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دهی ورزشی بر موفقیت ورزشی باورهای فراشناختی و خودنظماثربخشی 

 دانشجویان ورزشکار خبره، ماهر و مبتدی
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 1*بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء تهراندانشکده تربیتاستادیار،  .1

 ورزشی، دانشگاه الزهراء تهرانو علوم  بدنیتربیتدانشجوی کارشناسی، دانشکده . 2
 

 12/12/1394: تاريخ پذيرش             23/10/1394تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
دانشجويان ورزشی بر موفقیت ورزشی دهی باورهای فراشناختی و خودنظمپژوهش حاضر بررسی اثربخشی هدف 

دهی شناختی، خودنظممعیتهای جهنامپرسشها از وری دادهآجمع به منظوربود.  و مبتدی ماهر ،خبره ورزشکار

از ضريب ها برای تحلیل داده موفقیت ورزشی استفاده شد. ةنامپرسشسنجش باورهای فراشناختی و  ورزشی،

ت ینتايج ضريب همبستگی پیرسون نشان داد بین موفق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

مثبت و  ةورزشکاران خبره رابطبرای  (r=83/0باورهای فراشناختی ) ( وr=27/0ورزشی با خودتنظیمی ورزشی )

همبستگی بین موفقیت ورزشی با باورهای  ،به ترتیب ،. برای ورزشکاران ماهر و مبتدی(>P 05/0) داری وجود داردمعنا

و  ی فراشناختیباورهاثیر متغیر أيب تاضر دار بود.معنا >P/05و در سطح  r=73/0و  r=84/0برابر با  ،فراشناختی

 داریمعناطور به توانندمی تنظیمی ورزشیو خود باورهای فراشناختی هایمتغیر دهدنشان می دتنظیمی ورزشیخو

اما قادر به پیش بینی موفقیت ورزشی در ورزشکاران  بینی کنندپیشرا  و ماهر ورزشکاران خبره در موفقیت ورزشی

باعث افزايش  ،دهی ورزشیباورهای فراشناختی و خودنظمافزايش  گرفت توان نتیجه، میبنابراين. مبتدی نمی باشند

اما متغیر خودتنظیمی ورزشی در ورزشکاران مبتدی قادر به شود. می ماهرنخبه و ورزشکاران  در موفقیت ورزشی

 بینی موفقیت ورزشی نیست. پیش
 

  دانشجويان ،دهی ورزشی، موفقیت ورزشیباورهای فراشناختی، خودنظم :کلیدی واژگان
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 مقدمه
تساب و حفظ موفقیت ثیرگذار در اکأ، شناسایی عوامل تمهم در علوم ورزشیهای ی از چالشیک

، فرایند یادگیری فعالی است که در اثر تمرین هدفمند و بهبود موفقیت ورزشی. است 1ورزشی

 2)والرند آیدمی ضروری برای رسیدن به سطح باالی عملکرد ورزشی و پیروزی به دستهای مهارت

کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در مسابقات ورزشی از موضوعاتی  .(2008و همکاران،

ده تلف را به خود معطوف کرمتولی ورزش در کشورهای مخهای است که بیشترین توجه سازمان

تایج ن. (2013صابونچی و همکاران،) ندثیرگذارأآن ت یابی بهاست و متغیرهای بسیاری در دست

باالتری و سطوح موفقیت ورزشی آموزانی که انگیزش پیشرفت نشان داده است دانشها پژوهش

دهی خودنظم( 1977) 4مطابق با نظر بندورا .نیز برخوردارند کارآمدتری 3دهیاز خودنظم ،دارند

های لیتقاب ،. از نظر ویاستهای خودهدایتی، خودکنترلی و خودمختاری ها و قابلیتکاربرد توانایی

 به نظر. هستندها و رفتارهای مختلف خودکارآمدی در فعالیت ةثیر باور افراد دربارأشده تحت تگفته

 کمتری به انجامتحرك تمایل و کممبتدی افراد د وشمی باعث اندكدهی ورزشی رسد خودنظممی

بهبود در  دهدمی ن. این تحقیق نشا(2004بندورا و همکاران، )دار داشته باشند بدنی نظامفعالیت 

فعالیت فیزیکی در دهی خودنظم با پیشرفت ،روانکنترل  وکنترلی، مانند توجه، مهار های فرایند

بالمک و شود )می ایجادثیرات فرد، رفتار و عوامل محیطی أرفتار سالم از تعامل بین تهمراه است. 

