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دانش آموزان سال اول  حقوق شهروندی ررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی برمقاله به ب در این: چکیده

حقوق . اهدافی که در این پژوهش دنبال می شود توانمند سازی پرداخته شده استمتوسطه شهر ایرانشهر 

جامعه آماری  و بهبود عملکرد نظام آموزشی می باشند. حقوق شهروندیگذار بر تأثیر، بررسی عوامل شهروندی

باشد. روش آموز دختر مقطع متوسطه شهر ایرانشهر میدانش 027دانش آموز پسر و 087این پژوهش شامل

نفره که  22حجم نمونه ی پژوهش از چهار کالس ای است. ای چند مرحلهتحقیق از نوع خوشه گیری ایننمونه

روایی و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با  می باشند. نفر 077مجموع تعداد دانش آموزان آن نیز 

زمایش پس از حذف که میانگین نمرات تربیت شهروندی گروه آ نتایج نشان داد. بدست امده است 88/7ضریب 

تأثیر پیش آزمون نسبت به گروه کنترل بیشتر گردیده است که این نشان دهنده تأثیر تدریس مشارکتی در 

 تربیت شهروندی گروه آزمایش می باشد.

 ، دانش آموزان سال اول متوسطه، ایرانشهرحقوق شهروندی، مشارکتی روش تدریس :هاي كلیديواژه
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 مقدمه.1

میان مجموعه فعالیت هایی که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام می شود بیشترین سهم به تدریس مدرس در در 

کالس درس اختصاص می یابد. تدریس فعالیتی آگاهانه است که باعث تغییر در فراگیران می شود که روش های تدریس فعال 

 باشد. و غیرفعال می تواند در این تغییرات سهم بسزایی داشته

در روش های سنتی، که امروزه از آنها به عنوان روش های غیر فعال یاد می شود، معلم نقش فعالی در جریان تدریس دارد و    

کند و دانش آموزان بدون نقشی فعال باید به صحبت های او گوش دهند و مطالب می  مطالب را به طور شفاهی در کالس بیان

(. روش های سنتی آموزش، محیط کالس را به عنوان جایی در نظر می گیرند که نقش 0880مورد نظر را حفظ کنند)کرامتی،

معلم تنها ارائه اطالعات به دانش آموزان است. دانش آموزان به صورت انفرادی یا رقابتی کار می کنند. در این روش دانش 

اف، فردی است و این در تضاد با کالسهای مشارکتی آموزان عموماً در تالشند که نمره خود را باال برند. در این کالس ها اهد

هایی برای رسیدن به اهداف مشترک، کار  است. یادگیری مشارکتی یک روش آموزشی است که در آن دانش آموزان در گروه

از  (. یکی2777، 0به دانش آموزان را احساس می کنند)هیل حقوق شهروندیمی کنند. از سویی، مدارس امروز نیاز به آموزش 

روش های آموزش فعالی که امروزه مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته، یادگیری مشارکتی است)کرامتی، 

0880.) 

اصطالح یادگیری مشارکتی مربوط به روشی است که طبق آن دانش آموزان در سطوح مختلف عملکرد، در گروه های    

کنند. این دانش آموزان به همان اندازه که در برابر یادگیری خودشان  کوچک برای رسیدن به اهداف مشترک فعالیت می

 (.همانمسئول هستند، نسبت به یادگیری دیگران نیز تعهد دارند )

روشهای تدریس مشارکتی به جهت افزایش فرا شناخت دانش آموزان یادگیری آنها را باال می برد و در فعالیت های گروهی    

حقوق از جمله عواملی که می توان در رشد  دانش آموزان می گردد. حقوق شهروندیبیشتر مشارکت می نماید و باعث تقویت 

د روش تدریس معلم است. از طریق تدریس می توان در رشد همه جانبه مستقیم داشته باش تأثیردانش آموزان  شهروندی

دانش آموزان تالش نمود لذا استفاده از روش های نوین در تدریس دروس می تواند از ملزومات نظام تعلیم و تربیت به شمار 

