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چکیده 

هدف اساسی این پژوهش بررسی تاثیر خود گفتاری و دریافت بازخورد در افزایش سطح یادگیری مهارت های 
مکانیک  رشته  فنی  کاردان  دانشجویان  کلیه  شامل  آماری  جامعه  است.   مکانیک  رشته  دانشجویان  حرکتی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن بودند که در نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1390درس انتقال قدرت 
اتوماتیک را اخذ کرده بودند. از جامعه فوق 36 نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی 
و لیست حضور و غیاب استاد، انتخاب شده و در 4 سلول به طور تصادفی جایگزین شدند. روش تحقیق از نوع 
نیمه آزمایشی، طرح عاملی تصادفی شده همراه با پیش آزمون بود. ابزار سنجش یک پرسش نامه محقق ساخته 
و یک سیاهه مشاهده  محقق ساخته هر دو بر اساس جدول هدف – محتوای درس مذکور بود که پایایی آن ها 
بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 75/. و 83/. به دست آمد. پس از تحلیل واریانس چند متغیره به نتایج زیر 
رسیدیم :1- خودگفتاری و بازخورد در سطح 95% اطمینان  )p>05/0( منجر به افزایش سطح یادگیری دانش 
شناختی شده، ولی این دو متغیر مستقل در سطح 95% باهم تعاملی نشان ندادند.2- خودگفتاری و بازخورد در 
سطح 95% اطمینان )p>05/0 (  منجر به افزایش سطح یادگیری مهارت حرکتی شده، ولی تعامل خودگفتاری 
در  بازخورد  و  نداشتند. 3- خودگفتاری  مهارت حرکتی  یادگیری  بر  تاثیری  هم  با  در سطح %95  بازخورد  و 
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سطح95% اطمینان منجر به افزایش سطح یادگیری فنی )ترکیب خطی یادگیری دانش شناختی و یادگیری 
مهارت حرکتی( شده است. ولی تعامل این دو در سطح 95% بر یادگیری فنی تاثیری نداشته است.

مقدمه

بدون شک همه  پیشرفت های شگفت انگیز دنیای کنونی زاده  یادگیری انسان است. دوام و بقاي انسان 
در جهان امروزه از طریق ایجاد و کشف راه های جدید آموزش و یادگیری میسر است، به همین دلیل در مراکز 
آموزشی بیشتر از سایر سازمان ها نیازمند محک زدن عادت ها و رویه های گذشته ایم تا بتوانیم راه های جدید 
ایجاد یادگیری را بیابیم. یادگیری نه فقط در حیطه شناختی بلکه در حیطه های عاطفی و روانی- حرکتی نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. یادگیری حرکتی در رشته های ورزشی حرف اول را می زند و برای رسیدن به 
قهرمانی در این رشته ها اصل و اساس کار است. در امور نظامی هم مهارت حرکتی بسیار مهم می باشد واین امر 
در مطالعات هدفمندی بررسی شده است. توجه به مهارت حرکتی و مطالعه  آن در ورزش و امور نظامی توانسته 
است فرآیند آموزش در این دو را بهبود بخشیده و نتایج بهتری در ارزشیابی آنان به دست آورد. از طرفی در 
رشته های مهندسی«انجام عمل« مد نظر است؛ یعنی در رشته هایی نظیر مکانیک، عمران، معماری و ... باید 
داشتن مهارت حرکتی مهم باشد؛ چرا که دانشجو عالوه بر دانش شناختی مربوط به موضوعی باید بتواند چیزی 
را بسازد، قطعه ای را بسازد و باز و بست کند و فرآیند منظمی را طی کند و این ها مستلزم یادگرفتن مهارت 
حرکتی است. به همین دلیل به دنبال پاسخ به این پرسش برآمدم که آیا عوامل موثر دریادگیری مهارت های 
حرکتی ورزشی و امور نظامی می تواند سطح یادگیری مهارت های حرکتی دانشجویان مهندسی را هم افزایش 
دهد؟ بدین ترتیب آیا می توان طی راهکارهایی فرآیند آموزش را بهبود بخشید و یادگیری ماندگارتر و بهتری 

را در دانشجویان مهندسی ایجاد کرد؟
انسان  وقتی  می خورد.  به چشم  بشر  زندگی  جنبه های  تمام  در  و  است  زندگی  کلید  که حرکت  دانیم  می 
یک فعالیت هدفدار انجام می دهد، به طور نامحسوسی حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی را با هم 
هماهنگ می سازد و طی آن محیط پیرامون تغییر یافته و موقعیت جدیدی به وجود می آید. از این رو شناخت 

حرکت در یادگیری نقش مهمی ایفا کرده و یادگیری با نوعی حرکت آغاز می شود.
یادگیری حرکتی اساس زندگی و فعالیت انسان را پی می ریزد و به معنی کسب یک مهارت یا باز آموزی 

مهارت با استفاده از تمرین می باشد)دیسیتی1996،1(.
مهارت قابلیتی است که با اطمینان معین وصرف حداقل انرژی یا زمان کاری به نتیجه برسد)گاتری2 به نقل 
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از اشمیت1991،1(. برای تعیین میزان یادگیری مهارت حرکتی می توان هم طی آموزش به ارزشیابی پرداخت 
و هم از آزمون نگه داری استفاده کرد.

