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Abstract
According to interactions in multiple grade
classes, the present study aims to compare
different class compositions in three different
groups of fourth-grade multiple grade students
in implicit learning and academic achievement.
Statistical population consists of all fourth grade
public elementary school students in Piranshahr.
1 groups of students including 8 girls and 8 boys
were randomly selected. This research used a
Causal Comparative method. Four researcher
made questionnaires in mathematics and science
courses for fourth and fifth grades were used to
collect data. Data were analyzed using
descriptive statistics; analysis of variance and
Sheffe's test. Findings showed that there weren’t
significant
differences
in
academic
achievements between multi grade students.
Other findings showed that there was significant
difference in implicit learning among three
groups and this difference was beneficent for
fourth and fifth grade students. Also there
wasn’t a significant difference in academic
achievement due to implicit learning between
boys and girls.
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فاروق خاکزاد

 هدف،با توجه به تعامالت موجود در کالسهاي چندپایه
تحقیق حاضر مقایسه ترکیبهاي متفاوت کالسي در سه گروه
از دانشآموزان کالس چهارم چندپایه از نظر میزان یادگیري
 جامعه آماري پژوهش کلیه.ضمني با پیشرفت تحصیلي است
دانشآموزان پایه چهارم ابتدایي دبستانهاي دولتي شهرستان
8  دختر و8  نفري متشکل از45 پیرانشهر بودند که سه گروه
 تحقیق به.پسر به صورت نمونهگیري تصادفي انتخاب شدند
 براي جمعآوري دادهها از.شیوه علي _ مقایسهاي انجام شد
چهار آزمون محقق ساخته در دروس ریاضي و علوم پایههاي
 دادههاي گردآوري شده با کمک.چهارم و پنجم استفاده شد
 همچنین تحلیل واریانس یک راهه و،شاخصهاي آمار توصیفي
 یافتهها نشان داد که.آزمون تعقیبي شفه تجزیه و تحلیل شد
بین پیشرفت تحصیلي دانشآموزان کالسهاي چندپایه تفاوت
 یافتههاي دیگر تحقیق نشان داد که بین.معنادار وجود ندارد
میزان یادگیري ضمني در سه گروه تفاوت معناداري وجود دارد
.و این تفاوت به نفع دانشآموزان گروه چهارم با پنجم است
همچنین بین پیشرفت تحصیلي ناشي از یادگیري ضمني در
.دختران و پسران تفاوت معناداري مشاهده نشد
 کالس، پیشرفت تحصیلي، یادگیري ضمني:واژههای کلیدی
 دوره ابتدایي،چندپایه
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مقدمه
امروزه سیستمهاي آموزشي به وسیله سن ،درجه و سطح دانش آموزان سازماندهي ميشوند .این
سازماندهي به دو صورت کالسهاي تک پایه (کالس بر اساس سن) و کالسهاي چندپایه 4انجام مي-
پذیرد (لیتل .)1114 ،یکي از ایدهآلترین شرایط کالسداري ،کالسهاي تک پایه است ،اما بعضي
شرایط ،سیستم آموزشي را مجاب به تشکیل کالسهاي چندپایه ميکند .کالس چندپایه کالسي است
که شامل دو یا چند سطح است و مسئولیت اداره آن با یک معلم است (مولریان1117 ،؛ ماسون وبرنز،
4557؛ ماسون و دوپنر4558 ،؛ ماسون و گود4558 ،؛ راسل ،روو و هیل4558 ،؛ وین من .)4556 ،لیتل
( )1114کالس چندپایه را مکاني تعریف ميکند که در آن بیش از یک گروه از دانش آموزان با سنین
متفاوت در یک کالس و توسط یک معلم آموزش ميبینند .در نقاط مختلف دنیا نامهاي متفاوتي از جمله
تدریس کالس چند سطحي ،کالس مرکب ،کالس تلفیقي و تدریس نیمه بر آن نهادهاند (مکوسانا و
کاپیسا ،ترجمه آقازاده .)4185،در تدریس چندپایه معلم باید از دو یا چند برنامه آموزشي در پایههاي
مختلف و در یک زمان معین استفاده کند (لیتل  ،1114اوزتورک  .)1117به همین دلیل ،کالسهاي
چندپایه زیاد مطلوب معلمان و مسئوالن آموزشي نیست اما در شرایط خاص ،استفاده از این کالسها
ضروري و معقول به نظر ميآید .با توجه به تراکم پایین جمعیت ،کاهش تعداد ثبت نام دانش آموزان،
کمبود تعداد معلمان و دالیل اقتصادي الزم است که رویکرد استفاده از کالسهاي چندپایه مد نظر قرار
گیرد (اردم و همکاران ،1116 ،فورد  .)4577در کشور ما نیز بر اساس گزارش سازمان آموزش و پرورش
تعداد مدارس ابتدایي در حدود  51هزار مدرسه بوده که با توجه به میانگین سالهاي قبل انتظار ميرود،
 11درصد از این مدارس چندپایه باشند (مرکز آمار آموزش و پرورش .)4151 ،در این زمینه و براي
رسیدن به چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق  4111در بخش آموزش مناطق محروم بر موارد زیر
تاکید شده است:
الف -توانمندسازي دانشآموزان ساکن در مناطق محروم ،روستاها ،حاشیه شهرها ،عشایر کوچنشین و
همچنین مناطق دوزبانه با نیازهاي ویژه ،با تأکید بر ایجاد فرصتهاي آموزشي متنوع و با کیفیت.
ب -توجه بیشتر به تفاوتهاي فردي و هویت جنسیتي دانشآموزان و تفاوتهاي شهري و روستایي.
ج -اولویت بخشي به تأمین و تخصیص منابع ،تربیت نیروي انساني کارآمد ،تدوین برنامه براي رشد،
توانمندسازي و مهارتآموزي ،ادامه تحصیل و حمایت مادي و معنوي دانشآموزان مناطق محروم و