 داشته باشد. تأثیردانش آموزان  حقوق شهروندیآید و از آن طریق در رشد 

                                                           
1 - Hill 
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کند که ه دارای یک تاریخ طوالنی است اما هنوز هم مبهم و مسئله دار است. یونگ استدالل میمفهوم شهروند اگرچ

یعنی حالتی که زندگی « حالت طبیعی»خواهند از ای از ارتباطات عمدی بین مردم است که میشهروندی در حقیقت مجموعه

تربیت شهروندی »توان گفت کهف از تربیت شهروند میبه صورت منزوی، فقیرانه و حیوانی جریان دارد، اجتناب ورزند. در تعری

« کندفرآیندی است که فرد انسانی را زیستن مسئوالنه، خالقانه، قانون مدارانه، ارزشمندارانه و آگاهانه در جامعه آماده می

 (.0880)شرفی، 

ف دنیا در ارتباط با آن وجود چه در جوامع مختل در دو دهه گذشته، یک تجدیدنظر بنیادی در مورد مفهوم شهروندی و آن

تغییر سریع جوامع مدرن به لحاظ  تأثیردارد، انجام گرفته است. چیزی که کسب وقوع چنین تجدیدنظری گردیده است، 

 تأثیرباشد. این تغییر، آموزان نسبت به آن تغییرات میزندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین نیاز به واکنش دانش

های جامعه، ایاالت و نواحی، ملل، ارتباطات در جامعه مدرن، در سطوح بین فردی، درون فردی، گروه مهمی روی ماهیت

های اقتصادی و سیاسی داشته است. شهروندی در چنین شرایطی موفق بوده است. شهروندی اگرچه خود نیز مناطق و بلوک

 باشد)همان(.ی میطور کل، تجربه ارزشمند در مسیر تغییرها، تغییر کرده است، اما به

معلمان در کالس های درس خود با روش ها و شیوه های مختلفی با دانش آموزان در امر تدریس برخورد دارند و به طور 

قطع به روش های تدریسی که خود معتقدند مطالب درسی را به آنها آموزش می دهند. این مسأله باعث می شود که یافتن 

و اطمینان همه معلمین باشد ممکن نباشد ولی می توان از طریق  پژوهش کارایی روش یک شیوه یا روشی که مورد وثوق 

های آموزشی را در امر تدریس نشان داد و از این طریق دست اندرکاران آموزشی را متقاعد ساخت که با این شیوه ها بهتر می 

 (.0882)افروز و همکاران، توان در کالس های درس موفق شد و فراگیران را به اهداف آموزشی هدایت کرد 

اکنون با توجه به تعاریف، ویژگی و مختصات متغیرهای مطرح شده در باال و همچنین شواهد و ادله های نظری مطروحه 

می توان درباره مسأله پژوهش حاضر بحث کرد. از آنجا که درباره ی نقشی که روش های مشارکتی می تواند در مهارت های 

نظر می رسد استفاده از الگوی تدریس مشارکتی منجر به یافته های نوینی در رابطه با متغیر های  دانش آموزان داشته به

مذکور شود. لذا مسأله این پژوهش به طور واضح و شفافی حول این سئوال تشکیل شده است که آیا روش تدریس مشارکتی 

 دارد؟  تأثیردانش آموزان متوسطه چه  حقووق شهروندیبر 
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   بدنه اصلی مقاالتمتن یا . 2

 روش تحقیق -2-1

روش تدریس  تأثیرپژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است و با هدف بررسی میزان     

دانش آموزان پسر و دختر انجام می گیرد. در زمینه سنجش مهارت های طرح تحقیق به صورت  حقوق شهروندیمشارکتی بر 

بدین منظور قبل از اجرای تحقیق به هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل  پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

گروه آزمایشی به کلیه گروهها پس آزمون داده شده است و پس از اجرای روش تدریس بر روی  حقوق شهروندیپیش آزمون 

 داده شده است.  حقوق شهروندی

 

