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 چكيده

در آموزان دانش فراشناختی رفتارهاي ترویج بر ايمشاهدهاثربخشی یادگیري بررسی  ،این مطالعههدف 

منطقة دوي شهر تهران از  سال 13تا  11آموز داوطلب دانش 42پژوهش، در این تكلیف چیپ فوتبال بود. 

سه گروه كنترل، مشاهدة الگوي ماهر و مشاهدة الگوي صورت تصادفی به كنندگان بهشركت شركت كردند.

آموزان قبل و فراشناخت، دانش میزان فعالیتبراي ارزیابی تقسیم شدند.  ،همراه فعالیت فراشناختیماهر به

زوجی، آنوا و  ها از آزمون مقایسةنامة فراشناخت را تكمیل كردند. براي تحلیل دادهپرسش از مداخلهبعد 

ناداري وجود دارد. آزمون تفاوت معآزمون و پسپیش بیننشان داد  كه آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج 

نیز یكی اي دهناختی، یادگیري مشاههاي فراشناختی بر بهبود رفتار فراشراهبردثیر بر تأ، عالوهنتایج براساس

 بدنی است.تار فراشناختی در كالس درس تربیتبهبود رف هاي تأثیرگذار براز راه

 .ايالگودهی، فراشناخت، مهارت حركتی، یادگیري مشاهده واژگان كليدي:
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 مقدمه
است.  یادگیری انکارنشدنی یندفرا با (امر آموزش در متداول مفهومی عنوانبهرابطة فراشناخت )

اشناختی، تنظیم شود و شامل سه جزء دانش فراطالق می« دانستن دربارة دانستن»فراشناخت به 

دانش فراشناختی شامل (. 2002، 2؛ اسچراو1987، 1فراشناختی است. )فالول فراشناختی و تجربة

ر اخباری به دانش یادگیرنده دربارة خود و عوامل مؤثر د ای و شرطی است. دانشدانش اخباری، رویه

دانش چگونگی اجرای یك تکلیف خاص است و دانش شرطی  ،ایعملکرد فردی اشاره دارد. دانش رویه

(. تنظیم 2002پردازد )اسچراو، می 3استفاده از یك مهارت یا راهبرد به شناخت زمان و دلیل

ارت کند و شامل سه مهآموزان توسط خودشان اشاره میدانشتی به چگونگی کنترل یادگیری فراشناخ

 -2اره دارد؛ ثر اشریزی، که به انتخاب مناسب راهبرد برای یك عملکرد مؤبرنامه -1اساسی است: 

ارزیابی، که به ارزیابی  -3رد تکلیف خودش است؛ که درمورد آگاهی فرد از درك و عملک نظارت،

فالول (. 2002است )اسچراو،  وی از یادگیری خودش مرتبط وریهو بهر آموزمحصول کار دانش

و معتقد است  کندی( راهبردهای یادگیری را به راهبردهای شناختی و فراشناختی تقسیم م1976)

راهبردهای  کهیدرحال ؛دنرویکار متسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به که راهبردهای شناختی برای

 ذهن را شامل عالی یندهایفرا همة شناخت، .شوندمیبازبینی این پیشرفت استفاده  رایفراشناختی ب

 دقت، ازقبیل را اطالعات پردازش در درگیر یندهاینیز فرا و هوش خالقیت و استدالل، تفکر،

 همة دربارة فرد دانش به فراشناخت کهدرحالیگیرد؛ در برمی اطالعات بازیابی و سازیذخیره

 شودمی اطالق یادگیری اهداف تحقق برای هاآن کارگیریبه نحوة نیز و یادشده شناختی یندهایفرا

 (.1976)فالول، 

ها بر اند. این پژوهششده انجامآن بر یادگیری  زمینة فراشناخت و تأثیرهای گوناگونی درپژوهش

( و 2010های فراشناختی بر یادگیری تکلیف جدید )صادقی و محتشمی، مثبت نقش فعالیت اثرهای

 های کمیهای حرکتی پژوهشمهارت اند؛ اما درزمینة( اشاره کرده1980، 4براونمهارت حل مسئله )

