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  چکیده
پایه، هدف هاي چندبا توجه به تعامالت موجود در کالس

هاي متفاوت کالسي در سه گروه تحقیق حاضر مقایسه ترکیب
پایه از نظر میزان یادگیري آموزان کالس چهارم چنداز دانش

تحصیلي است. جامعه آماري پژوهش کلیه  ضمني با پیشرفت
هاي دولتي شهرستان ه چهارم ابتدایي دبستانآموزان پایدانش

 8دختر و  8نفري متشکل از  45سه گروه پیرانشهر بودند که 
تحقیق به گیري تصادفي انتخاب شدند. پسر به صورت نمونه

ها از آوري دادهبراي جمعاي انجام شد. مقایسه _شیوه علي 
هاي چهار آزمون محقق ساخته در دروس ریاضي و علوم پایه

 هاي گردآوري شده با کمکچهارم و پنجم استفاده شد. داده
هاي آمار توصیفي، همچنین تحلیل واریانس یک راهه و شاخص

ها نشان داد که آزمون تعقیبي شفه تجزیه و تحلیل شد. یافته
پایه تفاوت هاي چندآموزان کالسبین پیشرفت تحصیلي دانش

قیق نشان داد که بین هاي دیگر تحمعنادار وجود ندارد. یافته
میزان یادگیري ضمني در سه گروه تفاوت معناداري وجود دارد 

 آموزان گروه چهارم با پنجم است.و این تفاوت به نفع دانش
تحصیلي ناشي از یادگیري ضمني در  همچنین بین پیشرفت

 مشاهده نشد.داري پسران تفاوت معنا دختران و
رفت تحصیلي، کالس یادگیري ضمني، پیش های کلیدی:واژه
 پایه، دوره ابتدایيچند

 

 
 

 
 

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. 
Keywords: implicit learning, academic 
achievement, multiple grade classes, elementary 
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 مقدمه
شوند. این سطح دانش آموزان سازماندهي مي هاي آموزشي به وسیله سن، درجه وامروزه سیستم

-انجام مي 4پایههاي چنداساس سن( و کالس هاي تک پایه )کالس بردو صورت کالس به سازماندهي

اما بعضي  ،هاي تک پایه استداري، کالسترین شرایط کالسلآیکي از ایده (.1114د )لیتل، پذیر
کند. کالس چندپایه کالسي است پایه ميهاي چندشرایط، سیستم آموزشي را مجاب به تشکیل کالس

 ز،؛ ماسون وبرن1117 ولیت اداره آن با یک معلم است )مولریان،ئکه شامل دو یا چند سطح است و مس

(. لیتل 4556وین من،  ؛4558؛ راسل، روو و هیل، 4558 ؛ ماسون و گود،4558 ؛ ماسون و دوپنر،4557
 ینموزان با سنآکند که در آن بیش از یک گروه از دانش پایه را مکاني تعریف مي( کالس چند1114)

ي متفاوتي از جمله هانقاط مختلف دنیا نام . دربینندمتفاوت در یک کالس و توسط یک معلم آموزش مي
مکوسانا و )اند آن نهاده تدریس کالس چند سطحي، کالس مرکب، کالس تلفیقي و تدریس نیمه بر

هاي پایه معلم باید از دو یا چند برنامه آموزشي در پایه(. در تدریس چند4185کاپیسا، ترجمه آقازاده،
هاي کالس ،(. به همین دلیل1117اوزتورک  ،1114مختلف و در یک زمان معین استفاده کند )لیتل 

ها والن آموزشي نیست اما در شرایط خاص، استفاده از این کالسئپایه زیاد مطلوب معلمان و مسچند
آید. با توجه به تراکم پایین جمعیت، کاهش تعداد ثبت نام دانش آموزان، نظر مي به ضروري و معقول

پایه مد نظر قرار هاي چندرویکرد استفاده از کالسکمبود تعداد معلمان و دالیل اقتصادي الزم است که 
اساس گزارش سازمان آموزش و پرورش  در کشور ما نیز بر (.4577، فورد 1116گیرد )اردم و همکاران، 

 رود،هاي قبل انتظار ميتوجه به میانگین سال هزار مدرسه بوده که با 51تعداد مدارس ابتدایي در حدود 
(. در این زمینه و براي 4151آموزش و پرورش،  آمار پایه باشند )مرکزنددرصد از این مدارس چ 11

در بخش آموزش مناطق محروم بر موارد زیر  4111رسیدن به چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 
 تاکید شده است:

شین و نآموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچتوانمندسازي دانش -الف
 هاي آموزشي متنوع و با کیفیت. چنین مناطق دوزبانه با نیازهاي ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصتهم
 هاي شهري و روستایي.آموزان و تفاوتهاي فردي و هویت جنسیتي دانشتوجه بیشتر به تفاوت -ب
برنامه براي رشد، بخشي به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروي انساني کارآمد، تدوین اولویت -ج

آموزان مناطق محروم و آموزي، ادامه تحصیل و حمایت مادي و معنوي دانشتوانمندسازي و مهارت
 (.4151 ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) يمرز

