تاثیر خودگفتاری و دریافت بازخورد در افزایش سطح یادگیری
مهارتهای حرکتی دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه آزاد
اسالمی رودهن
ملیحه انارکی ،1دکتر رشید ذوالفقاری زعفرانی ،2مهندس جالل حیدر بیگی

3

چکیده
هدف اساسی این پژوهش بررسی تاثیر خود گفتاری و دریافت بازخورد در افزایش سطح یادگیری مهارتهای
حرکتی دانشجویان رشته مکانیک است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کاردان فنی رشته مکانیک
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن بودند که در نیمسال اول سال تحصیلی 1390-1391درس انتقال قدرت
اتوماتیک را اخذ کرده بودند .از جامعه فوق  36نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی
و لیست حضور و غیاب استاد ،انتخاب شده و در  4سلول 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 آنها
بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب  ./75و  ./83به دست آمد .پس از تحلیل واریانس چند متغیره به نتایج زیر
رسیدیم  -1:خودگفتاری و بازخورد در سطح  %95اطمینان ( )05/0<pمنجر به افزایش سطح یادگیری دانش
شناختی شده ،ولی این دو متغیر مستقل در سطح  %95باهم تعاملی نشان ندادند -2.خودگفتاری و بازخورد در
سطح  %95اطمینان ( ) 05/0<pمنجر به افزایش سطح یادگیری مهارت حرکتی شده ،ولی تعامل خودگفتاری
و بازخورد در سطح  %95با هم تاثیری بر یادگیری مهارت حرکتی نداشتند -3 .خودگفتاری و بازخورد در
 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی ،رودهن ،ایران
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی ،رودهن ،ایران
 .3دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه مهندسی مکانیک ،رودهن ،ایران
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سطح %95اطمینان منجر به افزایش سطح یادگیری فنی (ترکیب خطی یادگیری دانش شناختی و یادگیری
مهارت حرکتی) شده است .ولی تعامل این دو در سطح  %95بر یادگیری فنی تاثیری نداشته است.
مقدمه
بدون شک همه پیشرفتهای شگفت انگیز دنیای کنونی زاده یادگیری انسان است .دوام و بقاي انسان
در جهان امروزه از طریق ایجاد و کشف راههای جدید آموزش و یادگیری میسر است ،به همین دلیل در مراکز
آموزشی بیشتر از سایر سازمانها نیازمند محک زدن عادتها و رویههای گذشته ایم تا بتوانیم راههای جدید
ایجاد یادگیری را بیابیم .یادگیری نه فقط در حیطه شناختی بلکه در حیطههای عاطفی و روانی -حرکتی نیز از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .یادگیری حرکتی در رشتههای ورزشی حرف اول را میزند و برای رسیدن به
قهرمانی در این رشتهها اصل و اساس کار است .در امور نظامی هم مهارت حرکتی بسیار مهم میباشد 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
رشتههای 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 اینها مستلزم یادگرفتن مهارت
حرکتی است .به همین دلیل به دنبال پاسخ به این پرسش برآمدم که آیا عوامل موثر دریادگیری مهارتهای
حرکتی ورزشی و امور نظامی میتواند سطح یادگیری مهارتهای حرکتی دانشجویان مهندسی را هم افزایش
دهد؟ بدین ترتیب آیا میتوان طی راهکارهایی فرآیند آموزش را بهبود بخشید و یادگیری ماندگارتر و بهتری