هر مهارت عالوه بر این که درگیر مسائل شناختی است، باید حداقل حرکت را به وجود آورد و هر مهارت 
و  زاده  نمازی  1991،ترجمه  ست)اشمیت،  ا  شناختی  دانش  به  وابسته  که  نیازدارد  گیری  تصمیم  به  حرکتی 

موسوی،376(.
عوامل موثر بر یادگیری مهارت حرکتی عبارتند از:خودگفتاری، بازخورد، تمرین، مشاهده الگوی یادگیری و 
جز آن)صالح صدق پور،1387(.خودگفتاری یعنی ایجاد شرایطی که دانشجو بتواند در آن شرایط در حین تمرین 
تمامی مراحل پیش از اجرا و در حین اجرا را بازگو کند و به عنوان یک مشارکت کننده فعال در یادگیری قلمداد 
قرار  یادگیرنده  اختیار  در  به واسطه اطالعی که  بازخورد  یادگیرنده مدیریت شود.  رفتار  این طریق  از  تا  شود 
می دهد، می تواند یادگیری مهارت حرکتی را بهبود بخشد. بازخورد از طریق ارائه راهنمایی، خطای یادگیرنده را 

کاهش داده و منجر به اصالح رفتار وی می شود.
از طرفی با توجه به تعریف بسیار مشهور یادگیری مبنی بر تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری در نتیجه تمرین 
تقویت شده)سیف،1389( می بینیم که یادگیری به توان رفتاری تاکید کرده است و توان رفتاری یعنی ایجاد 
حرکت. در پژوهش حاضر مهارت باز و بست گیربکس های اتوماتیک که شامل دانش شناختی مربوط به آن و 

مهارت حرکتی باز و بست، است مورد ارزیابی تحت دو متغیر مستقل خودگفتاری و بازخورد قرار گرفته است.
آموزش مهارت های حرکتی در رشته های فنی – مهندسی بسیار مسئله آفرین است. باید راهکارهایی برای 
بهبود شرایط و وضعیت یادگیری مهارت های حرکتی در این گونه موارد وجود داشته باشد که بتواند با کم کردن 
انجام  انرژی مصرفی، یادگیری اصولی و ماندگارتری را ایجاد کند. اگر چه طبق آنچه پژوهشگران  هزینه و 
داده اند، می دانیم که خودگفتاری و بازخورد بر روند یادگیری مهارت حرکتی تاثیر مناسبی دارد؛ اما تا کنون 
تاثیر متقابلشان بر هم در رشته های  اثر این دو بر یادگیری مهارت های حرکتی و  مطالعه  تکمیلی در مورد 

فنی - مهندسی انجام نشده است. لذا در پی آنیم که فرضیه های زیر را بررسی کنیم.
خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بریادگیری دانش شناختی  تاثیر دارد.

ارائه بازخورد به دانشجویان در یادگیری دانش شناختی تاثیر دارد.
تعامل باز خورد و خود گفتاری بر یادگیری دانش شناختی تاثیر دارد.

خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بر یادگیری مهارت تاثیر دارد.
ارائه بازخورد به دانشجویان در یادگیری مهارت تاثیر دارد.

تعامل باز خورد و خود گفتاری بر یادگیری مهارت تاثیر دارد.

1. schmidt 
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خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بر تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت مربوط به آن تاثیر دارد.  
ارائه بازخورد به دانشجویان در تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت تاثیر دارد.

تعامل بازخورد و خودگفتاری در تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت تاثیر دارد.
در این راستا آگران و مارتال1)1991( نشان دادند که خودگفتاری بر مهارت حرکتی منطبق کردن دو جسم 
مشابه در بین 32 کودک در سطح 95% اطمینان تاثیر مثبت دارد. ولف و همکارنش 2)2002( اثرات بازخورد 
را روی مهارت حرکتی ورزش والیبال بررسی کرده و نشان دادند دقت عملکردی گروه بازخورد گیرنده بهتر 
از گروه بدون بازخورد است. صالح صدق پور)1387( نشان داد یادگیری حرکتی یک تمرین تنظیم موتور با 
اطمینان 95% از خودگفتاری و بازخورد تاثیر می پذیرد. مرادی)1388( تاثیر مثبت خودگفتاری را در سطح %95 
اطمینان در بهبود مهارت های  غذا خوردن کودکان عقب افتاده گزارش داد و احسانی نوری)1388( تاثیر مثبت 

ارائه بازخورد را در سطح 95% اطمینان در اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پرتاب دارت گزارش داد.
روش پژوهش

روش تحقیق در پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع »طرح های عاملی با جایگزینی کامال تصادفی همراه با 
پیش آزمون » می باشد. آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند 

تا با اجرای آزمایش و تحلیل داده ها به بررسی اثر های متغیر های اصلی و متقابل بپردازیم.

A2A1

Y1                                                          Y2
                                       

       Y1                                     Y2     B1

Y1                                           Y2   
Y1                                                                        Y2B2

A1 : سطح اول از متغیر مستقل اول، وجود خودگفتاری.
A2 : سطح دوم از متغیر مستقل اول، عدم خودگفتاری.

B1: سطح اول از متغیر مستقل دوم، وجود باز خورد.
B2 : سطح دوم از متغیر مستقل دوم، عدم بازخورد.

Y1 : اندازه متغیر وابسته اول، نمره مربوط به دانش شناختی.