                                                           

4. multigrade 
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، یاسيس ایي را در زمینه رشد و پویایيکنندهتوجه به فراواني باالي آن، نقش تعیین پایه باهاي چندکالس
کنند. این امر موجب شده است که تحقیقات قابل توجهي در اي ایفا ميجامعه فرهنگي هر اقتصادي و

، فرستون به نقل از ي، شارک، مورو1114زمینه موضوعاتي چون یادگیري خود راهبر )فیشر و همکاران، 
ام ؛ مددي ام4181؛ فاتحي زاده،4556هاي اجتماعي )سیمون،( رشد مهارت4557(، )گریسون، 1111نادي،
هاي عاطفي و ( مفهوم خود، اعتماد به نفس و ویژگي4185،و شهرابي ي، حداد؛ سلیماني4181زاده،

و  یادگیري ، و(4556من،  ین، و4551و شاو،  ، توماس1114، هارگریوس، 1115اجتماعي )ماالوسکي، 
و  ؛ کلیک1117؛ بالم و دیوان،4181نیکبخت،) یهچندپاهاي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان کالس

 1111اردم  1111کوکسال  1115جیمز و همکاران  ؛1114؛ مک کللند، 4551؛ ماسون و برنز،1141آباي،
پایه یکي از موضوعاتي است که هاي چنداما یادگیري ضمني در کالس؛ ( انجام گیرد1117و اوزتورک 

 کمتر در تحقیقات به آن توجه شده است.
هاي توان گفت که در مورد پیشرفت تحصیلي کالسه ميهاي ذکر شدبا عنایت به نتایج پژوهش      

اما با توجه به تعامالت بین دانش آموزان در کالس چندپایه  ،پایه و تک پایه توافق کلي وجود نداردچند
به وقوع بپیوندد که این « یادگیري ضمني»ي رود که پدیدهپایه، انتظار ميهاي تکدر مقایسه با کالس

تواند بر عملکرد تحصیلي فراگیران اثراتي داشته باشد. با توجه به اهمیت دروس نوع یادگیري خود مي
که دروس ریاضي و علوم تجربي در آزمون خصوص در دوره ابتدایي و از آنجاریاضي و علوم تجربي، به 

ه گیرد، در کانون توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفتمورد ارزشیابي قرار مي 4بین المللي تیمز
پردازد تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسي این موضوع مي ،در همین راستااست. 

هاي یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي ریاضي و علوم تجربي دانش آموزان پایه چهارم کالسکه آیا 
 پایه تاثیر دارد؟ چند

 سواالت پژوهش
 اثر مثبت دارد؟آیا یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي درس ریاضي  -4 
 آیا یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي درس علوم تجربي اثر مثبت دارد؟ -1
 داري وجود دارد؟معناپسران تفاوت  آیا بین پیشرفت تحصیلي ناشي از یادگیري ضمني در دختران و - 1
 شود؟پایه باعث پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ميهاي متفاوت کالسي در چندآیا ترکیب - 1

 یشینه پژوهشپ
اند و یکي از هاي آموزشي براي تحقق آن شکل گرفتههایي است که تمام سیستمیادگیري یکي از مولفه

(. یادگیري از جمله 4558ترین اهداف هر سیستم آموزشي کسب دانش و یادگیري است )گانیه، مهم
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ود. یادگیري صریح و شفرایندهاي شناختي پیچیده است که به طور کلي به دو طبقه اصلي تقسیم مي
یادگیري ضمني. این دو نوع یادگیري چه از نظر عملکردي و چه از نظر مناطق مغزي درگیر، مجزا 

گردد و (. یادگیري صریح به یادگیري حقایق و خاطرات شخصي بر مي1117،هستند )نجاتي و همکاران
یري وقتي از این نوع است که (. یادگ1141 ،پذیر است )هیرسدسترسي به آنها به صورت آگاهانه امکان

اما ؛ (1117،نجاتي و همکارانشود )به یادگیرنده در مورد هدف و نحوه انجام تکالیف توضیح الزم داده 
یادگیرنده  اگر شود. در این فرایندهایادگیري ضمني به تمام انواع فرایندهاي یادگیري ناآگاهانه اطالق مي

. (4551انجام دهد یادگیري از نوع ضمني است )ربر،  ،بگیردتکلیف را بدون اطالع از آنچه باید یاد 
(. مدارک حاکي از آن 4554،یادگیري ضمني بر خالف یادگیري صریح به هوشبهر وابسته نیست )ربر

 کند.است که انواع مختلفي از یادگیري ضمني وجود دارد که هر کدام مناطق مغزي متفاوتي را درگیر مي
و از سوي دیگر به واسطه  ،که پردازش از یک سو با واسطه کنترل آگاهانه است ( معتقد1116گالدول ) 

گیرد و در واقع یادگیري ضمني نوعي یادگیري ناآگاهانه است که در آن روابط کنترل ناآگاهانه صورت مي
 گذارد.ها بر رفتار تاثیر ميرمزگذاري شده به وسیله محرک