 . (2010، 5همکاران

اما اشاره به د، نکنمی ایفا آنیا ترك لیت بدنی به فعاتشویق خارجی نقش مهمی در  عواملاگرچه 

های گری فعالیتیق میانجیتا حد زیادی از طر بیرونیعوامل این نکته حائز اهمیت است که 

و  6اوون) دندهمی ثیر قرارأفرد را برای میل به مشارکت یا ترك ورزش تحت ت، رفتار شناختی

محور کنترل شناختی هستند. عملکرد  ،یبه صورت ویژه کارکردهای شناخت (.2010همکاران، 

اجرایی اصطالحی است که شامل مراتب باالتر فرایند تنظیم شناختی، کنترل و تنظیم اطالعات از 

و همکاران،  7)بالرد شومی مغز به منظور حمایت از رفتار معطوف به هدف یو زیرقشر یمناطق قشر

ظرفیت نمادسازی، افراد را برای  . کارکردهای اجرایی و(2014همکاران،و  8اوترو؛ 2011
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 درونی در خصوص اقدامات معطوف به هدف در آینده قادرهای دهی توسط بازنماییخودنظم

با  دهده میآینده به مردم اجاز حوادث(. از این دیدگاه، بازنمایی درونی 1،2001بارکلیسازد )می

در آن رفتار دستکاری و تغییر توانایی  هر رفتار و اقدامی،یش از پ ،اعمال کنترل تطبیقی و بینیپیش

 ،عملکرد فعالیت بدنیمنجر به کاهش  ،تکامل اجتماعی و تکنولوژیک سریعو اقدام را داشته باشند. 

(. این تغییرات 2010و همکاران،  2کارنیاون) شده استان بخش الزم و ذاتی زندگی روزمره عنوبه

معاصر  ةالیت بدنی به منظور سالمت جامعاهمیت ظرفیت کنترل شناختی را برای خودتظیمی فع

، واکنش خود و طریق اهداف، باورها و خودنظارتی دهی ازخودنظمهای د. سیستمندهمی افزایش

. (5،2010؛ هال و فونگ4،2010؛ هاگر2009، 3)ساکیکنند می دهی را ارزیابیفرایندهای خودنظم

خودکار یا عمدی از  ةه از طریق استفاددهی حاکی از سبک اندیشه، اثر، رفتار و یا توجخودنظم

پذیری ذاتی سیستم کنترل (. با توجه به انعطاف1993، 6کارولیکنترل شناختی است )های مکانیسم

کنترل شناختی توسط  ةپیشرفتهای ( ممکن است ظرفیت7،2013آنگیورا و همکارانشناختی )

توان می پژوهشگرانهای ور یافتهمربا توجه به شوند. دهی تخصصی مغزی برای خودنظمهای شبکه

، به 92008تئودوسیو و پاپائینو. دکراشاره دهی خودنظمو  8باورهای فراشناختیوجود رابطه بین  به

دهی گیری هدف و خودنظم( نشان دادند که فراشناخت با جهت2013نقل از رحمانیان و همکاران،

 ها،تونایی پیرامون فرد دانش عنوانبه را تفراشناخ( 1987) 10برون .رابطه دارد بدنیتربیت ةدر رشت

به این ترتیب، فراشناخت  .کندمی معرفی آن بر نسبی کنترل نوعی و خود شناختیهای محدودیت

شامل دو جزء دانش فراشناختی و تنظیم فراشناختی است. دانش فراشناختی )دانش افراد در مورد 

که به دانش فرد وع اول، دانش اعالنی است شناخت خود( شامل سه نوع آگاهی فراشناختی است. ن

 و به عواملی اشاره دارد که که بر عملکرد فرد اثر شودمیعنوان یک فراگیر، مربوط در مورد خود، به

. (آوردمی داند، به یادمی نگام مسابقه، بازیکن آنچه را که مربی مهمگذارند )به عنوان مثال، در همی

فرایندهای اجرای  و استفاده از این استراتژی ةه به آگاهی از نحوای است کهنوع دوم، دانش رویّ

داند که برای یادگیری بیشتر، بهتر است می اشاره دارد )برای مثال حین تمرین، ورزشکارها مهارت
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شروط است و به دانشی مسوم، دانش  عنو ،گام تکرار کند(. در نهایتبهآن مهارت حرکتی را گام

شوند )به می دهد اعمال مختلف شناختی چه زمان و به چه دلیل انجاممی اشاره دارد که تشخیص

کند در زمان اجرای حرکات ژیمناستیک، دلیل موفقیت یا عدم می عنوان مثال، ورزشکار سعی

 . (2013)به نقل از رحمانیان و همکاران،  موفقیت خود را دریابد(

کنترل یادگیری از طریق  هاگیرد که هدف آنمی هایی را در برفعالیت ،تنظیم شناختی ،از طرف دیگر

ریزی )تعیین اهداف(، راهبرد تنظیم و مدیریت اطالعات )نظارت و خودآزمون(، و ارزیابی برنامه

برای . (2013رحمانیان و همکاران، ) تس)ارزیابی محصوالت و فرایندهای نظارت بر یادگیری( ا

داند که برای یادگیری بیشتر، بهتر می ، ورزشکاردهدمی هنگامی که مربی مهارتی را آموزش ،مثال

دو نوع فراشناخت به هم پیوسته به نام (. 1986براون، طوف کند )عاست توجه خود را به مربی م

