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 کیدهچ
تصمیم بر  یدشوارهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در شرایط 

با میانگین سنی  بازیكن مرد ماهر 29فورهند تاپ اسپین تنیس روی میز بود. شرکت کنندگان  ةدقت ضرب

دهای شناختی راهبر شناختی،فراسال بودند که به صورت تصادفی به سه گروه راهبردهای  24/9±20/21
مشخص سپین فورهند تاپ ارنگ توپ و محل ضربه تصمیم با توجه به  دشواریو کنترل تقسیم شدند. 

 تمرین کردند، کوششی را 20بلوک  15آزمون و سپس در مرحله اکتساب پیش ةها در مرحلآزمودنی شد.
اکتساب با استفاده از  ةها در مرحلداده شرکت کردند. های یادداری و انتقالساعت در آزمون 48پس از 

 یلو انتقال از تحل ی یادداریهاآزمونهای تكراری و برای  راهه با اندازه یانس یکوار یلآزمون تحل
بردهای فراشناختی بهره راه ه ازنتایج تفاوت معناداری را در گروه تمرینی ک شد. استفادهراهه  یانس یکوار

 استفاده از دهدنشان می هاها در مراحل یادداری و انتقال نشان داد. این یافتهگرفتند نسبت به سایر گروه
 .د، موثر استبرخوردارنتصمیم  دشواریاز که  هاییراهبردهای فراشناختی بر پیشرفت  اجرای مهارت

 نیس روی میز تتصمیم،  دشواری ،یشناختراهبردهای ، یفراشناختراهبردهای  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
اعم از های حرکتی در تمامی سطوح آموزش مهارت

طوالنی و اغلب دشوار اکتساب  فرآیندمبتدی تا ماهر از 
نظام تعلیم و  با از این رو کسانی که ،شودمی ناشی

 سری حرکتی هاآموزش مهارت به طور خاص تربیت و
 آموزش و راهبردهای موثر بر فرآیندباید از  و کار دارند

النخانی، ص)رهاوی، ا آن آگاهی کافی داشته باشند
. امروزه متخصصین (2009زاده، وهاب و عبدلی

یادگیری بر این باورند تفاوت در میزان یادگیری افراد 
دانش آنها نیست بلكه به کیفیت و چگونگی مقدار در 

به  را  تدابیریاز این رو ستگی دارد. بیادگیری آنها 
روند تعمیق و یادآوری ، تثبیت، منظور تسهیل

راهبردهای  کنند کهمی اتخاذی فراگیر هایادگیری
کلی یا  ةشوند. راهبرد یک نقشمی یادگیری نامیده

که برای رسیدن به هدف معینی  مجموعه عملیات
بردهای یادگیری  رو راهاز این. شده است ریزیطرح
 فراگیران در حین یادگیری به کاریی هستند که هاشیوه
 ی آموزشی مورد نظر دست یابندهاگیرند تا به هدفمی

 (.2014چشی، موساعد  و معروفی، کردنقائی)
( راهبردهای یادگیری را به راهبردهای 1976) 1فالول

و معتقد است  نموده شناختی و فراشناختی تقسیم
راهبردهای شناختی برای تسهیل یادگیری و تكمیل 

به عبارت دیگر . (1976فالول، ) دنرومی تكلیف به کار
ابزار یادگیری هستند که به افراد راهبردهای شناختی 

را برای ترکیب با  جدیدکنند تا اطالعات می کمک
ه شده و ذخیره سازی آنها در موختآ اطالعات قبالا 

این راهبردها شامل  .کنندمیماده مدت آدراز
تمرین ، تكرار و تمرین) 2مرور یا تكرار راهبردهای

 بلند، صدای با کلیدی اصطالحات تكرار پراکنده،

                                                                                                                         

1. Flavell 

2. Rehearsal 

3. Elaboration Strategies 

4. Organization Strategies 

5. Baker & Brown 

 مطالب، مهم یهاقسمت سازیبرجسته بازگویی و

 و بسط راهبردهای مطالب(، سپارییاد تدابیر استفاده از
 تصویرسازی ،هاواسطه از استفاده) 3معنایی گسترش

 خالصه گری، قیاس کلمات کلیدی، از استفاده ذهنی،
 آموزش شده، آموخته مطالب بستن کار به ،کردن

 مطالب از استفاده دیگران، به شده آموخته مطالب
 تحلیل و تفسیر و شرح مسائل، حل برای آموخته شده

 4مطالب سازماندهی راهبردهایو  (شوارد مطالب روابط
 فرآیندترکیب و تولید  جدید، اطالعات بندی دسته)

در حالی که  .(2015 سیف،) می شوند ( پیچیده
و نظارت بر راهبردهای فراشناختی به منظور بازبینی 

 گیرندمی مورد استفاده قراری یادگیری هافرآیند
(، 1984) 5. بر طبق نظر بیكر و براون(1976فالول، )

اول  ةگیرد: جنباساسی را در بر می ةفراشناخت دو جنب
از ماهیت تكلیف یادگیری و الزامات  فراگیراین است که 

دانش  فراگیرانجام آن تكلیف آگاه باشد و دوم این که 
از  مناسب برای اتمام تكلیف یادگیری را داشته باشد.