در نظریه  .اند( دو سیستم یادگیري مستقل را براي انسان تعریف کرده4588بنت ) هایس و برود     
شود که سیستم یادگیري مستقیم برخاسته از دانشي است که در قالب توصیف کالمي قرار ها ادعا ميآن
که سیستم یادگیري ضمني بر پایه در حالي ،توان براي آن چهارچوبي مشخص قائل شدگیرد و ميمي

توان آن را توصیف کرد. شود که متمایل به گزارش کالمي نیست و در قالب کالمي نميي بیان ميدانش
ماتئوسو  ؛1114؛ هارگریوس، 1118فریچر  ؛1111،چون مکسول)(. تحقیقات مهمي 4551)گرین و شانکز 

کمل به دو فرایند شناختي م (1116؛ سان سلوسارز و تري، 1111سان،  ؛4551؛ ربر، 4585همکاران، 
این دو فرایند، یادگیري مستقیم و  .کندها استفاده ميهاي شناختي از آناند که فرد در مهارتدست یافته

 گردد.مشاهده مي 4اند که در جدول یادگیري ضمني نام دارند و در شماري خصوصیات با هم متفاوت
 : مقایسه خصوصیات یادگیری ضمنی و یادگیری مستقیم1جدول 

 

 
 
 
 
 
 

 یادگیری مستقیم یادگیری ضمنی خصوصیات

 سخت آسان ش براي یادگیريتال
 آگاهانه ناخود آگاه یادگیري
 به فعل درآوردن آن آسان است آیدبه صورت کالمي در نمي نوع دانش

 سرد و کم تفاوت برانگیخته و احساسي نوع شناخت
 هوشیارانه ناخود آگاه کنترل

 الگوریتمي اکتشافي حل مساله
 تحلیلي کل نگر بازنمایي
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دهد که یادگیري ضمني یک روند خودکار است که فرد بدون احساس یادگیري، ارتباط ت نشان ميمطالعا
اساس این تعریف براي یادگیري ضمني به منابع توجهي  گیرد. بربین اجزا را به صورت ناهشیار یاد مي

 ،4551،یلک ایوري و ،شوند )کوهنگرداني ميها به صورت خودکار رمزباشد و محرکنیاز نمي
 ؛4551 گرین و شانکز،اند )این باورند که این دو مستقل از هم بر ایي. اگر چه عده(1117،رابرتسون

دهد که یادگیري ضمني تا حد زیادي مکمل هاي انجام شده نشان مي(. بررسي4588هایس و برود بنت، 
 ،1114 یوسگر، هار1111،سان ،1116سلوسارز و تري،  ، سان1117،یادگیري آگاهانه است )رابرتسون

( و براي آموزش کارهاي تجربي استفاده 4551، ربر، 4585 ، ماتئوس1118فریچر،  ،4551،دنیس و برو
 توان به موارد زیر اشاره نمود:از کاربردهاي یادگیري ضمني مي (.4575 ،شود )ربرمي

 آموزش دستور زبان دوم )همان منبع( -الف 
 (4185،و همکاران ي، صالح4587 هافمن، ،کایزوسچ ،لویسکي) یادگیري توالي حرکتي -ب 

ها ترین تحقیقات انجام گرفته نیز در این زمینهبیش ؛ که( نام برد4588 ،برودبنت ،فرایند کنترل )بري -ج
 است. 

عنوان سودمندي یادگیري ضمني در آموزش قوانین  را با یقي( تحق1115ربر، سیترویک و سانوم )     
 ،گذاشتحاکي از آن بود که اگر چه یادگیري ضمني در آموزش قوانین تاثیر ميعلمي انجام دادند. نتایج 

رنگ نقش پر ( از4575تر بوده است. در تحقیقي دیگر کاسین و ربر )رنگنقش یادگیري صریح پر اما
اند. همچنین رشیدي و قنبري یادگیري ضمني و منبع کنترل دروني در یادگیري زبان دوم خبر داده

اند. هاي کوتاه مورد بررسي قرار دادهآموزش ضمني لغات زبان انگلیسي را در قالب داستان یر( تاث4185)
لغت داده شد و به  111 داستان کوتاه انگلیسي در سطح 6به این صورت که به یک گروه از فراگیران 

ه در گروه کنترل به صورت مستقیم همان لغات آموزش داده شد. در بررسي نتایج مالحظه شد گروهي ک
موفقیت بیشتري را در مقایسه با گروه کنترل بدست آوردند و تفاوت  ،شرایط ضمني کار کرده بودند

نقش یادگیري ناآگاهانه و تبدیل  ( بر4587) ها معنادار بود. لویسکي، چیزوسکا و هافمنعملکرد آن
هر دو نوع مهارت توان با یادگیري ضمني ميکه  هبر الگوهاي دائمي کار کردالگوهاي حرکتي مقطعي 

مقدماتي و سطح باالي شناختي را توسعه بخشید. همچنین در تحقیقات داخلي نجاتي، پور اعتماد و 
توان در زمینه آموزش خواندن و یادگیري توالي اند که از یادگیري ضمني ميکرده ( عنوان4154حکمتي )

