتارت

  . نندگانشر ت و تعداد    ت آزمودنی، آزمایشگر

دانش فراشتناختی  نیز در بررسی رشد  (1222) 1لیوچن
 یروادهیاساسی مهارت پ یهایژگیدر مورد الگوها و و

رفتتن  راه یبند ود ان و رتب ، نشان دادند    دیدگاه 
از نار وجتود یتا    ،2رفتن نسبیو شش ش ل راه عادی
 هستتند؛  رفتن متفتاوت اساسی راه یژگیچهار و فادان

اب دادن ساق، فاصتلة رتی شتده، و    تاب دادن بازو، ت
نتتایج حاصتل از ایتن مطالعت       هماهنگی بازو ت ساق. 

در سنی مختلتف   یها    ود ان گروه دهدینشان م
قترار   رفتتن از دانتش فراشتناختی راه   یسطو  مختلفت 

از ش ل  یتردهیچیپ یبندتر رتب .  ود ان مسندارند
ن تر نشتا  ود ان جوان ی را نسبت ب روادهیمختلف پ

متورد   ست  گتروه ستنی بتاه      یبنتد وقتی رتب  ند.داد
 یهاماایس  قرار گرفت،  ود ان سنین مختلف تفاوت

رفتن نشتان  ربیعی راه ش ل یبندتوجهی در رتب قابل
در  هوجتود آمتد  سنی ب  یهابا این حال تفاوتدادند. ن

را پدید  رفتن نسبیراه ش لشش  ، ود ان یبندرتب 
تر نسبت ب   ود تان  د ان جوانرور  لی،  و. ب آورد

رفتن توج  بیشتری ی مختلف راههاش لب   ،تربزر 
    ود ان بزر   دیرسینار م، ب داشتند. با این حال

، بودنتد متوج  تفاوت بتین شتش شت ل راه رفتتن     تر 
در  یتتر مشت الت  ستال ستن و   ود ان      درحالی

ان حاضتر نشت   ةمطالع یهاافت ی .داشتندانجام این  ار 
 ی    ود ان در سنین مختلف اهمیت متفاوت دهدیم

                                                                 
1. Lee & Chen 

2. Partial walking 

 2  ود تان  .دهنتد یم رفتناساسی راه یژگیب  چهار و
رفتتن  ویژگتی راه  نیتتر مهت  را ستاق   دادنتابسال  

رفتتن نیتز   راه س  ویژگتی دیگتر  ب  ها آن .دانستندیم
ی موجتود بتین   هتا تفتاوت توج  خوبی داشتند ولی ب  

تاب ب   دیرسیمنار ب چند  هر توجهی نداشتند؛ هاآن
 11بودند.  ود تان  دادن بازو  می بیشتر اهمیت داده 

 ةویژگتی و فاصتل   نیتتر مهت   راساق  دادن، تابسال 
بتا ایتن    برشتمردند. ویژگی  نیترتیاهمشده را   ری

 هماهنگی بازو نسبت ب  وضو حال، تاب دادن بازو ب 
 ود تان   سال ، مانند 18 بود.  ود انساق متفاوت نت 
و بخش دانستند  نیترمه را  ساقدادن تابسال ،  11

 رفتتن راهدر  اهمیت نیتر مفاصل  ری شده را دارای 
تمتایز   رایاین  ود ان بت  دیرسیمنار ب . دانستندیم

 11 از ،ستاق ت    بین تاب دادن بازو و همتاهنگی بتازو  
 نستبت بت   تتاب دادن بتازو    ردنتد.  عملبهتر  هاسال 

 یهتا یژگت یعنوان ی تی از و ب  ،ساق ت هماهنگی بازو
 رستد یمنار ب رفتن درنارگرفت  شد. راه مه و ی  مّ

تدریج با افزایش سن متفتاوت  ب  رفتنراهچهار ویژگی 
 ت  دانتش فراشتناختی     دهدی. این یافت  نشان مشود

-بت  رفتتن  و الگوهتای راه  هایژگی ود ان در مورد و

-اساسی راه یهایژگیو .ابدییتوسع  می منا  اوهیش

: تاب دادن ساق، تتاب   ندیمتغییر  ترتیب زیررفتن ب 
. رتی شتده   ةساق و فاصلت  بازوی دادن بازو، هماهنگ

 یآوراین مطالع  همچنین نشان داد    ش اف شگفت
- ود ان و دانتش فراشتناختی راه   یا یبین دانش رو