افرادی که دارای راهبرد فراشناختی هستند دانش  رواین
بیكر و ) های شناختی را دارنداطالعات جدید و راهبرد

توان فكر می بنابراین فراشناخت را .(1984براون، 
 (.2008 ،6شانون) کردن درباره تفكر خود تعریف کرد

ی هافرآیندفراشناخت به آگاهی فرد نسبت به شناخت 
 شودمی اطالق فرآیندذهنی و توانایی تنظیم این 

توان گفت می به عبارتی. (2011، 7)سیمون و یورک
برای نظارت بر  یبیراتداتخاذ راهبردهای فراشناختی 

 شود؛می به کار گرفتهآنها راهبردهای شناختی و هدایت 
 راهبردهای از: عبارتند فراشناختی راهبردهایاین که 

 با برخورد تحلیل چگونگی هدف، تعیین) 8ریزی برنامه

 ،(راهبردهای شناختی انتخاب یادگیری، موضوع
 پیشرفت، ارزشیابی) 9نظارت و کنترل راهبردهای

6. Shannon 

7. Simon & Bjork  
8. Planning Strategies 

9. Monitoring Strategies 
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 (یادگیری سرعت و زمان کنترل خود، بر توجه نظارت
یادگیری،  سرعت تعدیل) 1دهینظم راهبردهای و

 .(2015سیف، )هستند  شناختی( راهبرد تغییر یا اصالح
این توان می را ة فراشناختکنندرو معیار تعییناز این

راهبردهای شناختی برای دستیابی ": نمودگونه تعریف 
خاص، اما راهبردهای فراشناختی برای به یک هدف 

 )رهاوی، فالح رونداطمینان از تحقق هدف به کار می
 .(2011؛ سیمون و یورک، 2017مشیری،  و

پردازش  ةگیری یكی از اجزای مهم در نظریتصمیم
اطالعات است. به دلیل وجود تفاوت در ادراک و دانش 

کیفیت  وةسطح مهارت و نح که ناشی از پایه افراد
 .خواهد بود گیری متفاوتتصمیم فرآینداست موزش آ

، نیاز است سرعتیهای ها و بخصوص ورزشدر ورزش
نیازهایی از محیط که به طور دائمی   که بازیكنان با 

در حال تغییر است، روبرو شوند. همچنین در طول یک 
بازی نیاز است تعداد زیادی حرکت را اجرا کنند. هر اجرا 

-بازیكن از محیط، دانش مبنا، تصمیمبر مبنای ادراک 

از سویی دشواری . (2017، 2مگیل)  کندمی گیری
 (مختص خود تكلیف) در ارتباط با خود تكلیف یاتكلیف 

اجرا یا ) در ارتباط با شرایط تمرینی یااست و 
، 3)گوادگنولی و لی است (های فرد اجراکنندهویژگی
دارای  تنیس روی میز به طور خاص رشته. که (2004

بازیكن باید دائما در مورد  هردو نوع دشواری است و 
با چه پیچ انتخاب کرده،  به توپ ایاینكه چه نوع ضربه

 ، تصمیم بگیردو بردی در کدام نقطه میز توپ فرود آید
. از این رو (2008، 4راب و )مسترز، پولتون، ماکسول

به نوع پردازش اطالعات از صحیح  و تصمیم تشخیص

                                                                                                                         

1. Regulatory Strategies 

2. Magill 

3. Guadagnoli & Lee 

4. Masters, Poolton, Maxwell & Raab 

5. Padulo 

6. Temur 

7. Bhattacharya 

 و )مقدم بستگی داردبا توجه به ماهیت تكلیف محیط 
 .(2016، 5؛ پادولو و همكاران2016زادخوش، 

و از سویی  ردهای یادگیریبباتوجه به نقش مهم راه
 ی فراشناختی توسط فراگیران،که کمکهارشد آگاهی

ادراکی و  - پیشرفت اهداف شناختی در کندمی
توان به می ؛کنند ایفا تریفعال انگیزشی خود نقش

و  یی مرتبط با تاثیر آموزش راهبردهای شناختهایافته
پیشرفت مهارت های بر میزان یادگیری و  یفراشناخت
 و همكاران 6مورتی نتایج به دانش آموزان  شناختی 

 و همكاران 7باتاچاریا، خواندن( در پیشرفت 2010)
 و پیشرفت تحصیلی، انگیزش مدیریت در( 2016)

تحصیلی،  ( در عملكرد2016) و همكاران  8آگوستیانی
و  درس ریاضی پیشرفت( در 2015) همكارانو  9الئو

در درس علوم  (2012) معروفی و همكاران، حل مساله
پیشرفت متون درسی  در( 2011) و شریفیو پرویز 

 های فراشناختع  آگاهی از  مهارتدر واق .نموداشاره 
های تحصیلی و پردازشی منجر به مهارت ةدر حوز

(. از 2008، 10شود )زیمرمنموفقیت و پیشرفت می
حاکی از این است گروه  مطالعاتسویی نتایج برخی 

هایی که تحت  آموزش راهبردهای یادگیری به صورت 
ترکیبی )شناختی و فراشناختی( بودند عملكرد بهتری 

به نقل از معروفی  2006 ملكی،نسبت به بقیه دارند )
و یا برخی یافته ها  حاکی از اثر بخشی آموزش   (2014

راهبردهای شناختی نسبت به راهبردهای فراشناختی در 
اکتساب و  یادگیری است )کاتینو، هاستینگز،  فرآیند

 (2003 ،12کوهن  ،2005، 11اسكورونسكی و بریت
های تمرینی شیوهمرتبط با مطالعات تایج مچنین نه

تكالیف ردیابی ساده  عملكرد و یادگیریر بخودتنظیمی 

8. Agustiani 

9. Lau 

10. Zimmerman 

11. Coutinho, Hastings, Skowronski & 

Britt 

12. Cohen 
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های مهارت(  یا 2009و پیچیده )رهاوی و همكاران، 
( و  2017 و همكاران رهاوی) سرویس والیبال حرکتی
رهاوی، شجاعی، استیری و ) ی پایه بسكتبالهامهارت