را در دانشجویان مهندسی ایجاد کرد؟
می دانیم که حرکت کلید زندگی است و در تمام جنبههای زندگی بشر به چشم میخورد .وقتی انسان
یک فعالیت هدفدار انجام میدهد ،به طور نامحسوسی حیطههای شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی را با هم
هماهنگ میسازد و طی آن محیط پیرامون تغییر یافته و موقعیت جدیدی به وجود میآید .از این رو شناخت
حرکت در یادگیری نقش مهمی ایفا کرده و یادگیری با نوعی حرکت آغاز میشود.
یادگیری حرکتی اساس زندگی و فعالیت انسان را پی میریزد و به معنی کسب یک مهارت یا باز آموزی
مهارت با استفاده از تمرین میباشد(دیسیتی.)1996،1
مهارت قابلیتی است که با اطمینان معین وصرف حداقل انرژی یا زمان کاری به نتیجه برسد(گاتری 2به نقل
1. Decety
2. Guthrie
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از اشمیت .)1991،1برای تعیین میزان یادگیری مهارت حرکتی میتوان 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
حرکتی به تصمیم گیری نیازدارد که وابسته به دانش شناختی ا ست(اشمیت،1991 ،ترجمه نمازی زاده و
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
شود تا از این طریق رفتار یادگیرنده مدیریت شود .بازخورد به واسطه اطالعی که در اختیار یادگیرنده قرار
میدهد ،میتواند یادگیری مهارت حرکتی را بهبود بخشد .بازخورد از طریق ارائه راهنمایی ،خطای یادگیرنده را
کاهش داده و منجر به اصالح رفتار وی میشود.
از طرفی با توجه به تعریف بسیار مشهور یادگیری مبنی بر تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری در نتیجه تمرین
تقویت شده(سیف )1389،میبینیم که یادگیری به توان رفتاری تاکید کرده است و توان رفتاری یعنی ایجاد
حرکت .در پژوهش حاضر مهارت باز و بست گیربکسهای 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 مهارتهای حرکتی در رشتههای فنی – مهندسی بسیار مسئله آفرین است .باید راهکارهایی برای
بهبود شرایط و وضعیت یادگیری مهارتهای حرکتی در این گونه موارد وجود داشته باشد که بتواند با کم کردن
هزینه و انرژی مصرفی ،یادگیری اصولی و ماندگارتری را ایجاد کند .اگر چه طبق آنچه پژوهشگران انجام
داده اند ،میدانیم که خودگفتاری و بازخورد بر روند یادگیری مهارت حرکتی تاثیر مناسبی دارد؛ اما تا کنون
مطالعه تکمیلی در مورد اثر این دو بر یادگیری مهارتهای حرکتی و تاثیر متقابلشان بر هم در رشتههای
فنی  -مهندسی انجام نشده است .لذا در پی آنیم که فرضیههای 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 مارتال )1991(1نشان دادند که خودگفتاری بر مهارت حرکتی منطبق کردن دو جسم
مشابه در بین  32کودک در سطح  %95اطمینان تاثیر مثبت دارد .ولف و همکارنش  )2002(2اثرات 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( )1387نشان داد یادگیری حرکتی یک تمرین تنظیم موتور با
اطمینان  %95از خودگفتاری و بازخورد تاثیر میپذیرد .مرادی( )1388تاثیر مثبت خودگفتاری را در سطح %95
اطمینان در بهبود مهارتهای غذا خوردن کودکان عقب افتاده گزارش داد و احسانی نوری( )1388تاثیر مثبت
ارائه بازخورد را در سطح  %95اطمینان در اکتساب ،یادداری و انتقال مهارت حرکتی پرتاب دارت گزارش داد.
روش پژوهش