مرزي (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.)4151 ،
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کالسهاي چندپایه با توجه به فراواني باالي آن ،نقش تعیینکنندهایي را در زمینه رشد و پویایي سیاسي،
اقتصادي و فرهنگي هر جامعهاي ایفا ميکنند .این امر موجب شده است که تحقیقات قابل توجهي در
زمینه موضوعاتي چون یادگیري خود راهبر (فیشر و همکاران ،1114 ،مورو ،شارکي ،فرستون به نقل از
نادي( ،)1111،گریسون )4557 ،رشد مهارتهاي اجتماعي (سیمون4556،؛ فاتحي زاده4181،؛ مددي امام
زاده4181،؛ سلیماني ،حدادي و شهرابي )4185،مفهوم خود ،اعتماد به نفس و ویژگيهاي عاطفي و
اجتماعي (ماالوسکي ،1115 ،هارگریوس ،1114 ،توماس و شاو ،4551 ،وین من ،)4556 ،و یادگیري و
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان کالسهاي چندپایه (نیکبخت4181،؛ بالم و دیوان1117،؛ کلیک و
آباي1141،؛ ماسون و برنز4551،؛ مک کللند1114 ،؛ جیمز و همکاران  1115کوکسال  1111اردم 1111
و اوزتورک  )1117انجام گیرد؛ اما یادگیري ضمني در کالسهاي چندپایه یکي از موضوعاتي است که
کمتر در تحقیقات به آن توجه شده است.
با عنایت به نتایج پژوهشهاي ذکر شده ميتوان گفت که در مورد پیشرفت تحصیلي کالسهاي
چندپایه و تک پایه توافق کلي وجود ندارد ،اما با توجه به تعامالت بین دانش آموزان در کالس چندپایه
در مقایسه با کالسهاي تکپایه ،انتظار ميرود که پدیدهي «یادگیري ضمني» به وقوع بپیوندد که این
نوع یادگیري خود مي تواند بر عملکرد تحصیلي فراگیران اثراتي داشته باشد .با توجه به اهمیت دروس
ریاضي و علوم تجربي ،به خصوص در دوره ابتدایي و از آنجاکه دروس ریاضي و علوم تجربي در آزمون
بین المللي تیمز 4مورد ارزشیابي قرار ميگیرد ،در کانون توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته
است .در همین راستا ،تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسي این موضوع مي پردازد
که آیا یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي ریاضي و علوم تجربي دانش آموزان پایه چهارم کالسهاي
چندپایه تاثیر دارد؟
سواالت پژوهش
 -4آیا یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي درس ریاضي اثر مثبت دارد؟
 -1آیا یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي درس علوم تجربي اثر مثبت دارد؟
 - 1آیا بین پیشرفت تحصیلي ناشي از یادگیري ضمني در دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد؟
 - 1آیا ترکیبهاي متفاوت کالسي در چندپایه باعث پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ميشود؟
پیشینه پژوهش
یادگیري یکي از مولفههایي است که تمام سیستمهاي آموزشي براي تحقق آن شکل گرفتهاند و یکي از
مهمترین اهداف هر سیستم آموزشي کسب دانش و یادگیري است (گانیه .)4558 ،یادگیري از جمله
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فرایندهاي شناختي پیچیده است که به طور کلي به دو طبقه اصلي تقسیم ميشود .یادگیري صریح و
یادگیري ضمني .این دو نوع یادگیري چه از نظر عملکردي و چه از نظر مناطق مغزي درگیر ،مجزا
هستند (نجاتي و همکاران .)1117،یادگیري صریح به یادگیري حقایق و خاطرات شخصي بر ميگردد و
دسترسي به آنها به صورت آگاهانه امکانپذیر است (هیرس .)1141 ،یادگیري وقتي از این نوع است که
به یادگیرنده در مورد هدف و نحوه انجام تکالیف توضیح الزم داده شود (نجاتي و همکاران)1117،؛ اما
یادگیري ضمني به تمام انواع فرایندهاي یادگیري ناآگاهانه اطالق ميشود .در این فرایندها اگر یادگیرنده
تکلیف را بدون اطالع از آنچه باید یاد بگیرد ،انجام دهد یادگیري از نوع ضمني است (ربر.)4551 ،
یادگیري ضمني بر خالف یادگیري صریح به هوشبهر وابسته نیست (ربر .)4554،مدارک حاکي از آن
است که انواع مختلفي از یادگیري ضمني وجود دارد که هر کدام مناطق مغزي متفاوتي را درگیر ميکند.
گالدول ( )1116معتقد است که پردازش از یک سو با واسطه کنترل آگاهانه ،و از سوي دیگر به واسطه
کنترل ناآگاهانه صورت ميگیرد و در واقع یادگیري ضمني نوعي یادگیري ناآگاهانه است که در آن روابط
رمزگذاري شده به وسیله محرکها بر رفتار تاثیر ميگذارد.
هایس و برود بنت ( )4588دو سیستم یادگیري مستقل را براي انسان تعریف کردهاند .در نظریه
آنها ادعا مي شود که سیستم یادگیري مستقیم برخاسته از دانشي است که در قالب توصیف کالمي قرار
ميگیرد و ميتوان براي آن چهارچوبي مشخص قائل شد ،در حاليکه سیستم یادگیري ضمني بر پایه
دانشي بیان ميشود که متمایل به گزارش کالمي نیست و در قالب کالمي نميتوان آن را توصیف کرد.
(گرین و شانکز  .)4551تحقیقات مهمي (چون مکسول1111،؛ فریچر 1118؛ هارگریوس1114 ،؛ ماتئوسو
همکاران4585 ،؛ ربر4551 ،؛ سان1111 ،؛ سان سلوسارز و تري )1116 ،به دو فرایند شناختي مکمل
دست یافتهاند که فرد در مهارتهاي شناختي از آنها استفاده ميکند .این دو فرایند ،یادگیري مستقیم و
یادگیري ضمني نام دارند و در شماري خصوصیات با هم متفاوتاند که در جدول  4مشاهده ميگردد.
جدول  :1مقایسه خصوصیات یادگیری ضمنی و یادگیری مستقیم
خصوصیات
تالش براي یادگیري
یادگیري
نوع دانش
نوع شناخت
کنترل
حل مساله
بازنمایي