کنترل داشتن فرد بر  ددهمی نشان (2013زاده، نقی
ی شناختی در هاطریق پردازش تمرین ازدشوار شرایط 
تاییدی است که افراد  ،تمرینجلسات چالشی طول 

مستقل از ساختار تمرین از طریق استفاده وسیع از 
توانند به سطوح می های کنترلی و پردازشیفرآیند

در واقع اگر به فراگیر  ؛باالیی از مهارت دست پیدا کند
در خالل آموزش فرصت تفكر و ارزیابی منطقی از 

اکتساب داده شود این امر به  افزایش توانایی  فرآیند
های فراشناختی و تصمیم گیری در ادامه یادگیری 

ی هاتوانایینكته قابل توجه این که  کمک می کند.
 .هستند  فراشناختی تا حدی مستقل از توانایی هوش

پیش بینی ، مهم تر از هوش هاتواناییبه عالوه این 
)سیمون و  شوندمی محسوب یادگیریکننده عملكرد 

  .(2005، 1؛ وینمن و اسپانس2001یورک، 
 2 کلری، زیمرمن و کیتینگی هانتایج یافتهاز سویی 

کلوولونیس، گوداس و  ،در پرتاب آزاد بسكتبال( 2006)
 سیمون و یورک، در پرتاپ دارت( 2011) 3 درمیتزاکی

یادگیری مداخالت نشان از حرکتی  تكالیف( در 2001)
می در افراد به واسطه کنترل شرایط تمرین خودتنظی

با ؛ به عبارتی افراد انجامدمی بهتریادگیری است که به 
د مدیریت نتوانمی یادگیری خود فرآیندنظارت بر 

د و از نراهبردهای انگیزشی و شناختی را به دست گیر
طلبی( منابع بیرونی )زمان، تعامل با دیگران و کمک

)نیامی و  دنمند شوهداف آموزشی بهرهابرای رسیدن به
فراشناخت و  مطالعات  در برررسی (. 2010، 4نلیون

 ی هاجنبه متقابل تاثیر ازنشان نتایج  ،فعالیت ورزشی

                                                                                                                         

1. Veenman, Spaans  

2. Cleary & Zimmerman 

3. Kolovelonis 

4. Niemi. & Launonen 

5. Settanni, Magistro & Rabaglietti  

 ورزش فعالیت بدنی و بر عملكرد و همچنین یفراشناخت
باعث افزایش توانایی های فراشناختی می شود 

ظ ع؛ رحمانیان و وا2012)کاظمی، یكتایار و آباد، 
  .(2012، 5راباجلیتی؛ ستانی، مگیسترو، 2014موسوی، 

راهبردهای به ویژه  یادگیری، راهبردهای در مجموع
کند می تأکید یادگیری فرآیند در فرد نقش بر فراشناختی

 مستمر، و فعال صورتبه  فراگیران آن به کمک تا

 تحقق سمت به راهای خود تالش و رفتارها ،هاشناخت

، 7؛ ماتوگا2006، 6)باندورا ر هدایت کنندنظاهداف مورد 
-ویژگیطریق  از خودتنظیم فراگیران در واقع .(2009

 و هدف یادگیری بر تسلط شخصی، ابتكارمانند  ییها
 و( 2015)زیمرمن،  میشوند متمایز مطلوب خوداسنادی

 احساسات خودساخته، افكار خودتنظیمی یادگیری کلید

اهداف  به دستیابی آنها هدف که هستند رفتارهایی و
، 9ینتریچ و دیگروت؛ پ2011، 8)لینز استتعیین شده 

1990).  
 دبه طور جدی مور های فراشناخترشد آگاهیاین بنابر

است قرار گرفته تعلیم و تربیت  ةتوجه متخصصان حوز
یكم و به عنوان یک ضرورت برای قرن بیست و 

نیاز های بیشتری پژوهش از این رو شناخته می شود.
جهت بهبود  بتوان درتا از طریق آموزش راهبردها  است

 ی مختلف حرکتیهاو یادگیری مهارتاین توانایی ها 
اظهار نظر و پیچیدگی تكلیف   تمرین در شرایط دشوار
حاضر سعی دارد به این سوال   مطالعةکرد. از این رو 

 های یادگیریچگونه آموزش راهبرد که پاسخ دهد
ی شرایط دشوار در "و فراشناختی راهبردهای شناختی"

تواند مراحل اکتساب، یادداری و انتقال می تصمیم
فورهند تاپ اسپین تنیس روی میز را تحت تاثیر قرار 

 دهد؟

6. Bandura 

7. Matuga 

8. Leins 

9. Pintrich & DeGroot 
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 پژوهشروش 
ت. نوع نیمه تجربی با گروه کنترل اس از روش پژوهش

ین بازیكن مرد با میانگ 29ی تحقیق شامل هاآزمودنی

در باشگاه تنیس روی میز که   20/21±24/9سنی
به صورت در  1396شهید مدیری شهر یزد در سال 

ها به دسترس در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی
گروه ؛  آزمایشیگروه  سهطور تصادفی در قالب 

شناختی و  یهاگروه راهبرد ،شناختیفرا راهبردهای 
 گرفتند.گروه کنترل در مراحل مختلف آزمون قرار 

 گیریابزار اندازه
به منظور جمع آوری اطالعات در زمینه سن، جنس، 
سابقه فعالیت ورزشی و سالمت جسمانی از فرم 

ی نشانه جهت هااز کارت. مشخصات فردی استفاده شد
کنترل و نظارت ، برنامه ریزی ) فراشناختی راهبردهای

. (2006)کلری و همكاران، استفاده شد( و نظم دهی
میز تنیس روی میز (، 2008) 1و همكاران آزمون مسترز

 ، تنیس روی میز سفید و نارنجی عدد توپ 50، استاندارد
، 2نیو جی روبو پونگ مدل دستگاه توپ انداز پینگ پنگ

دیجیتال و فرم ثبت امتیازات سونی دوربین فیلم برداری 
روایی ابزار استفاده شده توسط چند نفر از  استفاده شد.