روش تحقیق در پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع «طرحهای عاملی با جایگزینی کامال تصادفی همراه با
پیش آزمون « میباشد .آزمودنیها به صورت تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی به  4گروه تقسیم شدند
تا با اجرای آزمایش و تحلیل دادهها به بررسی اثرهای متغیرهای اصلی و متقابل بپردازیم.
A1

A2
Y2

Y2

Y1

Y1

Y2

Y2

B1

Y1

Y1

B2

 : A1سطح اول از متغیر مستقل اول ،وجود خودگفتاری.
 : A2سطح دوم از متغیر مستقل اول ،عدم خودگفتاری.
 :B1سطح اول از متغیر مستقل دوم ،وجود باز خورد.
 : B2سطح دوم از متغیر مستقل دوم ،عدم بازخورد.
 : Y1اندازه متغیر وابسته اول ،نمره مربوط به دانش شناختی.
1. Ageran.M.&Martella.R.C
2. Wuif
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 : Y2اندازه متغیر وابسته دوم ،نمره مربوط به مهارت حرکتی.
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کاردان فنی اتومکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن بود که در
ترم اول تحصیلی  1390-1391درس «انتقال قدرت اتوماتیک « را اخذ کرده اند که طی فهرست  70نفر
بودند که با روش تصادفی ساده  36نفر به قرار هر سلول  9نفر انتخاب شدند .سپس پیش آزمونی گرفته شد
که دانشجویان هیچ نمره ای را از پیش آزمون کسب نکردند .استادان گروه به تدریس سر فصلهای آموزشی
پرداختند و بعد از آن برای هر آزمودنی  4جلسه تمرین در نظر گرفته شد که هر جلسه به مدت  30دقیقه به
طول میانجامید .در گروههای خودگفتاری برای اطمینان از انجام خود گفتاری دو آزمودنی به مدت  60دقیقه
تمرین میکردند که هر کدام به مدت  30دقیقه تمرین را با صدای بلند برای هم گروهی خود تشریح میکردند.
در گروههای ارائه بازخورد ،استادان کارگاهها و تکنسینها در زمان تمرین حضور داشتند و راهنماییهای الزم
را به آزمودنیها ارائه میدادند .در تمام جلسات برای سنجش دانش شناختی یک امتحان کتبی  10دقیقه ای
اخذ میشده است که مطابق جدول هدف – محتوای درس و از روی منبع درس یعنی کتاب «اصول و مبانی
گیربکسهای اتوماتیک» بوده است .پس از اتمام  4جلسه تمرین ،جلسات پس آزمون صورت گرفت .به عنوان
ارزیابی دانش شناختی یک آزمون  40دقیقه ای  20سوالی 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  spssو با توجه به آزمون آلفای کرونباخ  0/75به 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  spsssپایایی آن را  0/83گزارش داد .پس از آن با توجه به دادههای
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( ) MANOVAبه تجزیه و تحلیل دادهها پرداختیم .برای اطمینان از
برقراری مفروضههای مانوآ از آزمون باکس و لوین مدد جستیم .اگر فرض صفر تساوی ماتریسها پذیرفته شود،
یعنی کوواریانسها همگن اند و میتوان آزمون تجزیه و تجلیل چند متغیره را به کار برد.
جدول آزمون باکس درباره تساوی ماتریسهای کوواریانس
ام باکس

8/016

نسبتF

0/786

درجه آزادی اول

9

درجه آزادی دوم

10434/954

معنی داری

0/630
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چون نسبت  Fدر سطح  %95اطمینان معنی دار نیست ،همگنی کوواریانسها برقرار است.
برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده میکنیم.
جدول آزمون لوین درباره تساوی واریانسهای مربوط به هر متغیر وابسته
دانش شناختی
مهارت فنی

نسبتF

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

معنی داری

2/043

3

31

0/128

0/519

31

3

0/672

چون نسبتهای  Fبرای هر دو متغیردرسطح  %95اطمینان معنی دار نبوده است ،بنابراین واریانسها ی هر
دو متغیر وابسته تقریبا مساوی بودند؛ پس همگنی واریانسها برقرار است .این همگنی واریانسها به کار گیری
آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره را تقویت میکند.
جدول مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودگفتاری و بازخورد به تفکیک گروههای آزمایشی
خودگفتاری
دارد

دانش شناختی

ندارد

جمع کل

دارد

مهارت فنی

ندارد

جمع کل

بازخورد

دارد
ندارد
جمع کل
دارد
ندارد
جمع کل
دارد
ندارد
جمع کل
دارد
ندارد
جمع کل
دارد
ندارد
جمع کل
دارد
ندارد
جمع کل