یادگیری ضمنی
آسان
ناخود آگاه
به صورت کالمي در نميآید
برانگیخته و احساسي
ناخود آگاه
اکتشافي
کل نگر
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یادگیری مستقیم
سخت
آگاهانه
به فعل درآوردن آن آسان است
سرد و کم تفاوت
هوشیارانه
الگوریتمي
تحلیلي

بررسي و مقایسه یادگیري ضمني و پیشرفت تحصیلي در ...

مطالعات نشان ميدهد که یادگیري ضمني یک روند خودکار است که فرد بدون احساس یادگیري ،ارتباط
بین اجزا را به صورت ناهشیار یاد ميگیرد .بر اساس این تعریف براي یادگیري ضمني به منابع توجهي
نیاز نميباشد و محرکها به صورت خودکار رمزگرداني ميشوند (کوهن ،ایوري و کیل،4551،
رابرتسون .)1117،اگر چه عدهایي بر این باورند که این دو مستقل از هماند (گرین و شانکز4551 ،؛
هایس و برود بنت .)4588 ،بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که یادگیري ضمني تا حد زیادي مکمل
یادگیري آگاهانه است (رابرتسون ،1117،سان سلوسارز و تري ،1116 ،سان ،1111،هارگریوس ،1114
برو و دنیس ،4551،فریچر ،1118 ،ماتئوس  ،4585ربر )4551 ،و براي آموزش کارهاي تجربي استفاده
ميشود (ربر .)4575 ،از کاربردهاي یادگیري ضمني ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف -آموزش دستور زبان دوم (همان منبع)
ب -یادگیري توالي حرکتي (لویسکي ،چیزوسکا ،هافمن ،4587 ،صالحي و همکاران)4185،
ج -فرایند کنترل (بري ،برودبنت )4588 ،نام برد؛ که بیشترین تحقیقات انجام گرفته نیز در این زمینهها
است.
ربر ،سیترویک و سانوم ( )1115تحقیقي را با عنوان سودمندي یادگیري ضمني در آموزش قوانین
علمي انجام دادند .نتایج حاکي از آن بود که اگر چه یادگیري ضمني در آموزش قوانین تاثیر ميگذاشت،
اما نقش یادگیري صریح پررنگتر بوده است .در تحقیقي دیگر کاسین و ربر ( )4575از نقش پررنگ
یادگیري ضمني و منبع کنترل دروني در یادگیري زبان دوم خبر دادهاند .همچنین رشیدي و قنبري
( )4185تاثیر آموزش ضمني لغات زبان انگلیسي را در قالب داستانهاي کوتاه مورد بررسي قرار دادهاند.
به این صورت که به یک گروه از فراگیران  6داستان کوتاه انگلیسي در سطح  111لغت داده شد و به
گروه کنترل به صورت مستقیم همان لغات آموزش داده شد .در بررسي نتایج مالحظه شد گروهي که در
شرایط ضمني کار کرده بودند ،موفقیت بیشتري را در مقایسه با گروه کنترل بدست آوردند و تفاوت
عملکرد آنها معنادار بود .لویسکي ،چیزوسکا و هافمن ( )4587بر نقش یادگیري ناآگاهانه و تبدیل
الگوهاي حرکتي مقطعي بر الگوهاي دائمي کار کرده که با یادگیري ضمني ميتوان هر دو نوع مهارت
مقدماتي و سطح باالي شناختي را توسعه بخشید .همچنین در تحقیقات داخلي نجاتي ،پور اعتماد و
حکمتي ( )4154عنوان کردهاند که از یادگیري ضمني ميتوان در زمینه آموزش خواندن و یادگیري توالي
حرکتي در کودکان نارسا خوان استفاده کرد.
بحثهاي زیادي وجود دارد در مورد اینکه آیا دانش آموزان کالسهاي تک پایه موفقیت بیشتري را
در مقایسه با دانش آموزاني که در کالسهاي چندپایه آموزش دیدهاند ،دارند یا برعکس .شواهد فراواني
پیرامون تفاوت رفتار دانش آموزان کالسهاي چندپایه و تک پایه در حیطه شناختي و غیر شناختي به
چشم ميخورد .طبق تحقیقات مایکوک ( )4557کالسهاي چندپایه محیطي را فراهم ميکنند که در آن
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هر کودک ميتواند رهبر و یا پیرو دیگران باشد .به عالوه زماني که از دانش آموزان پایههاي باالتر
خواسته ميشود تا به عنوان دستیار معلم با دانش اموزان کار کنند ،ویژگي رهبري و اعتماد به نفس آنان
باالتر ميرود (مولریان .)1117،کودکان کم سن و سال بیشتر به تحسین پایههاي باالتر ميپردازند و
دانش آموزان پایههاي باالتر نیز بیشتر گرایش به این دارند که از دانش آموزان پایههاي پایینتر
محافظت کنند (مک کللند .)1114 ،در بسیاري از تحقیقات (ماالوسکي ،1115 ،جیمز و همکاران ،1115
توماس و شاو  ،4551وین من  )4556گزارش شده است که کالسهاي چندپایه اثرات سودمندي را بر
توانایيهاي غیرشناختي دانش آموزان از جمله آگاهي از مفهوم خود ،اعتماد به نفس و ویژگيهاي عاطفي
و اجتماعي دارد .همچنین تحقیقات داخلي حاکي از آن است که مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان
کالسهاي چندپایه بیشتر از دانش آموزان تک پایه است (سلیماني ،حدادیان و شهرابي .)4185،پژوهش
دیگري از مددي امام زاده ( )4181با موضوع بررسي و مقایسه مهارتهاي اجتماعي ،عزت نفس و
پیشرفت تحصیلي در بین دانش آموزان کالسهاي چندپایه و تک پایه ابتدایي نشان داده است که بین
دانش آموزان این کالسها از نظر میزان مهارت اجتماعي و پیشرفت تحصیلي تفاوت معني داري وجود
دارد که این تفاوت به نفع کالسهاي چندپایه است .پژوهش دیگري با عنوان میزان پیشرفت تحصیلي
دانش آموزان کالسهاي چندپایه و تک پایه پنجم ابتدایي در روستاهاي شهرضا توسط اقدامي انجام
گرفته که وي با بررسي نمرات چهار درس ریاضي ،علوم ،تاریخ و دیني مالحظه نمود که بین پیشرفت
تحصیلي دانش آموزان کالسهاي چندپایه و تک پایه تفاوت زیادي وجود دارد که معناداري این تفاوت