مربیان باتجربه و مجرب که دستورالعمل آن  بر اساس 
استخراج شده بود  (1320) 3و الویچ کتاب مربیگری تپر

مورد بررسی قرار گرفت و از نظر روایی محتوایی 

محتوای آزمون  –وصوری و با ترسیم جدول هدف 
مورد تایید قرار گرفت .پایایی ابزار از طریق آلفای 

 بدست آمد. 81/0سنجیده شد که ضریب  4کرونباخ

 گردآوری داده ها ةشیو
قبل از ورود به مراحل مختلف آزمون  هاآزمودنی
ی الزم را در رابطه با نحوه اجرای آزمون و هاآموزش

شیوه نمره دهی دریافت کردند. سپس هر یک از 
 20درمرحله پیش آزمون یک بلوک  هاآزمودنی

                                                                                                                         

1. Masters  &et al 

2. NewgyRobo-pong 2000 

صادقیان شاهی، رهاوی، ابوطالبی ) کوششی اجرا کردند
(. میانگین نمرات در هر جلسه به 2017و مشیری، 

عنوان نمره نهایی هر فرد منظور شد. بنابراین میانگین 
نمرات پیش آزمون مقایسه شد تا در صورت وجود 

را تعدیل نماییم، که چنین  هاتفاوت معنی دار، گروه
رت تصادفی مشاهده نشد. لذا به صو هاتفاوتی بین گروه

نفر  1نفری تقسیم شدند که در نهایت  10گروه  3در 
از گروه راهبردهای شناختی از ادامه کار منصرف شد. 

 سههرجلسه ) کوششی20بلوک 15در مرحله اکتساب 
جلسه تمرین کردند. سپس 5کوششی( را طی  20بلوک 
ساعت و هر  48ی یادداری و انتقال پس از هاآزمون

کوششی را اجرا کردند  20وک یک بل هایک آزمودنی
محل فرود  ،با توجه به رنگ توپ برای آزمون انتقال

 . از مراحل اکتساب و یادداری بود متفاوت 
هایی تاپ اسپین بر توپفورهندضربه تكلیف مورد نظر 

. شدبه انتهای میز فرستاده میتوسط توپ انداز که 
تصادفی ارسال توپ  ؛ ترتیب کامالا دشواری تصمیم 
ی سفید هاتوپ) با توجه به رنگ توپتوسط توپ انداز 

به سمت چپ نارنجی ی هابه سمت راست میز و توپ
باید تصمیم صحیح بازیكنان ضمن  .مشخص شدمیز( 
بیشترین امتیاز از منطقه فرود توپ با  کردندمی سعی

الزم به ذکر . کردندمی کسبتوجه به تقسیم بندی میز 
آزمون انتقال دشواری تصمیم با توجه به رنگ  است در

توپ ) برعكس مراحل اکتساب و یادداری بودتوپ 
به سمت راست میز و توپ سفید به سمت چپ  نارنجی

 میز(
یک دستگاه توپ انداز قرار داشت که  در انتهای میز، 

توپ در دقیقه  15میلی متری را با سرعت  40توپ 
ها در جهت خط مرکزی میز به کرد. توپپرتاب می

 50شدند. تعداد متری میز ارسال میسانتی 20فاصلة 
توپ سفید( در مخزن توپ  25و  نارنجیتوپ  25) توپ

پرتاب شدند. زیر  تصادفیانداز قرار داشت که بطور 

3. Tepper & Olviech 

4. Cronbach's alpha 
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سانتی متر( در دو  50×50) پرتابگر، شش مربع بزرگ
ردیف روی میز عالمت گذاری شده بود. درون هر کدام 

ها که در ردیف انتهایی وجود داشت، یک مربع از مربع
تی متر قرار داشت. در سان 25در  25کوچكتر به ابعاد 

-می 3یا  1حین مرحلة آزمون هر توپی که به منطقة 

هر کدام دو امتیاز و  6و  4رفت، سه امتیاز، مناطق 
هایی که به مناطق دیگر یک امتیاز داشتند. به توپ

-رفتند، امتیازی تعلق نمیسمت اشتباه یا خارج میز می

گرفت. مثال وقتی هدف سمت راست میز بود، مناطق 

صفر امتیاز  7و  4، 1یک امتیاز و مناطق  9و 8و  5و  2
 5و  2. و وقتی هدف سمت چپ میز بود مناطق داشت

صفر امتیاز داشت  9و  6،3و منطق  یک امتیاز  7و 8و 
 60کوششی  20بلوک یک حداکثر امتیاز ممكن در که 

تمامی  .(2017)صادقیان شاهی و همكاران،  امتیاز بود
سط دوربین فیلمبرداری ضبط مراحل انجام کار تو

هم در  مراحل مختلف آزمون  در ضمن امتیازاتگردید. 
فرم امتیازات ثبت شد.

 
 

6 

 

 

 

5 4 

9 

 

 

8 7 

 .........................................................تور .........................................................
 