1. Ageran.M.&Martella.R.C
2. Wuif
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Y2 : اندازه متغیر وابسته دوم، نمره مربوط به مهارت حرکتی.
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کاردان فنی اتومکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن بود که در 
نفر  اند که طی فهرست 70  را اخذ کرده  اتوماتیک »  ترم اول تحصیلی 1391-1390 درس »انتقال قدرت 
بودند که با روش تصادفی ساده 36 نفر به قرار هر سلول 9 نفر انتخاب شدند. سپس پیش آزمونی گرفته شد 
که دانشجویان هیچ نمره ای را از پیش آزمون کسب نکردند. استادان گروه به تدریس سر فصل های آموزشی 
پرداختند و بعد از آن برای هر آزمودنی 4 جلسه تمرین در نظر گرفته شد که هر جلسه به مدت 30 دقیقه به 
طول می انجامید. در گروه های خودگفتاری برای اطمینان از انجام خود گفتاری دو آزمودنی به مدت 60 دقیقه 
تمرین می کردند که هر کدام به مدت 30 دقیقه تمرین را با صدای بلند برای هم گروهی خود تشریح می کردند. 
در گروه های ارائه بازخورد، استادان کارگاه ها و تکنسین ها در زمان تمرین حضور داشتند و راهنمایی های الزم 
را به آزمودنی ها ارائه می دادند. در تمام جلسات برای سنجش دانش شناختی یک امتحان کتبی 10 دقیقه ای 
اخذ می شده است که مطابق جدول هدف – محتوای درس و از روی منبع درس یعنی کتاب »اصول و مبانی 
گیربکس های اتوماتیک« بوده است.  پس از اتمام 4 جلسه تمرین، جلسات پس آزمون صورت گرفت. به عنوان 
ارزیابی دانش شناختی یک آزمون 40 دقیقه ای 20 سوالی از کتاب منبع و سپس آزمون مهارت حرکتی با توجه 
به »سیاهه مشاهده« انجام پذیرفت. »سیاهه مشاهده« توسط دو استاد به طور مجزا نمره دهی شد تا خطای 
آن کاهش یابد. آزمون »سنجش و ارزیابی دانش شناختی« طبق جدول هدف – محتوا و طی جلسات گروه 
مکانیک طرح ریزی شده بود که پایایی آن با نرم افزار spss و با توجه به آزمون آلفای کرونباخ 0/75 به دست 
آمد و “سیاهه مشاهده” نیز در جلسات گروه مکانیک با توجه به جدول هدف – محتوا طرح ریزی و بررسی شده 
بود که آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار spsss پایایی آن را 0/83 گزارش داد. پس از آن با توجه به داده های 
به دست آمده در دو بخش آمار توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با استفاده از 
تجزیه و تحلیل چند متغیره واریانس)MANOVA ( به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. برای اطمینان از 
برقراری مفروضه های مانوآ از آزمون باکس و لوین مدد جستیم. اگر فرض صفر تساوی ماتریس ها پذیرفته شود، 

یعنی کوواریانس ها همگن اند و می توان آزمون تجزیه و تجلیل چند متغیره را به کار برد. 
تدول آزمون آاي  درآاره تساوو ماتري  هاو يووقرياا 

8/016ام باکس

F0/786نسبت

9درجه آزادی اول
10434/954درجه آزادی دوم

0/630معنی داری



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال، چهارم، شماره دوم، زمستان 1391 150

چون نسبت F در سطح 95% اطمینان معنی دار نیست، همگنی کوواریانس ها برقرار است.
برای بررسی همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده می کنیم.

تدول آزمون رويس درآاره تساوو وقرياا  هاو مرآوط آه هر متغير وقآسته

Fمعنی داریدرجه آزادی دومدرجه آزادی اولنسبت
0/5193310/672دانش شناختی

2/0433310/128مهارت فنی

چون نسبت های F برای هر دو متغیردرسطح 95% اطمینان معنی دار نبوده است، بنابراین واریانس ها ی هر 
دو متغیر وابسته تقریبا مساوی بودند؛ پس همگنی واریانس ها برقرار است. این همگنی واریانس ها به کار گیری 

آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره را تقویت می کند.
جدول مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیر های خودگفتاری و بازخورد به تفکیک گروه های آزمایشی

حجم نمونهانحراف معیارمیانگینبازخوردخودگفتاری

دانش شناختی  

دارددارد
ندارد

جمع کل

13/75
9/8889

11/7059

2/25198
2/42097
3/01589

8
9

17

ندارد
دارد

ندارد
جمع کل

10/7778
6/4444
8/6111

2/90593
2/45515
3/43235

9
9

18

جمع کل
دارد

ندارد
جمع کل

12/1765
8/1667

10/1143

2/96301
2/95555
3/55438

17
18
35

مهارت فنی

دارد
دارد

ندارد
جمع کل

16/8750
13/2222
14/9412

1/64208
3/03223
3/05104

8
9

17

ندارد
دارد

ندارد
جمع کل

13/7778
6/4444

10/1111

2/04803
3/50397
4/68902

9
9

18

جمع کل
دارد

ندارد
جمع کل

15/2353
9/8333

12/4517

2/41168
4/71855
4/62311

17
18
35

گروه های  تفکیک  به  مکانیک  دانشجویان  آزمون  دو  هر  نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین  جدول  این  در 
آزمایشی جهت بررسی دقیق تر نتایج بیان شده است.
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فرضيه اول: خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بریادگیری دانش شناختی  تاثیر دارد.
تدول شا ص هاو آمارو تحليل وقرياا  عاملا مرآوط آه تاحير متغير  ودیدتارو آر دقاا شنا تا

معنی دارینسبتFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات
89/833189/83314/0530/001خودگفتاری

چون نسبت F در سطح 95% اطمینان معنی دار است، فرض صفر رد می شود؛ به عبارت دیگر خودگفتاری 
دانشجویان در حین تمرین بر دانش شناختی مربوط به مهارت حرکتی تاثیر دارد.