 حرکتي در کودکان نارسا خوان استفاده کرد.
هاي تک پایه موفقیت بیشتري را جود دارد در مورد اینکه آیا دانش آموزان کالسهاي زیادي وبحث     

دارند یا برعکس. شواهد فراواني  ،اندپایه آموزش دیدههاي چنددر مقایسه با دانش آموزاني که در کالس
به  پایه در حیطه شناختي و غیر شناختي تک پایه وهاي چندپیرامون تفاوت رفتار دانش آموزان کالس

کنند که در آن پایه محیطي را فراهم ميهاي چند( کالس4557خورد. طبق تحقیقات مایکوک )چشم مي
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هاي باالتر به عالوه زماني که از دانش آموزان پایه .تواند رهبر و یا پیرو دیگران باشدهر کودک مي
رهبري و اعتماد به نفس آنان ویژگي  ،شود تا به عنوان دستیار معلم با دانش اموزان کار کنندخواسته مي
پردازند و هاي باالتر مي(. کودکان کم سن و سال بیشتر به تحسین پایه1117رود )مولریان،باالتر مي

تر هاي پایینهاي باالتر نیز بیشتر گرایش به این دارند که از دانش آموزان پایهدانش آموزان پایه
، 1115جیمز و همکاران  ،1115 ،تحقیقات )ماالوسکي(. در بسیاري از 1114 ،محافظت کنند )مک کللند

 پایه اثرات سودمندي را برهاي چند( گزارش شده است که کالس4556من  ین، و4551و شاو  توماس
هاي عاطفي شناختي دانش آموزان از جمله آگاهي از مفهوم خود، اعتماد به نفس و ویژگيهاي غیرتوانایي

هاي اجتماعي دانش آموزان داخلي حاکي از آن است که مهارت همچنین تحقیقات .و اجتماعي دارد
پژوهش  .(4185،و شهرابي یان، حدادسلیمانياست )پایه بیشتر از دانش آموزان تک پایه هاي چندکالس

عزت نفس و  ،هاي اجتماعي( با موضوع بررسي و مقایسه مهارت4181دیگري از مددي امام زاده )
پایه ابتدایي نشان داده است که بین  تک پایه وهاي چندموزان کالسآپیشرفت تحصیلي در بین دانش 

ها از نظر میزان مهارت اجتماعي و پیشرفت تحصیلي تفاوت معني داري وجود دانش آموزان این کالس
پایه است. پژوهش دیگري با عنوان میزان پیشرفت تحصیلي هاي چنددارد که این تفاوت به نفع کالس

پایه پنجم ابتدایي در روستاهاي شهرضا توسط اقدامي انجام  تک پایه وهاي چندسدانش آموزان کال
گرفته که وي با بررسي نمرات چهار درس ریاضي، علوم، تاریخ و دیني مالحظه نمود که بین پیشرفت 

 پایه و تک پایه تفاوت زیادي وجود دارد که معناداري این تفاوتهاي چندتحصیلي دانش آموزان کالس
 .(4181نیکبخت، )پایه بوده است به سود کالس چند یزن

هاي اگرچه بعضي نتایج حاکي از سودمندي بیشتر و بازدهي باالتر کالس ،در بررسي تحقیقات قبلي     
لیکن  ،(4556من  ین، و4551شاو ، توماس و 1115 جیمز و همکاران ،1115 ،)ماالوسکي دارد چندپایه

هاي چندپایه وجود دارد، اند که اثرات منفي نیز در کالسد که نشان دادهبرخي از تحقیقات نیز وجود دارن
 (.1141،ها است )کلیک و آبايالبته در کنار آن بعضي تحقیقات حاکي از مشکالت معلمان در این کالس

به جهت اینکه  چندپایههاي ( در هندوستان نشان داد که در کالس1117نتایج تحقیقات بالم و دیوان )
میزان پیشرفت تحصیلي را به حداقل  ،سنین مختلف و سطوح تحصیلي متفاوت هستند از موزاندانش آ

 (4551مضافا اینکه معلمان هم در ارائه مطالب دچار مشکل هستند. همچنین ماسون و برنز ) .رسانندمي
کردند را در حیطه شناختي و پیشرفت تحصیلي بررسي کرده و اعالم  چندپایههاي ت منفي کالس یراتاث

شود. به عالوه بعضي از عث مشکالتي در حیطه شناختي دانش آموزان ميها باکه تدریس در این کالس
 ،اند )مک کللندتمرکز کرده چندپایههاي موزان در کالسآمطالعات بر روي عمق دانش نظري دانش 

 .(1117و اوزتورک  1111اردم  1111کوکسال  1115جیمر و همکاران  ،1114
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 روش 
 –طرح کلي پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از نوع توصیفي و به روش علي پژوهش:  طرح

 باشد. اي ميمقایسه

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه
در  51-51جامعه آماري این پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایي بودند که در سال تحصیلي 