 (27) ) (2008) و همکاران مسترز منطقه بندی میز .1شکل 

 
گروه راهبردهای فراشناختی ابتدا از راهبردهای برنامه 

برنامه ریزی ، تعیین هدف، تحلیل تكلیف) ریزی
، ،کاتینو و همكاران2015سیف ) راهبردی( استفاده کرد

 ی نشانههاکارت (2009، رهاوی و همكاران، 2005
حلیل هدف چینی ،تریزی )حاوی راهبردهای برنامه

( مطابق با ریزی برای انجام تكلیفبرنامه تكلیف و
نشان داده  هارا به آزمودنی ات اکتسابدستورالعمل جلس
از  تعیین هدفشان فرآیندکه بر  ه شدو از آنها خواست

دشواری صحیح با توجه به  اتاجرای ضربجمله 
تحلیل تكلیف با توجه به سرعت، پیچ ،تجزیه و تصمیم

ارسالی از  و ترتیب تصادفی رنگ توپ، اوج توپ، توپ
تكنیک دست و ، منطقه فرود توپ وطریق توپ انداز 

در ضمن بهترین اجرا از کنند.  پا و انتقال وزن تاکید
ی نشانه هاالزم به ذکر است کارتتكلیف داشته باشند. 

اولین کوشش  قبل از شروعاین مرحله  مربوط به 
 شد.داده می هاتمرینی به آزمودنی

3 2 1 
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خود کنترلی و ) سپس از راهبردهای کنترل و نظارت
)کلری و همكاران،  کرداستفاده  خود مشاهده گری(

در این مرحله . (2017؛ رهاوی و همكاران، 2006
آزمودنی عملكردش را در مورد چرایی و چگونگی 

 از او پرسیده می کند به عبارتیاجرای حرکتش ارزیابی 
. 2؟ . آیا هیچ ضربه ای را از دست داده اید1) شود:می

. استراتژی یا 3چرا آن ضربه را از دست داده اید؟ 
راهبردهایی که باید برای ضربه بعدی به کار ببرید 

)خودضبطی رحله این می مربوط به هارتکا(.  چیست؟
بعد از هر بلوک تمرینی توسط خود  (1یا خود ثبتی

 شد.می ی پرآزمودن
خود ) در نهایت از راهبردهای نظم دهی شامل

ی سببی{ و خود هاقضاوتی} خود ارزیابی و اسناد
ری )کل بهره گرفتند( {انطباقیی هاباط واکنشی} استن
در  .(2017؛ رهاوی و همكاران، 2006و همكاران، 

 مرحله خود قضاوتی آزمودنی نتایج عملكردش را از
داد این می دیدگاه خودش مورد ارزیابی و قضاوت قرار

ه سواالت در مورد رضایت آزمودنی از اجرای خودش ک
 یی به منطقه هدف اصابت کردههادر مورد درصد توپ

یی که در منطقه هدف، کنترل کرده هایا درصد توپ
بی ین در مرحله اسنادهای سبداد همچنمی بود، پاسخ

والی بعد از هر دو ضربه ای که به صورت مت هاآزمودنی
 خوردبه خارج از میز یا به تور بر) دادندمی از دست

ربه ضکنید چرا دو می شما فكر"کرد( به این سوال می
ابل آزمودنی پاسخی را در مق "آخر را از دست دادید؟

ی نشانه هادر کارت بعد از انجام ضربه یكی از موارد زیر
 کرد.می اعالم

مثال :من ادامه حرکت بعد از زدن ضربه ) تكنیک. 1

من تمرکزم را در حین اجرا از دست ) . تمرکز2 نداشتم(،

به توپ به دلیل سرعت یا پیچ زیاد  ) . تالش3 دادم(،

 هماهنگی الزم برای اجرا نداشتم (،) ریتم. 4 (،نرسیدم 

. نمی 6 را اذیت کرد(، صدای محیط من) . حواسپرتی5

                                                                                                                         

 

خود واکنشی  در مرحله . سایر موارد 7 و دانم،

از آزمودنی متعاقب مرحله قبل ( ی انطباقی هااستنباط)

سوال شد که راهبرد یا برنامه ای که شما در مرحله بعد 

برای اجرای خوب نیاز دارید چیست؟ آزمودنی طبق 

بر و  ی قبل یكی از موارد را انتخاب کردههاطبقه بندی

و در صورت  کردمی آن راهبرد خود را مشخصاساس 

 .کردمی لزوم به تغییر یا اصالح راهبرد اقدام

از راهبردهای تكرار و ابتدا ی شناختی هاگروه راهبرد
انتخاب نكات کلیدی و مهم ، پراکندهتمرین ) تمرین

تكنیک }  توسط باریكنان در حین اجرا جهت ضربه
نقطه فرود توپ، صفحه راکت، ، نزدست و پا و انتقال و

نقطه اوج توپ، سرعت و پیچ توپ، ادامه حرکت 
توپ } ،تكرار اصطالحات کلیدی با صدای بلند{دست
صفحه راکت ، شكستن مچ توپ زرد چپ،، راست سفید

 یادسپاری بهاستفاده از تدابیر  و  {چرخش کمر بسته و
رنگ به خاطر سپردن و  تكرار}صحیح جهت ضربه

نقطه ، ،بسته بودن صفحه راکتنقطه فرود توپ و.توپ 
اوج توپ،حرکات پا و انتقال وزن از طریق نكات 

رهاوی و ،2015سیف ) استفاده کردند {(کلیدی
 .(2013،تپر و الویچ 2013؛ زیمرمن، 2017همكاران، 
تصویر ) راهبردهای بسط و گسترش معناییسپس از 

، مقایسه ضرباتش در طی جلسه تمرین، سازی ذهنی
آموزش مطالب آموخته شده به بازیكنان هم گروهی 

استفاده از راهكارها ی مناسب ضربه برای بدست ، اش
در  راهكارهاآوردن بهترین امتیاز  و به کار بردن این 

، ،بسته یا باز تر شدن صفحه راکتضربات بعدی
تشخیص داشتن ادامه حرکت،، شكستن بیشتر مچ دست

رهاوی و ) گرفتندبهره ( به موقع محل فرودتوپ
. (2013،تپر و الویچ 2013؛ زیمرمن، 2017همكاران، 
دسته ) راهبردهای سازماندهی مطالب هم ازدر نهایت 

طرح یا نقشه برای  ،  بندی ضربه به عنوان پیچ رو
استفاده  (جهت ایجاد ضربه صحیح  اجرای ضربه بعدی

1. Self-Record 
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؛ زیمرمن، 2017رهاوی و همكاران، ،2015سیف ) شد
گروه زم به ذکر است ال .(2013و الویچ  ، تپر2013

در مراحل مختلف  کنترل هیچ تمرینی را نداشتند، فقط
شرکت  یادداری و انتقال، پیش آزمونیعنی   آزمون
 کردند.

