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 چکیده
در کودکان حرکتی  -و عملکرد روانی کرد اجرایی )توجه(رمقایسه کاهدف از پژوهش حاضر 

 بود. ایمقایسه – این پژوهش از نوع علّیسنتی بود.  هایهای مبتنی بر مشارکت و مهدکودکمهدکودک
-95 جامعه پژوهش حاضر را کلیه کودکان دختر و پسر مراکز پیش از دبستان شهر تهران در سال تحصیلی

گیری هدفمند ساله از طریق نمونه 7تا  0دختر(  02پسر و  02کودک ) 02ها که از بین آن دادندتشکیل  94
روانشناختی کانرز برای ارزیابی توجه انتخابی و  -ها از آزمون عصبآوری دادهانتخاب شد. برای جمع

دو گروه مستقل و  Tها از آزمون حرکتی کودکان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده -عملکرد روانی
 وجه انتخابیتتفاوت معناداری بین س چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آزمون تحلیل واریان

ود سنتی وج هایهای مبتنی بر مشارکت و مهدکودکدر کودکان مهدکودکحرکتی  -و عملکرد روانی
 توجهواند تگیری کرد که وجود مشارکت میتوان نتیجه(. با توجه به نتایج به دست آمده می>25/2pدارد )

 تاثیر قرار دهد. حرکتی را تحت -و عملکرد روانی

 نتیس مهدکودک ،مهدکودک مبتنی بر مشارکت حرکتی، -، عملکرد روانیتوجه :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ترین محیط برای یادگیری و رشد در اوایل ممراکز پیش از دبستان بعد از محیط خانواده مه

های انجام شده در حوزه تعلیم (. براساس پژوهش0229و همکاران،  0کودکی است )بروک
ه رود. بهای زندگی به شمار میترین سالو تربیت و روانشناسی، دوران خردسالی از مهم

های آنان در ارتباط همین علت توجه به نیازهای کودک و مواردی که با افزایش مهارت
  است، ضروری است.

ای مدرسه آموزانهای اولیه کودکی بر پیشرفت دانشکه تجربهدهند تحقیقات نشان می
ای هبرخی از محققان معتقدند که بسیاری از توانایی(. 0225و همکاران،  0تاثیر دارد )فانتوزو

ه یابند کراتی اساسی مییسالگی تغی 7تا  0در سنین  0شناختی از جمله کارکردهای اجرایی
 در همین راستا، (.0220ر در مراکز پیش از دبستان )بلیر، این زمان، مقارن است با زمان حضو

ترین زمان برای رشد ( معتقدند اوایل کودکی اساسی0222) 4گارون، بریسون و اسمیت
 های کارکردویژه سال چهارم زندگی، که در این سن، مولفهکارکردهای اجرایی است. به

عاملی  عالوه کارکرد اجراییکنند. بهاجرایی نقش محوری در انجام تکالیف شناختی ایفا می
و  5بینی کننده برای توانایی و پیشرفت تحصیلی در آینده است )بروکمعنادار و پیش

 (. 0229همکاران، 
های کارکرد یل مراحل رشد، سطوح باالیی از مهارتاهمچنین، کودکانی که در او

ی محکومیت قضایاجرایی دارند، صالحیت اجتماعی بیشتر، مشکالت دارویی کمتر و 
؛ 0200، 0دهند )هیوقز و انسورکمتری در پیش از دبستان، دبستان و یزرگسالی نشان می

آموزانی که در زمینه رسد، دانش(. در واقع، به نظر می0200و همکاران،  7موفیت
هند دکارکردهای اجرایی تواناترند، نسبت به همساالن خود عملکرد تحصیلی باالتری نشان 

عالوه، تحقیقات نشان (. به0204، 9؛ میویسن و زالزو0202، 2وودواردارد و ریتچ)کالرک، پ
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 تری دارند ازدهند کودکانی که در مقطع پیش از دبستان، کارکردهای اجرایی قویمی
همچنین رشد سریع (. 0200و همکاران،  0برند )بنسونآموزش و تمرین بهره بیشتری می

الیف در انجام تکتا سازد دبستان، کودکان را قادر می کارکردهای اجرایی در سنین پیش از
ای مهم کارکردهای هیکی از مولفه(. 0220، 0پذیری بیشتری داشته باشند )بارکلیانعطاف