تعداد کل دانش آموزاني که در باشند. مشغول به تحصیل ميهاي دولتي شهرستان پیرانشهر دبستان
از این دانش آموزان در پایه چهارم  نفر 561نفر بود که  6115مدارس روستایي مشغول به تحصیل بودند 

گیري ها از نمونهنفر دختر بودند. براي انتخاب کالس 151نفر از آنان پسر و  151از این تعداد  .بودند
اي مقایسه -انجام شده براي روش علي هايیابيفاده شد. با توجه به مطالعات و زمینهتصادفي ساده است

پسر در دستور کار قرار گرفت. گروه اول به شیوه تصادفي از  8دختر و  8نفري متشکل از  45سه گروه 
از میان ي روستایي انتخاب شد، گروه دوم نیز به روش تصادفي و میان دانش آموزان پایه چهارم تک پایه

روستایي که با کالس سوم ابتدایي در یک کالس قرار داشتند انتخاب شد؛ و  چندپایهدانش آموزان چهارم 
که با کالس پنجم در یک کالس حضور  چندپایهنهایت گروه سوم از میان دانش آموزان چهارم  در

هاي دو و حد نصاب در گروهو نرسیدن به  چندپایهانتخاب شد. با توجه به تعداد کم دانش آموزان  ،داشتند
ها تا دانش آموزان هر گروه با توجه به متفاوت بودن کالس با هم ترکیب شدند. چندپایهسه، دو کالس 

حد امکان از نظر شرایط کاري معلم، روش تدریس معلم، منطقه آموزشي، شرایط خانوادگي و محیط 
 کالس همسان شدند. 

ها و به منظور اطالع از عمق یادگیري مطالب آموخته شده و تاثیر براي گردآوري دادهگیري: ابزار اندازه
ي باالتر در کالس چهارم، سه گروه در دروس ریاضي و علوم یادگیري ضمني بر آموزش مطالب پایه

گرفتند. براي سنجش دانش آموزان از چهار  هاي چهارم و پنجم مورد آزمون پیشرفت تحصیلي قرارپایه
از مباحث  ، سواالتتفاده شد. براي جلوگیري از بروز ناهماهنگي در پاسخگویيآزمون محقق ساخته اس

سوال تشریحي  5سوال تستي و  8هاي ریاضي زمونآبدین صورت که براي  .مربوط به ترم اول طرح شد
سوال تشریحي طرح گردید. سپس این  1سوال تستي و  41هاي درس علوم تجربي و براي آزمون

 ، اهدافاز جدول مشخصات آزمون و در نظر گرفتن معیارهاي استاندارد ساخت آزمون ها با استفادهآزمون
هاي درسي شهرستان و کارشناس آموزش نفر از سرگروه 1هاي سه گانه با همکاري دروس و حیطه

منطقه بررسي گردید و به این صورت از روایي الزم برخوردار است. براي اطمینان از ضریب پایایي خرده 
ها از روش دو نیمه کردن آزمون استفاده شد. نتایج همبستگي بین دو نیمه هر یک از خرده آزمون
به ترتیب براي درس ریاضي و علوم پایه چهارم  ،هاي با شرایط مشابه اجرا شدها که در کالسآزمون
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 87/1حاصل و نتیجه همبستگي بین دو نیمه آزمون براي درس ریاضي و علوم پایه پنجم  81/1و  75/1
 بدست آمد. 81/1و 

هاي هاي طرح شده از کتابفرایند اجرا: در مطالعه حاضر براي بررسي میزان پیشرفت تحصیلي سوال
دبستان براي پاسخگویي در اختیار سه گروه قرار گرفت و همچنین براي اطالع از  چهارم ریاضي و علوم

ت ریاضي و علوم پایه پنجم جواب گروه دانش آموز پایه چهارم به سواال ، سهمیزان یادگیري ضمني
  .دادند

هاي میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل واریانس یک راهه ها از شاخصبراي تجزیه و تحلیل داده
(ANOVA.و آزمون تعقیبي شفه استفاده شده است ) 

 

 ها یافته

ایسه در دروس هاي توصیفي میانگین و انحراف معیار را براي سه گروه مورد مقبرخي شاخص 1جدول 
 .دهدریاضي چهارم، علوم چهارم و دروس ریاضي و علوم پایه پنجم نشان مي

هاي تحلیل واریانس یک راهه براي پي فرضها و رعایت پیشبا توجه به برابري تعداد اعضاي گروه 
یک راهه  یانسوار اده شد. نتایج تحلیلها از این آزمون استفبردن به وجود تفاوت معناداري بین گروه

هاي براي مقایسه سه گروه کالسي چهارم تک پایه، چهارم و سوم و چهارم و پنجم در هر یک از درس
 آمده است. 1ریاضي و علوم تجربي چهارم و پنجم ابتدایي در جدول 

 
 

مهای توصیفی نمرات سه گروه در دروس ریاضی و علوم چهارم و پنج: شاخص2جدول   

تعداد                        گروه                     نام درس  انحراف معیار میانگین    