نیز به سود کالس چندپایه بوده است (نیکبخت.)4181 ،
در بررسي تحقیقات قبلي ،اگرچه بعضي نتایج حاکي از سودمندي بیشتر و بازدهي باالتر کالسهاي
چندپایه دارد (ماالوسکي ،1115 ،جیمز و همکاران  ،1115توماس و شاو  ،4551وین من  ،)4556لیکن
برخي از تحقیقات نیز وجود دارند که نشان دادهاند که اثرات منفي نیز در کالسهاي چندپایه وجود دارد،
البته در کنار آن بعضي تحقیقات حاکي از مشکالت معلمان در این کالسها است (کلیک و آباي.)1141،
نتایج تحقیقات بالم و دیوان ( )1117در هندوستان نشان داد که در کالسهاي چندپایه به جهت اینکه
دانش آموزان از سنین مختلف و سطوح تحصیلي متفاوت هستند ،میزان پیشرفت تحصیلي را به حداقل
ميرسانند .مضافا اینکه معلمان هم در ارائه مطالب دچار مشکل هستند .همچنین ماسون و برنز ()4551
تاثیرات منفي کالس هاي چندپایه را در حیطه شناختي و پیشرفت تحصیلي بررسي کرده و اعالم کردند
که تدریس در این کالسها باعث مشکالتي در حیطه شناختي دانش آموزان ميشود .به عالوه بعضي از
مطالعات بر روي عمق دانش نظري دانش آموزان در کالسهاي چندپایه تمرکز کردهاند (مک کللند،
 ،1114جیمر و همکاران  1115کوکسال  1111اردم  1111و اوزتورک .)1117
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روش
طرح پژوهش :طرح کلي پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از نوع توصیفي و به روش علي –
مقایسهاي ميباشد.
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماري این پژوهش ،کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایي بودند که در سال تحصیلي  51-51در
دبستانهاي دولتي شهرستان پیرانشهر مشغول به تحصیل ميباشند .تعداد کل دانش آموزاني که در
مدارس روستایي مشغول به تحصیل بودند  6115نفر بود که  561نفر از این دانش آموزان در پایه چهارم
بودند .از این تعداد  151نفر از آنان پسر و  151نفر دختر بودند .براي انتخاب کالسها از نمونهگیري
تصادفي ساده استفاده شد .با توجه به مطالعات و زمینهیابيهاي انجام شده براي روش علي -مقایسهاي
سه گروه  45نفري متشکل از  8دختر و  8پسر در دستور کار قرار گرفت .گروه اول به شیوه تصادفي از
میان دانش آموزان پایه چهارم تک پایهي روستایي انتخاب شد ،گروه دوم نیز به روش تصادفي و از میان
دانش آموزان چهارم چندپایه روستایي که با کالس سوم ابتدایي در یک کالس قرار داشتند انتخاب شد؛ و
در نهایت گروه سوم از میان دانش آموزان چهارم چندپایه که با کالس پنجم در یک کالس حضور
داشتند ،انتخاب شد .با توجه به تعداد کم دانش آموزان چندپایه و نرسیدن به حد نصاب در گروههاي دو و
سه ،دو کالس چندپایه با هم ترکیب شدند .دانش آموزان هر گروه با توجه به متفاوت بودن کالسها تا
حد امکان از نظر شرایط کاري معلم ،روش تدریس معلم ،منطقه آموزشي ،شرایط خانوادگي و محیط
کالس همسان شدند.
ابزار اندازه گیري :براي گردآوري دادهها و به منظور اطالع از عمق یادگیري مطالب آموخته شده و تاثیر
یادگیري ضمني بر آموزش مطالب پایهي باالتر در کالس چهارم ،سه گروه در دروس ریاضي و علوم
پایههاي چهارم و پنجم مورد آزمون پیشرفت تحصیلي قرار گرفتند .براي سنجش دانش آموزان از چهار
آزمون محقق ساخته استفاده شد .براي جلوگیري از بروز ناهماهنگي در پاسخگویي ،سواالت از مباحث
مربوط به ترم اول طرح شد .بدین صورت که براي آزمونهاي ریاضي  8سوال تستي و  5سوال تشریحي
و براي آزمونهاي درس علوم تجربي  41سوال تستي و  1سوال تشریحي طرح گردید .سپس این
آزمونها با استفاده از جدول مشخصات آزمون و در نظر گرفتن معیارهاي استاندارد ساخت آزمون ،اهداف
دروس و حیطههاي سه گانه با همکاري  1نفر از سرگروههاي درسي شهرستان و کارشناس آموزش
منطقه بررسي گردید و به این صورت از روایي الزم برخوردار است .براي اطمینان از ضریب پایایي خرده
آزمونها از روش دو نیمه کردن آزمون استفاده شد .نتایج همبستگي بین دو نیمه هر یک از خرده
آزمونها که در کالسهاي با شرایط مشابه اجرا شد ،به ترتیب براي درس ریاضي و علوم پایه چهارم
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 1/75و  1/81حاصل و نتیجه همبستگي بین دو نیمه آزمون براي درس ریاضي و علوم پایه پنجم 1/87
و  1/81بدست آمد.
فرایند اجرا :در مطالعه حاضر براي بررسي میزان پیشرفت تحصیلي سوالهاي طرح شده از کتابهاي
ریاضي و علوم چهارم دبستان براي پاسخگویي در اختیار سه گروه قرار گرفت و همچنین براي اطالع از
میزان یادگیري ضمني ،سه گروه دانش آموز پایه چهارم به سواالت ریاضي و علوم پایه پنجم جواب
دادند.
براي تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهاي میانگین ،انحراف استاندارد و تحلیل واریانس یک راهه
( )ANOVAو آزمون تعقیبي شفه استفاده شده است.
یافتهها
جدول  1برخي شاخصهاي توصیفي میانگین و انحراف معیار را براي سه گروه مورد مقایسه در دروس
ریاضي چهارم ،علوم چهارم و دروس ریاضي و علوم پایه پنجم نشان ميدهد.
جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات سه گروه در دروس ریاضی و علوم چهارم و پنجم
نام درس
ریاضي پنجم