و  0)کرک توجه است است، ضروریامر آموزش و پیشرفت تحصیلی  اجرایی که در
 شامل شود کهمی اطالق ذهنی پیچیده عملیات از ایمجموعه به (. توجه0220همکاران، 

 زنگ به گوش و کردن یا تحمل نگهداشتن آن، با شدن درگیر یا هدف بر کردن تمرکز
به  هدف یک از تمرکز تغییر و محرک هایویژگی طوالنی، رمزگردانی زمان یک در بودن

 (. 0220، 4است )سیدمن دیگر هدف
 و آموزش در مؤثر عوامل ترینپیچیده و ترینمهم از یکی و تمرکز توجه موضوع

 موجب هک کودکان میان در مشکالت ترینفراوان از یکی دیگر، به عبارت. است یادگیری
 و جردن گرستن، .است و تمرکز توجه فقدان گردد،می در مدرسه آنان کارایی کاهش

 کودکان در تحقیقاتی نشان دادند که مشکالت توجه در( 0220و دوکر ) (0225فلوجو )
و  5گیری .کودکان است در رییگیاد ناتوانی پیشایندی متغیرهای از یکی دبستان از پیش

 اجرایی ابعاد مختلف کارکردهای در کودکان توانایی که کردند ( اظهار0224همکاران )
 و خواندن در را هاآن توانمندی تواند،می از دبستان دوران پیش در ویژه در بعد توجهبه

 (. 0222، 0)براش، تانل و اندرسون بینی کندپیشخوبی  به بعد هایسال در ریاضیات
بسیاری از بالینگران در دوران کودکی برای بررسی مولفه توجه، حرکت را نیز مورد 

 ردمعتقدند. در واقع  حرکتی هم -به ادراک دیداری دهند که برخی حتیارزیابی قرار می
تاثیر  و متقابال بر آن پذیردهای شناختی از حرکت تاثیر میرشد مهارت طبیعی، کودکان

ا برخی این ارتباط توجه و حرکت را ب .که بعد توجه از این قاعده مستثنی نیست گذاردمی
های مهارت(. 0227و همکاران،  7کنند )بارتحرکتی یاد می –های روانی عنوان مهارت
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 های رشدی در کودک است کهبعدی از تواناییای پیچیده و چندمجموعهحرکتی  -روانی
 (. 0090یابند )یارمحمدیان، در دو جنبه اصلی )ادراک و حرکت( یکپارچه و سازمان می

 یدر واقع، چیز. دارد وجود بشر زندگی هایجنبه تمام در و است زندگی کلید حرکت
 وزهح در سریع تغییرات آید،می چشم به همه از بیشتر کودکان رشد در اول نگاه در که

 درش پیامد. یابدمی توسعه ادراک رشد حرکت، رشد با همزمان. است کودکان حرکتی
 ادامه با و هستند همدیگر مکمل جنبه دو این بنابراین. است ادراک تحول کودک در حرکت

 -روانی) یکپارچه وجودی که رسندمی ایمرحله به همدیگر بر متقابل تاثیر و کدام هر رشد
های رشد مهارت (0222) 0تلن. (0200، 0سانداراشوند )دوپره، به نقل از کوینی و می( حرکتی

داند که نقطه عطف آن در دوران ها میحرکتی را دوران طالیی برای سایر مهارت -روانی
ران وهشگزمینه، برخی از پژ در اینویژه در دوران پیش از دبستان قرار دارد. کودکی به

اهم فراوانی را برای کودکان فرهای های یادگیری غنی و طبیعی فرصتمحیطمعتقدند که 
 0؛ به نقل از رحمان0222یاد بگیرند )کاتز،  دارکنند تا از این طریق به صورت موثر و معنیمی

رشد  را های حرکتی، اجتماعی، زبانی و شناختیبسیاری از مهارتو  (0200و همکاران، 
س و ای محسوگونه تواند بهدر واقع، محیط اجتماعی و تحصیلی، می کنند.تحول مو  دهند

در همین راستا، برخی از پژوهشگران معتقدند کودکانی  ملموس بر شناخت او تاثیر گذارد.
ایسه با ، در مقو در تکالیف با یکدیگر تعامل دارند که در شرایط مشارکتی حضور دارند