 1/61 1/46 45 چهارم تک پایه 

 1/51 1/15 45 چهارم و سوم ریاضي پنجم

 1/15 5/56 45 چهارم و پنجم 

 1/56 41/84 45 چهارم تک پایه 

 1/14 41/11 45 چهارم و سوم چهارم ریاضي

 1/11 46/87 45 چهارم و پنجم 

 1/15 1/11 45 چهارم تک پایه 

 1/55 6/11 45 چهارم و سوم علوم پنجم

 1/11 5/41 45 چهارم و پنجم 

 1/71 47/44 45 چهارم تک پایه 

 4/51 45/51 45 چهارم و سوم علوم چهارم

 1/51 47/16 45 چهارم و پنجم 
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دهد که بین سه گروه از لحاظ پیشرفت تحصیلي در دروس ریاضي و علوم پایه نشان مي 1ج جدول نتای
هاي چهارم اختالف معني داري وجود ندارد و میانگین هر سه گروه در پاسخگویي به سواالت درس

پنجم  ریاضي براي نمرات ) f)16،1(=511/5( و )>16/1p) یرمقادي چهارم تقریبا یکسان بوده است. پایه
ها تفاوت ن است که بین گروهپنجم حاکي از ای علوم براي نمرات ) f(16،1)=41/511( و )p<1/16و )

  .داري وجود داردمعنا
نمرات سه گروه در دو درس ریاضي چهارم و  یانگین، مهابه دو گروه به منظور به منظور مقایسه دو

 .آمده است 1آن در جدول  آزمون تعقیبي شفه مقایسه شد که نتایج توسط ریاضي پنجم
شود که دانش آموزان پایه چهارم که با پایه پنجم در یک هاي آزمون شفه مالحظه ميبا مشاهده داده

در پاسخگویي به آزمون ریاضي کالس پنجم تفاوت معني داري با دو گروه دیگر که  ،کالس قرار دارند
( Sig =/111بود )امل سوم و چهارم ش چندپایهدیگري کالس  ( وSig =/115) یهپایکي چهارم تک 

شود. اما بین دو گروه دیگر در درس مذکور تفاوتي دیده نمي؛ دارند و این تفاوت به سود آنان است
بنابراین ؛ اندها در درس ریاضي پایه چهارم تفاوتي با هم ندارند و تقریبا یکسان عمل کردههمچنین گروه

 .(1جدول گردد )سوال اول پژوهش تائید مي
 
 

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای سه گروه کالسی :3جدول   

جذوراتمجموع م  F میانگین مجذورات درجه آزادی  مقدار  داریسطح معنی   

 ریاضی نمره

 پنجم

 111/ 5/511 16/117 1 51/161 هابین گروه

   5/611 16 151/614 هادرون گروه

    17 181/671 مجموع

 ریاضی نمره

 چهارم

/115 4/461   41/415 1 18/151 هابین گروه  

   41/111 16 661/588 هادرون گروه

    17 684/575 مجموع

 علوم نمره

 پنجم

/111 41/51 445/181 1 111/655 هابین گروه  

   7/811 16 164/454 هادرون گروه

    17 681/767 مجموع

 علوم نمره

 چهارم

/517 156  / 151/ 1 785/ هابین گروه  

   5/114 16 171/516 هادرون گروه

    17 174/714 مجموع
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براي بررسي تاثیر یادگیري ضمني بر پیشرفت تحصیلي درس علوم تجربي میانگین نمرات سه گروه در 
آمده  6آزمون تعقیبي شفه مقایسه شد که نتایج آن در جدول  توسط درس علوم چهارم و علوم پنجم دو

 /است

 

ها براي درس علوم تجربي نیز نشان دهنده این مطلب است که گروه چهارم و پنجم از لحاظ داده تحلیل
 ( تفاوتp< 1/6چهارم )سوم و  ( وp< 1/6) یهپاعملکرد در این آزمون با دو گروه دیگریعني چهارم تک 

هاي ه در کالستوان اذعان کرد کگردد و ميبنابراین سوال دوم پژوهش نیز تائید مي؛ معناداري دارد