دانش فراشناختی رشد  رسدیمنار ب . وجود دارد رفتن
 رفتتن تتا  راهضروری  یهایژگیوتمایز  بارةدر  ود ان
در ماابتل،  ود تان    . نتد یمت سالگی تغییر  18حدود 
-گی بت  سال 4از  را پیش رفتن الگوی بالغ راه یمعمول

 ت  دانتش    دهتد یاین تفاوت نشان م .آورندیمدست 
مم تن استت    یروادهیت پپیرامون فراشناختی  ود ان 

مربتوط  رفتتن  راه ددر مور هاآن یا یدقت دانش روب 
پ  رفتن راهپیرامون . دانش فراشناختی  ود ان باشد
گستترش   رفتتن راه در متورد  هتا آن یا یت دانش رواز 
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نیتاز   ، با این حال، ب  تأیید تجربتی . این تفسیرابدییم
 یهتا دانش فراشناختی مهتارت  ة. مطالعات توسعدارد

و دیگتر   ،شنا، پرتاب همچون 1حر تی وابست  ب  رشد
مم تن   ،رقتص  یهتا و مهتارت  تردهیچیپ یهاشورز

بین دانش  ةرا برای درک رابط مفیدیاست ارالعات 
حر تتی ارائت     یهتا مهارت فرایند دانشفراشناختی و 

در متورد ایتن موضتوع مم تن استت       پتژوهش دهد. 
ة توستع  پیرامتون پیشرفت ناری مهمتی در درک متا   

. عالوه بر ایتن، نتتایج   ایجاد نمایدحر تی  ناری رشد
تربیتت  مربیان  حیط  رادر این  هایپژوهشحاصل از 

تواننتد  متی  هتا یستت و فیزیوتراپ ،، مربیان ورزشیبدنی
حر تتی  ود تان استتفاده     یهتا مهتارت  ةبرای توسع

  نند.

 های روانی ا  حرکتیمهارت رشد
ستن عمل ترد   افتزایش  بتا   گترفتن مراتتب   در سلسل 
پ را توچگون  ین    آزمودنی ا شود.یمبهتر  ود ان 

بگیرد شاخص بهتری است نستبت بت  ایتن  ت  چت       
نیتفیلتتد  (.1233)تتتود،  خواهتتد بگیتتردچیتتزی را متتی

نیمت   متاهر،   بسیارنشان داد    س  گروه نیز  (2008)
رور ب  دوران رشد ب  اختالل هماهنگی مبتالو  ماهر،
، ختود در پرتتاب  سطح رشدی  توجهی با توج  ب قابل

گتروه    ت  رورید؛ ب متفاوت هستن ی دیگرنسبت ب  
اختتالل   مبتال بت   و گروه دهندة باالترینیشنما اهرم

ترین ستطح  دهندة پایینیشنما هماهنگی دوران رشد
این واقعیت    این س  گتروه   پختگی در پرتاب است.

تأییتد   هستند، در پرتاب یمختلفای سطو  رشدی راد
افتتراق   رایبت را  اجرایی پرتتاب    جزال پاسخ   ندمی

مورد توان ت حر تی می  روانی هایتوانایی طو بین س
 ، همان رور    از آن برای افتراق بیناستفاده قرارداد

  .شودیم بال جوانان استفادهی در بخبرگی   وسط

 

                                                                 
1. Ontogenetic motor skills 

 یریگجهینت
مطالعة استفاده از فراشناخت تتا بت  حتال بت  عمل ترد      
تحصیلی همچون خواندن، نوشتن، و ریاضیات محتدود  

ی معدودی ب  بررسی تأثیر متاابل هاهشپژو بوده است.
لحتاظ   از هت   هتا آن    اندپرداخت فراشناخت و ورزش 

 ی فاحشی با ی دیگر دارند.هاتفاوتی پژوهشی هارر 
 باعتته ی ایتن مطالعتات،  شتناخت روشی هتا تیمحتدود 

گیتری  لتی پیرامتون اثربخشتی     محدودیت در تصمی 
ست   ا تنهت ورزش یا فراشناخت شده است. با این حتال،  

 تتتأثیر یشتتواهدی بتترا هشتتت آزمتتایش،از  آزمتتایش
ی خاصتی همچتتون شتطرنج یتتا دویتدن بتتر    هتا ورزش

فراشناخت نشان دادند. دو مطالع  نیز نشتان دادنتد  ت     
راه ارهای دخیل در ارتاای فراشتناخت )اجترای رتر     

( بتتر گهرستتنجی اانتت یراارزشتتیابی توصتتیفی و بتتازی  
 ورزشتی متؤثر   یهایبازی روانی ت حر تی یا  هامهارت

