
تاثیر آگاهی از نتایج بر عملکرد: عنوان مقاله
حمزه گنجی:نویسنده

۱۴و ۱۳شماره ۱۳۶۷( آموزش و پرورش)فصلنامه تعلیم و تربیت : منبع



هبودبموجبنتایحازاگاهیکهاستاینیادگیریشناسیروانبحثموردمباحثازیکی•
اطالعخودارکنتایجازیادگیریهنگامبهای،یادگیرندهاگردیگرعبارتبه.شودمیعملکرد
وهددمیقرارتاثیرتحترااوبعدیهایعملکردوجاریعملکردهایاطالعاینکند،حاصل
.شودمینتایجبهبودموجب



تنهاییهبتمرینکهواقعیتاستایندادننشانمقالهدرشدهارائهآزمایشازمنظوربنابراین•
برای.داردمتوالیتارهایرفتقویتبهبستگیبیشتریادگیریبلکهشودنمییادگیریبهبودموجب
رحلهمدر:گرفتقراریامرحلهسهآزمایشیکتحتایشوندهآزمایشموضوع،اینبررسی

.کندرسممتریسانتی۱0خطوطبستههایچشمباکهشدخواستهآزمودنیازاول



اینبا.کندرسممتریسانتی۱0خطوطبستههایچشمباکهشدخواستهاوازبازدوممرحلهدر•
رحلهمدرباالخرهو.کردمیحاصلاطالعنیزآنطولازخطهررسمازپسباراینکهتفاوت

.کندرسمسانتیمتری۱0خطوطاولمرحلهمثلکهشدخواستهاوازنیزسوم
عملکرد نتایج سه مرحله  نشان داد که اگاهی از نتایج موجب بهبود عملکردهای جاری ومقایسه•

. های بعدی شده است



اختیاردروتهیهطباطباییعالمهدانشگاهعلمیهیاتعضوگنجیحمزهدکترآقایرامقالهاین•
ازوسیلهدینب.اندقراردادهفصلنامهبهایشانتوجهوعالقهازوسیلهبدین.انددادهقرارفصلنامه

مندیمآرزومتعالخداوندازراایشانتوفیقنموده،تشکرفصلنامهبهایشانتوجهوعالقه



مقدمه

بهبودموجبنتیجهازاگاهیکهاستدادهنشانگرفتهانجامتاکنونکههاییبررسیومطالعات•
ایبر»:استامدهچنینخصوصایندرمانشناسیرواناصولکتابدر.شودمییادگیری

استاینعیتواق«ببیندراخودکارنتیجهبتواندشخصکهاستالزمحرکتیهایمهارتکسب
یکازهکاستاطالعاتیتابعصریحفطوربهیاضمنیطوربه،لحظههردرانسانرفتارکه

به.یابدمیغییرتاطالعاتازتبعبهنیزرفتارکندتغییراطالعاتاگر.آیدمیدستبهموقعیت
آگاهی،نوعتناسببه،یابدآگاهیدهدمیانجامکهرفتاریبهنسبتفردیاگردیگرعبارت
.کردخواهدتغییرویرفتاری

تغییر می یابداگر اطالعات تغییر کند رفتار نیز به تبع از اطالعات



عبارتبه.دهدقرارمطالعهموردتربیتیدیدباراسادهقانوناینکهبوداینحاضرآزمایشهدف•
یادگیرندهکلیطوربهبا،دانشجوییباآموزیدانشاگرشود،دادهنشانکهبوداینهدفدیگر،

تغییرشعملکردهایحسببراورفتارشود،مطلعخودعملکردنتایجازیادگیریهنگامبهای
.شودمیبعدیهایعملکردوجاریهایعملکردبهبودموجبویابدمیشکل

سب تغییر در رفتار بر ح
عملکردهایش



ایج را به در کتاب اصول  روان شناسی مان امده است که می توان علل تاثیر مثبت آگاهی از نت•
: شرح زیر خالصه کرد

-آزمودنی عملی را که نتیجه بهتر داده است  تکرار می کند-الف»•
آزمودنی خطاهای خود را اصالح می کند –ب •
ار او وضع نفسانی همراه با دقت و آگاهی در آزمودنی ایجاد می شود که موجب بهتر شدن ک-ج•

«.می گردد



اوراختیادرعملانجامازقبلکهاطالعیطریقازآزمودنیرفتارآزمایش،ایناولمرحلهدر•
ازپسازمودنیدوم،مرحلهدر(سانتیمتری۱0خطیکترسیم)استگردیدهتعیینشدهگذاشته

مرحلهاعینسوم،مرحلهدر(خودعملکردارزشیابی)استشدهمطلعآنکیفیتازعملهرانجام
اثیرتصرفتمرینکهبودواقعیتایندادننشاناخیرمرحلههدف.استکردهتکراررااول

.داردمتوالیهایتمریننتایجازآگاهیبهبستگییادگیریبلکهداردیادگیریبرکمتری



روش آزمایش

وسایل آزمایش-الف•
.  سه برگ کاغذ میلیمتری دو عدد خط کش، یک عدد مداد و یک چشم بند پارچه ای•
نمونه-ب•
هموردیفصورتبههمآزمایش،اینزیرا.شودمیتشکیلنفریکازفقطآزمایشایننمونه•