 جامعه آماري-2-1-1

باشد که این تعداد آموز دختر مقطع متوسطه شهر ایرانشهر میدانش 027دانش آموز پسر و 087جامعه این پژوهش شامل    

 باشند.مدرسه دخترانه در حال تحصیل می 08مدرسه پسرانه و  08دانش آموز در 

 

 نمونه و شیوه نمونه گیري -2-1-2

ای است بدین صورت که از بین تمامی مدارس به صورت تصاادفی سااده   ای چند مرحلهگیری این تحقیق از نوع خوشهروش نمونه   

و دو کاالس   دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه انتخاب و سپس از بین کالس ها دو کالس پسر و دختر را به عنوان گروه آزمایش

نفره که مجموع تعداد دانش  22حجم نمونه ی ما عبارت است از چهار کالس . پسر و دختر را به عنوان گروه کنترل انتخاب می کنیم

 نفر می باشد. 077آموزان آن نیز 

 

 ادبیات پژوهش -2-2

 پژوهش هاي خارجی-2-2-1

-NCSS  (0998چهار عنصر را برای یک شهروند مطلوب ارائه می )در یک بررسی که  2کند: دانش، تفکر، تعهد و عمل

ساله صورت  08آموزان ( در مورد تربیت شهروندی بر روی دانش2770بوسیله موسسه بین المللی ارزشیابی موفقیت تحصیلی )

                                                           
2 -obligation and action 
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درکی از ارزشهای مؤسسات بنیادی دموکراتیک دارند. اما این آموزان در اغلب کشورها دهد که دانشگرفته است، نشان می

و تعامل  8درک غالباً سطحی و کم مایه است. مدارسی که به صورت دموکراتیک عمل میکنند در ارتقاء دانش مدنی

و مطیع قانون  باید پایبند به رأی دادن 8آموزان موافقند که شهروند خوباند. دانشترین بودهآموزان با یکدیگر اثربخشدانش

نظیر گردآوری پول برای مسائل اجتماعی یا نیکوکاری  2آموزان تمایل داشتند در دیگر اشکال زندگی مدنیباشد. دانش

 آموزان کشورهای مختلف تقریباً به مؤسسات دولتی اعتماد داشتند.مشارکت کنند، دانش

آموزان از وظایف شهروندی و نگرانی برای آگاهی دانشکشور جهان با هدف بررسی میزان  28ای که از از جمله در مطالعه

های شهروندی بسیار پایینی آموزان دوره راهنمایی از دلمشغولی و آگاهیاشتغال سیاسی بعمل آمد مشخص گردید که دانش

که باید  ها و مسائل ویژه و مهمی استبرخوردارند. دستاورد مهم دیگر این پژوهش آن بود که تربیت شهروندی حاوی مؤلفه

 (.2778مرود مطالعه عمیق قرار گیرد )پورتا وهمکاران، 

 پژوهش هاي داخلی-2-2-2

دارد که تربیت شهروند آینده از سه پدیده بیان می« تربیت شهروندی آینده»( در پژوهشی تحت عنوان 0882قائدی )

توان گفت شهروند آینده باید حداقل سه یهای دموکراتیک و فناوری اطالعات متاثر است. به همین لحاظ مجهانی شدن، ارزش

 خصوصیت جهانی، دموکراتیک و فناوری داشته باشد.

بیان میدارد که فرهنگ « های قومی در تربیت شهروندجایگاه فرهنگ»( در پی پژوهشی تحت عنوان 0882عکسریان )

زبان آن، شاکله اصلی تربیت را تشکیل قومی باید گذرگاه تربیت شهروند باشد و فرهنگ قومی با تفهیم، تاریخ، روشها و 

گیرند و شهروندی در گستره عدالت فرهنگی، مفهوم ها در معرض حقوق برابر قرار میدهد. در این صورت، همه فرهنگمی

 کند.واقعی پیدا می

 

 

 

 

                                                           
3 -knowledge civic 
4 -good citizen  
5 - civiclife 
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 تعاریف مفهومی و عملیاتی -2-2-3