مدار ، ویربرداری از مغز. درنهایت ی  مطالعة تصستنده
درگیر در فرآیند  نترل فراشناختی را  های توجهیشب  

نشان داد    منبع آن در منتارق میتانی فرونتتال قترار     
هتا  گرفت  استت. در ماابتل، در هتیک یت  از آزمتایش     

انجام نشده است  ماه(  2-12 حد درپیگیری درازمدتی )
ها در درازمدت نیز صتادق  معلوم شود    آیا این یافت تا 

 هتای پتژوهش بر اهمیت  هاافت ، این یبا این حال است.
تدری   یهاروش اهمیت آینده در تربیت بدنی در مورد

فراشتناخت و   ة م  بت  توستع   ، دردرسی یهاو برنام 
. گتتذاردیمتتفعالیتتت بتتدنی صتتح  ارتاتتاال مشتتار ت در 

 مت  بزرگتی بت  مربیتان      شپژوهاین نوع همچنین، 
 بیاموزندآموزان ب  دانش ندلی   ما  ندیمتربیت بدنی 

 یهتا در یادگیری مهارت یثرؤ   چگون  راهبُردهای م
 .دنباش تمرین بدنی داشت ورزشی و در تنای  

 ی کاربردیهاشنهادیپ
ختود در   ةاولیت  یهتا دگاهیب  تغییر د والدین معلمان و

 هتا بت   . آننیتاز دارنتد   زیمورد یادگیری مبتنی بر بتا 
با اتخاذ  هایآموزشی باز یهالیپتانسبر تمر ز بیشتر 
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 ماننتد راهبردهتتای فراشتتناختی  یراهبردهتای آموزشتت 
 هتا یبازی امدهایمعلمان باید پبا این حال، . نیازمندند

از آوردن هر بازی ب   ال  در   پیشو را بشناسند 
 د.نت اب  نها را انتخآن برای مناسب یهاتیفعال ،خود
 ننتد،   یبتاز  را صترف  زیتادی  آموزان زماندانشاگر 

   بازی بر روی  شوندا  ر مربیان نگران  مم ن است
با این حتال،   آنان اثر منفی بگذارد. پیشرفت تحصیلی

 عالوه بر بتاال بتردن   دنتوانیتجاری می هایحتی باز
بت  موفایتت تحصتیلی     توانایی حل مسئل  اجتمتاعی، 

مشار ت مربیتان   ب  دستاورد. این ودمنجر شبازی نان 
بتا  آموزشی  یهایو استفاده از باز ،در رراحی، توسع 

است. با این حال  ازمندین اتخاذ راهبردهای فراشناختی
 ت  چگونت    نیاز است تا بتدانی   بیشتری  هایپژوهش
را در ی  برنامتة آموزشتی ادغتام  نتی .      هاافت این ی

دهد  ت   هاد میهای این پژوهش پیشنهمچنین یافت 
هتای   ننتدة رشتد مهتارت   هایی    تستهیل محیط از

هایی دهی است، حمایت شود. محیطتدریجی خودنا 
 هتتایی را بتت  یادگیرنتتده بتترای توستتعة  تت  فرصتتت

ی در  نار استفاده از راهبردهای خودتنایمهای مهارت
 آورند.فراشناختی ب  ارمغان می

 پژوهشبرای  هاییپیشنهاد
ی پژوهشتتی و هتتارتتر نیتتاز بتت    هتتاشیآزمتتادر 

ی مشاب  آموزشی، تما  مساوی در شرایط هاپروت ل
ی هتا گتروه و سنجش پایبنتدی بت  ورزش در     نترل،

هایی متورد نیتاز   پژوهش ورزشی و  نترل وجود دارد.
ی متفاوت متداخالت  هامدتو  هاشدتاست تا رابطة 

ی روانتی ت    هتا مهتارت ی دیگر یا هاو ورزش ورزشی
را بتر فراشتناخت و فراینتدهای اساستی      حر تی دیگر

دهتی،  دخیل بر آن و نیتز متغیرهتایی ماننتد ختودنا     
ی هدف، حل مستئل  را  نشتان دهنتد و بت      ریگجهت

هتای  تبیین علل این فراینتدها از رریتق ارائتة متدل    
ی آینتده  هتا پتژوهش عتالوه، در  ساختاری برردازند. ب 

ی ورزشتی  هتا پروت تل بهتر است ب  بررسی و تبیتین  

ادغام شده با راهبردهای فراشناختی بر بهبود عمل ترد  
 ورزشی و تحصیلی پرداخت  شود.