 هاپردازش دادههای روش
از آمار توصیفی برای رسم نمودارها، جداول و ارائه 

های گرایش مرکزی استفاده شد. نرمال بودن شاخص
 1ها با استفاده از آزمون نرمالیتی شاپیرو ویلکداده

 2ها به وسیله آزمون لونبررسی شد. همسانی واریانس

در مرحله  از طریق روش آماریها یافتهبررسی شد. 
راهه  یک یانسوار یلاکتساب با استفاده از آزمون تحل

و برای (، 2×15) طرح یکدر  كررم یریگبا اندازه
 یک یانسوار یلو انتقال از تحل یادداری یهاآزمون

 یبیها از آزمون تعقتفاوت ییراهه و به منظور شناسا
ها با نرم افزار تجزیه و تحلیل داده شد تحلیل 3توکی

داری در سطح معنا 20ة نسخ اساس.پی.اس.آماری 
 انجام شد. 05/0
 

 هایافته
 پیش آزمون  ةمرحل

آزمون امتیازات پیشواریانس یک راهه در نتایج تحلیل 
( =981/0P؛ F(2، 28) =019/0) ی تمرینیهاگروه

داری بین میانگین امتیازات پیش انشان داد تفاوت معن
آزمون سه گروه وجود ندارد و هر سه گروه در یک سطح 
از مهارت قرار دارند در واقع تفاوتی بین سطح مهارت 

اکتساب های تمرینی قبل از مرحله ها در گروهآزمودنی
  (.3شكل ) وجود نداشت

 اکتساب آزمون 
از آزمون کرویت  هابرای بررسی همگنی واریانس
 ضربه (=14/0P) دقت موچلی استفاده شد که در متغیر

                                                                                                                         

1. Shapiro & Wilk Test 

2. Levene 

دار نبود. در امعن 05/0آزمون کرویت موچلی در سطح 
ای  و به گونه هانتیجه از فرض یكسان بودن واریانس

تر شرط همگنی ماتریكس کوواریانس اطمینان  دقیق
؛ تحلیل و از مدل آماری اندازه گیری مكررشد حاصل 
 گیری مكرر در یک طرحعاملی با اندازه واریانس

رای بررسی دقت اجرای ضربه فورهند تاپ ( 2×15)
 تحلیل . نتایج.استفاده شداسپین در مراحل اکتساب 

راهبردهای گروه ) آماری برای آزمون تأثیر گروه
ی هافراشناختی، گروه راهبردهای شناختی( و بلوک

پانزده بلوک اکتساب( بر عملكرد فورهند تاپ ) تمرین
؛ F=247/149) اسپین نشان داد اثر اصلی گروه

001/0=P ،898/= p
2η ی تمرینها( و اثر اصلی بلوک 

(254/2=F 225/0؛=P ،887/0= p
2η دارامعن ( تفاوت 

 ×اثر تعاملی گروه  مورد در وجود ندارد. همچنین
 P ،370/0=995/0؛ F=167/0) ی تمرینهابلوک

=p
2η(.2شكل )وجود ندارد  دارامعن ( تفاوت 

 آزمون یادداری
تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه راهبردهای 

تصمیم بین سه گروه تمرینی اجرا  دشواریفراشناختی و
ی آزمون هاشد. از لحاظ آماری تفاوت معناداری در نمره

، 28)=826/44) یادداری برای سه گروه وجود داشت
2)F 05/0؛P< اندازه اثر محاسبه شده با استفاده از .)

مقایسه پس از تجربه یا تعقیبی با . بود 77/0مجذور اتا 
استفاده از آزمون توکی نشان داد که در مرحله یادداری 
گروه راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری با گروه 

عملكرد گروه  ( داشت.P=001/0) راهبردهای شناختی
از گروه  ( =M 5/46راهبردهای فراشناختی )

همچنین . بود بهتر(  =M 88/36راهبردهای شناختی)
گروه راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری باگروه 

عملكرد گروه  به طوری که( داشت. P=001/0) کنترل
وه کنترل ( از گر =M 5/46)فراشناختی راهبردهای

)5/30 M=) .گروه راهبردهای همچنین  بهتر بود

3. Tukey 



 58                                                                                              تاثیرآموزش راهبردهای یادگیری و دشواری ...

( P=003/0) شناختی تفاوت معناداری با گروه کنترل
با گروه به لحاظ میانگین   عملكردو برتری  داشت

 (.3شكل )راهبردهای شناختی بود 

 آزمون انتقال
تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه راهبردهای 

تصمیم بین سه گروه تمرینی  دشواریفراشناختی و 
های اجرا شد. از لحاظ آماری تفاوت معناداری در نمره

 آزمون انتقال برای سه گروه وجود داشت
(492/28=(28 ،2)F 05/0؛P< اندازه اثر محاسبه شده .)