کنند، در تکالیف شناختی و حرکتی بهتر عمل کودکانی که به صورت انفرادی کار می
 (. 0202و همکاران،  5؛ لیقتون0220و همکاران،  4بارن-د )ونکننمی

ل با معلمان ها )تعامفن برنر، مشارکت کودک با سایر سیستمنبراساس نظریه یوری برو
، 7، میلر، دالی و آربن0979، 0در مزو سیستم( بر تحول او نقش حیاتی دارد )برونفن برنر

ای است زمینه و کودک با کودک کودک(. در واقع، مشارکت و همکاری مربی و 0200
؛ 0229و همکاران،  2؛ شیردان0975افتد )برونفن برنر، که از طریق آن یادگیری اتفاق می
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( 0200) 0(. برخی مانند موات0200، 0؛ پرامیلینگ و ساموئول سون5020و همکاران،  0سیلوا
ت زم است بلکه مشارکآموز برای تحول و رشد او المعتقدند نه تنها مشارکت معلم و دانش

 آموز است که این امر نقش مشارکتساز آموزشی موثر برای دانشمعلمان با یکدیگر زمینه
که  نداهایی ارائه دادهیافتهها، در مقابل برخی پژوهش کند.تر میدر امر یادگیری را پررنگ

( نشان داد که یادگیری مشارکتی از 0225) 4استاهل . برای مثالها در تضاد استبا این یافته
 5کرکند. همچنین آتل و بیهای شناختی ایجاد نمیطریق رایانه تفاوت چشمگیری در مهارت

رده آموزان از بین ب( نشان دادند که یادگیری مشارکتی، حس رقابت را در بین دانش0227)
  تواند به تحریک یادگیری و رشد شناختی موثر منجر شود.و نمی

پژوهش  ،های پیشینهایی در نتایج پژوهشوجود تناقض و با توجه به مطالب ذکر شده
 عملکرد و (توجهکارکرد اجرایی ) آیا بین» گویی به این سوال است کهحاضر در پی پاسخ

 یسنت هایمهدکودک و مشارکت بر مبتنی هایمهدکودک کودکان در حرکتی - روانی
 خیر؟ یا دارد وجود معناداری تفاوت

  روش
  ای بود.مقایسه –اساس ماهیت و هدف اصلی پژوهش از نوع علّیاین پژوهش بر

کلیه کودکان دختر و شامل جامعه پژوهش  جامعه آماری، حجم نمونه و تعداد نمونه:
در این پژوهش، انتخاب  بود. 94-95پسر مراکز پیش از دبستان شهر تهران در سال تحصیلی

ز طریق ا انتخاب نمونه با کنترل هوش کودکانگیری هدفمند انجام شد. نمونه از طریق نمونه
 02پسر و  02کودکان )نفر از  02نمونه شامل انجام شد.  دبستانیآزمون هوش وکسلر پیش

که به صورت نمونه گیری هدفمند  بود 0094 - 95در سال تحصیلی ساله  7تا  0دختر( 
ای است در این نوع پژوهش از مقایسه -با توجه به اینکه پژوهش از نوع  علی انتخاب شد.

کودک  02که بدین ترتیب (. 0029شود )دالور، نفر برای هر گروه استفاده می 02حداقل 
مراکز پیش آموز دانش 02و  پسر( از مراکز پیش از دبستان مبتنی بر مشارکت 05دختر و  05)

های انتخاب مهدکودک مشارکتی مالک شد. انتخاب پسر(، 05و دختر  05از دبستان سنتی )
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ن داشت، داشتن تعامل و مشارکت دو جانبه بین مربی و کودک )آموزش همیارانه(شامل: 
 ،تر کردن برنامه آموزشیبار به منظور غنیجلسه با والدین و مربیان حداقل ماهانه یک

های نوین آموزش )مانند به روش آشنایی مربیان، گذاری کودک در انتخاب برنامهآزاد
های کوچک )حداکثر دیگر در گروه انمشارکت کودک با کودک، آموزش مشارکتی(

 نفره(4
شهر  04و  0)منطقه  های تهرانلیستی از مهدکودکابتدا های ذکر شده، براساس مالک

 جهتها به مهدکودکهای انجام شده و اخذ مجوز، پژوهشگر و بعد از هماهنگی تهیه تهران(
پژوهش پرداخت. برای این کار هم به  به ها برای ورودهای مهدکودکارزیابی ویژگی