پیوندد می شناخت و تنظیم شناختی و نظارت بر آن وجود دارد. شناخت زمانی به وقوع ةدانش دربار

(. 2014، 1پرفکت و استوارتز)گیرد صورت می ن نظارتو بر آشود میاز طریق آن تنظیم فکر که 

دانش فراشناختی و آگاهی فراشناختی از یکدیگر متفاوتند. دانش فراشناختی به دانش واضح و 

شود. در حالی که آگاهی فراشناختی می اش گفتهشناختیهای و ضعفها قوت ةآشکار شخص دربار

دهی و خودنظم احتماالً پژوهشگران معتقدند که(. 2،0020کانبه احساسات و تجارب ما اشاره دارد )

اما  ؛(16) ثیرگذار باشدأتواند تمی ورزشکاران ورزشیموفقیت یابی به دستباورهای فراشناختی در 

تواند بر می دهی و باورهای فراشناختیخودنظم ثیرپذیری موفقیت در ورزش از متغیرهایأمیزان ت

 ،است های قهرمانیورزش اصلی هدف ورزشی موفقیتآنجا که  ازمتفاوت باشد.  ،اساس سطح مهارت

 بررسی با ،طرفی از ه شود؛ثیرگذار بر آن پرداختأتر به بررسی عوامل تدارد به طور تخصصی ضرورت

 هایورزش در موفقیت برای کسب توانمی ،بحث در پژوهش حاضر تغیرهای موردبین م روابط

 در تحولی اساسی و بخشید ارتقا را ورزشکاران رقابتی سطح و داد هدفمند انجام ریزیبرنامه کشور

بر اهمیت راهبردهای شناختی و فراشناختی در  مختلفهای پژوهش .دکر ایجاد کشور ورزش

، ذهنیهای یندااین فر .(2011ملکیان و همکاران،)اند پیشرفت فراگیران صحه گذاشته ةافزایش انگیز

 ةبه انجام رفتارهای سالم در طول چرخها انتخاب و تشویق آنبا افزایش توانایی ورزشکاران برای 

 فرد مشکل جلوهکردن را در نظر د که ورزشنشومی د و باعث کاهش ادراکاتینزندگی رابطه دار

د نشومی و تداوم آن ، باعث افزایش رفتارهای سالمی همچون تمرین و ورزشد و در نتیجهندهمی

 طالعهمهمی را م ةحوز ،پژوهش حاضر که توان دریافتمی لیلد(. به همین 2011و همکاران، 3کلی)
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 تواندمید و این وشمی دهی و باورهای فراشناختیخودنظم ةحوز دانش در ةکه باعث توسعکند می

 ،هدف از اجرای پژوهش حاضر از این رو، (.2011رحمانیان و همکاران، ) به موفقیت ورزشی بینجامد

بر موفقیت ورزشی دانشجویان ورزشکار خبره،  ،دهی ورزشیخودنظم باورهای فراشناختی واثربخشی 

 ماهر و مبتدی بود. 
 

 پژوهش شناسیروش
 رشتة ورزشی در هشته، ماهر و مبتدی خبر ورزشکاردانشجویان آماری پژوهش حاضر شامل  ةجامع

المللی بینقات آسیایی و جهانی و بکه در مسادانشجویانی تهران بود.  دولتی و آزادهای دانشگاه

که در سطح مسابقات کشوری و دانشجویی و لیگ  دانشجویانیعنوان افراد نخبه، به ،اندحضور داشته

سال  ، یک تا سهکه در رشتة ورزشی دانشجویانیعنوان افراد ماهر و اند بهدستة یک حضور داشته

 1)جونز و کاناگتون یافتندنمونه در تحقیق حضور  در جایگاه ،عنوان افراد مبتدیبه ،اندتجربه داشته

نفر  250 ،مورد نظر ةاز جامع. (2014؛ زیدآبادی و همکاران، 2011فرخی و همکاران، ؛ 2002

ها، هنامپرسشبرخی از افراد نمونه و وجود نواقص در برخی  نبودن انتخاب شدند و به دلیل پاسخگو

در برای افراد  هنامپرسش 62، در سطح خبرهبرای افراد  هنامپرسش 77) هنامپرسش 222در نهایت 

  در سطح مبتدی( انتخاب شدند.ه برای افراد نامپرسش 83و  سطح ماهر

سنجش باورهای دهی ورزشی، شناختی، خودنظمجمعیتهای هنامپرسشاز ها آوری دادهبرای جمع

 شناختی برای سنجشاطالعات جمعیت ةنامپرسشاز . استفاده شدو موفقیت ورزشی ناختی فراش

 ةو سابق جنسفعالیت بدنی،  سطح، ورزشی ةرشتنظیر سن، ها شناختی آزمودنیجمعیتهای ویژگی

 . شداستفاده  ورزش قهرمانی
استفاده شد. ( 1998رابرتز و همکاران )ادراك موفقیت  ةنامپرسش برای سنجش موفقیت ورزشی از