، 5)دومنیك و روبرت اندیادگیرنده تمرکز کرده کنترل خودارزیابی عنوانبهیندهای فراشناختی روی فرا

؛ 2012، 7جلیدیس؛ پاپاایانو، تئودوزیس، پاشالی و دی2011، 6جلیدیستلی و دی؛ چتزی پان2001

                                                           
1. Favell 
2. Schraw 

3. Strategy 

4. Brown 
 

5. Dominic & Robert 
6. Chatzipanteli & Digelidis 

7. Papaioannou, Theodosiou, Pashali & Digelidis 
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، 2جلیدیس، کاراتزوگلیدیس و دین؛ چتزی پانتلی، دی2014 ،1سماکلنتیر، ایگو، کمبل، موران و متئو

زیربنایی های مکانیسم ازجملهفراشناخت برخی پژوهشگران معتقدند  حالی است کهاین در (.2015

 استبررسی ی ورزشی درخور هااجراکنندهمهارت  ی در حوزةزیانگشگفت طوربهاست که  شناختی

  (.2010؛ ماکلنتیر و موران، 1996)موران، 

است. این  3«یی فراشناختفرابازنما»نظریة  اند،در حوزة فراشناخت مطرح شده هایی کهازجمله نظریه

به وضعیت ذهنی  آنچهیعنی  که فراشناخت به فکرکردن درمورد تفکر اشاره دارد؛ کندیمنظریه بیان 

؛ 2004فالول،  ؛2002، 6؛ وگنر2005 ،2001، 5؛ بوگدان1993، 4)گوپنیك دیدهیمخود نسبت 

ی فراشناختی هاقضاوتساختار ضروری  ،این نظریه اساسبر(. 2010، 8؛ الرکین2009، 7کاروترز

 نگرش اول برای بازنمایی؛ برای مثال، -2؛ مثال، این باران است(عنوانبهزاره )یك گ -1است از: عبارت

قضاوت فراشناختی نگرش دوم؛ یعنی  -3؛ شوندیمشناسی مشخص نظیر باور و قصد که با مفاهیم روان

 ی فرابازنمایی به محتوایهاقضاوت ،بنابراین (؛2007، 9آن )پروست ای از نگرش اول و گزارةشدهتیهدا

(. 2007، 10)کوریت شوندیمکه از حافظه بازیابی  ندنکیمی خاص از دانش اشاره احوزهباورهای 

درك تمام جزئیات مرتبط مرور  ا هدفبی بصری را هاصحنهمداوم  طوربهافراد  براساس این نظریه،

اشاره شد، بسیار ها فرابازنمایی فراشناخت به آن که در نظریة (. مطالبی2011، 11)آرانگومونوز کنندیم

ی، امشاهدهیادگیری د. ننظر می رسبه د،نای اتفاق می افتنزدیك و مرتبط با آنچه در یادگیری مشاهده

 ةجیدرنت ( که2002، 12)اشمیت و ریسبرگ استآن  مشاهدة حرکت قبل از تالش برای انجام مجدد

مرجعی  عنوانبهو هم  کندیم یاندازراهکه هم پاسخ بعدی را  شودیمایجاد بازنمایی شناختی  ،آن

. در توضیح و تبیین یادگیری (1986، 1977، 13بندورا) کندیمبرای تعیین درستی این پاسخ عمل 

اساس بازنمایی برای یادگیری مبنایی غیرمستقیم و بر( 1961) 15( و شفیلد1951) 14پیاژه ،یامشاهده

                                                           
1. MacIntyre, Igou, Campbell, Moran & Matthews 

2. Chatzipanteli, Digelidis Karatzoglidis & Dean 
3. Metarepresentational of Metacognition 

4. Gopnik 

5. Bogdan 

6. Wegner 

7.Carruthers 

8. Larkin  

9. Proust 
10. Koriat 

11. Arango-Muñoz 

12. Schmidt & Wrisberg 

13. Bandura 

14. Piaget 

15. Sheffield 
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یادگیری  1«وساطت شناختی» نظریةکردن ( نیز با مطرح1984ردند. بندورا )ی فرض کامشاهده