 تعاریف مفهومی  -2-2-3-1

 روش تدریس مشاركتی 

آن معلم شرایطی را فراهم می نماید تا دانش آموزان به صورت فعال و در تعامل گروهی و با مشارکت روشی است که در 

فکری و عملی با اعضا گروه خود و تحت راهنمایی معلم ،مطالب درسی را به آسان ترین صورت یاد بگیرندوبازده یادگیری خود 

 (.0880را افزایش دهند)شعبانی ،

 

 شهروندي  يمهارت ها

معتقد است که تعلیم و تربیت شهروندی یک مفهوم چند بعدی در ارتباط با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  6آدیجایر

داند باشد. وی تعلیم و تربیت شهروندی را فرایندی از یادگیری مادام العمر میفرهنگی، محیطی و اخالقی در جوامع مدرن می

ه و مبتکرانه افراد در زندگی اجتماعی و استقرار عدالت، وحدت و انسجام اجتماعی که هدفش ایجاد مشارکت فعاالنه، مسئوالن

 (.2778، 0باشد)گیارونمی

 

 تعاریف عملیاتی -2-2-3-2

 )كارایی تیم(روش تدریس مشاركتی 

 جهت آمادگی برای اجرای این روش ،معلم قبل از شروع کالس ،ابزار یادگیری ،یعنی تکالیف قبل از کار )یک تکلیف

خواندنی یا یک ارائه ی سمعی بصری (ویک آزمون تلفیقی از انواع سواالت که محتوای درس مورد نظر را در بر دارد ،آماده می 

کند .کلید آزمون را نیز جداگانه در برگه ای می نویسد.در کالس دانش آموزان را به گروه هایی با اعضای نا همگن )تند آموز 

 نفره تقسیم خواهد شد . 2گروه  8نفره به  87کند.مثال یک کالس  ،کند آموز و متوسط ( تقسیم می

                                                           
6 -Audigier 
1 - Giaroun 
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هر یک از اعضای گروه،دانش خودرا قبل ازبحث گروهی ، ارزیابی می کندو تکلیف مشخص شده را به صورت -0مراحل :

 انفرادی می خواند.

ت انفرادی پاسخ می دهد.اگر پاسخ بعد از مرور اولیه ،به سواالت آزمون از موضوعی که قرار است آموخته شود ،به صور -2

 به سوالت به تشخیص معلم به اطالعاتی نیاز داشت ، دانش آموز می تواند به کتاب یا منابع در دسترس مراجعه کند.

سپس اعضای گروه دور هم جمع شده و در مورد هر یک از پاسخ ها با یک دیگر بحث می کنند تا به توافق -8

ها و دالیل انتخاب خود را ارائه می دهند . اولین کار  درگروه،یادگیری این نکته است که  برسند.اعضادر ضمن بحث ،گزینه

اعضای گروه به یک مجموعه از پاسخ های مورد توافق در باره ی سوال ها ی همان آزمون برسند.آن ها این فرصت را پیدا می 

 د دیگران را نیز ارزیابی کنند.کنند تا اطالعات را رد و بدل کنند ،دالیل خود را توضیح دهندوشواه

در این مرحله ،کلید سوال ها در اختیار دانش آموزان قرار می گیردو اعضای گروه ، درک عمیقی از بهترین پاسخ به -8

 دست می آورند .

اعضا،پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری کرده و نمره ی موثر بودن یادگیری گروهی را )نمره گروهی منهای -2

نگین نمره های انفرادی اعضا گروه(محاسبه می کنند.اگر این نمره ، نمره ی مثبت و باال تری باشد ،کارایی گروه ومشارکت میا

 فکری اعضاگروه  خوب بوده است.