برای تعیین اعتبار . اندکردهبی ( در ایران اعتباریا1391فوالدیان و همکاران ) را هنامپرسشاین 

ییدی از الگوی أار عاملی تباصلی، برای تعیین اعتهای عاملی اکتشافی، از روش تحلیل عاملی مؤلفه

ب آلفای ضریهای از روشها هنامپرسشمعادالت ساختاری و برای تعیین ثبات درونی و پایایی 

ادراك  ةنامپرسشفارسی  ةنسخ داد مجدد استفاده شد. نتایج نشان آزمون ـ کرونباخ و آزمون

گرایی از اعتبار سازه، ثبات درونی و با تعیین دو مؤلفه و عامل اصلی خودگرایی و تکلیف ،موفقیت

 . ددار اعتبار و پایایی مناسبی ،هنامپرسشدار است و این پایایی مطلوبی برخور
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ریان و  دهی ورزشیخودنظم ةنامپرسشاز  دهی ورزشی در پژوهش حاضرخودنظم سنجش برای

دهی های خودنظملفهؤکه میزان و م داردال ؤسشانزده  هنامپرسشاستفاده شد. این  (1989) 1کنل

چرخشی، چهار عامل  ةبه شیو یل عاملیآمده از روش تحلدستج بهیسنجد. نتاورزشی را می

 .شده را نشان داددرونی و خودگردانی شناخته ةفکنی، انگیزخودگردانی بیرونی، خودگردانی درون

از  یدرون یهمسانیی ایب پایضراقبولی برخوردار است. ز روایی قابلدهی ورزشی اخودنظم ةنامپرسش

ترتیب در مردان و زنان ه )بهنامپرسشماده و چهار عامل در کل  شانزدهکرونباخ برای  طریق آلفای

بخش تی( رضا62/0و  79/0زنان  ترتیب در مردان وسازی )به( و نیز از طریق دونیمه67/0و  80/0

 بود 71/0تا  44/0بین  ،دهی ورزشیخودنظم ةنامپرسشن، ضرایب روایی همگرای یبود. همچن

  .(2014رحمانیان و همکاران، )

را ه نامپرسشاین . شد ستفادها 2باورهای فراشناختی ةنامپرسشاز  باورهای فراشناختی برای سنجش

دربارة  را ای که باورهای افرادمادهسیده است و از یک مقیاس خودگزارشی ( تدوین کر1997) 3ولز

 دارد که عبارتند از: مقیاسه پنج خردهنامپرسشاین . تشکیل شده است د،سنجمیتفکراتشان 

و باورهای منفی عمومی  ،شناختیحیتباورهای صال، باورهای غیرقابل کنترل، رهای نگرانی مثبتباو

 به دست آمد و شدهییدأه با استفاده از تحلیل عاملی تنامپرسش ةروایی ساز .خودهشیاری شناختی

 شد؛گزارش  درصد 93الی درصد 76ما بین ها پایایی آن با آلفای کرونباخ برای کل و زیرمقیاس

و کردند رسی پزشک بریک روان س بالینی وشنادو روان راه نامپرسشروایی و اعتبار این  ،همچنین

از طریق روش الفای  عمل شد که کردن نیمه از طریق روش دو ،به منظور سنجش انسجام درونی

زاده دستگردی ضریب همسانی درونی آن شیرین ،در ایراندست آمد. ه ب درصد 79ضریب  ،کرونباخ

 ةایایی بازآزمایی این مقیاس را در فاصلو پ 91/0وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را به

  .(2006شیرین زاده دستگردی و همکاران، )گزارش کرد  73/0 چهار هفته

ه سعی نامپرسشی را دریافت کردند و قبل از توزیع یهاگران آموزش، پرسشهاآوری دادهجمعبرای 

موقع آن حتمی و بهو برگشت ها هنامپرسششد نکات و توضیحات الزم از جمله دقت در تکمیل 

پژوهش، ة عنوان نمونشده بههای مورد نظر در بین افراد انتخابهنامپرسش ،ارائه گردد. پس از آن

آوری شدند. بعد هفته جمع دوحداکثر  ةبه فاصل ،شدههای تکمیلهنامپرسشتوزیع گردید و سپس 

آوری و ها جمعهنامپرسش، ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدیها توسط هنامپرسشتکمیل  از

 . شدند تحلیلوتجزیه

                                                           
1. Ryan & Connell 

2. Meta Cognition Questioner 

3. Wells  

http://danesh-pajuhan.blogfa.com/post/2
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 ةنسخ اس.پی.اس.اسافزار با استفاده از نرمدر دو سطح توصیفی و استنباطی، های این پژوهش داده

معیار و برای بررسی  . در سطح توصیفی از مقادیر میانگین و انحرافشدندتحلیل آماری وتجزیه 22