اساس تشکیل یك  ای دانست کههشده به رمزهای حافظی را تبدیل اطالعات حرکتی مشاهدهامشاهده

دهی سازمانو ی را مرور احافظهتا مغز بتواند این تصویر شناختی  آوردیموجود تصویر ذهنی را به

ی احافظهبازنمایی  واقع،دربرای اجرای مهارت فرد آن را به رمزهای کنترل حرکتی ترجمه کند و  کند،

، متکی است شودیمبصری بازنمایی  ی به آنچه از حافظةامشاهدهکه یادگیری مسلم است  انجام دهد.

فراشناخت و وساطت به دو نظریة فرابازنمایی  ترقیعمو  نانهیزبیتبا نگاهی  و ماهیتی شناختی دارد.

ی دست امشاهدهفراشناخت و یادگیری  اط مشترکی در مبانی نظری دو مقولةبه نق توانیم شناختی

علوم ورزشی و  رك دنیایی جدید را پیش روی پژوهشگران و متخصصان حوزةیافت. این نقاط مشت

اشاره شده ی حرکتی های پژوهش در حوزة یادگیرکه در یافتهگونههمان .ندنعلوم شناختی می گسترا

 (.1986؛ باندورا، 1951است )پیاژه،  ی یادگیریهاروش نیترمعمولی از امشاهدهیادگیری  ،است

در حوزة یادگیری  ایمشاهدههای شود که آیا از دالیل برتری روشاینك، این سؤال مطرح می

فراشناختی اشاره کنیم؟ درراستای وان به اثرگذاری این روش بر توسعة رفتار تهای حرکتی، میمهارت

 2ولتر -الرسدام و وان هوتای که بروکسما، اندنبرگ، ریجتوانیم از مطالعهپاسخ به این پرسش می

، علت انجام دادند تکلیف نوشتن فاده کنیم. آنان در پژوهشی که درزمینةاست اند،( انجام داده2004)

آموزان برای دریافت اطالعات ورودی با استفاده دانششدن ی را در تحریكامشاهدهبرتری یادگیری 

آموزان ها معتقد بودند که دانشی فراشناختی نظیر مشاهده، ارزیابی و تعمق دانستند. آنهاراهبرداز 

و دوباره ارزیابی  کنندیم، دوباره تفکر نندیبیمی برای تغییر در انجام تکلیف، دوباره امشاهدهگروه 

زمینه ها را دراینی فراشناختی، دانش آنهاراهبردکردن با تمرین کنندهمشاهده ،جهیدرنت ؛کنندیم

شده هستند تا مطرح یافتن پاسخ برای سؤالدنبال دهد. در مطالعة حاضر، پژوهشگران بهیمافزایش 

عوامل  وسیله بتوانند با توسعةو بدین ای را شناسایی کنندیادگیری مشاهدهبتوانند عوامل درگیر در 

 ای به تسهیل و تسریع یادگیری حرکتی کمك کنند.زیربنایی یادگیری مشاهده
 

 

 پژوهش شناسیروش

 13تا  11آموز پسر دانش 42، در این مطالعهآزمایشی بود. روش اجرای این پژوهش ازنوع شبه

داشتن این پژوهش،  شرایط ورود بهطور داوطلبانه شرکت کردند. سال منطقة دوی شهر تهران به

تصادفی صورت این افراد به تکلیف چیپ فوتبال بود. و نداشتن تجربة قبلی درسالمت کامل، دید عادی 

همراه و مشاهدة الگوی ماهر به (ایمشاهدهالگوی ماهر )گروه  نفرة کنترل، مشاهدة 14در سه گروه 

                                                           
1. Cognitive Mediation  

2. Braaksma, Van den Bergh, Rijlaarsdam & Van Hout-Wolters 
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قبل و بعد از جلسات  ،فراشناختی( قرار گرفتند. در هر سه گروه ایمشاهدهفعالیت فراشناختی )گروه 