ریاضي چهارم

علوم پنجم

علوم چهارم

میانگین

انحراف معیار

گروه

تعداد

چهارم تک پایه
چهارم و سوم
چهارم و پنجم
چهارم تک پایه
چهارم و سوم
چهارم و پنجم

45
45
45
45
45
45

1/46
1/15
5/56
41/84
41/11
46/87

1/61
1/51
1/15
1/56
1/14
1/11

چهارم تک پایه
چهارم و سوم
چهارم و پنجم
چهارم تک پایه
چهارم و سوم
چهارم و پنجم

45
45
45
45
45
45

1/11
6/11
5/41
47/44
45/51
47/16

1/15
1/55
1/11
1/71
4/51
1/51

با توجه به برابري تعداد اعضاي گروهها و رعایت پیشفرضهاي تحلیل واریانس یک راهه براي پي
بردن به وجود تفاوت معناداري بین گروهها از این آزمون استفاده شد .نتایج تحلیل واریانس یک راهه
براي مقایسه سه گروه کالسي چهارم تک پایه ،چهارم و سوم و چهارم و پنجم در هر یک از درسهاي
ریاضي و علوم تجربي چهارم و پنجم ابتدایي در جدول  1آمده است.
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جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای سه گروه کالسی
مجموع مجذورات
نمره ریاضی
پنجم

نمره ریاضی
چهارم

نمره علوم
پنجم

نمره علوم
چهارم

درجه آزادی

میانگین مجذورات مقدارF

بین گروهها

51/161

1

16/117

درون گروهها

151/614

16

5/611

مجموع

181/671

17

بین گروهها

18/151

1

41/415

درون گروهها

661/588

16

41/111

مجموع

684/575

17

بین گروهها

111/655

1

445/181

درون گروهها

164/454

16

7/811

مجموع

681/767

17

/785

1

/151

درون گروهها

171/516

16

5/114

مجموع

174/714

17

بین گروهها

5/511

4/461

41/51

/156

سطح معنیداری
/111

/115

/111

/517

نتایج جدول  1نشان ميدهد که بین سه گروه از لحاظ پیشرفت تحصیلي در دروس ریاضي و علوم پایه
چهارم اختالف معني داري وجود ندارد و میانگین هر سه گروه در پاسخگویي به سواالت درسهاي
پایهي چهارم تقریبا یکسان بوده است .مقادیر ( )p<1/16و ( ( f(16،1)=5/511براي نمرات ریاضي پنجم
و ( )p<1/16و ( ( f(16،1)=41/511براي نمرات علوم پنجم حاکي از این است که بین گروهها تفاوت
معناداري وجود دارد.
به منظور به منظور مقایسه دو به دو گروهها ،میانگین نمرات سه گروه در دو درس ریاضي چهارم و
ریاضي پنجم توسط آزمون تعقیبي شفه مقایسه شد که نتایج آن در جدول  1آمده است.
با مشاهده دادههاي آزمون شفه مالحظه ميشود که دانش آموزان پایه چهارم که با پایه پنجم در یک
کالس قرار دارند ،در پاسخگویي به آزمون ریاضي کالس پنجم تفاوت معني داري با دو گروه دیگر که
یکي چهارم تک پایه ( )Sig =/115و دیگري کالس چندپایه شامل سوم و چهارم بود ()Sig =/111
دارند و این تفاوت به سود آنان است؛ اما بین دو گروه دیگر در درس مذکور تفاوتي دیده نميشود.
همچنین گروهها در درس ریاضي پایه چهارم تفاوتي با هم ندارند و تقریبا یکسان عمل کردهاند؛ بنابراین
سوال اول پژوهش تائید ميگردد (جدول .)1
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جدول  :4میانگین نمرات سه گروه در دو درس ریاضی چهارم و ریاضی پنجم
متغیر وابسته

گروه )(I
چهارم تک

نمره ریاضي
پنجم

چهارم با سوم
چهارم با پنجم
چهارم تک

نمره ریاضي
چهارم

چهارم با سوم
چهارم با پنجم

گروه )(J

اختالف میانگینها

خطاي استاندارد سطح معنيداري

چهارم با سوم

/58588

/51155

/761

چهارم با پنجم

*-1/61151

/51155

/115

چهارم تک

-/58588

/51155

/761

چهارم با پنجم

*-1/48761

/51155

/111

چهارم تک

*1/61151

/51155

/115

چهارم با سوم
چهارم با سوم

*1/48761
/84161

/51155
4/11147

/111
/818

چهارم با پنجم
چهارم تک

-4/15161
-/84161

4/11147
4/11147

/556
/818

چهارم با پنجم

-4/87611

4/11147

/118

چهارم تک

4/15161

4/11147

/556

چهارم با سوم

4/87611

4/11147

/118

براي بررسي تاثیر یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي درس علوم تجربي میانگین نمرات سه گروه در
دو درس علوم چهارم و علوم پنجم توسط آزمون تعقیبي شفه مقایسه شد که نتایج آن در جدول  6آمده
است/
جدول  :5میانگین نمرات سه گروه در دو درس علوم چهارم و علوم پنجم
متغیر وابسته