میانگین

13/75
9/8889
11/7059
10/7778
6/4444
8/6111
12/1765
8/1667
10/1143
16/8750
13/2222
14/9412
13/7778
6/4444
10/1111
15/2353
9/8333
12/4517

انحراف معیار

2/25198
2/42097
3/01589
2/90593
2/45515
3/43235
2/96301
2/95555
3/55438
1/64208
3/03223
3/05104
2/04803
3/50397
4/68902
2/41168
4/71855
4/62311

حجم نمونه

8
9
17
9
9
18
17
18
35
8
9
17
9
9
18
17
18
35

در این جدول میانگین و انحراف معیار نمرات هر دو آزمون دانشجویان مکانیک به تفکیک گروههای
آزمایشی جهت بررسی دقیق تر نتایج بیان شده است.
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فرضیه اول :خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بریادگیری دانش شناختی تاثیر دارد.
جدول شاخصهای آماری تحلیل واریانس عاملی مربوط به تاثیر متغیر خودگفتاری بر دانش شناختی
خودگفتاری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

89/833

میانگین مجذورات
89/833

1

معنی داری

نسبتF

0/001

14/053

چون نسبت  Fدر سطح  %95اطمینان معنی دار است ،فرض صفر رد میشود؛ به عبارت دیگر خودگفتاری
دانشجویان در حین تمرین بر دانش شناختی مربوط به مهارت حرکتی تاثیر دارد.
فرضیه دوم :ارائه بازخورد به دانشجویان در یادگیری دانش شناختی تاثیر دارد.
جدول شاخصهای آماری تحلیل واریانس عاملی مربوط به تاثیر متغیر ارائه بازخورد بر دانش

شناختی

بازخورد

مجموع مجذورات
146/507

میانگین مجذورات

درجه آزادی

146/507

1

نسبتF
22/919

معنی داری
0/000

چون نسبت Fدر سطح  %95اطمینان معنی دار است ،فرض صفر رد میشود؛ به عبارت دیگر ارائه بازخورد
به دانشجویان در حین تمرین بر دانش شناختی مربوط به مهارت حرکتی تاثیر دارد.
فرضیه سوم :تعامل باز خورد و خود گفتاری بر یادگیری دانش شناختی تاثیر دارد.
جدول شاخصهای آماری تحلیل واریانس عاملی مربوط به تاثیر تعامل بازخورد و خودگفتاری بر

دانش شناختی

تعامل بازخورد و خودگفتاری

مجموع مجذورات
0/487

درجه آزادی
1

میانگین مجذورات
0/487

نسبتF
0/076

معنی داری
0/784

حال با توجه به اطالعات مندرج در جدول میتوان دریافت که چون Fدر سطح  95درصد اطمینان معنی دار
نبوده است و از طرفی  784/0=sigشده است ،بنابراین فرض صفر تایید میشود .به عبارت دیگر تعامل باز
خورد و خود گفتاری بردانش شناختی مربوط به یادگیری مهارت حرکتی تاثیر ندارد.
فرضیه چهارم :خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بر یادگیری مهارت تاثیر دارد.
جدول شاخصهای آماری تحلیل واریانس عاملی مربوط به تاثیر متغیر خودگفتاری بر مهارت

حرکتی

خودگفتاری

مجموع مجذورات

212/761

درجه آزادی

1

میانگین مجذورات

212/761

نسبتF
29/417

معنی داری

0/000

چون نسبت Fدر سطح  %95اطمینان معنی دار است ،فرض صفر رد میشود؛ به عبارت دیگر خودگفتاری
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دانشجویان در حین تمرین بر مهارت حرکتی تاثیر دارد.
فرضیه پنجم :ارائه بازخورد به دانشجویان در یادگیری مهارت تاثیر دارد.
جدول شاخصهای آماری تحلیل واریانس عاملی مربوط به تاثیر متغیربازخورد بر مهارت حرکتی
بازخورد