 «بدنیفرایند فراشناختی در تربیت» نامةبا استفاده از پرسشفراشناخت  ،تمرین تکلیف چیپ فوتبال
وسیله ند تا بدینوری شدآارزیابی رفتار فراشناختی جمعها برای شد و دادهصورت کمی ارزیابی به1

نه چیپ فوتبال چگو ضربة درطول یادگیری مهارت آموزان حرکاتشان رادانش مشخص شود که

 کنند.ریزی و ارزیابی میبرنامه
 2تئودوزیس و پاپاایانو که ( برگرفته شده است1987ن )اوارچوب برهنامه از چمبنای این پرسش

گزینه بود  52مقیاس و  نامه دارای نُه. فرم اولیه این پرسشاین ابزار را توسعه دادند (2006)

. تئودوزیس، باشدبعدی می(؛ اما فرم کوتاه آن شامل نُه مورد است و تك2006 )تئودوزیس و پاپاایانو،

یید نامه تأها را در این پرسشازطریق تحلیل عاملی تأییدی وجود مقیاس( 2008) 3مانتیس و پاپاایانو

 87/0تا  74/0 در دامنةنامه را کردند و ضریب اعتبار آلفای کرونباخ )همسانی درونی( این پرسش

ها پاسخدست آمد. به 74/0 برابر با ضریب اعتبار آلفای کرونباخ ،کنونی در مطالعةند. کردرش گزا

 شود= یك، ثبت می تا خیلی مخالفم پنج=  لیکرت از خیلی موافقم گانةبندی پنجبراساس مقیاس رتبه

 .()جدول شمارة یك
 

 (2012و همكاران، بدنی )پاپاایانو د فراشناختی در تربیتیننامة فراپرسش -1جدول 

 هاگزینه                                                              هاي فراشناختی              فعالیت

 «توانم درست انجام دهم.دانم کدام تمرین را میمن می»...  ش اخباریدان -1

 «دانم.شده است را می وزش دادهکارگیری آنچه به من آممن نحوة به»...  ایانش رویهد -2

 «نم.کبرای اینکه بتوانم بهتر بازی کنم باید راهبرد یادگیری را تمرین »...  طیدانش شر -3

 «کنم آیا بازی من شبیه بازی دیگران است؟من با خودم فکر می»...  دیریت اطالعاتم -4

 « خواهم یاد بگیرم.دانم چه چیزی را میمن می»...  ریزیامهبرن -5

 تیخودنظار -6
کنم که آیا واقعًا درست دهم، حرکت خودم را بررسی میوقتی تمرین انجام می»... 

 «ام؟یاد گرفته

 اهبردهای حل مسئلهر -7
کنم و همه چیز را از اول شروع دهم، توقف میوقتی تمرین را اشتباه انجام می»... 

 «کنم.می

 «کنم.های دیگر مقایسه میرا با راهوقتی تمرین را یادگرفتم، آن »...  ارزیابی -8

 «کنم.اجرای آن تصور میقبل از اینکه تمرین را انجام دهم، خودم را درحال»...  زیتصویرسا -9

 
 

                                                           
1. Metacognitive Process in Physical Education Questionnaire (MPIPEQ) 

2. Theodosiou & Papaioannou 

3. Theodosiou, Mantis & Papaioannou 
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این ضربه  .آشنا بودها ناکنندهکه برای تمامی شرکت چیپ فوتبال بود ها اجرای ضربةتکلیف آزمودنی

که  متریسانت 200و طول  متریسانت 50متری هدف و با عبور از مانعی با ارتفاع از مسافت هشت باید

انجام  نحوة(. 2008)اُهارا و همکاران،  شد، اجرا میشروع قرار داشت در فاصلة چهارمتری از نقطة

تمرین، باید  قبل از شروع اولین جلسةشد. میانفرادی اجرا  صورتبود که آزمون به صورتنیبدتکلیف 

ها توضیح به آن ،سپس .کردندمیدقیقه با تمرینات سبك و کششی بدنشان را گرم  10ها کنندهشرکت

و پس از  رودتوسط رو یا نوك پا به زیر توپ زده شود تا توپ به هوا  ضربه یا پاس چیپشد که داده 