  منابع:

ابوالااسمی، عبتا . غالمتی، حستین. نریمتانی،      .1
(. ماایستة تتأثیر   1833) .و گنجی، مسعود ،محمد

ة تیزدل و ب  در  اهش مداخلدو روش شناخت 
ی افستتردگی و اصتتال  باورهتتای    هتتا نشتتان  

ی هتا پتژوهش اران افسرده خو. فراشناختی در بیم
 .22-11 :(2و  1) 11ی، شناختروان

تحلیلی بر فراشناخت و (. 1831. )بیابانگرد، اسماعیل .2
 4)4 علوم شناختی، یهاتازه. درمانیشناخت

 .82-82((:12)مسلسل 

ای بر روش (. مادم 1832نیا، محمدرضا. )حاف  .8
تحایق در علوم انسانی. انتشارات سمت. تهران: 

  808. 

. حمیتد  پتور،  آتشو ، احمد ،عابدی .نغم  ،خدامی .4
تأثیر آموزش حافا  فعال و فراشتناخت   (.1820)

در آموزان دختر ناتوان تحصیلی دانشبر عمل رد 
دانتتتش و پتتتژوهش در  . یتتتادگیری ریاضتتتی 

 .58-45: 1(48 یاپی)پ12 ، اربردی یشناسروان

ثیر أتت (. 1835) .علتی ا بتر   ،سیف و ا بر ،رضایی .5
ارزشتیابی توصتتیفی بتتر ویژگتتی هتتای شتتناختی،  

فصتلنام   . حر تی دانش آموزان-عارفی و روانی
  .40-11(:5)13، نوآوریهای آموزشی

 .ساغر ،جمعیی ، و صاحبمر ،نریمانی .فرامرز ،مل یان .2
(. ناش راهبردهتای شتناختی و فراشتناختی در    1832)

انگیزه پیشرفت فراگیتران ناتام آموزشتی مبتنتی بتر      
-ریتزی درستی  برنامت  فناوری ارالعات و ارتبارتات.  

دانتتش و پتتژوهش در علتتوم تربیتتتی، دانشتتگاه آزاد   
 .83-21 :25اسالمی واحد خوراسگان، 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/82469
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/112993
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/112993
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/112993
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/112993
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/112993


 2931، تابستان 4شناسی ورزشی، شماره مطالعات روان 14

7. Edward Crawford, J. (2010). Using 

Sport as a Tool for Development. A 

thesis submitted to the Division of 

Research and Advanced Studies of the 

University of Cincinnati in partial 

fulfillment of the Requirements for the 

degree of Master of Community 

Planning in the School of Planning of 

the College of Design, Architecture, 

Art, and Planning.  

8. Fernandez-Duque, D., Baird, J.A., & 

Posner, M.I. (2000). Executive 

Attention and Metacognitive 

Regulation. Consciousness and 

Cognition, 9: 288–307 

9. Kazemi, F., Yektayar, M., & Abad, 

A.M.B. (2012). Investigation the impact 

of chess play on developing meta-

cognitive ability and math problem-

solving power of students at different 

levels of education. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 32(0): 372-

379.  

10. Kim, B., Park, H., & Baek, Y. (2009). 

Not just fun, but serious strategies: 

Using meta-cognitive strategies in 

game-based learning. Computers 

&amp; Education, 52(4): 800-810.  

11. Lee, K., & Chen, L. (1996). The 

development of metacognitive knowledge 

of basic motor skill: walking. The journal 

of genetic psychology, 157(3): 361-375.  

 

 

12. Nietfeld, J. (2003). An Examination of 

Metacognitive Strategy Use and 

Monitoring Skills by Competitive 

Middle Distance Runners. Journal of 

Applied Sport Psychology, 15(4): 307-

320. 

13. Roebers, C.M., Cimeli, P., 

Röthlisberger, M., & Neuenschwander, 

R. (2012). Executive functioning, 

metacognition, and self-perceived 

competence in elementary school 

children: an explorative study on their 

interrelations and their role for school 

achievement. Metacognition Learning, 

32 (0): 372-379. 

14. Theodosiou, A., & Papaioannou, A. 

(2006). Motivational climate, 

achievement goals and metacognitive 

activity in physical education and 

exercise involvement in out-of-school 

settings. Psychology of Sport and 

Exercise, 7(4): 361-379.  

15. Todd, T. (1988). A Comparison of 

Metacognitive and Procedural 

Knowledge of Ball Catching by 

Physically Awkward and Non-awkward 

Children. A Thesis Submitted to The 

Faculty of Graduate Studies In Partial 

Fulfillment of the Requirements for the 

Degree of Master of Arts (Education), 

McGill University. 

  

 
 