مجموع مجذورات

درجه آزادی

212/761

میانگین مجذورات

1

نسبتF
29/417

212/761

معنی داری
0/000

چون نسبت Fدر سطح  %95اطمینان معنی دار است ،فرض صفر رد میشود؛ به عبارت دیگر بازخورد
دانشجویان در حین تمرین بر مهارت حرکتی تاثیر دارد.
فرضیه ششم :تعامل باز خورد و خود گفتاری بر یادگیری مهارت تاثیر دارد.
جدول شاخصهای آماری تحلیل واریانس عاملی مربوط به تاثیر تعامل بازخورد و خودگفتاری بر

مهارت حرکتی

تعامل بازخورد و خودگفتاری

مجموع مجذورات
29/556

درجه آزادی
1

میانگین مجذورات
29/556

نسبتF
4/087

معنی داری
0/052

حال با توجه به اطالعات مندرج در جدول میتوان دریافت که چون Fدر سطح  95درصد اطمینان معنی دار
نبوده است و از طرفی  052/0=sigشده است ،بنابراین فرض صفر تایید میشود .به عبارت دیگر تعامل باز
خورد و خود گفتاری بر مهارت حرکتی تاثیر ندارد.
فرضیه هفتم:خود گفتاری دانشجویان در حین تمرین بر تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت مربوط به
آن تاثیر دارد.
جدول خالصه تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به تاثیر متغیر مستقل خودگفتاری بر ترکیب خطی

دانش شناختی و مهارت حرکتی
اثرمتغیر مستقل

خودگفتاری

روش

اثر فیالیی
المبدای ویلکس
اثر هتلینگ
بزرگ ترین ریشه روی

اندازه

0/547
0/453
1/209
1/209

نسبتF
18/09
18/09
18/09
18/09

درجه آزادی مفروض

2
2
2
2

درجه آزادی خطا

30
30
30
30

معنی داری

0/000
0/000
0/000
0/000

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 آزمونها نیز در سطح  )01/0<p( %95معنی دار بودند.از طرفی چون آزمونهای المبدای
ویلکس و اثر هتلینگ نیز معنی دار شدند ،توان آزمون باالیی نیز داریم .این بدان معنی است که میتوان 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 فرضیههای یک و دو نیز
این فرضیه را حمایت میکنند.
فرضیه هشتم:ارائه بازخورد به دانشجویان در تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت تاثیر دارد.
جدول خالصه تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به تاثیر متغیر مستقل بازخورد بر ترکیب خطی

دانش شناختی و مهارت حرکتی
اثرمتغیر مستقل

بازخورد

روش

اثر فیالیی
المبدای ویلکس
اثر هتلینگ
بزرگ ترین ریشه روی

اندازه

0/620
0/38
1/632
1/632

درجه آزادی مفروض

نسبتF
24/48
24/48
24/48
24/48

2
2
2
2

درجه آزادی خطا

30
30
30
30

معنی داری

0/000
0/000
0/000
0/000

با توجه به اطالعات جدول میتوان دریافت اثر فیالیی در سطح  )01/0<p( %95معنی دار است.از طرفی
چون آزمونهای المبدای ویلکس و اثر هتلینگ نیز معنی دار شدند ،توان آزمون باالیی نیز داریم .این بدان
معنی است که میتوان 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
فرضیههای یک و دو نیز این فرضیه را حمایت میکنند.
فرضیه نهم:تعامل بازخورد و خودگفتاری در تعامل یادگیری دانش شناختی و مهارت تاثیر دارد.
جدول تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به تاثیرتعامل متغیرهای خودگفتاری و بازخورد بر ترکیب