ضریب ران در سطح خبره و ماهر و مبتدی از کنندگان بین سه گروه ورزشکاوضعیت شرکت

 α=05/0سطح معناداری  گردید. استفاده 1رگرسیون چندمتغیره به روش ورودهمبستگی پیرسون و 

  شد.نظر گرفته  در
 

 نتایج
موفقیـت ورزشـی  و باورهـای فراشـناختی، خودتنظیمی ورزشیهای ویژگی اریمع انحراف و نیانگیم

. اسـت شـده ارائه یکشماره  ح ورزشی خبره، ماهر و مبتدی در جدولدر سطو دانشجویان ورزشکار

موفقیـت ورزشـی ورزشـکاران  و باورهـای فراشـناختی، خودتنظیمی ورزشیات نمر نیانگیم ةسیمقا

 بـه نسـبت رای شـتریب نمـرات ،مـاهر در سطوح ورزشـی خبـره و دانشجویان ورزشکار که داد نشان

  .اندهآورد دسته بمبتدی  دانشجویان ورزشکار
 

موفقیت  و باورهای فراشناختی، خودتنظیمی ورزشیهای یژگيو به مربوطی فیتوصهای افتهي -1جدول

 در سطوح ورزشی خبره، ماهر و مبتدی دانشجويان ورزشکار ورزشی

 متغیر

 ورزشکاران مبتدی ورزشکاران ماهر ورزشکاران خبره

 نیانگیم
 انحراف

 استاندارد
 نیانگیم

 انحراف

 استاندارد
 نیانگیم

 انحراف

 استاندارد

خودتنظیمی 

 ورزشی
53/101 70/26 43/97 25/38 77/95 23/14 

باورهای 

 فراشناختی
36/68 91/34 94/68 65/21 01/67 56/11 

 70/9 42/37 85/7 15/36 64/16 22/38 موفقیت ورزشی
 

 

ی رهایمتغ با موفقیت ورزشی نیب)پیرسون(  سادهی همبستگ بیضرا به مربوطهای افتهی

 دو جدول درخبره، ماهر و مبتدی  دانشجویان ورزشکار باورهای فراشناختی و تنظیمی ورزشیخود

  .است شده ارائه

 
 

 

                                                           
1  . Inter 
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باورهای  و تنظیمی ورزشیخودی رهایمتغ با موفقیت ورزشی نیب سادهی همبستگ بيضرا -2جدول

 ورزشکاردانشجويان  فراشناختی

 شناختیباورهای فرا خودتنظیمی ورزشی هایآزمودن
 R P R P 

 **001/0 83/0 **01/0 27/0 موفقیت ورزشی ورزشکاران خبره

 **001/0 84/0 **001/0 49/0 موفقیت ورزشی ورزشکاران ماهر

 **001/0 73/0 **009/0 19/0 موفقیت ورزشی ورزشکاران مبتدی

  P<01/0در سطح  یدارمعنا ** 
  

خـودتنظیمی با  موفقیت ورزشی، همبستگی بین شودمی مشاهده دوشماره طور که در جدول همان

 ،. همچنـیناسـت دارمعنـا P=01/0که در سطح  است r=27/0برابر با  ان خبرهورزشکاربرای  ورزشی

 بـا استبرابر  خبره دانشجویان ورزشکاربرای  باورهای فراشناختیبا  موفقیت ورزشیهمبستگی بین 

83/0=r  001/0که در سطح= Pمـاهر و مبتـدی دانشجویان ورزشکاربرای  ،نهمچنی. است دارمعنا، 

در و  r=73/0و  r=84/0باورهـای فراشـناختی برابـر بـا بـا  موفقیت ورزشیهمبستگی بین  ،ترتیببه

  بود.دار معنا P=009/0سطح 

 در موفقیـت ورزشـی بـا دتنظیمی ورزشیخو و باورهای فراشناختی ةچندگانی همبستگ نییتعی برا

 و شـد اسـتفاده ورود روش هبـ رهیچنـدمتغ ونیرگرسـ زه، ماهر و مبتدی اخبر دانشجویان ورزشکار

 موفقیـت ورزشـی و ،نیبـشیپ ریمتغ عنوانبه دتنظیمی ورزشیخو و باورهای فراشناختی متغیرهای

  .اندشده ارائه تا هشت سهشماره  ولاجد در ،مالك ریمتغ عنوانبه
 

 

 موفقیت ورزشی با دتنظیمی ورزشیخو و فراشناختیباورهای  متغیره چند ونیرگرس لیتحل جينتا -3جدول

 خبره ورزشکاردانشجويان  در

  شاخص 

مجموع 

 مجذورات

(SS) 

درجات 

 آزادی

(df) 

میانگین 

 (MS)مجذورات

سطح 

 معناداری

(P) 

ضريب 

همبستگی 

(R) 

ضريب 

 تعیین

(2R) 