 هایها به منظور بررسی ویژگیمشاهده و هم به مصاحبه با مربیان و مدیران مهدکودک
های مشارکتی و سنتی داشتند انتخاب شدند که ویژگی یشد. بعد مراکز اقدامها مهدکودک
مهدکودک سنتی  0و  مبتنی بر مشارکت )رها، لبخند کودک و میزان( مرکز 0که در پایان 

 05آموز )دانش 02نظر، آموزان مراکز مورد)ارنگ و قاصدک( انتخاب شدند. از بین دانش
دختر( از مراکز  05پسر و  05آموز )دانش 02دختر( از مراکز مبتنی بر مشارکت و  05پسر، 

روانشناختی ری، حافظه ارقام و آزمون عصب –آزمون آندره سپسسنتی انتخاب شدند. 
 کانرز بر روی کودکان اجرا شد و در پایان نتایج هر دو گروه با یکدیگر مقایسه شد.

 ی پژوهشابزارها
 منظور به 0224 سال در کانرز توسط آزمون این :کانرز شناختیروان – عصب آزمون. 0

 تیحرک -روانی هایفعالیت حافظه، توجه، جمله از شناختیروان -عصب هایمهارت ارزیابی
 سال 00 تا 5 کودکان برای( شدید تا نشده مشاهده) طیف چهار در فضایی -بینایی پردازش و

 ایاییپ ضرایب و است شده هنجاریابی و ترجمه ایران در پرسشنامه این. است شده ساخته
 تا 02/2 فاصله هفته هشت با بازآزمایی پایایی و ضریب 92/2 تا 75/2 از ایدامنه با درونی

 واملع تحلیل هایروش از استفاده با کانرز هایفرم هایسازه اعتبار. است شده گزارش 92/2
 به مبتال فرادا تمایز در پرسشنامه توانایی آماری بررسی با هاآن افتراقی اعتبار و آمده دست به

 این ازهس روایی. است شده قویا تأیید بالینی هایدیگر گروه و عادی از فعالبیش کودکان
گزارش  70/2 کرونباخآلفای  روش به را ابزار این پایایی و کرده ارزیابی مناسب را ابزار
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 پرسشنامه این کرونباخ آلفای نیز حاضر پژوهش در. (0092اند )جدیدی و عابدی، کرده
 .باشدمی مناسب تحقیق این انجام برای که است، شده گزارش 79/2

دبستانی شپی یهدور وکسلر مقیاس هوش :وکسلر دبستانیپیش کودکان هوش مقیاس. 0
(WPPSI )رای ب آن ادامه واقع در و شده تهیه کودکان برای وکسلر هوش براساس مقیاس

 که است آزمونخرده 00 دارای مقیاس این. ساله است 5/0تا  4کودکان  هوش گیریاندازه
 مقیاس این. است( عملی) دیگر غیرکالمی آزمونخرده پنج و کالمی آن آزمونخرده شش

اند، هنجاریابی کرده ایران در( 0070) شهیم و رضویه و است ساخته 0907 سال در وکسلر که
 این نظرانصاحب از بسیاری. است قرار گرفته استفاده مورد پژوهش این روایی تعیین برای

 ایهارزیابی و تفسیر اندازهاین مقیاس توان  که اندداده نشان های مختلفپژوهش در حوزه
سلتر شود )می استفاده آن از ایطور فزاینده به نیز امروز و دارد نیز را شناختیروان -عصب

 .(0990و اتکینسون، 

 هایافته
 ماه بود. 0سال  0در هر دو گروه  سنی میانگین و 005 تا 95 بین هاآزمودنی هوشی بهره

 های مبتنی بر مشارکت و سنتیکودکان مهدکودکشاخص هوش در  ی توصیفیهاشاخص .1جدول

انحراف 
 معیار

 تعداد حداقل حداکثر میانگین
 آماره

 متغیرها
 گروه

40/5 20/025 005 95 02 
 هوش

مبتنی بر  مهدکودک
 مشارکت

 مهدکودک سنتی 02 95 005 52/025 90/5

های نمونه در دامنه شود بهره هوشی افراد گروهمشاهده می 0طور که در جدول همان
است و تفاوت مشهود میان  5و انحراف معیار حدود  025، دارای میانگین 95-005هوشی 

