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 همقال نگارش راهنمای

 مجله دیگریزمان برای رسیده یا همنبه چاپ  یداخلی هاهیاز نشر کیچیه مقاله قبالً در .0
 .باشدنشده ارسال 

 ی پژوهشی باشد.هاافتهمقاله در محورهای موضوعی فصلنامه و برگرفته از ی .2

 زیر تنظیم شود:مقاله بر اساس ضوابط  .3

 ی پژوهش؛هاافتهعنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و ی 

  ی؛احرفهگان: همراه با مشخصات هویتی، علمی و یا نویسندنام نویسنده 

  :شامل پاراگراف یکواژه و در  251و حداکثر  051حداقل چکیده فارسی و انگلیسی ،
 ی؛ریگجهینتو  هاافتهروش، ینمونه، ابزار، هدف، 

 واژه و به ترتیب حروف الفبا؛ 6و حداکثر  3ی کلیدی: حداقل هااژهو 

 مقدمه: مبانی نظری، پیشینه پژوهشی، هدف )ها(، پرسش )ها( و فرضیه )های( پژوهش 
 و بیان مسئله؛ )در صورت لزوم(

  :های جمعیت شناختی، گروه نمونه )حجم، نمونه، روش نمونه برداری و ویژگیروش
کنندگان )در صورت لزوم(، ابزار پژوهش با ذکر اعتبار ج شرکتهای ورود و خرومالک

(reliability( و روایی )validityو روش )ها؛های تحلیل داده 

 شناسی امریکاها و نمودارها بر اساس ضوابط انجمن روانهای آماری، جدولیافته: نتایج 
(APA)؛ 

  نه پژوهشی و با پیشی هاآنند ، ترکیب و پیوهاافتهی: توجیه و تبیین یریگجهینتبحث و
 و پیشنهادها؛ هاتیمحدود، بیان هاتناقضتوضیح علل احتمالی 

 زیر هردر  متندرونو اسامی  هااصطالحی التین هامعادلو  هاحیتوض: هاسیرنویز 
 صفحه؛

  منابع: بر اساسAPA ؛تنظیم شود 

  صفحه  21از  ،1/1( و فاصله خطوط 5/3*3/5در قطع وزیری ) هامقالهحداکثر حجم
 در همین قطع تنظیم شوند. نمودارهاو  هاجدولباشد و نبیشتر 

 Times New Romanو در نوشتار التین با فونت  03در اندازه  B Lotusمقاله با فونت  .3
 ؛02در اندازه 

 .فصلنامه در رد، اصالح یا ویرایش مقاله آزاد است .5

 با نویسنده است. هامقالهمسئولیت محتوای علمی  .6

  



 

 

 
 برای اشتراک مجله، الزم است برگ اشتراک را تکمیل و به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.

 است قبل از تکمیل برگ اشتراک به نکات زیر توجه فرمایید: ستهیشا

 نشانی کامل پستی خود را خوانا و با ذکر کد پستی بنویسید؛  .0

ۀ شــعببانک تجارت ایران  62601336 ۀشــمارۀ زیر به حســاج جاری تعرفوجه اشــتراک را مطابق   .2

ر مجله شده به نشانی دفتفلسـطین ارسال و اصل رسید بانکی را به همراه برگ اشتراک تکمیل  -انقالج 

 ؛دیکنارسال 

 20132216 ۀشماربا  05الی  1در صـورت تیییر نشانی و نیاز به کسب اطالعات بیشتر بین ساعت    .3

 تماس حاصل فرمایید.

 رح زیر است:مجله به ش ۀتعرف

 ریال 111/211:سالهیکاشتراک 

 ریال 51111: شمارهتک

آن به  قعموبهنسـبت به تکمیل فرم اشـتراک و ارسال    لطفاً، دیهسـت چنانچه مایل به دریافت منظم مجله 

 دفتر مجله اقدام فرمایید.
 