 72/0 85/0 001/0 40/599 2 80/1198 رگرسیون

    01/6 74 71/444 ماندهباقی
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  متغیره چند ونیرگرس لیتحلضريب بتا و استاندارد  جينتا -4جدول
 

 شاخص

ضريب 

 استاندارد

 (Bبتا) 

ضريب 

  غیراستاندارد

 (Betaبتا)

ارزش 

 (Tتی)

سطح 

 (Pمعناداری )

 001/0 12/14 86/0 77/0 باورهای فراشناخت

 043/0 06/2 130/0 09/0 تنظیمی ورزشیخود

 

و  B=77/0) باورهای فراشناختیثیر متغیر أیب تا، ضرپنججدول  درشده نتایج ارائه با توجه به

12/14=t دتنظیمی ورزشیخو( و (09/0=B  06/2و=tنشان ) باورهای  هاید که متغیرندهمی

 خبره دانشجویان ورزشکار در موفقیت ورزشی داریمعناطور به توانندمی تنظیمیو خود فراشناختی
از تغییرات موفقیت  درصد 72آمده حاکی از آن است که دستهن بضریب تعییبینی کنند. پیش را

باورهای یعنی افزایش  ؛شودمی باورهای فراشناختی و خودتنظیمی تبیین ةوسیلهب ،ورزشی

 خبره دانشجویان ورزشکار در موفقیت ورزشیباعث افزایش  تنظیمی ورزشیخود و فراشناختی

 شود. می
 

 

 در موفقیت ورزشی با دتنظیمی ورزشیخو و باورهای فراشناختی چند ونیرگرس لیتحل جينتا -5جدول

 ماهر ورزشکار دانشجويان

 شاخص
مجموع 

مجذورات 

(SS) 

درجات 

آزادی 

(df) 

میانگین 

 (MSمجذورات)

سطح معناداری 

(P) 

ضريب 

 همبستگی

 (R) 

ضريب 

 تعیین

 (2R) 

مجموع 

 مجذورات

 (SS) 

 10/501 2 21/1002 رگرسیون
92/73 001/0* 85/0 71/0 

 77/6 59 91/399 ماندهباقی

 

  متغیره چند ونیرگرس لیتحلضريب بتا و استاندارد  جينتا -6جدول

 شاخص
 ضريب استاندارد بتا

(B) 

 ضريب غیراستاندارد بتا

(Beta) 

 ارزش تی

(T) 

 سطح معناداری

 (P) 

 *05/0 83/5 129/0 167/0 باورهای فراشناخت

 *001/0 51/11 813/0 855/0 تنظیمی ورزشیخود

  P<05/0در سطح  یدارمعنا *
 

 ،B=067/0) باورهای فراشناختیثیر متغیر أیب تا، ضرهفتجدول  شده درنتایج ارائه با توجه به

83/1=t دتنظیمی ورزشیخو( و (855/0=B، 51/11=tنشان ) باورهای د که متغیر ندهمی
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 را ماهر دانشجویان ورزشکار در موفقیت ورزشیتوانند می تنظیمی ورزشیخودو  فراشناختی
از تغییرات موفقیت  درصد 71آمده حاکی از آن است که دستهضریب تعیین ببینی کنند. پیش

باورهای یعنی افزایش شود. می باورهای فراشناختی و خودتنظیمی تبیین ةوسیلهورزشی ب

  شود.می ماهر ورزشکاران در موفقیت ورزشیباعث افزایش  تنظیمی ورزشیخود و فراشناختی
 

 در موفقیت ورزشی با دتنظیمی ورزشیخو و باورهای فراشناختی چند ونیرگرس لیتحل جينتا -7جدول

 مبتدی دانشجويان ورزشکار

 شاخص 

مجموع 

مجذورات 

(SS) 

درجات 

 (dfآزادی )

میانگین 

 (MSمجذورات)

سطح 

معناداری 

(P) 

ضريب 

 (Rهمبستگی )

ضريب 

تعیین 

(2R) 

مجموع 

 مجذورات 

(SS) 

 09/559 2 01/1118 رگرسیون
31/47 001/0* 73/0 54/0 

 81/11 80 23/945 ماندهباقی
 

  متغیره چند ونیرگرس لیتحلضريب بتا و استاندارد  جينتا -8جدول

 شاخص
 بتاضريب استاندارد 

(B) 

ضريب غیراستاندارد 

 (Beta) بتا
 (Pسطح معناداری ) (Tارزش تی)

 *001/0 64/9 73/0 67/0 باورهای فراشناخت

 94/0 068/0 005/0 005/0 تنظیمی ورزشیخود

  P<05/0در سطح  یدارمعنا *
 

و  B=67/0) باورهای فراشناختیثیر متغیر أیب تا، ضرهشتجدول  شده درنتایج ارائه ا توجه بهب

64/9=tدانشجویان  در موفقیت ورزشید توانمی باورهای فراشناختید که متغیر ندهمی ( نشان