میانگین بهره هوشی دو گروه نمونه وجود ندارد. در ادامه به مقایسه کارکرد اجرایی بعد 
 شود.پرداخته میحرکتی در دو گروه  -توجه و عملکرد روانی
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 -دو گروه در کارکردهای اجرایی بعد توجه در آزمون عصبمستقل در  دوگروه T زمونآ. 2 جدول
 شناختیروان

( با 09/4به دست آمده ) tجا که مقدار دهد از آننشان می 0 نتایج جدولگونه که همان
جا که سطح معناداری این جدول بزرگتر است و همچنین از آن t، از مقدار 52درجه آزادی 
باشد، می 25/2تر از سطح معناداری باشد و چون این مقدار کوچکمی2 /20آزمون برابر 

توان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات دو درصد اطمینان می 95بنابراین با 
 گردد.درصد اطمینان تایید و فرض صفر رد می 95ا باشد. بنابراین بگروه معنادار می

حرکتی در آزمون  -دو گروه در عملکرد روانی جهت مقایسه گروه مستقل دو  T. آزمون 3جدول
 شناختیروانعصب

( با 55/0به دست آمده ) tجا که مقدار دهد از آنگونه که نتایج جدول نشان میهمان
تر است و همچنین از آنجا که سطح معناداری این جدول بزرگ t، از مقدار 52درجه آزادی 
باشد، می 25/2باشد و چون این مقدار کوچکتر از سطح معناداری می24/2آزمون برابر 

  شاخص آماری

سطح 

 معناداری

 هدرج

 آزادی

مقدار 

t 

تفاوت 

 هامیانگین

انحراف 

 استاندارد
 هاهگرو تعداد میانگین

20/2 52 09/4 02/0 00/0 50/00 02 
مبتنی بر 

 مشارکت

 سنتی 02 52/2 20/0 

  شاخص آماری

سطح 
 معناداری

درجات 
 آزادی

مقدار 
t 

تفاوت 
 هامیانگین

انحراف 
 استاندارد

 هاگروه تعداد میانگین

24/2 52 55/0 42/0 24/0 22/2 02 
مبتنی بر 
 مشارکت

 سنتی 02 42/0 22/0 



 41                                               .... کودکان در حرکتی -روانی عملکرد و( توجه) اجرایی کارکرد مقایسه

توان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات دو درصد اطمینان می 95بنابراین با 
ه با توج گردد.اطمینان تایید و فرض صفر رد میدرصد  95باشد. بنابراین با گروه معنادار می

 -درصد و عملکرد روانی 05توان گفت که بعد توجه با های اثر گزارش شده میبه اندازه
درصد تغییرات در  05اند. در واقع، درصد تاثیر را از مشارکت دریافت کرده 00حرکتی 

حرکتی ناشی از  -انیرات در واریانس عملکرد رویدرصد تغی 00واریانس بعد توجه و 
 .آموزش مشارکت یا امر مشارکت در کالس است

 گیریبحث و نتیجه
در حرکتی  -و عملکرد روانی کرد اجرایی )توجه(رمقایسه کاهدف از پژوهش حاضر 

لیل تجزیه و تح سنتی بود. هایهای مبتنی بر مشارکت و مهدکودککودکان مهدکودک
ین در ب حرکتی -و عملکرد روانی اجرایی در بعد توجه کارکرد ها نشان داد که بینداده

 جودو معناداری های سنتی تفاوتهای مبتنی بر مشارکت و مهدکودککودکان مهدکودک
 0(، جونز، روثبارت و پوسنر0920) 0ورثفرنیر و کارلس-پژوهش الاین یافته با نتایج دارد. 

 4(، کومودوری0020موزاده خلیلی )های عیافته ،(0200) 0روندا، چکتا و کمبیتا(، 0220)
همسو است. در  (0200و همکاران ) 0( و گیاگزاوقلو0205و همکاران ) 5کوستا ،(0200)

 ناهمسو است.( 0227( و آتل و بیکر )0225با یافته ساهل ) ،مقابل
کرد ر( در پژوهشی به بررسی تحول کا0220جونز، روثبارت و پوسنر )در همین راستا، 

کودک پیش از دبستان برای  00پیش از دبستان پرداختند. در این پژوهش  توجه در کودکان
بررسی عملکرد توجه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش میزان توجه از طریق توانایی 