هدف تکلیف، عبور توپ  ،در این آزمایش. رسیدن به ارتفاعی باال و گذشتن از حریف به زمین برگردد

سمت آزمونگر که ، شش ضربه برای آشنایی با توپ بهاز روی مانع و فرود آن در مرکز دایره بود. سپس

 آزمونشیپکنندگان شرکت ،ی آشناییهاتالششت، زده شد. بعد از قرار دامتری با فاصلة پنج تا شش

ی اکتساب را آغاز هاکوشش ،یقه استراحتدق ، بعد از دوتالش بود، انجام دادند. در ادامه را که شش

صورت فیلم چیپ فوتبال را به ها مهارتکنندهبود که شرکت صورتدینباکتساب  . مرحلةکردند

 ،شده. فیلم تهیهتکرار مشاهده کردندثانیه و با شش  26با مدت زمان ویی از اجرای الگوی ماهر ویدئ

ه توپ، مسیر حرکت توپ، هدف و لحظة برخورد ب ضربه پا بدن و شکل اجرای الگوی ماهر، لحظةکل 

ابتدا یك نمایش  ،در هر بلوك .بلوك تمرینی را اجرا کردند 10 ،گرفت. سپستوپ با هدف را در برمی

. در روز دوم کردنددقیقه استراحت  دو هابلوكبین و در تمرین بدنی را انجام دادندو سپس، شش الگو 

گروه فراشناختی . دادندمیبلوك تمرینی را به همان ترتیب روز اول انجام  10ها باید کنندهنیز شرکت

ای را با ساختاریافتهمصاحبة نیمهشده، قبل و بعد از هر بلوك، ای و بدنی ذکربر تمرین مشاهدهعالوه

ة راهبردهای کنندفعالکه ( 2011جلیدیس، )چتزی پانتلی و دیباز و بسته  پنج دسته سؤال

برای افزایش فعالیت های این ابزار سؤال ،اخیر پژوهشیطبق ادبیات . بر، کامل کردندفراشناختی است

(. 2011 جلیدیس،چتزی پانتلی و دی) اندشدهید اند و روایی و پایایی آن تأیشده یطراحفراشناختی 

ها پیش از کنندهبود که شرکت صورتبدینیافته ساختارمصاحبة نیمه هایگویی به سؤالپاسخ نحوة

فعالیت فراشناختی مربوط به حل مسئله و  های، باید به دو دسته از سؤالاکتساب ك از مرحلةهر بلو

فعالیت  های، به سه دستة دیگر از سؤالی آن بلوكهاتالشدادند و بعد از انجام میی پاسخ زیربرنامه

گیری فعالیت برای اندازهدادند. پاسخ می، بودندارزیابی و تعمق  فراشناختی که مربوط به نظارت،

دو مرحله وجود  ،بدنیفرایند فراشناختی در تربیت» نامةبا استفاده از پرسش هر سه گروه فراشناختی

 نامه باپرسش ،طول ساعات مدرسهدر اکتساب. مرحلةبعد از پایان قبل از شروع مداخله و داشت: 

دقیقه طول  15حدود نامه پرسش تکمیل ،در هر مرحله. شدمی طور منظم اجرابه نظارت آزمونگر

 کشید.می
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طرفه و تحلیل واریانس یك زوجی آزمون مقایسةشده با استفاده از روش آماری آوریهای جمعداده

ها در ، بین گروهآزمون در هر گروه و همچنینآزمون و پساین بررسی بین پیش .ندتحلیل شدوتجزیه

برای استفاده شد.  1فرونیبناز آزمون تعقیبی برای بررسی بیشتر،  ،عالوهآزمون انجام گرفت. به مراحل

 نظر گرفته شد.در  > P 05/0ح معناداری سط ،هاتمامی آزمون
 

 نتايج

 ، برای مقایسة. سپسدتأیید شها بودن داده، طبیعی2ویلك -با استفاده از گزارش شاپیرو

، میانگین دودر جدول شمارة زوجی استفاده شد. مقایسة آزمون هر گروه از آزمون آزمون و پسپیش