نمره علوم پایه پنجم

گروه )(I

گروه )(J

چهارم تکپایه

چهارم با سوم
چهارم با پنجم

چهارم با سوم
چهارم با پنجم
چهارم تک

نمره علوم چهارم

چهارم با سوم
چهارم با پنجم

اختالف میانگینها خطای استاندارد سطح معنیداری
/58755
/58755

/517
/111

-/55488
*-6/18651
/55488

/58755

/517

چهارم با پنجم

*-1/15176

/58755

/114

چهارم تک

*6/18651

/58755

/111

چهارم با سوم
چهارم با سوم

*1/15176
/47588

/58755
/85761

/114
/575

چهارم با پنجم

-/41651

/85761

/588

چهارم تک

-/47588

/85761

/575

چهارم با پنجم

-/14161

/85761

/517

چهارم تک

/41651

/85761

/588

چهارم با سوم

/14161

/85761

/517

چهارم تک

تحلیل دادهها براي درس علوم تجربي نیز نشان دهنده این مطلب است که گروه چهارم و پنجم از لحاظ
عملکرد در این آزمون با دو گروه دیگریعني چهارم تک پایه ( )p< 1/6و سوم و چهارم ( )p< 1/6تفاوت
معناداري دارد؛ بنابراین سوال دوم پژوهش نیز تائید ميگردد و ميتوان اذعان کرد که در کالسهاي
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چندپایه اي که دانش آموزان پایه چهارم با پایه باالتر از خود در کالس حضور دارند یادگیري ضمني
اتفاق ميافتد (جدول .)6
براي مقایسه پیشرفت تحصیلي در درس ریاضي و علوم ناشي از یادگیري ضمني (گروه چهارم و پنجم)
در دختران و پسران از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد .نتایج آین آزمون در جدول  5نشان
ميدهد بین دانش آموزان پسر و دختر در کالسهاي چندپایه از نظر پیشرفت تحصیلي در درس ریاضي
( ) F= 4/516,p> 1/6و علوم ( )F=/111, p >1/6تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول  :6نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه دختران و پسران در پیشرفت
تحصیلی (دروس ریاضی و علوم پنجم)
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار Fسطح معنیداری
ریاضي  6گروه 1