: میانگین نمرات سه گروه در دو درس ریاضی چهارم و ریاضی پنجم4جدول   

تهمتغیر وابس  (I) گروه (J) هااختالف میانگین گروه داريسطح معني خطاي استاندارد   

 ریاضي نمره

 پنجم

 تک چهارم
 761/ 51155/ 58588/ سوم با چهارم

 115/ 51155/ *1/61151- پنجم با چهارم

 سوم با چهارم
 761/ 51155/ 58588/- تک چهارم

 111/ 51155/ *1/48761- پنجم با چهارم

 پنجم با چهارم
 115/ 51155/ *1/61151 تک چهارم

 111/ 51155/ *1/48761 سوم با چهارم

 ریاضي نمره

 چهارم

 تک چهارم
 818/ 4/11147 84161/ سوم با چهارم

 556/ 4/11147 4/15161- پنجم با چهارم

 سوم با چهارم
 818/ 4/11147 84161/- تک چهارم

 118/ 4/11147 4/87611- پنجم با چهارم

 پنجم با چهارم
 556/ 4/11147 4/15161 تک چهارم

 118/ 4/11147 4/87611 سوم با چهارم

 : میانگین نمرات سه گروه در دو درس علوم چهارم و علوم پنجم5جدول 

هااختالف میانگین گروه (J) گروه (I) متغیر وابسته داریسطح معنی خطای استاندارد   

 پنجم پایه علوم نمره

 پایهتک هارمچ
 517/ 58755/ 55488/- سوم با چهارم

 111/ 58755/ *6/18651- پنجم با چهارم

 سوم با چهارم
 517/ 58755/ 55488/ تک چهارم

 114/ 58755/ *1/15176- پنجم با چهارم

 پنجم با چهارم
 111/ 58755/ *6/18651 تک چهارم

 114/ 58755/ *1/15176 سوم با چهارم

 چهارم علوم نمره

 تک چهارم
 575/ 85761/ 47588/ سوم با چهارم

 588/ 85761/ 41651/- پنجم با چهارم

 سوم با چهارم
 575/ 85761/ 47588/- تک چهارم

 517/ 85761/ 14161/- پنجم با چهارم

 پنجم با چهارم
 588/ 85761/ 41651/ تک چهارم

 517/ 85761/ 14161/ سوم با چهارم
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اي که دانش آموزان پایه چهارم با پایه باالتر از خود در کالس حضور دارند یادگیري ضمني  چندپایه
 (.6افتد )جدول اتفاق مي

براي مقایسه پیشرفت تحصیلي در درس ریاضي و علوم ناشي از یادگیري ضمني )گروه چهارم و پنجم( 
نشان  5یک راهه استفاده شد. نتایج آین آزمون در جدول  در دختران و پسران از آزمون تحلیل واریانس

از نظر پیشرفت تحصیلي در درس ریاضي  چندپایههاي دهد بین دانش آموزان پسر و دختر در کالسمي
(F= 4/516,p> 1/6)  و ( علومF=/111, p >1/6.تفاوت معناداري وجود ندارد ) 

 

ت دختران و پسران در پیشرف: نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه 6جدول 

 تحصیلی )دروس ریاضی و علوم پنجم(
F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  مقدار  داریسطح معنی   

 1گروه  6 یاضير

هابین گروه  44/154 4 44/154 4/516 /486 

هادرون گروه  84/555 41 6/866   

 مجموع
 

51/165 46 
   

 1گروه  6علوم 

هابین گروه  /161 4 /161 /111 /851 

هادرون گروه  477/611 41 41/575   

 مجموع
 

477/761 46 
   

 

 گیریبحث و نتیجه
افتد و اینکه اتفاق مي چندپایههدف پژوهش حاضر این بود که مشخص کند، یادگیري ضمني در کالس 

ود دارد. براي رسیدن به از نظر پیشرفت تحصیلي تفاوت وج چندپایههاي متفاوت کالسي در بین ترکیب
که هر گروه از نظر ترکیب کالسي متفاوت  چندپایهاین هدف سه گروه از دانش آموزان کالس چهارم 

بررسي  .بود در چهار درس ریاضي و علوم چهارم و ریاضي و علوم پنجم مورد آزمون قرار گرفتند
که با پایه پنجم در یک کالس  هاي پژوهش نشان داد که بین عملکرد دانش آموزان پایه چهارمیافته

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 

و تک پایه حاکي از آن است که دانش آموزان  یهچندپاهاي تفاوت پیشرفت تحصیلي دانش آموزان کالس
، 4551برنز ماسون و  ،1114 ،مک کللندکنند )بهتر عمل مي چندپایهتک پایه در مقایسه با دانش آموزان 

 ( و1141، کلیک و آباي 1117، بالم و دیوان 1117 ، اوزتورک1116کاترین سارجنت  ،1111کوکسال 
، (4556وین من ) ،(4551شاو )و  ، توماس(1115) ز و همکاران(، جیم1115، )افرادي نظیر ماالوسکي

هاي در آزمون چندپایههاي اند که کالس( گزارش داده4181( و مددي امام زاده )4181) یکبختن
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اند. نتیجه بدست آمده در این پیشرفت تحصیلي کارایي باالتري نسبت به دانش آموزان تک پایه داشته
محققین مبني بر اینکه دانش آموزان  يجستجوها ه قبلي همسو نبود، لیکنکارهاي انجام شد با زمینه

در تبیین نبود تفاوت  .اي در بر نداشتنتیجه ،از لحاظ پیشرفت تحصیلي با هم مقایسه شده باشند چندپایه
توان به چندین عامل اشاره کرد. از جمله اینکه چون تعداد دانش ها از نظر پیشرفت تحصیلي ميبین گروه
هاي کالسي تقریبا در یک بازه مشخص و نزدیک به هم قرار دارد، لذا در تمام ترکیب چندپایهآموزان 