 موفقیت ورزشیباعث افزایش  باورهای فراشناختیبینی کند. یعنی افزایش پیش را بتدیم کارورزش

 درصد 54آمده حاکی از آن است که دستهضریب تعیین بشود. می مبتدی دانشجویان ورزشکار در

اما متغیر خودتنظیمی شود. می باورهای فراشناختی تبیین ةوسیلهاز تغییرات موفقیت ورزشی ب

  بینی موفقیت ورزشی نیست.به پیش مبتدی قادر دانشجویان ورزشکاردر  ورزشی
 

 گیریبحث و نتیجه

دهی ورزشی بر موفقیت ورزشی ثیر باورهای فراشناختی و خودنظمأهدف از این پژوهش، بررسی ت

بود. نتایج پژوهش نشان داد افزایش باورهای فراشناختی و خبره، ماهر و مبتدی  دانشجویان ورزشکار

 .شودمی و ماهرخبره  دانشجویان ورزشکارورزشی در دهی ورزشی باعث افزایش موفقیت خودنظم
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تعامل اجتماعی  نددر پژوهشی بیان کرد( 2004و زیمرمن و همکاران ) (2015) اسوان و همکاران

 شود که منجر به موفقیت در یادگیری بازی و ورزشمی دهیبازیکنان باعث افزایش خودنظم

دهی باالتری را در ورزشکاران ( نیز وجود خودنظم2011) 1جونکر و همکارانهای افتهشود. یمی

( نیز رشد سطح انگیزشی باال و 1994) 2جوان نخبه نشان داد. نتایج پژوهش ثرکلد و برزوسکا

. این دانست آموزانضروری پیشرفت و موفقیت ورزشی دانشهای لفهؤم را ازدهی خودنظم

 دارد. پیشرفت مثبت و معناداری با موفقیت و ةدهی رابطخودنظم رندپژوهشگران اذعان دا

کنند تا بر شناخت، انگیزش و رفتار می فراگیران تالش ،دهی فرایندی است فعال که طی آنخودنظم

بیشترین شواهد را برای  ،دهی ورزشیخودنظمهای خود نظارت و آنها را تنظیم و کنترل کنند. سازه

د و با افزایش لذت از ورزش باعث پایبندی به نگذارمی ورزشکاردر اختیار  تعدیل فعالیت بدنی

عنوان مشارکت فعال دهی بهخودنظم (.2013رحمانیان و همکاران، شوند )می تمرین بدنی

و ها که نظریهدر فرایند یادگیری توصیف شده است فراشناختی، انگیزشی و رفتاری فراگیران 

دهی را خودنظم (1995) 3دهی از قبیل الگوی یادگیری پنتریچنظمالگوهای مختلف یادگیری خود

یادگیری خود  ةدارفراگیران از راهبردهای مختلف شناختی و فراشناختی برای ا ةبیشتر به استفاد

. کارکردهای اجرایی مرتبط با کارکردهای اجرایی است دهی پیچیدهظرفیت خودنظمند. نکمی تعبیر

کاری، کنترل مهاری، از  ةدر حافظ به آن رسانی و نظارت بر اطالعات مربوطروزبه عبارتند از:اصلی 

ریزی، جمله خودکنترلی )بازداری رفتاری( و تداخل کنترل )توجه انتخابی و مهار شناختی(، طرح

و همکاران،  4)لتو ذهنیهای پذیر بین وظایف متفاوت و یا چیدمانریزی و تعویض انعطافبرنامه

. این عملکردها حاصل کنترل شناختی هستند که افراد را قادر به حفظ (2013؛ دیاموند، 2003

و تطابق آن با رفتارهای مختلف پذیری رفتار مدت و انعطافطوالنیهای اهداف در سراسر دوره

تا حدودی توانایی کنترل  ،. بنابراین(2006، 5؛ براور و برچ2001)بوتوینیچ و همکاران، کنند می

که  پژوهشگران معتقدند افرادیکند. می دهی را ایجادظرفیت خودنظم ةزمین ،شناختی

دهی بهتری دارند، تعامل بیشتری در رفتارهای سالم دارند و در اجرای مقاصد خود در خودنظم

  (.2009کیم و همکاران، ترند )فعالیت بدنی موفق

ره و ماهری که پژوهش حاضر نشان داد ورزشکاران خبهای یافته ،طور که اشاره شدهمان

فراشناخت دستیابی به موفقیت ورزشی پیشرو هستند. ر خودتنظیمی و فراشناخت باالتری دارند، د

                                                           
1. Jonker  

2. Threkeld and Brzoska. 

3. Pintrich  

4. Lehto 

5. Braver and Barch  



 1395ر و تابستان بها، 10شماره  تربیتیپژوهش در ورزش                                                                         92

سازی تداوم چالش )برای خاموش عبارتند از:یندهاست که افر برخی دهی ازمثبت یک توالی خودنظم

یز بد جلو برود، چداند که اگر واقعًا همهمثال، ورزشکار در هنگام شکست در مسابقات ملی می