فرضيه دوم: ارائه بازخورد به دانشجویان در یادگیری دانش شناختی تاثیر دارد.
آر دقاا  آاز ورد   قرقئه  متغير  تاحير  آه  وقرياا  عاملا مرآوط  تدول شا ص هاو آمارو تحليل 

شنا تا
معنی دارینسبتFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

146/5071146/50722/9190/000بازخورد

چون نسبت Fدر سطح 95% اطمینان معنی دار است، فرض صفر رد می شود؛ به عبارت دیگر ارائه بازخورد 
به دانشجویان در حین تمرین بر دانش شناختی مربوط به مهارت حرکتی تاثیر دارد.

فرضيه سوم: تعامل باز خورد و خود گفتاری بر یادگیری دانش شناختی تاثیر دارد.
تدول شا ص هاو آمارو تحليل وقرياا  عاملا مرآوط آه تاحير تعامل آاز ورد و  ودیدتارو آر 

دقاا شنا تا

معنی دارینسبتFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات
0/48710/4870/0760/784تعامل بازخورد و خودگفتاری

حال با توجه به اطالعات مندرج در جدول می توان دریافت که چونF در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار 
نبوده است و از طرفی sig=784/0  شده است،  بنابراین  فرض صفر تایید می شود. به عبارت دیگر تعامل باز 

خورد و خود گفتاری بردانش شناختی مربوط به یادگیری مهارت حرکتی تاثیر ندارد.
فرضيه چهارم: خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بر یادگیری مهارت تاثیر دارد.

مهارت  آر  متغير  ودیدتارو  تاحير  آه  مرآوط  عاملا  وقرياا   تحليل  آمارو  شا ص هاو  تدول 
ذريتا

معنی دارینسبتFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات
212/7611212/76129/4170/000خودگفتاری

چون نسبت Fدر سطح 95% اطمینان معنی دار است، فرض صفر رد می شود؛ به عبارت دیگر خودگفتاری 
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دانشجویان در حین تمرین بر مهارت حرکتی تاثیر دارد.
فرضيه پنجم: ارائه بازخورد به دانشجویان در یادگیری مهارت تاثیر دارد.

تدول شا ص هاو آمارو تحليل وقرياا  عاملا مرآوط آه تاحير متغيرآاز ورد آر مهارت ذريتا
معنی دارینسبتFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

212/7611212/76129/4170/000بازخورد
بازخورد  دیگر  عبارت  به  می شود؛  رد  صفر  فرض  است،  دار  معنی  اطمینان   %95 سطح  Fدر  نسبت  چون 

دانشجویان در حین تمرین بر مهارت حرکتی تاثیر دارد.
فرضيه ششم: تعامل باز خورد و خود گفتاری بر یادگیری مهارت تاثیر دارد.

تدول شا ص هاو آمارو تحليل وقرياا  عاملا مرآوط آه تاحير تعامل آاز ورد و  ودیدتارو  آر 
مهارت ذريتا

معنی دارینسبتFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات
29/556129/5564/0870/052تعامل بازخورد و خودگفتاری

حال با توجه به اطالعات مندرج در جدول می توان دریافت که چونF در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار 
نبوده است و از طرفی sig=052/0  شده است،  بنابراین  فرض صفر تایید می شود. به عبارت دیگر تعامل باز 

خورد و خود گفتاری بر مهارت حرکتی تاثیر ندارد.
فرضيه هفتم:خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بر تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت مربوط به 

آن تاثیر دارد.  
تدول  فاه تحليل وقرياا  چندمتغيره مرآوط آه تاحير متغير مستقل  ودیدتارو آر ترييب  دا 

دقاا شنا تا و مهارت ذريتا
معنی داریدرجه آزادی خطادرجه آزادی مفروضنسبتFاندازهروشاثرمتغیر مستقل

خودگفتاری

0/54718/092300/000اثر فیالیی
0/45318/092300/000المبدای ویلکس

1/20918/092300/000اثر هتلینگ
1/20918/092300/000بزرگ ترین ریشه روی

با توجه به برقراری فرض همگنی واریانس و کوواریانس در پژوهش حاضر، اثر فیالیی مناسب ترین و دقیق 
ترین آزمون برای بررسی این فرضیه است. بنابراین با توجه به اطالعات جدول میتوان دریافت که نه تنها اثر 
فیالیی بلکه بقیه آزمون ها نیز در سطح p( %95>01/0( معنی دار بودند.از طرفی  چون آزمون های المبدای 
ویلکس و اثر هتلینگ نیز معنی دار شدند، توان آزمون باالیی نیز داریم. این بدان معنی است که می توان دریافت 
که خودگفتاری بر ترکیب خطی بین متغیروابسته دانش شناختی و مهارت حرکتی موثر بوده است. به عبارت 
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دیگر خودگفتاری منجر به یادگیری فنی درس گیربکس اتوماتیک شده است. البته فرضیه های یک و دو نیز 
این فرضیه را حمایت می کنند.