خطی دانش شناختی و مهارت حرکتی
اثرمتغیر مستقل

تعامل خودگفتاری و
بازخورد

روش

اثر فیالیی
المبدای ویلکس
اثر هتلینگ
بزرگ ترین ریشه روی

اندازه

0/117
0/883
0/132
0/132

نسبتF
1/98
1/98
1/98
1/98

درجه آزادی مفروض
2
2
2
2

درجه آزادی خطا
30
30
30
30

معنی داری
0/156
0/156
0/156
0/156

با توجه به اطالعات جدول میتوان دریافت که اثر فیالیی در سطح  95درصد اطمینان ( )p<0/01معنی دار
نبود.این بدان معنی است که میتوان 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 فرضیههای سوم و ششم نیز همین نتیجه را حمایت میکنند.
زیرا تعامل دو متغیر مستقل بر هیچ کدام از متغیرهای وابسته تاثیر نداشته است و این متغیرها به طور مستقل
بر مهارت حرکتی دانشجویان در درس گیربکس اتوماتیک تاثیر گذاشته اند.
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نتیجه گیری
پژوهش حاضر با بررسی فرضیه شماره یک نشان داد که “خودگفتاری دانشجویان در حین تمرین بر
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” میتوان 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 نشانههای کالمی اضافه ،ارائه میکند .پس میتوان با
افزایش فرصت هایی برای خودآموزی دانشجویان از طریق خودگفتاری به بهبود روند آموزش و باالبردن سطح
یادگیری دانشجویان پرداخت.
این نتیجه مشابه پژوهش آگران و سالزبرگ )1987(1و بورگیو ،ویتمن و جانسون )1980(2و آگران و
همکارن( )1990و صالح صدق پور( )1387و رهاوی ( )1388بود.
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 میباشد .به ویژه در تمرینهای اولیه ارائه راهنمایی بسیار مهم است؛
زیرا راهنمایی موجب میشود تا جنبههای 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 فرضیههای دوم و پنجم مبنی بر بررسی تاثیر ارائه بازخورد بر دانش شناختی و
مهارت ،میبینم 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 فرضیههای دوم و پنجم تایید شوند .این
نتیجه همسو با نتایج تحقیقات سوئینن،اشمیت ،نیکلسون )1990(3و لی و همکاران )1990(4و همچنین هوجز5
( )2001و صالح صدق پور( )1387و احسانی نوری( )1388و نزاکت الحسینی( )1388بود.
نکته جالب توجه این است که با نگاهی بر فرضیه سوم میبینیم 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
میتوانند بر افزایش سطح یادگیری دانش شناختی تاثیر بگذارند؛ اما تعامل آنها بر افزایش یادگیری تاثیری
ندارد؛ پس میتوان 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 مییابیم که «تعامل
بازخورد و خودگفتاری» بر یادگیری مهارت باز و بست گیربکس اتوماتیک نیز تاثیری ندارد .یعنی اگر چه هر
کدام از متغیرهای مستقل بازخورد و خوگفتاری بر افزایش یادگیری مهارت تاثیر داشته و باعث افزایش سطح
یادگیری مهارت میشده 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 نتیجههای به دست آمده از این پژوهش ميتوان از یکی از متغیرهای مستقل برای افزایش
سطح یادگیری مهارت با توجه به شرایط آموزش استفاده کرد .این نتیجه همسو با پژوهش صالح صدق
پور( )1387میباشد.
در فرضیههای 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 میرسد ترکیب
خطی بین دانش شناختی و مهارت حرکتی ،خود یک متغیر پنهان(مکنون) است که میتوان 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 فرضیههای یک و چهار تایید این فرضیه انتظار میرفت.
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 فرضیههای دوم و پنجم انتظار میرفت این فرضیه هم تایید شود .پس میتوان 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
است که از نظر تاثیر گذاری ،متغیرهای مستقل ،هر کدام به تنهایی بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته اثر
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 فرضیههای سوم و ششم حمایت میشود.
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حال در صورتی که در گروهی هر دوی متغیرها 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 میبینیم 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 مییابد و در نتیجه میانگین نمرات نسبت به گروهی که
هر دوی این متغیرها را دریاقت کرده بود ،کاهش مییابد.
در صورتی که خودگفتاری و بازخورد را حذف کنیم ،یعنی هر دوی متغیرهای مستقل را ارائه نکنیم ،هم توجه
هوشیارانه کاهش مییابد وهم توانایی اجرای موثر کم میشود و این بدان معناست که یادگیری مهارت فنی
کاهش مییابد .البته میانگین نمرات این گروه موید این تحلیل است.
حال که به رابطههای متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش پی بردیم ،میتوانیم شکل کلی تاثیر
گذاری و رابطههای این متغیرها را به صورت زیر رسم کنیم.
يادگيري
دانش شناختي