ارائه نیز نتایج آزمون مقایسة زوجی آزمون و آزمون و پسدر پیشها های گروهو انحراف معیار داده

زمون در گروه آآزمون و پسن داد که تفاوت معناداری بین پیششده است. نتایج این آزمون نشا

این تفاوت در گروه کنترل اما  ؛(P =0004/0) ی وجود داشتای فراشناختو گروه مشاهده ایمشاهده

دیگر، مداخله روی هر دو گروه تأثیرگذار بوده است. برای بررسی عبارتبه .(P =547/0) مشاهده نشد

ها نشان داد طرفه استفاده شد. نتایج تحلیلها در هر آزمون، از تحلیل واریانس یكتفاوت بین گروه

آزمون تفاوت (؛ اما در پسP  =524/0ها وجود نداشت )آزمون تفاوت معناداری بین گروهکه در پیش

، خالصة نتایج آزمون تحلیل سهدر جدول شمارة  (.P =004/0ها مشاهده شد )ری بین گروهمعنادا

های آزمون بین گروهتفاوت معناداری را در پس فرونیبنآزمون تعقیبی  واریانس نشان داده شده است.

فراشناختی و گروه کنترل  ایمشاهده( و گروه P =024/0فراشناختی ) ایمشاهدهو  ایمشاهده

(005/0= P نشان داد. تفاوت معناداری بین گروه )ایمشاهده ( 000/1و گروه کنترل دیده نشد = P .)

 با مقایسه فراشناختی در ایمشاهده گروه که داد نشان هاداده وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج ،واقعدر

 نیز مانند ایمشاهده گروه کهدرحالی داشتند؛ فراشناختیرفتارهای  در یباالتر نمرات ایمشاهده گروه

، چهاردر جدول شمارة داشتند.  آزمونپس نمرات در معناداری پیشرفت ایمشاهده فراشناختی گروه

  نشان داده شده است.طور خالصه نتایج آزمون تعقیبی به
 

 

 

 

 

                                                           
1. Bonferroni 

2. Shapiro-Wilk 
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 آزمون و نتایج آزمون مقایسةآزمون و پسها در پیشهاي گروهداده میانگین و انحراف معیار -2جدول 

 زوجی

 معناداري تی درجة آزادي انحراف معیار میانگین 

 ایگروه مشاهده
849/3 آزمونپیش  400/0  

13 582/6-  0004/0  
317/4 آزمونپس  428/0  

 ایگروه مشاهده

 فراشناختی

888/3 آزمونپیش  574/0  
13 070/9-  0004/0  

603/4 آزمونپس  319/0  

 گروه کنترل
524/0 055/4 آزمونپیش  

13 618/0  547/0  
039/4 آزمونپس  577/0  

 

آزمونآزمون و پسگروهی در مراحل پیشنتایج آزمون تحلیل واریانس بین -3جدول  

 سطح معناداري اف میانگین مجذورات درجة آزادي مجموع مجذورات 

پیش 

 آزمون
336/0  2 168/0  657/0  524/0  

550/2 پس آزمون  2 275/1  483/6  004/0  
 

 اي فراشناختی و كنترلاي، مشاهدههاي مشاهدهدر گروه آزموننتایج ازمون تعقیبی مرحلة پس -4 جدول

 گروه كنترل اي فراشناختیگروه مشاهده ايگروه مشاهده آزمونپس

=P  ایگروه مشاهده 024/0  P> 05/0  

=P ای فراشناختیمشاهدهگروه  024/0   P= 005/0  

<P گروه کنترل 05/0  P= 005/0   
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 هاگروه آزمون درامتیاز پس -1شكل 

 گيريبحث و نتيجه
های حرکتی ازجمله مهارت براین،. افزوناست انکارناپذیر یادگیری یندفرا فراشناخت با رابطة

کسب کنند )فراری، خود طول زندگی هایی هستند که افراد باید درترین مهارترایج ترین واساسی

؛ 1951ها برای یادگیری رفتارها است )پیاژه، ترین روشای یکی از معمولیادگیری مشاهده (.1996