پس از تجربه  ةمقایس. بود 68/0با استفاده از مجذور اتا 
 د که در یا تعقیبی با استفاده از آزمون توکی نشان دا

مرحله گروه راهبردهای فراشناختی تفاوت این 
 ( داشت.P=001/0) معناداری با راهبردهای شناختی

( از =4/44Mعملكرد گروه راهبردهای فراشناختی )
( بهتر بود. =33/34Mگروه  راهبردهای شناختی)

گروه راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری همچنین 
به طوری که  داشت.( P=001/0) گروه کنترل با

( از =4/44M) فراشناختیراهبردهای عملكرد گروه 

گروه راهبردهای  ( بهتر بود. =9/28M(گروه کنترل 
 ( داشتP=044/0) شناختی تفاوت معناداری با کنترل

با گروه راهبردهای  عملكرد به لحاظ میانگین و برتری 
 .(3شكل ) شناختی بود

 

 و نتیجه گیریبحث 
های آموزش راهبرد تاثیرهدف از پژوهش حاضر 

یادگیری خودتنظیم؛ فراشناختی و شناختی در شرایط 
دشوار تصمیم گیری بر مراحل اکتساب، یادداری و 
انتقال مهارت فورهند تاپ اسپین تنیس روی میز بود. 

های نتایج بدست آمده حاکی از آن است که گروه
بهره گرفتند های فراشناختی تمرینی که از راهبرد

های ها در آزمونداری را نسبت به سایر گروهاتفاوت معن
ها در یادداری و انتقال نشان دادند. همچنین نتایج یافته

اکتساب برای دو گروهی که از ة اکتساب مرحل
داری را ، تفاوت معناراهبردهای یادگیری بهره گرفتند

  نشان نداد. 

 
 ها ی تمرینی در مراحل اکتساب ضربه فورهند تاپ اسپیندقت گروه .2شکل 

ت
ازا

تی
 ام

ن
گی

یان
م

بلوک های مختلف تمرینی

گروه راهبردهای فراشناختی

گروه راهبردهای شناختی
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 آزمون مختلف در مراحل  های عملکرد گروه .3شکل 
و  تحقیقات کلوولونیس نتایجبا  پژوهشاین های یافته

سیمون و (،2006) کلری و زیمرمن(، 2011) همكاران 
رهاوی و  و در داخل با تحقیقات (2001) یورک

ی ها(، که در زمینه مهارت2013،2017) همكاران
یافته های این . همسوستانجام شده است  حرکتی 

این است که آموزش راهبردهای  حاکی از  پژوهش ها
خودتنظیم براجرا و عملكرد ورزشی موثر دانستند. این 

توانند عالوه بر با کنند که فراگیران میها تایید مییافته
اند از داشتن آگاهی در مورد خطاهای که انجام داده

طریق نظارت بر راهبردهای شناختی به اصالح یا تغییر 
های حرکتی راهبرد بپردازند و به طور موثری مهارت

؛ 2006)کلری و همكاران، خود را پیشرفت دهند 
؛ ماگیل، 2011؛ لینز، 2011، کلوولونیس و همكاران

ها به یافته به عبارتی  .(2001؛ سیمون و یورک، 2017
نقش مهم یادگیری خود تنظیم و در  اکتساب 

                                                                                                                         

1. Dabbagh, Kitsantas, Al-Freih & 

Fake 

ی این هااز سویی یافته های حرکتی اشاره داردمهارت
آموزش  انجام گرفته در زمینه با نتایج تحقیقات تحقیق

 و پیشرفت مهارت های شناختی  راهبردهای یادگیری
و  باتاچاریا (،2010) تیمور و همكارانی هایافته با

  الئو ،(2016) (، آگوستیانی و همكاران2016) همكاران
، 1دباغ، کیتسانتاز، الفریح و فیک(، 2015) همكارانو 

 و شریفی و پرویز (2014) معروفی و همكاران، (2015
، هم 2006اما با تحقیقات ملكی، ستا همسو (2011)

 می توان به خوانی ندارد. از جمله علل عدم هم خوانی
نوع مهارت حرکتی در قیاس با تكلیف شناختی صرف 

های اشاره کرد. همچنین اما یافتهو سن آزمودنی ها 
( در تناقض است، زیرا 1988)  2پژوهش با تحقیق تود

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استفاده از 
راهبردهای یادگیری خودتنظیم در مهارت دریافت 
کردن و گرفتن  توپ بین افراد  مبتدی تفاوتی وجود 

2. Todd 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

پیش آزمون آزمون یادداری آزمون انتقال

ت
ازا

تی
 ام

ن
گی

یان
م

مراحل مختلف آزمون

گروه راهبردهای فراشناختی

گروه راهبردهای شناختی

گروه کنترل
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توان با (. دلیل این تناقض را می1988ندارد )تود، 
ع گیری، و نودشواری تكلیف، تفاوت نوع ابزار اندازه

های  مهارت و سطح مهارت توجیه کرد. یا یافته 
نیز نشان   2003تحقیق کاتینو و همكاران و کوهن 

دادند آموزش راهبردهای شناختی نسبت به آموزش 
راهبردهای فراشناختی در درس فیزیک و یادگیری 
زیان انگلیسی موثرتر بوده است.  اگرچه نتایج نشان داد 

مثبتی با عملكرد  میزان عملكرد فراشناختی رابطه
(. 2003،کوهن ، 2005تكلیف دارد )کاتینو، و همكاران 

اما با وجود ناهمسویی این تحقیقات اما نكات مشترک 
راهبردها و مهارت در این یافته ها حاکی از این است که 

های فراشناختی آموختنی هستند و می توان جهت 
بهبود این توانایی ها، برنامه های آموزشی مناسب 

ارک دید. تا با مطالعه متغیر های فراشناختی به درک تد
همچنین  بهتری از کارکرد این راهبردها دست یافت.