 برای جمع بندی مطالب آموخته شده و همچنین ارزش یابی تکوینی ، از فراگیران پرسش به عمل می آید.    -6

 

 شهروندي  يمهارت ها

ی تربیت شهروندی کسب میکند که مهارت هاتربیت شهروندی در این تحقیق میزان نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه 

 .می باشد 27و حداکثر آن  7حداقل نمره 
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 داده هاي توصیفی-2-3

 روش و جنسیت آماري بر اساس نوع: توزیع حجم نمونه 1لجدو                                                    

 درصد فراوانی جنسیت گروه

 آزمایش

 22 22 دختر

 22 22 پسر

 

 گروه کنترل

 22 22 دختر

 22 22 پسر

 077 077 کل

 

نفر  22نفر دختر و  22نفر) 27نفر پسر(  در گروه آزمایش و  22نفر دختر و  22نفر)  27نفر نمونه آماری،  077از مجموعه   

درصد در گروه کنترل قرار گرفتند که  27درصد از افراد در گروه آزمایش و  27پسر( در گروه کنترل قرار گرفته اند. به عبارتی 

 از کل نمونه بوده است.  27ران نیز درصد و سهم پس 27سهم دختران 

 بررسی توصیفی نمرات مرحله پیش آزمون 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات مرحله پیش آزمون به تفکیک گروه كنترل و آزمایش:2جدول   

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیرها

2/15 05 آزمایش تربیت شهروندي  9/1  

9/15 05 كنترل  8/1  

 



 911-966، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 

535 
 

 بررسی توصیفی نمرات مرحله پس آزمون 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات مرحله پس آزمون به تفکیک گروه كنترل و آزمایش :3جدول   

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیرها

ي شهرونديمهارت ها 6/11 05 آزمایش   1/1 

 6/1 0/1 05 كنترل

 

 بررسی تفاوت نمرات تربیت شهروندي به تفکیک جنسیت  :4جدول

 انحراف استاندارد T درجه آزادي سطح معناداري

تفاوت 

 میانگین     

 جنسیت  تعداد

5551/5 98 0/4- 

 دختر 05 -4/25 6/8

 پسر 05 -58/0 2/22

معنادار شده است ) سطح معناداری کمتر  t( می توان متوجه شد که مقدار 7770/7با توجه به جدول فوق و مشاهده سطح معناداری)

 .  است( و این بدین معنی است که بین نمرات تربیت شهروندی دختران و پسران  تفاوت معناداری وجود دارد 72/7از سطح 
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 یافته هاي استنباطی-2-4

 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون نمرات تربیت شهروندي: 0جدول

 سطح معناداري f میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 3/5 51/1 184/2 1 184/2 اثر پیش آزمون 

 5551/5 122 230/2413 1 230/2413 اثر متغیر مستقل

 ------ ------ 524/2 91 318/196 خطا

 ------ ------ ------- 155 620/18659 كل تعدیل شده

معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری ( 7770/7)در سطح  fشود مقدار مشاهده می در ردیف دوم همانگونه که

پیش  تأثیرمیزان نمرات تربیت شهروندی در پس آزمون پس از حذف گیریم که بین باشد، بنابراین نتیجه میمی 72/7کمتر از 

  تأثیرآزمون تفاوت معنادار وجود دارد. که  لذا این  فرضیه هم   تایید شد یعنی روش تدریس مشارکتی بر تربیت شهروندی 

 داشته است.

 در پس آزمون نمرات تربیت شهروندي : میانگین و انحراف معیار 6جدول

 میانگین تعدیل شده انحراف معیار میانگین تعدیل نشده تعداد گروه

 66/11 1/1 63/11 05 آزمایش

 03/1 6/1 06/1 05 كنترل

و بارای گاروه کنتارل     66/00پیش آزماون   تأثیرپس از حذف میانگین تربیت شهروندی گروه آزمایش همانگونه که مشاهده می شود 

 تدریس مشارکتی در گروه آزمایش  است. تأثیرگردیده است که این نشان دهنده  28/0
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نتیجه گیري-3  

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی بر و شهروندی دانش آموزان سال اول متوسطه شهر    

دانش 087ایرانشهر می باشد .پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه این پژوهش شامل 

مدرسه پسرانه و  08باشد که این تعداد دانش آموز در نشهر میآموز دختر مقطع متوسطه شهرستان ایرادانش 027آموز پسر و 