ی در زیانگشگفت طوربههای زیربنایی شناختی است که مکانیسم جملهازفراشناخت و  (1986 باندورا،

 (؛2010؛ ماکلنتیر و موران، 1996، )موران استبررسی ی ورزشی درخور هااجراکنندهمهارت  حوزة

 رفتار ترویج تکلیف چیپ فوتبال در ایمشاهدهاثربخشی یادگیری  پژوهش حاضر به، روازاین

 پرداخته است. فراشناختی

 گروه با مقایسه فراشناختی در ایمشاهده گروه که داد نشان هاداده وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج

همانند نیز  ایمشاهده گروه کهدرحالی داشتند؛ رفتارهای فراشناختی در یباالتر نمرات ایمشاهده

میزان  ؛ هرچندداشتند آزمونپس نمرات در چشمگیر و معناداری ای فراشناختی پیشرفتگروه مشاهده

 ای فراشناختی کمتر بود. نسبت به گروه مشاهدهاین پیشرفت 

ایمشاهدهگروه  ایمشاهدهگروه    

فراشناختي   
 گروه كنترل

ون
زم

س آ
ه پ

حل
مر

از 
متي

ا
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یر ذهنی اساس تشکیل یك تصوی را امشاهده، یادگیری ( در نظریة وساطت شناختی1984بندورا )

، مغز . در این نظریهتبدیل می کند ایشده را به رمزهای حافظهداند که اطالعات حرکتی مشاهدهمی

اینکه فرد بتواند آن را به  و برای دهدیم ی می پردازد، آن را سازماناحافظهمرور تصویر شناختی  به

 طورکه اشاره شد،همان کند.به رمزهای کنترل حرکتی ترجمه می اطالعات را ،اجرا برساند مرحلة

اختی دارد.  ست و ماهیتی شن، متکی اشودیمبصری بازنمایی  ی به آنچه از حافظةامشاهدهیادگیری 

ی بصری را برای هاصحنهمداوم  طوربهشده است که افراد  مطرحفرابازنمایی فراشناخت نیز  در نظریة

ی احوزهی فرابازنمایی به هاقضاوت( و 2011)آرانگومونوز،  کنندیمدرك تمام جزئیات مرتبط مرور 

رسد آنچه در نظر میبه(. 2007)کوریت،  شوندیمکه از حافظه بازیابی  کندیمخاص از دانش اشاره 

با توجه به  ،بنابراین ، بر حافظة دیداری و ماهیت شناختی آن تأکید دارد؛این دو نظریه مطرح است

ای رخ حاضر شاید بتوان گفت که بخشی از آنچه در یادگیری مشاهده نتایج پژوهشو  نکات ذکرشده

ریزی، نظارت، حل مسئله، برنامه فراشناختی نظیر هایشدن راهبرد، با استفاده از فعالداده است

الگوی ماهر  با هر بار مشاهدةکنندگان شرکت ،این مطالعهدرواقع، در است.  عمق انجام شدهارزیابی و ت

عملکرد خود با الگوی  مقایسة ای از الگوی ماهر بهبا مرور تصویر شناختی حافظه ،و انجام تمرین بدنی

را برای حل مسئله آغاز  تالش خوده به تفاوت بین عملکردشان با الگوی ماهر، ماهر پرداختند و با توج

 کردندنظارت  کردند و بر اجرای خودریزی برنامهبرای اجرای بهتر و اصالح اجرای خود،  ،سپس .کردند

؛ تی استخهای فراشنااستفاده از راهبردواقع همان همچنین، خود را ارزیابی کردند که این، درو 

شود. ای به توسعة رفتار فراشناختی منجر میگیری کرد که یادگیری مشاهدهتوان نتیجهبنابراین، می

 که کردند بررسی هاآناست.  (2004) پژوهش بروکسما و همکارانگیری همسو با نتایج این نتیجه

که  ریافتندد هاآن. دارد مثبت ثیرتأ نوشتاری تکالیف جدید یادگیری بر ایمشاهده یادگیری چرا

 های تکلیفدانش طرحواره در تغییر ای هستند که بهرفتارهای فراشناختی حاصل از یادگیری مشاهده