علوم  6گروه 1

بین گروهها

44/154

4

44/154

درون گروهها

84/555

41

6/866

51/165

46

بین گروهها

/161

4

/161

درون گروهها

477/611

41

41/575

مجموع

مجموع

477/761

4/516

/111

/486

/851

46

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر این بود که مشخص کند ،یادگیري ضمني در کالس چندپایه اتفاق ميافتد و اینکه
بین ترکیبهاي متفاوت کالسي در چندپایه از نظر پیشرفت تحصیلي تفاوت وجود دارد .براي رسیدن به
این هدف سه گروه از دانش آموزان کالس چهارم چندپایه که هر گروه از نظر ترکیب کالسي متفاوت
بود در چهار درس ریاضي و علوم چهارم و ریاضي و علوم پنجم مورد آزمون قرار گرفتند .بررسي
یافتههاي پژوهش نشان داد که بین عملکرد دانش آموزان پایه چهارم که با پایه پنجم در یک کالس
حضور داشتند و دانش آموزان چهارمي که با پایه سوم هم کالس هستند و چهارم تک پایه روستایي در
دروس ریاضي و علوم چهارم ابتدایي تفاوت معناداري وجود ندارد .تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه
تفاوت پیشرفت تحصیلي دانش آموزان کالسهاي چندپایه و تک پایه حاکي از آن است که دانش آموزان
تک پایه در مقایسه با دانش آموزان چندپایه بهتر عمل ميکنند (مک کللند ،1114 ،ماسون و برنز ،4551
کوکسال  ،1111کاترین سارجنت  ،1116اوزتورک  ،1117بالم و دیوان  ،1117کلیک و آباي  )1141و
افرادي نظیر ماالوسکي ،)1115( ،جیمز و همکاران ( ،)1115توماس و شاو ( ،)4551وین من (،)4556
نیکبخت ( )4181و مددي امام زاده ( )4181گزارش دادهاند که کالسهاي چندپایه در آزمونهاي
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پیشرفت تحصیلي کارایي باالتري نسبت به دانش آموزان تک پایه داشتهاند .نتیجه بدست آمده در این
زمینه با کارهاي انجام شده قبلي همسو نبود ،لیکن جستجوهاي محققین مبني بر اینکه دانش آموزان
چندپایه از لحاظ پیشرفت تحصیلي با هم مقایسه شده باشند ،نتیجهاي در بر نداشت .در تبیین نبود تفاوت
بین گروهها از نظر پیشرفت تحصیلي ميتوان به چندین عامل اشاره کرد .از جمله اینکه چون تعداد دانش
آموزان چندپایه در تمام ترکیبهاي کالسي تقریبا در یک بازه مشخص و نزدیک به هم قرار دارد ،لذا
بازدهي کار معلمان مشابه است ،همچنین چون آزمودنيها از نظر شرایط محیطي ،جغرافیایي و فرهنگي
از مناطق یکسان انتخاب شده بودند و سطح تحصیل معلمان و منابع یادگیري آنان نیز تقریبا مشابه اختیار
شده بود ،این امر نیز موجب یکسان بودن عملکرد آنان در آزمونهاي دروس پایه چهارم شده است.
همچنین یافتههاي پژوهش نشان ميدهد که بین عملکرد دانش آموزان سه گروه در دروس ریاضي و
علوم پنجم ابتدایي که ناشي از یادگیري ضمني است تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت به سود دانش
آموزان چهارم که هم کالس با پنجمها هستند ،است .این نتیجه با نتایج تحقیقات لویسکي ،چیزوسکا،
هافمن ( ،)4587کاسین و ربر ( ،)4555ربر ،سیترویک و سانوم ( ،)1115رشیدي و قنبري ( )4185و
نجاتي ،پور اعتماد و حکمتي ( )4154در زمینه بهرهوري آموزشي همسو بوده است .در تبیین این یافته