هبهاآزمودنیازرامحدودیهایاندازهآن،گروهیشکلدر.اجراستقابلگروهیصورتبه
هنددمیقرارآزمایشتحتزیاددفعاتبهراآزمودنیآن،انفرادیشکلدراما.آوردمیدست

.آورندمیدستبهبیشتریهایاندازهنتیجهدرو

رفقط از یک نف



جایبههکاستشدهتاکیدتجربهشناسیرواندربارهاموضوعاینکهاستیادآوریبهالزم•
کهودشمیموجبامراینزیرایابد،افزایشهااندازهتعداداستبهترهاآزمودنیتعدادازدیاد

واهدهمشموردطوالنیصورتبهآزمودنیثانیایابدکاهشهااندازهبودنتصادفیجنبهاوال
.گیردقرارمطالعه

آزمودنی به صورت طوالنی مورد 
.  مشاهده و مطالعه قرار گیرد



درزنیآزمایندهونشستمیزپشتآزمودنی.شدآغازآزمودنییکباآزمایشصورتهربه•
دادهقراراواختیاردرنیزمدادعددیکوشدبستهاوهایچشمبندچشمبا.گرفتقراراومقابل

چپدستبادبایکهشدگفتهآزمودنیبه.گرفتقرارمیلیمتریکاغذبرگسهازیکی.شد
کشخطازمترسانتی۱0فاصلهبهمیلیمتر،کاغذروینیزدومکشخطداردنگهراکشخط
.شدآغازآزمایشگانهسهمراحلانگاه.گرفتقرارآزمایشگرسمتدرواول



مرحله آزمایش-ج

چهباحرکتی،حسازاستفادهباازمودنیدهدنشانکهبودایناولمرحلههدف-اولمرحله•
مدادنوکودشگرفتهآزمودنیدستکاراینبرای.کندارزشیابیرافاصلهیکتواندمیدقتی

کهشدخواستهاواز.شدگذاشتهمتریمیلیکاغذچپسمتانتهایدروکشخطمقابلدراو
آزمودنیبهکندرسمسانتیمتر۱0اندازهبهبودنشستهاوروبرویدرکهآزمایندهطرفبهخطی
رهوداردوجودنشانهعنوانبهدیگریکشخظاوکشخطسانتیمتری۱0درکهشدگفته
باز.استشدهسانتیمتر۱0ترسیمیخطکردحاصلتماسکشخطبااومدادنوکوقت

برداشتهاولتمرین5ازبعد.بودخواهدباقیاولتمرین5برایدومکشخطکهشدیاداوری
اینبا.کندرسمسانتیمنری۱0خطوطخودحرکتیحسازاستفادهبابتواندبایداووشدخواهد
.کردرسمنقطهیکازخط5آزمودنیترتیب



نقطهتریسانتیمیکدرآزمدنیمدادنوکشد،برداشتهدومکشخطپنجم،خطترسیمازپس•
این.کندرسمسانتیمتری۱0خطیکتاشدخواستهاواز.گرفتقرارآنراستسمتدرواول
آزمایندهمرحلهایندر.کردرسمسانتیمتری۱0خط25آزمودنیکهیافتادامهجاانتاکار

قراردنیآزماختیاردرترسیمیخطوطچگونگیازاطالعیهیچوکردرعایتکامالراسکوت
.نداد



-مرحله دوم

تاثیرتحتراجاریعملکردهایتواندمیتنایجازآگاهیدهدنشانکهبودایندوممرحلههدف•
خطبااولتمرین5برایآزمایشوشدعوضمیلیمتریکاغذمرحلهایناجرایبرایدهد،قرار

دومشکخطپنجم،تمرینازبعد.گرفتانجامرفتمیکاربهنشانهعنوانبهکهدومکش
واولمرحلهعمدهتفاوت.کردرسمسانتیمتری۱0خط25همبازشوندهآزمایشوشدبرداشته
مثال).کردمیحاصلاطالعنیزآنطولازخطهرترسیمازپسآزمودنیکهبودایندوممرحله

(کردیرسم...تر،بلندمیلیمتر5تر،کوتاهمیلیمتردو:شدمیگفتهاوبه

سانتیمتری10خط 25



مرحله سوم

دومحلهمردرکهکاریکندثابتکهبوداینآنهدف.البودمرحلهتکرارواقعدرسوممرحله•
به.استدهشیادگیریموجبمتوالی،رفتارهایتقویتطریقاز(نتایجازاگاهی)گرفتهانجام

.دهدرارقتاثیرتحتنیزرابعدیهایعملکرداستتوانستهنتایجازآگاهیدیگرعبارت

الیتقویت رفتارهای متو



نتایج

وx1هاینامبه۱جدولستونسهدروگیریاندازهآخرخط20طولمرحله،سهازیکهردر•
x2وx3یروازترسیمیخططولکهاستتوضیحبهالزم(آزمایشضمیمه)گردیددرج