فرضيه هشتم:ارائه بازخورد به دانشجویان در تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت تاثیر دارد.
تدول  فاه تحليل وقرياا  چندمتغيره مرآوط آه تاحير متغير مستقل آاز ورد آر ترييب  دا 

دقاا شنا تا و مهارت ذريتا
معنی داریدرجه آزادی خطادرجه آزادی مفروضنسبتFاندازهروشاثرمتغیر مستقل

بازخورد

0/62024/482300/000اثر فیالیی
0/3824/482300/000المبدای ویلکس

1/63224/482300/000اثر هتلینگ
1/63224/482300/000بزرگ ترین ریشه روی

با توجه به اطالعات جدول می توان دریافت اثر فیالیی در سطح p( %95>01/0( معنی دار است.از طرفی  
چون آزمون های المبدای ویلکس و اثر هتلینگ نیز معنی دار شدند، توان آزمون باالیی نیز داریم. این بدان 
معنی است که می توان دریافت که بازخورد بر ترکیب خطی بین متغیروابسته دانش شناختی و مهارت حرکتی 
موثر بوده است. به عبارت دیگر خودگفتاری منجر به یادگیری فنی درس گیربکس اتوماتیک شده است. البته 

فرضیه های یک و دو نیز این فرضیه را حمایت می کنند.
فرضيه نهم:تعامل بازخورد و خودگفتاری در تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت تاثیر دارد.

تدول تحليل وقرياا  چندمتغيره مرآوط آه تاحيرتعامل متغيرهاو  ودیدتارو و آاز ورد آر ترييب 
 دا دقاا شنا تا و مهارت ذريتا

معنی داریدرجه آزادی خطادرجه آزادی مفروضنسبتFاندازهروشاثرمتغیر مستقل

تعامل خودگفتاری و 
بازخورد

0/1171/982300/156اثر فیالیی
0/8831/982300/156المبدای ویلکس

0/1321/982300/156اثر هتلینگ
0/1321/982300/156بزرگ ترین ریشه روی

با توجه به اطالعات جدول می توان دریافت که اثر فیالیی در سطح 95 درصد اطمینان )p<0/01( معنی دار 
نبود.این بدان معنی است که می توان دریافت که تعامل خودگفتاری و بازخورد بر ترکیب خطی بین متغیروابسته 
دانش شناختی و مهارت حرکتی موثر نبوده است. به عبارت دیگر تعامل خودگفتاری و بازخورد منجر به یادگیری 
فنی درس گیربکس اتوماتیک نشده است. البته فرضیه های سوم و ششم نیز همین نتیجه را حمایت می کنند. 
زیرا تعامل دو متغیر مستقل بر هیچ کدام از متغیر های وابسته تاثیر نداشته است و این متغیر ها به طور مستقل 

بر مهارت حرکتی دانشجویان در درس گیربکس اتوماتیک تاثیر گذاشته اند.
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نتیجه گیری

بر  تمرین  حین  در  دانشجویان  “خودگفتاری  که  داد  نشان  یک   شماره  فرضیه  بررسی  با  حاضر  پژوهش 
دانش شناختی مربوط به مهارت حرکتی تاثیر داشته است.” این بدان معنی است که در هر کوشش تمرینی، 
یادگیری دانش شناختی در حافظه یادگیرنده بهتر ومعنادارتر رخ داد و در نتیجه توانایی آزمودنی ارتقا پیدا کرده 
و سطح یادگیری دانش شناختی افزایش یافته است.  از طرفی با توجه به تایید  فرضیه شماره چهار مبنی بر 
این که “خوگفتاری دانشجویان در حین تمرین بر یادگیری مهارت تاثیر دارد” می توان عامل )متغیر( مستقل 
خودگفتاری را در افزایش سطح یادگیری دانش شناختی و مهارت موثر دانست. یعنی خودگفتاری، به کار گیری 
کنترل محرکی را برای توسعه مهارت ها، توسط ایجاد نشانه های کالمی اضافه، ارائه می کند. پس می توان با 
افزایش فرصت هایی برای  خودآموزی دانشجویان از طریق خودگفتاری به بهبود روند آموزش و باالبردن سطح 

یادگیری دانشجویان پرداخت.
و  آگران  و  جانسون2)1980(  و  ویتمن  بورگیو،  و  سالزبرگ1)1987(  و  آگران  پژوهش  مشابه  نتیجه  این   

همکارن)1990( و صالح صدق پور)1387( و رهاوی )1388( بود.
از سویی دیگر مهم ترین هدف  ارائه بازخورد، که دیگر متغیر مستقل این پژوهش است، کاهش خطا از طریق 
ارائه راهنمایی به دانشجو در حین تمرین می باشد. به ویژه در تمرین های اولیه ارائه راهنمایی بسیار مهم است؛ 
زیرا راهنمایی موجب می شود تا جنبه های اصلی یادگیری مهارت مشخص شود و یک دیدگاه کلی و گشتالتی 
به دانشجو ارائه شود و او به سویی سوق داده شود تا برای اجرای کامل مهارت تالش کند)اشمیت،1991،ترجمه 

نمازی زاده و موسوی، 1376(.
در پژوهش حاضر با بررسی فرضیه های دوم و پنجم مبنی بر بررسی تاثیر ارائه بازخورد بر دانش شناختی و 
مهارت، می بینم که ارائه بازخورد به عنوان یک متغیر مستقل توانسته است بر دانش شناختی  تاثیر داشته باشد 
و مهارت را هم تحت تاثیر قرار دهد. یعنی ارائه بازخورد توانسته است تاثیری مثبت بر افزایش یادگیری دانش 
شناختی مربوط به مهارت حرکتی و همچنین بر مهارت داشته باشد و فرضیه های دوم و پنجم تایید شوند. این 
نتیجه همسو با نتایج تحقیقات سوئینن،اشمیت، نیکلسون3)1990( و لی و همکاران4)1990( و همچنین هوجز5 