ها از نظر شرایط محیطي، جغرافیایي و فرهنگي بازدهي کار معلمان مشابه است، همچنین چون آزمودني
تقریبا مشابه اختیار  از مناطق یکسان انتخاب شده بودند و سطح تحصیل معلمان و منابع یادگیري آنان نیز

 هاي دروس پایه چهارم شده است. شده بود، این امر نیز موجب یکسان بودن عملکرد آنان در آزمون
دهد که بین عملکرد دانش آموزان سه گروه در دروس ریاضي و هاي پژوهش نشان ميهمچنین یافته

ود دارد و این تفاوت به سود دانش دار وجري ضمني است تفاوت معناعلوم پنجم ابتدایي که ناشي از یادگی
 ،یزوسکاچ ،ها هستند، است. این نتیجه با نتایج تحقیقات لویسکيآموزان چهارم که هم کالس با پنجم

 ( و4185و قنبري ) یدي، رش(1115، سیترویک و سانوم )، ربر(4555و ربر ) ین، کاس(4587) هافمن
تبیین این یافته  . دروري آموزشي همسو بوده است( در زمینه بهره4154نجاتي، پور اعتماد و حکمتي )

رغم زمان اندک معلم براي تدریس کامل عواملي چون ارتباط دانش آموزان با یکدیگر، توان گفت عليمي
هاي جالب بودن روش تدریس معلم براي دانش آموزان، وجود ارتباط طولي بین محتواي دروس در سال

وجود یک سیستم حمایتي و ایجاد  ،هاي آتياطالع از مطالب سال کنجکاوي دانش آموزان براي ،متوالي
ر فراگیري مطالب ها عالوه بشود که دانش آموزان این کالسریزي سبب ميفرصت براي خود برنامه

صدد فراگیري مطالب پایه باالتر از خود نیز شوند و به نوعي از طریق یادگیري ضمني مربوط به خود در
 نند. اقدام به کسب دانش ک

و از سوي دیگر به واسطه  ،( معتقد است که پردازش از یک سو با واسطه کنترل آگاهانه1116گالدول )
اآگاهانه است که در آن روابط گیرد و در واقع یادگیري ضمني نوعي یادگیري نکنترل ناآگاهانه صورت مي

دهد که یادگیري عات نشان ميگذارد. همچنین مطالها بر رفتار تاثیر ميگذاري شده به وسیله محرکرمز
ضمني یک روند خودکار است که فرد بدون احساس یادگیري، ارتباط بین اجزا را به صورت ناهشیار یاد 

ها به صورت شود و محرکاساس این تعریف براي یادگیري ضمني به منابع توجهي نیاز نمي گیرد. برمي
نیز  چندپایههاي (. در کالس1117،، رابرتسون4551شوند )کوهن، ایوري و کیل،گرداني ميخودکار رمز

ایي نسبي تعامالت بین دانش آموزان و آشن ،گیرندها به صورت متوالي در یک کالس قرار ميکه پایه
هاي دروس پایه باالتر ناخودآگاه موجب جلب توجه ها و چارچوبتر با سرفصلدانش آموزان پایه پایین

 ذار خواهد بود.آنان شده و در یادگیري ضمني اثرگ
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والن آموزشي ئمس تواند براي معلمان، برنامه ریزان آموزش و پرورش، مدیران ونتایج این پژوهش مي
هاي مفید واقع شود تا با شناسایي نقش یادگیري ضمني در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان کالس

هاي کالسي از  با سایر ترکیب ها نه تنها در مقایسه این نکته مد نظر قرار گیرد که توالي کالس چندپایه
بلکه یادگیري ضمني مطالب پایه باالتر، زمینه انگیزه بیشتر و  ،کاهد پیشرفت تحصیلي دانش آموزان نمي

توان براي  همچنین از نتایج این تحقیق مي .آورد هاي بعد را نیز فراهم ميموفقیت دانش آموزان در سال
گردد  پیشنهاد مي چندپایهفاده کرد. به معلمان و مدیران مدارس وري دانش آموزان با استعداد نیز استبهره

هایي که  حتي االمکان سعي شود کالس ،ها دارند با توجه به شناختي که از دانش آموزان و سطح کالس
تا عالوه بر  ،پیشرفت تحصیلي رضایت بخشي دارند با پایه باالتر از خود در یک کالس قرار داده شوند

چون این  ند.ریدروس خود، به صورت ضمني مطالب پایه باالتر از خود را نیز فرا گ یادگیري آگاهانه
قطعا توجه  ،هستند و فراواني باالیي در سطح کشور دارند ها غالبا در مناطق محروم و روستایي کالس

ه ها و بهبود کیفیت آموزشي آنها موجب ارتقاي شاخص آموزشي کشور خواهد شد. لذا با توج ویژه به آن
گردد میزان یادگیري ضمني در قالب یک پژوهش طولي در دیگر سطوح  به نتایج این تحقیق پیشنهاد مي

هاي آموزشي در اي بین میزان استفاده از رسانههمچنین شایسته است که مقایسه .تحصیلي بررسي شود
  .انجام پذیرد چندپایههاي کالس و یادگیري ضمني در کالس
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