ميتوان گفت عليرغم زمان اندک معلم براي تدریس کامل عواملي چون ارتباط دانش آموزان با یکدیگر،
جالب بودن روش تدریس معلم براي دانش آموزان ،وجود ارتباط طولي بین محتواي دروس در سالهاي
متوالي ،کنجکاوي دانش آموزان براي اطالع از مطالب سالهاي آتي ،وجود یک سیستم حمایتي و ایجاد
فرصت براي خود برنامهریزي سبب ميشود که دانش آموزان این کالسها عالوه بر فراگیري مطالب
مربوط به خود درصدد فراگیري مطالب پایه باالتر از خود نیز شوند و به نوعي از طریق یادگیري ضمني
اقدام به کسب دانش کنند.
گالدول ( )1116معتقد است که پردازش از یک سو با واسطه کنترل آگاهانه ،و از سوي دیگر به واسطه
کنترل ناآگاهانه صورت ميگیرد و در واقع یادگیري ضمني نوعي یادگیري ناآگاهانه است که در آن روابط
رمزگذاري شده به وسیله محرکها بر رفتار تاثیر ميگذارد .همچنین مطالعات نشان ميدهد که یادگیري
ضمني یک روند خودکار است که فرد بدون احساس یادگیري ،ارتباط بین اجزا را به صورت ناهشیار یاد
ميگیرد .بر اساس این تعریف براي یادگیري ضمني به منابع توجهي نیاز نميشود و محرکها به صورت
خودکار رمزگرداني ميشوند (کوهن ،ایوري و کیل ،4551،رابرتسون .)1117،در کالسهاي چندپایه نیز
که پایهها به صورت متوالي در یک کالس قرار ميگیرند ،تعامالت بین دانش آموزان و آشنایي نسبي
دانش آموزان پایه پایینتر با سرفصلها و چارچوبهاي دروس پایه باالتر ناخودآگاه موجب جلب توجه
آنان شده و در یادگیري ضمني اثرگذار خواهد بود.
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نتایج این پژوهش ميتواند براي معلمان ،برنامه ریزان آموزش و پرورش ،مدیران و مسئوالن آموزشي
مفید واقع شود تا با شناسایي نقش یادگیري ضمني در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان کالسهاي
چندپایه این نکته مد نظر قرار گیرد که توالي کالسها نه تنها در مقایسه با سایر ترکیبهاي کالسي از
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان نميکاهد ،بلکه یادگیري ضمني مطالب پایه باالتر ،زمینه انگیزه بیشتر و
موفقیت دانش آموزان در سالهاي بعد را نیز فراهم ميآورد .همچنین از نتایج این تحقیق ميتوان براي
بهرهوري دانش آموزان با استعداد نیز استفاده کرد .به معلمان و مدیران مدارس چندپایه پیشنهاد ميگردد
با توجه به شناختي که از دانش آموزان و سطح کالسها دارند ،حتي االمکان سعي شود کالسهایي که
پیشرفت تحصیلي رضایت بخشي دارند با پایه باالتر از خود در یک کالس قرار داده شوند ،تا عالوه بر
یادگیري آگاهانه دروس خود ،به صورت ضمني مطالب پایه باالتر از خود را نیز فرا گیرند .چون این
کالسها غالبا در مناطق محروم و روستایي هستند و فراواني باالیي در سطح کشور دارند ،قطعا توجه
ویژه به آنها و بهبود کیفیت آموزشي آنها موجب ارتقاي شاخص آموزشي کشور خواهد شد .لذا با توجه
به نتایج این تحقیق پیشنهاد ميگردد میزان یادگیري ضمني در قالب یک پژوهش طولي در دیگر سطوح
تحصیلي بررسي شود .همچنین شایسته است که مقایسهاي بین میزان استفاده از رسانههاي آموزشي در
کالس و یادگیري ضمني در کالسهاي چندپایه انجام پذیرد.
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