)2001( و صالح صدق پور)1387( و احسانی نوری)1388( و نزاکت الحسینی)1388( بود.
نکته جالب توجه این است که با نگاهی بر فرضیه  سوم می بینیم که »تعامل بازخورد و خودگفتاری« بر 

1. ageran & sarlsberg 
2. burgio & batman & johnson
3. swinnen & schmidt & nikelson  
4. lee & etal
5. hoedgs
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یادگیری دانش شناختی مربوط به مهارت باز و بست گیربکس تاثیری ندارد. بدین معنا که هر کدام به تنهایی 
می توانند  بر افزایش سطح یادگیری دانش شناختی تاثیر بگذارند؛ اما تعامل آن ها بر افزایش یادگیری تاثیری 
ندارد؛ پس می توان در هر دوره آموزش از یکی از این دو متغیر مستقل برای افزایش یادگیری دانش شناختی، 
بسته به شرایط  یادگیری و نوع آموزش بهره جست. از طرفی با توجه به فرضیه ششم در می یابیم که »تعامل 
بازخورد و خودگفتاری« بر یادگیری مهارت باز و بست گیربکس اتوماتیک نیز تاثیری ندارد. یعنی اگر چه هر 
کدام از متغیر های مستقل بازخورد و خوگفتاری بر افزایش یادگیری مهارت  تاثیر داشته و باعث افزایش سطح 
یادگیری مهارت می شده است؛ اما تعامل شان تاثیری بر افزایش سطح یادگیری مهارت نداشته است و این 
متغیرها مستقل از یکدیگر بودند؛ پس همدیگر را تقویت و یا بازداشت نکرده اند. پس همان طور که ذکر آن 
رفت، با توجه به نتیجه های به دست آمده از این پژوهش مي توان از یکی از متغیرهای مستقل برای افزایش 
صدق  صالح  پژوهش  با  همسو  نتیجه  این  کرد.  استفاده  آموزش  شرایط  به  توجه  با  مهارت  یادگیری  سطح 

پور)1387( می باشد.
در فرضیه های هفتم و هشتم و نهم تاثیر »خودگفتاری«، »بازخورد« و »تعامل خودگفتاری و بازخورد« بر 
ترکیب خطی دو متغیر وابسته ما یعنی دانش شناختی و مهارت حرکتی سنجیده شد. به نظر می رسد ترکیب 
خطی بین دانش شناختی و مهارت حرکتی، خود یک متغیر پنهان)مکنون( است که می توان نام آن را »مهارت 
فنی« گذاشت، زیرا مهارت فنی هم مربوط به دانش شناختی و هم مرتبط با مهارت حرکتی باز و بست گیربکس 
است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه هفتم که حاکی از تاثیر خودگفتاری بر ترکیب خطی دانش شناختی و 
مهارت حرکتی بود،  تایید شد. اطالع به دست آمده به این معناست که  یادگیری مهارت فنی افزایش یافته 

است. البته با توجه به فرضیه های یک و چهار تایید این فرضیه انتظار می رفت. 
در فرضیه  هشتم به بررسی تاثیر بازخورد بر ترکیب خطی دانش شناختی و مهارت حرکتی پرداختیم که این 
فرضیه  نیز تایید شد. بنا به عبارتی ارائه بازخورد بر ترکیب خطی دانش شناختی و مهارت حرکتی تاثیر داشته 
است. که البته با نگاهی بر فرضیه های دوم و پنجم انتظار می رفت این فرضیه هم تایید شود. پس می توان نتیجه 

گرفت که خودگفتاری و ارائه بازخورد بر افزایش سطح یادگیری مهارت فنی تاثیر داشته است.
فرضیه نهم به بررسی  تعامل خودگفتاری و بازخورد با ترکیب خطی دانش شناختی و مهارت حرکتی پرداخته 
است. طبق محاسبات انجام شده تعامل این دو بر ترکیب خطی تاثیری نداشته است. این اطالع حاکی از آن 
اثر  وابسته  بر ترکیب خطی متغیرهای  تنهایی  به  تاثیر گذاری، متغیرهای مستقل، هر کدام  از نظر  است که 
گذاشته و تعامل آن در یادگیری مهارت فنی و یا ترکیب خطی دانش شناختی و مهارت حرکتی تاثیر دارد؛ اما 
تعاملشان بر یادگیری »مهارت فنی« بی اثر بوده و دو متغیر مستقل همدیگر را تقویت ویا تضعیف نکرده اند. 