بازخورد

يادگيري
مهارت فني

خود گفتاري

يادگيري
مهارت حركتي

نیمرخ تاثیر گذاری دو متغیر مستقل خودگفتاری و بازخورد بر یادگیری دانش شناختی و یادگیری مهارت
حرکتی و مهارت فنی
نقاط مشترک یادگیری دانش شناختی و یادگیری مهارت حرکتی ،همان متغیر مکنون ما یعنی یادگیری
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مهارت فنی است که متاثر از هر دو است و در شکل نشان داده شده است .بر این اساس میبینیم که بین
خودگفتاری و بازخورد تعاملی وجود ندارد؛ در حالی که بین یادگیری دانش شناختی و مهارت حرکتی تعامل
وجود دارد.
بنابراین میتوانیم یادگیری مهارت فنی دانشجویان را با ارائه بازخورد و یا ایجاد شرایط خودآموزی از طریق
خودگفتاری ،افزایش دهیم.
مشکالت و محدودیتهای پژوهش:
با توجه به این که این آزمایش در گروه مکانیک دانشگاه آزاد رودهن انجام پذیرفته است ،باید در تعمیم
پذیری آن به گروهها و دانشگاههای دیگر جانب احتیاط را رعایت کرد.چون در آزمون دانش شناختی از سواالت
محقق ساخته استفاده شده است .اگرچه روایی و پایایی آنها 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 کارگاههای رشته مکانیک با احتیاط عمل کرد.
افت آزمودنی و محدودیت آموزش و تمرین به دلیل محدودیت در ترم آموزشی و به کار گیری آزمودنیهای
مبتدی.همکاری پایین آزمودنیها به دلیل نداشتن شناخت نسبت به روش نوین آموزش ومشکل بودن روش
آموزش و پی گیری مدام کار دانشجویان برای استادان و تکنسینها 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 آزمونهای
هماهنگ دانش شناختی بین کالسهای یک درس کارگاهی رشته مکانیک که با استادان مختلف تدریس
میشود .برای ارزیابی بهتر دانش شناختی دانشجویان .تهیه آزمونهای 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 میباشد.
از طرفی به کار گیری خودگفتاری در آموزش دروس کارگاهی رشتههای دیگر از قبیل رشتههای عمران،
معماری ،گرافیک و . ...به کار گیری بازخورد در آموزش دروس رشتههای دیگر از قبیل رشتههای عمران،
معماری ،گرافیک و. ...انجام پژوهش در رشتههای دیگر فنی – حرفه ای و پزشکی.انجام پژوهش در مدت زمان
طوالنی تر و با اطمینان خاطر بیشتر.اجرای پژوهش با آزمودنیهای غیر مبتدی.اجرای پژوهش با متغیرهای
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مستقل دیگری در این زمینه از جمله یادگیری از طریق مشاهده ،تمرین تصادفی ،منظم و یا آهسته.اجرای
پژوهش در رشتههای کارگاهی دیگر دانشگاهها میتوان به نتایج مطلوبی دست یافت.
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