کجهکخطخودطولرویازنهشدگیریاندازهبودگردیدهاخراجمبداخطبرعمودکهخطی
مرحلهعنوانبهاولخط5آمد،حساببهآخرخط20طولفقطمرحلههردربودکولهو

.شدگرفتهنظردرسازگاری

خط اول به عنوان مرحله 5
.سازگاری در نظر گرفته شد



:  خط آخر و انحراف معیار آنها محاسبه گردید20برای هر یک از مراحل  سه گانه میانگین طول •



تحلیل نتایج

مراحلهایینمیانگتفاوتبودندارمعنیوشدمقایسهیکدیگرباامدهدستبهمیانگینسه-۱•
مورددراستیودنتtآزمونازاستفادهباسوم،واولمراحلهایمیانگینتفاوتودومواول

معنی0/0۱سطحدرهاتفاوتکهدادنشانبررسیاین.گرفتقراربررسیموردهمتا،هایگروه
.استدار

تفاوتنیزمقایسهاین.شدمقایسه(معیار)۱0عددبامرحله،سهازآمدهدستبهمیانگینسه-2•
.دادنشان0/0۱سطحدروموردسههردرراداریمعنیکامال



بحث و نتیجه گیری

سومودوممراحلهایگینمیانبااولمرحلهمیانگینمقایسهشد،اشارهباالدرکهطورهمان•
هایمیانگینتفاوتبودندارمعنیمفهومدادنشان0/0۱سطحدرراداریمعنیکامالتفاوت
ته،گرفانجامدوممرحلهدرکهنتایجازآگاهیاثردرآزمودنیکهاستایندومواولمراحل
بهو(8/۳8مقابلدر9/۴۳)کندنزدیکتر۱0عددبهراخودترسیمیخطوطمیانگیناستتوانسته
ردهایعملکشده،عملواردسیستماتیکعاملیکصورتبهنتایحازآگاهیدیگرعبارت
اوتتفبودندارمعنی.استشدهآنهابهبودموجبودادهقرارتاثیرتحتراآزمودنیجاری

منتقلنیزومسمرحلهبهدوممرحلهیادگیریکهمعناستاینبهنیزسومواولمراحلهایمیانگین
راعدیبهایعملکرداستتوانستهدوممرحلهدرنتایجازاگاهیدیگر،عبارتبه.استشده

شودآنهابهبودموجبدادهقرارتاثیرتحت
شده استیادگیری مرحله دوم به مرحله سوم نیز منتقل.•



.  دبنابراین در این مورد فرضیه صفر، یعنی برابری میانگین های سه مرحله رد می شو•
بهآنتفسیر.دادنشاندارمعنیتفاوتهم(معیار)۱0عددبامرحلهسههایمیانگینمقایسه•

بحثیهیچجای۱0عددبااولمرحلهمیانگینتفاوتبودندارمعنیدرکهبودخواهدصورت
ازآگاهیاثرازنهوبودبرخوردارکافیتمرینازنهآزمودنیزیرابود،همینهمانتظارونیست
دارمعنیاماوبرساند۱0بهراخودترسیمیخطوطمیانگیننتواندکهبودطبیعیبنابرایننتایج،
کهشدخواهدتفسیرصورتاینبه۱0عددباسومودوممرحلههایمیانگینهایتفاوتبودن

ویجارعملکردهایاستتوانستهدوم،مرحلهازحاصلیادگیریاثردرکهاینباآزمودنی
بتواندهکاستنبودهآنقدراثراینامابخشد،بهبوداولمرحلهبهنسبترابعدیهایعملکرد
.کندنزدیکتر۱0عددبهکامالآخرمرحلهدودرراخودترسیمیخطوطمیانگین



بهراودخترسیمیخطوطمیانگینآخرمرحلهدودراستنتوانستهآزمودنیدیگرعبارتبه•
سههایمیانگینبرابرییعنیصفرفرضیهنیزاینجادربنابراین.کندنزدیکتر(۱0)جامعهمیانگین

.شودمیردجامعه،میانگینومرحله



عملکردوجاریعملکردهایاستتوانستهازنتایجاگاهیکهدادنشانآزمایشاینکالم،خالصه•
استداشتهنتاثیرقدرآناگاهیایناماشود،آنهابهبودموجبدادهقرارتاثیرتحترابعدیهای

تفاوتاست،سانتیمتری۱0معیارهمانکهجامعه،عملکردبابعدیوجاریهایعملکردکه
هایادگیرندهشههمیکهکردتوصیهمعلمانومربیانبرایتوانمیبنابراین.باشدنداشتهدارمعنی

قرارخودارکنتایججریاندرراهایادگیرندهکهمعنابدین.دهندقرارخودکارنتایججریاندررا
بامتناسبتاکجاستدرکارشضعفوقوتنکاتکهبداندبایدیادگیرندهکهمعنابدین.دهند

.کندعملانها

ات قوت و یادگیرنده باید بداند که نک
ضعف کارش در کجاست