که البته توسط فرضیه های سوم و ششم حمایت می شود.
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حال در صورتی که در گروهی هر دوی متغیر ها  اعمال شود، به دلیل خودآموزی از طریق خودگفتاری و به 
دلیل ارائه راهنمایی از طریق بازخورد، توجه آزمونی به مهارت فنی بیشتر شده و همان طور که می بینیم میانگین 

نمرات در این گروه افزایش یافته است.
حال اگر همراه با خودگفتاری، بازخوردی ارائه نشود، از طرفی توجه  آزمودنی در حین تمرین کاهش یافته واز 
سویی دیگر توانایی اجرای موثر بدون راهنمایی کاهش می یابد و در نتیجه میانگین نمرات نسبت به گروهی که 

هر دوی این متغیر ها را دریاقت کرده بود، کاهش می یابد.
در صورتی که خودگفتاری و بازخورد را حذف کنیم، یعنی هر دوی متغیرهای مستقل را ارائه نکنیم، هم توجه 
هوشیارانه کاهش می یابد وهم توانایی اجرای موثر کم می شود و این بدان معناست که یادگیری مهارت فنی 

کاهش می یابد. البته میانگین نمرات این گروه موید این تحلیل است. 
حال که به رابطه های متغیر های مستقل و وابسته در این پژوهش پی بردیم، می توانیم  شکل کلی تاثیر 

گذاری و رابطه های این متغیر ها را به صورت زیر رسم کنیم.

يادگيري 
دانش شناختي

يادگيري 
مهارت فني

يادگيري 
مهارت حركتي

 خود گفتاري   بازخورد

نیمرخ تاثیر گذاری دو متغیر مستقل خودگفتاری و بازخورد بر یادگیری دانش شناختی و یادگیری مهارت 
حرکتی و مهارت فنی

یادگیری  یعنی  ما  متغیر مکنون  یادگیری مهارت حرکتی، همان  و  دانش شناختی  یادگیری  نقاط مشترک 
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مهارت فنی است که متاثر از هر دو است و در شکل نشان داده شده است. بر این اساس می بینیم که بین 
خودگفتاری و بازخورد تعاملی وجود ندارد؛ در حالی که بین یادگیری دانش شناختی و مهارت حرکتی تعامل 

وجود دارد. 
بنابراین می توانیم یادگیری مهارت فنی دانشجویان را با ارائه بازخورد و یا ایجاد شرایط  خودآموزی از طریق 

خودگفتاری، افزایش دهیم.

مشکالت و محدودیت های  پژوهش:

با توجه به این که این آزمایش در گروه مکانیک دانشگاه آزاد رودهن انجام پذیرفته است، باید در تعمیم 
پذیری آن به گروه ها و دانشگاه های  دیگر جانب احتیاط را رعایت کرد.چون در آزمون دانش شناختی از سواالت 
محقق ساخته استفاده شده است. اگرچه روایی و پایایی آن ها سنجیده شده، با این حال باید نسبت به تعمیم 
پذیری نتایج با احتیاط عمل کرد.پژوهش در کارگاه گیر بکس اتوماتیک صورت گرفته است، به همین دلیل باید 

برای تعمیم نتایج به مابقی کارگاه های  رشته مکانیک با احتیاط عمل کرد.
افت آزمودنی و محدودیت آموزش و تمرین به دلیل محدودیت در ترم آموزشی و به کار گیری آزمودنی های 
مبتدی.همکاری پایین آزمودنی ها به دلیل نداشتن شناخت نسبت به روش نوین آموزش ومشکل بودن روش 

آموزش و پی گیری مدام کار دانشجویان برای استادان و تکنسین ها نیز از دیگر مشکالت موجود بود.

پیشنهادها 

به کار گیری خودآموزی از طریق خودگفتاری درآموزش دیگردروس کارگاهی رشته مکانیک.به کار گیری 
بازخورد از طریق ارائه راهنمایی به دانشجو در آموزش دیگر دروس کارگاهی  رشته مکانیک .تالش برای ایجاد 
هماهنگی  بیشتر بین دانش شناختی و مهارت حرکتی  در درس کارگاهی رشته مکانیک.اجرای آزمون های 
با استادان مختلف تدریس  هماهنگ دانش شناختی بین کالس های یک درس کارگاهی رشته مکانیک که 
می شود. برای ارزیابی بهتر دانش شناختی دانشجویان .تهیه آزمون های دانش شناختی با پایایی و روایی باال 
جهت ارزیابی مناسب از دانشجویان.تهیه سیاهه مشاهده  هماهنگ شده بین استادان از روی جدول هدف – 

محتوای دروس کارگاهی مفید و مناسب می باشد.
از طرفی به کار گیری خودگفتاری  در آموزش دروس کارگاهی رشته های دیگر از قبیل رشته های عمران، 
از قبیل رشته های عمران،  بازخورد در آموزش دروس رشته های دیگر  به کار گیری   . و...  معماری، گرافیک 
معماری، گرافیک و... .انجام پژوهش در رشته های دیگر فنی – حرفه ای و پزشکی.انجام پژوهش در مدت زمان 
طوالنی تر و با اطمینان خاطر بیشتر.اجرای پژوهش با آزمودنی های  غیر مبتدی.اجرای پژوهش با متغیر های 
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مستقل دیگری در این زمینه از جمله یادگیری از طریق مشاهده، تمرین تصادفی، منظم و یا آهسته.اجرای 
پژوهش در رشته های کارگاهی  دیگر دانشگاه ها می توان به نتایج مطلوبی دست یافت.

منابع و مآخذ:

اشمیت، ریچارد.)1991(، یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین، ترجمه مهدی نمازی زاده و محمد کاظم 
موسوی،1376. انتشارات سمت، تهران.

احسانی نوری،شیدا و عرب عامری، الهه و فرخی،احمد و زیدآبادی، رسول.)1388(، تاثیر بازخورد خودکنترل 
و آزمونگر با استفاده از بازخورد ویدئویی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی، نشریه رشد و یادگیری 

حرکتی – ورزشی، پاییز 88.
دالور، علی.)1374(، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.نشر رشد، تهران.