از واکنش سریع  پرهیزعنوان نشانه، رود(، تفسیر احساسات خود بهاش فرو میمعموالً در افکار منفی

داند که در میدان عنوان مثال، بازیکن میو تنظیم ذهن برای حل مسئله و تمرکز بر تکلیف )به

طور عقالنی ارزیابی کند( و  بینی را بهشدن، شرایط غیرقابل پیشمسابقه بهتر است به جای مضطرب

رسد مشکلی پذیر و عملی )مثالً هنگامی که به نظر میمراتب اهداف انعطافتنظیم سلسله

کیم و  تر است(.داند که تنها راه، تقسیم آن به مشکالت کوچکشدنی نیست، ورزشکار میبرطرف

ر راهبردهای فراشناختی ثیأت ةدر بررسی نحو( 2015و کاراگادینس و همکاران )( 2009) 1همکاران

ثیر بر أای با تکه استفاده از راهبردهای فراشناختی در یک بازی ورزشی رایانهبر موفقیت نشان دادند 

 ةدر هم بینی کند.پیش آموزان راشی دانشتواند موفقیت ورزمی اجتماعی، ةلئتوانایی حل مس

دهد که می و فراشناختی تشکیل دهی را راهبردهای شناختیاصلی رویکرد خودنظم ةهستها نظریه

همخوانی دارد و فراشناخت و ها حاضر، نتایج افراد نخبه و ماهر با این نظریه در پژوهش

اما در افراد مبتدی این مورد  ؛ثیر داشته استأدهی در موفقیت ورزشکاران ماهر و نخبه تخودنظم

بینی موفقیت ورزشی نبود ه پیشدهی قادر بفقط در باورهای فراشناختی دیده شد و متغیر خودنظم

 بعدی باشد. های ای برای مطالعات و پژوهشتواند پایهمی لهئکه این مس

ثیر أ، ضروری است تاستورزشی با یکدیگر متفاوت های و فعالیتها که ماهیت ورزش از آنجا 

ثیر أو ت گردد صورت جداگانه بررسیمتفاوت بههای دهی در ورزشباورهای فراشناختی و خودنظم

 ،در ورزش دهیهمچنین با توجه به اهمیت باورهای فراشناختی و خودنظمآنها گزارش شود. 

شود اهتمام بیشتری به منظور آموزش و شناساندن آنها به ورزشکاران صورت گیرد. با می پیشنهاد

ن توامی آموزاندهی و تنظیم اهداف به دانشبنی بر آموزش خودنظممتحقیقات وجود توجه به 

دهی خودنظمبه توان می افزایش دارد وو دهی قابلیت ارتقا گونه استدالل کرد که خودنظماین

بهتر است در  ،. در نهایتآن را در فرد توسعه دادتوان می عنوان یک مهارت نگریست که با آموزشبه

ی ورزشی که به منظور افزایش راهبردهاهای آینده به بررسی و تبیین پروتکلهای پژوهش

پرداخته شود تا در نتیجه به بهبود عملکرد موفقیت  اند،پدید آمدهدهی فراشناختی و خودنظم

 ورزشی دست یابیم. 

 
  

                                                           
1. Kim  
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Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of self-regulation and Meta 

cognition beliefs on sporting success of elite, expert and beginner athletes. Statistical 

society consisted of 22 athletes of 8 sport fields in Tehran. In order to collect data, we 

used demographic, self-regulation, Meta cognition beliefs & sporting success 

questionnaires. Data analyzed with person correlation and multiple regression. The 

results of Pearson correlation showed that there is a significant positive correlation 

between sporting success with sports self-regulation (r=0.27) and Meta cognition beliefs 

(r=0.83) for elite athletes (P<0.05). The correlation of expert and novice athletes for 

sporting success & Meta cognition beliefs was r=0.74 and r=0.73 in P<0.05 significant. 

Variable impact factors of meta cognition beliefs (B=0.77 and t=14.12) and sporting 

self-regulation (B=0.09 and t=2.06) show that meta cognition beliefs variable with 

99.9% confidence and self-regulation of sports with 99.95 percent can confidently 

predict sporting success in elite athletes Variable impact factors of meta cognition 

beliefs (B=0.07, t=1.91) and sporting self-regulation (B=0.056 & t=11.51) show that 

meta cognition beliefs variable with 99.5% confidence and sporting self-regulation with 

99% confidence can successfully predict expert athletics. Variable impact factors of 

Meta cognition beliefs (B=0.67 & t=9.64) show that Meta cognition beliefs with 99.9% 

confidence can predict beginner athletic success. Therefore, it can be concluded that 

increasing the Meta cognition beliefs and self-regulation of sport will be cause expert 

athletic success. But self-regulation in beginner athletic is not able to predict the sporting 

success. 
 

Keywords: Meta Cognition Beliefs, Self-Regulation of Sports, Sporting Success, 

Student 
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