به نقش معلمان یا مربیانی که در امر آموزش در گیر 
های ها به افزایش آگاهیهستند اشاره دارد که آن

 یادگیرندگان تا کندفراشناختی فراگیران کمک می

؛ 2016تیانی و همكاران، )آگوس . باشند تری موفق
؛ 2015دباغ و همكاران )؛ 2016باتاچاریا و همكاران، 

؛ 2014؛ معروفی و همكاران، 2015الئو و همكاران، 
 .(2010مور و همكاران، ی؛ ت2011پرویز و همكاران، 
بررسی  که به یها با نتایج تحقیقاتهمچنین این یافته

فراشناخت در فعالیت سنجی مقیاس های روانویژگی
بدنی و ورزش  پرداخته اند هم سو است. زیرا  این 

های فراشناختی از مقیاسمطالعات نشان دادند 
فاکتورهای موثر بر اکتساب و یادگیری حرکت قلمداد 

شود ،ضمن این که با ورزش و انجام بازی مانند می
شطرنج منجر افزایش توانایی های فراشناختی خواهد 

؛ رحمانیان و همكاران، 2012و همكاران،  شد  )کاظمی
مقیاس ها   در واقع (.2012؛ ستانی و همكاران، 2014

و فازهای مرتبط با یادگیری خودتنظیم ارزش شناختی 
در بالقوه ای برای هدایت مداخالت آموزشی دارد.

                                                                                                                         

 

 دهدمی نشانمجموع مطالعات انجام شده در این زمینه 
نده یادگیری هستند و افراد خودتنظیم معموالا شروع کن

 اهداف قابل وصول و دست یافتنی برای خود تعیین
ی گوناگون با تاکید بر هاکنند. در برخورد با موقعیتمی

را تشخیص داده و  هاو تفاوت هااجزای عناصر، شباهت
با ایجاد ارتباط میان اجزا همواره سعی در درک موقعیت 

ند. آنان از به صورت کل و استفاده از تجربیات خود دار
راهبردهای کارآمد به منظور دستیابی به اهداف خود 

کنند و در صورت لزوم راهبردهای مورد می استفاده
دهند و در بهره می کنند یا تغییرمی استفاده را اصالح

گیری از راهبردهای شناختی خطرپذیرند، از چرایی و 
چگونگی راهبردهای مورد استفاده آگاهی دارند، 

دهند و با استفاده می خود را مورد بازبینی قرارعملكرد 
سعی در تشخیص نقایص و  از روش امتحان کردن

، 1)دی بندتو و زیمرمن اصالح و جبران آنها دارند
به عبارت دیگر، افكار .(2001؛ سیمون و یورک، 2013

شخص تحت کنترل شخص است؛ ازاین رو این افكار 
نین ساختار با توجه به تكلیف و نیازهای آن و همچ

دانش افراد از تكلیف، قدرت انتخاب و استفاده از 
ودر  دهدمی راهبردهای شناختی را تحت تأثیر قرار

نهایت ارزشیابی که از عملكرد خود، هدف و ماهیت 
 آورند، ارزشیابی واقعی استمی تكلیف به عمل

میزان از این رو  .(2015؛ زیمرمن، 2013)زیمرمن، 
راهبردهای خودتنظیمی یادگیری استفاده فراگیران از 

نه تنها به دانش آنها درباره این راهبردها بستگی دارد، 
های تصمیم گیری فراشناختی و فرآیندبلكه به 

 .پیامدهای یادگیری در محیط آموزشی نیز مرتبط است
 به افراد درگیر در آموزش مهارتنتایج تحقیق حاضر 

از آموزش راهبردهای یادگیری د کنصیه میتو
در جهت بهبود و پیشرفت و یادگیری  خودتنظیم

 استفاده از زیرا  عملكرد حرکتی فراگیران بهره گیرند.
در  فراشناختی به خصوص راهبردهای  راهبردهااین 

 تكلیف و به نوبه خود دشواری تصمیمپیچیدگی شرایط 

1. DiBenedetto & Zimmerman 
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  و شناختی راهبردهای بر نظارت از طریق  تواندمی
انگیزشی و همچنین استفاده از منابع بیرونی برای 

 خود یادگیری ادارة جهت دردستیابی به اهداف آموزشی 

 راهبردهای فراشناختی به عبارتی. گیرندبهره

-های متوالی هستند که فرد برای کنترل فعالیتفرآیند

های شناختی و کسب اطمینان از تحقق اهداف شناختی 
 .دهدمورد استفاده قرار می
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Abstract 
The purpose of  the present  study was to determine the effects of cognitive 

and meta-cognitive strategies in difficulty of decision  making on the accuracy 

of forehand top spin in table tennis. The 29 skilled male players with 

21.20±9.24 years old were divided into 3 Meta cognitive strategies (MCS), 

groups cognitive strategies (CS), and control group. The level of difficulty of 

decision  making was determined by colour of ball and impact place during 

forehand top spin. Pre-test was performed and then, subjects  practiced 15 

blocks of 20 trials in during the acquisition phase, after 48 hours, the retention 

and transfer tests were  performed. The data in acquisition phase were 

analyzed by ANOVA with repeated  measures, and  retention and transfer tests 

were analyzed by one-way ANOVA. The results showed that there is a 

significant difference between the meta cognitive strategies group and other 

groups in retention and transfer phases. The findings suggested that applying 

meta-cognitive strategies could help to improve skills which requires  

difficulty of decision  making. 
 

Keywords: Meta-Cognitive Strategies, Cognitive Strategies, Difficulty of 

Decision  Making,Table Tennis. 
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