رهاوری،رزا و اصالن خانی، محمد و عبدلی،بهروز و وهاب زاده،عبدالوهاب.)1388(،تاثیر آرایش تمرین بر 
یادگیری حرکتی تکالیف رد یابی ساده و پیچیده، نشریه رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی،پاییز 88.
 سیف، علی اکبر.)1389(، روش های یادگیری و مطالعه، انتشارات دوران، تهران،چاپ دوازدهم.

سرمد، غالمعلی.)1378(، روابط انسانی در سازمان های آموزشی،انتشارات سمت، تهران.
شریعتمداری،علی.)1369(، روان شناسی تربیتی، انتشارات امیر کبیر، تهران.

صالح صدق پور، بهرام.)1387(، تاثیر نوع آرایش تمرین،خودگفتاری و بازخورد بر دقت و زمان بندی یک 
یادگیری حرکتی بسته، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی.

غذاخوردن  خودیاری  مهارت های  بهبود  بر  - حرکتی  هماهنگی حسی  آموزش  اثر  مرادی،مرضیه.)1388(، 
کودکان عقب مانده ذهنی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

نزاکت الحسینی،مریم و بهرام، عباس و شفیع زاده،محسن و وولف،گابریل.)1388(،اثر بازخورد خودکنترلی بر 
یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق، نشریه علوم حرکتی و ورزش، بهار 88.

Adams .j, A.(1971). A closed-loop theory of  motor  learning. Journal  of Motor  Behavior. 48, 
111-150.

Ageran ,M. & Martella , R,C. (1991). Teaching self – instructional skills to persons with men-
tal  retardation: A descriptive and experimental analysis. Progress  in  behavior  modification.
(pp 36-55).

Bandora .A.(1991). Social cognitive theory  of  self- regulation. Organizational  Behavior  and  
Human  Decision processes.  50, 248-278.

Chen , B,L(2002). Relations among  university  students learning task, Motivation  and  self- 
regulated  learning  strategies. Journal of Educational  psychology, 33, 79-102.

 Mac  laboratory  for  psychology. Pacific  grove, ca: Brooks .(1994)Chute ,D,L
./ cole



159تاحير  ودیدتارو و دريافت آاز ورد در قفنقيا سدد يادیيرو

Dember ,W,N.  Jenkins,j,j.  and  Teyler,T,J(1984). General  psychology.

 .Hillsdale , NJ: lawrence  Erlbaum As soliates
Espy, K, A & Kauffman, P,M(2002).  Individual  differences in the  development  of executive  

function  in children  lessons  from the  delayed  response  and  A-not-Btasks, in D.L  Molfese  & 
V.J  Molfese. Developmental  variations  in  learning, (pp 113-138).

Fang,C.H  and et al.(1997). Notes of  studies  on physical  education. In  T.X.H  (EDS). Move-
ment  education  and  humanities- curriculum  and  teaching .(pp 153-154). Institute  of   physical  
education of  national Taiwan  Normal  University. Taipei: Taiwan

Good,S. & magill,R,A.(1986). Contextual  interference  Effects  in learning  three  badminton  
serves.  Reseaech  Ouarterly Exercise and sport, 57. 304-314. 

Henke,M, James, Buffer,B,Fralin.(1997). The  effects  of  three  Methods  of  computer -  
Based  Instruction (CBI)  on  psychomotor  performance  of  college  students. Ph. D.  disserta-
tion   University  of  Virginia  teach. 

 Hodges,N,J &  Franks, I,M(2001). Learning a  coordination  skill: Interactive  Effects  of  in-
struction  and  feedback . Research  Ouarterly  for exercise  and  sport, 72. 132-142.

Irons,A(1008).  Enhancing  learning  through  for  mative   assessment  and  feedback . Ny: 
Routledge .

Israel,A,C.(1997). Correspon – dence  training , prior  verbal  training,  and    control  of  non-
verbal  behavior  via  control  of  verbal  behavior . Journal  of  applied  behavior  analysis,  10. 
333-338.

Kugler,P,N and  turoy,M,T(1987).  Information natural  law and the  self – assembly  of  rhyth-
mic  movement . hills dale , NJ:Erlbaum.

Lee,T,D, and  Hall, G.(1989). Cognitive  in  motor learning,  Human  Movement  science . 
227-245.

Lee, Timothy,Stephan, p, swinnen  and  Deborah (1990).  Cognitive  Effort and motor learning. 
Human performance.87-105.

M.Baum,D(1997). Cognitive – behavior London: plenum.
M.Baum,D &Goodman,J(1971). Training impulsive children to talk to them selves a maens of 

developing self control, journal of abnormal psychology,77. 115- 126
Newell,N,K,M  and et al(1989). Search  strategies  and  the  acquisltion  of  coordination  Wal-

lace. Ph. D. Amesterdom  University .
Schmidt,R,A, & T,D, Lee.(1999). Motor  control  and learning a behavioral  emphesis.
Standage ,M,Duda, (2003). A model  of  contextual  Motivation  in physical   education: us-

ing  constructs  from  self – determination   and  achievement  goal  theories  to predict  physical  
activitiy  intentions.  Journal  of  educational  psychology 95. 97-110.

Wulf,G.& Mc Cannel, N, Gartner,M, Schwarz,A(2002). Enhancing  the  learning of   sport  
skill  through  external – focuse  feedback,  Journal  of motor  behavior, 34.  171-182.  