ی آموزان برا، دانشایمشاهدهدر یادگیری  هاآنبه عقیدة  .کنندکمك می طرز اجرای آن دانش و

 فراشناختی نظیر مشاهده،های از راهبردبا استفاده  ،حین یادگیریدریافت اطالعات ورودی تکلیف در

 آورندمی دستبه اطالعاتی آموزاندانش ها،راهبرد این از استفاده با .شوندمی تحریك تعمق و ارزیابی

 هایراهبرد و کار روش ،نوشتاری رفتار هاآن .ددهنمی تغییر دهند،می انجام و دانندمی را آنچه که

 با. کنندمی ارزیابی دوباره و سازیمفهوم دوباره جدید نوشتاری تکالیف در استفاده اصالح را برای

 خود در را خاص نوع یك در ثرمؤ نوشتاری معیارهای هاکنندهمشاهده فراشناختی، هایراهبرد تمرین

در  .دهندمی افزایش نوشتن هایروش و متن نوع این از را خود دانش ،بنابراین و کننددرونی می

الگوی ماهر و انجام تمرین بدنی  ای بعد از مشاهدةگروه مشاهدهگان کنندپژوهش حاضر نیز مشاهده
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. این مطلب حاکی از های فراشناختی افزایش دهندرا در میزان استفاده از راهبردتوانستند امتیاز خود 

 ای است.کارگیری فرایندهای فراشناختی درحین یادگیری مشاهدهبه

هایی است پژوهشسو با همفراشناختی نیز  ایمشاهدهگروه  درزمینةنتایج حاصل از پژوهش حاضر 

و )دومنیك  هستندهای حرکتی یندهای فراشناختی بر یادگیری مهارتحاکی از تأثیر مثبت فراکه 

؛ ماکلنتیر و همکاران، 2012؛ پاپاایانو و همکاران، 2011جلیدیس، ؛ چتزی پانتلی و دی2001روبرت، 

 (. 2015؛ چتزی پانتلی و همکاران، 2014

مبانی نظری مشترك  که گرفت نتیجه توانمی مطالعه این نتایج براساس و ذکرشده موارد به توجه اب

است تأثیر خود را نشان دهد.  طور عینی توانسته، بهایفراشناخت و یادگیری مشاهده در دو مقولة

 دهدتوسعه می را فراشناختی رفتارهای را از عواملی دانست که ایمشاهده توان یادگیری، میحقیقتدر

نتایج این پژوهش  البته گیرد؛سازی فراشناختی نیز صورت میای فعالو در روند یادگیری مشاهده

 اثرهای باشد، فراشناختی هایراهبرد از استفاده همراه با ایمشاهده یادگیری چنانچه نشان داد

 ترینمعمول از عنوان یکیبه ایمشاهده که یادگیری رسدمی نظربه ،بنابراین ؛داشت خواهد بیشتری

باشد و  یادگیرنده فراشناختی رفتارهای کارگیریبه برای خوبی مکمل تواندمی یادگیری هایروش

و تسهیل یندهای فراشناختی واداشتن فرافعالیتبرای به توانند در کالس درسمی دنیبتربیتمربیان 

 استفاده کنند. ایمشاهدهاز یادگیری  ،یند یادگیری فراگیراندر فرا
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Abstract 
The aim of this study was to examine the effectiveness of observational learning 

on Students’ promoting metacognitive behavior in soccer chip task. Forty-two 

students, aged 11-13 years old, in region 2th of Tehran, participated in this study. 

They were divided in 3 groups (control group, observation of skilled model group, 

and observation of skilled model with metacognitive activities group). An 

experimental intervention study in soccer chip task was conducted with pre- and 

post-tests. Metacognition was assessed pre and post-intervention using 

metacognitive process in physical education questionnaire. Paired sample t-test 

analysis showed that there were statistically significant differences between pre- 

test and post-test in groups. The results of ANOVA & Bonferroni test showed that 

in addition to being metacognitive strategies are an effective way to improve 

metacognitive behavior, observational learning also is an effective way to 

improve it, in physical education classes. 
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