گیری این تحقیق از نوع تصادفی ساده است بدین صورت که از بین روش نمونه باشند.مدرسه دخترانه در حال تحصیل می 08

ها دو کالس پسر  تمامی مدارس به صورت تصادفی ساده دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه انتخاب و سپس از بین کالس

ابزار اندازه گیری در این  و دختر را به عنوان گروه آزمایش و دو کالس پسر و دختر را به عنوان گروه کنترل انتخاب می کنیم

برای نتایج حاصل از فرضیه از تحلیل کو واریانس و تی تست گرو های ی شهروندی می باشد. مهارت هاپژوهش پرسشنامه 

دارد ضمن  تأثیرشهروندی  تدریس مشارکتی س از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که روشمستقل استفاده شد که پ

روندی دختران و ی تربیت شهمهارت هااینکه بین مهارت اجتماعی دختران و پسران  تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بین 

میزان نمرات تربیت شهروندی بین توان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج بدست آمده می تفاوت معناداری وجود دارد. پسران 

و همانگونه که مشاهده شد میانگین نمرات تربیت  پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. تأثیردر پس آزمون پس از حذف 

 تأثیرپیش آزمون نسبت به گروه کنترل بیشتر گردیده است که این نشان دهنده  تأثیرشهروندی گروه آزمایش پس از حذف 

 تدریس مشارکتی در تربیت شهروندی گروه آزمایش می باشد. 

در تبیین این فرضیه می توان بیان داشت که آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در    

جهت توسعه همه جانبه بشمار می رود. چرا که در پرتو آموزش است که انسانها متحول می شوند. برپایه نظام آموزشی و 

الت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توسعه تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی ح

حرکت می کنند.انسان باید ارزش پیدا کند و تربیت او مبنای توسعه قرار گیرد. چون هدف از آموزش و سرمایه گذاری آموزشی 

چون محور اصالحات ت. و استعدادها و بهینه کردن آن اسکشف و توسعه ی منابع انسانی در جهت تعالی بخشی ارزشها 

آموزش مهمترین رکن برنامه ریزی سعه یافته، انسان بوده می باشد. اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در کلیه ممالک تو

ی مهارت هاجامعه است وکلیدی ترین عنصر در توسعه یک جامعه مردم آن جامعه هستند که باید از فرهنگ، آگاهی و 

ی مهارت های دانش آموزان به خصوص مهارت هاا روشهای تدریس معلمان می تواند بر افزایش گوناگون برخوردار باشند. لذ

 شهروندی کمک شایانی نماید.
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عبانم  

مجله ن دهنده بر یادگیری دانش آموزان. ثیر پیش سازما(. بررسی تأ0882و نصرتی،فاطمه ) کالنتری،فتح اهللافروز،غالمعلی؛

 .بهار وتابستان ،2و0شماره  ،سال سی و هشتم ،جدید دوره ،دانشگاه تهران روان شناسی و علوم تربیتی

02.و  06سال دوم، شماره  ،ماهنامه مهندسی فرهنگی نقش نهاد آموزش در تربیت شهروندی. .(0880) شرفی، محمدرضا  

 انتشارات سمت. :روش ها و فنون تدریس. تهران: ي آموزش و پرورشمهارت ها(. 0880شعبانی، حسن )

سال پنجم، پاییز،  هاي آموزشی،فصلنامه نوآوريهای قومی در تربیت شهروند. (. جایگه فرهنگ0882عسکریان، مصطفی )

 .022-062، صص00شماره 

-207، صص00، سال پنجم، پارییز، شماره هاي آموزشیفصل نامه نوآوري(. تربیت شهروند آینده. 0882) قائدی، یحیی

088. 

 ی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضیمهارت هایادگیری مشارکتی بر رشد  تأثیرمطالعه " (.0880)محمد رضا ، کرامتی

  ، دانشگاه تربیت معلم تهران، چاپ نشده.پایان نامه دكتري ".دانش آموزان پایه پنجم شهر مشهد
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