های نامربوط مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد توانایی بازداری محرک
تواند به بهبودی توجه کمک کند. رکت در امر یادگیری میتعامل با سایر افراد و مشا

( به بررسی کارکرد توجه در کودکان پیش از دبستان 0200، روندا، چکتا و کمبیتا )همچنین
کودک برای ارزیابی توجه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج  07پرداختند. در این پژوهش 

                                                           
1. La Freniere & Charlesworth 

2. Jones, Rothbart & Posner 

3. Rueda, Checa & Combita 

4. Commodari 

5. Costa 

6. Giagazoglou 



 59 پاییز، پنجم، شماره دومفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال                                            42

 

 غزی دارند و در محیط تعاملی قرار دارند،های فعال مپژوهش نشان داد که کودکانی که شبکه
کنند که این امر با بهبود سایر کارکردهای شناختی در ارتباط کرد توجه بهتر عمل میردر کا
  است.

 هریش کودکان حرکتی –روانی رشد میزان ایمقایسه بررسی ( به0020عموزاده خلیلی )
 رنشانگ حاصله نتایج .پرداختآموزش بودند،  حال در کودک مهدهای در که روستایی و

چرا  بود هازمونآ برخی انجام در شهری کودکان به نسبت روستایی کودکان بیشتر موفقیت
و  0زهمچنین دی آزودو بروگ .که کودکان روستایی در محیطی تعاملی بیشتر حضور دارند

حرکتی در کودکان پیش از دبستان پرداختند.  -( به بررسی عملکرد روانی0204همکاران )
کودک انتخاب شدند و به بررسی عوامل مرتبط با رشد پرداختند. نتایج این پژوهش نشان  02

ان حرکتی کودک -های روانیتواند به بهبود مهارتدادند که عوامل تعاملی بین افراد می
های ( به بررسی نقش معلم و رشد مهارت0205) 0ین راستا، سیلوا و مارتینزدر هم کمک کند.

 -وانیهای رحرکتی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد معلمانی که برای مهارت -روانی
ش حرکتی کودکان افزای -های روانیحرکتی برنامه دارند، و با کودکان تعامل دارند، مهارت

( نشان داد که داشتن محیط آموزشی غنی و هوشمند که در 0205) 0یابد. همچنین سانتوزمی
حرکتی بهتر رشد  -های روانیکنند، مهارتآن کودکان به صورت فعال مشارکت می

 .کندمی
رت آموز به صوتوان اظهار داشت در محیطی که دانشدر تبیین نتایج بدست آمده می

یادگیری را دارد، افزایش تحریک کند و احساس فعال بودن در امر مشارکتی فعالیت می
ردهای کرهای شناختی به ویژه کاسیناپسی را فراهم کرده و از این طریق امکان رشد مهارت

کودک به  که (. هنگامی0200، 4کند )آبرادرویچ، پورتیال و بویساجرایی را فراهم می
ارد و دکند، سعی در تمرکز بر روی تکلیف صورت فعاالنه در انجام کاری مشارکت می

ر تواند به افزایش توانایی توجه منجکند که این میتا حدی کنترل میرا های محیطی محرک
و  های ادراکیکودک در امر انجام تکلیف مهارتتا  شودباعث می همچنین مشارکت .شود

حرکتی را یکپارچه کند تا از این طریق به بهترین شکل تکلیف را انجام دهد و از آنجایی 

                                                           
1. De Azevêdo Borges 

2. Silva & Martins 

3. Santos 

4. Obradovic Portilla & Boyce 
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هد، دپذیری باالتری از خود نشان میمغز کودکان در دوران پیش از دبستان انعطافکه رشد 
ا وجود بای در رشد شناختی داشته باشد. تواند نقش تعیین کنندهمحیط مشارکتی و غنی می

با  های دیگرهای الزم در پژوهش حاضر، این پژوهش نیز همانند پژوهشاعمال کنترل
در تعمیم نتایج، که نتایج حاصل از این پژوهش را حدودیت هایی همراه بود، ممحدودیت

پژوهش ود ش، توصیه میلذا. توان به مقاطع باالتر یا موقعیت جغرافیایی دیگر تعمیم دادنمی
ا نمونه ب مدرسهتری در چندین گستردهحاضر در سایر مقاطع و محیط جغرافیایی متفاوت و 

 .بزرگتر انجام شود

 منابع
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