 

 

 
 

 .........ۀشماراست از . خواهشمند شودیمریال ارسال  رسید بانکی به مبلغ...............ت به پیوس

 ی آموزشی به نشانی زیر ارسال شود:هانظامپژوهش در  ۀمجلبه مدت یک سال، 
 نشانی کامل پستی:

 کد پستی:
 میزان تحصیالت:          نام و نام خانوادگی:

   تلفن همراه: ۀشمار                تلفن ثابت: ۀشمار
 آدرس الکترونیکی:

 ام         مشترک نبوده ام           مشترک بوده
امضاء                                                          

 تاریخ                                                                            

  

یآموزشهای پژوهش در نظامۀ مجلدرخواست اشتراک  ۀنحو  

 برگ درخواست اشتراک



 

 

 فهرست مطالب

 تحصیلی خودکارآمدی و کاری حافظه ظرفیت شیافزا بر آگاهی ذهن آموزش اثربخشی

 93 ..................................................................................................... دختر آموزان نشدا

 کیامنش علیرضا قراملکی، صبحی ناصر درتاج، فریبرز زحمتکش، زینب یاسمین

 به رودو داوطلبان گزینش کارایی بر تحصیلی سوابق سازی کل نمره و دهی وزن مدل ریتأث

 27 ....................................................................... کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه
 جمالی احسان ،فرخی نورعلی دالور، علی نژاد، فلسفی محمدرضا صادقی، میثم

 گیزشان بر مدرسان غیرکالمی و کالمی شدن نزدیک و تیمیرفتار صم اثربخشی بررسی

 44 ............................................................................................. فراگیران تحصیلی حالتی
 احدی حسن کیامنش، رضاعلی سیف، اکبرعلی درخشان، نوشین

 خترد آموزان دانش امتحان اضطراب و تحصیلی یآورتاب بر هیجانی تنظیم آموزش ریتأث

 66 ............................................................................................ تهران نه همنطق دبیرستانی

 درتاج فریبرز ،سیف اکبریعل بخش، عیسی مانیا

 76 ............... تهران شهر وپرورشآموزش ابتدایی دوره مدیران برای شایستگی الگوی ارائه

 واجارگاه فتحی کوروش عباسی، اله لطف خورشیدی، عباس شبانی، راضیه

 12 شآموز ریرهب به مازندران استان ابتدایی مدارس معاونین نقش ارتقای وضعیت بررسی
 قورچیان نادرقلی جعفری، پریوش ،زادهقاسم کوروش

 یرانمد یاستقرار اعتماد سازمان جهت توانمندسازی با در ارتباط یسازمان یتارائه مدل شفاف

 906 .............................................. استان مازندران( ی: دانشگاه آزاد اسالمی)مطالعه مورد

 آذری نیاز کیومرث ،یزدی تقوایی مریم ،حسنا کاشف

 926 ............................. ایران عالی آموزش یالمللنیب درسی برنامه در اتیداس مدل طراحی
 یارمحمدیان محمدحسین آرای، کشتی نرگس نائینی، محمدی مژگان

 943 ............ تهران شهر وپرورشآموزش ابتدایی مدارس در یادگیرنده سازمان الگوی ارائه



 

 

 سروک عباسی اله لطف واجارگاه، فتحی کوروش خورشیدی، عباس فدایی، ندا

 دوره آموزان دانش در اعتیاد به گرایش میزان بر معنوی هوش گروهی وزشآم اثربخشی

 956 .................................................................................................................. دبیرستان

 حاتمی درضایحم بهرامی، هادی احدی، حسن اثر، نادری محمدحسن

 یهامؤلفه اساس بر متوسطه اول دوره فارسی کتب فیتأل و تدوین مناسب الگوی ارائه

 961 ........................................................................................ انتقادی و آموزشی خبرگی

 عسگری علی مجید نادری، اهللعزت نراقی، سیف مریم عاشوری، هایده

 اب فراشناختی آگاهی و هوشی باورهای شخصیتی، هایویژگی بین روابط ساختاری مدل

 961 ............... پسر آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی میانجیگری با امتحان اضطراب
 الحسینی ابوالمعالی خدیجه شریفی، پاشا حسن گنجی، حمزه یزدانی، نورگلدی

 201 کشور هایدانشگاه در آموزشی هایگروه مدیران در ییگرامثبت توسعه بر مؤثر لعوام
 قورچیان نادرقلی، حسینی یمحمدعلزاده،  تقی فاطمه

 ابتدایی هدور آموزان دانش هایویژگی با متناسب اخالقی تربیت الگوی اعتباریابی و طراحی

 225 ................................................. وپرورشآموزش بنیادین تحول سند بر دیتأک با ایران
 صفایی طیبه، یاللهفرج مهران، اسمعیلی زهره، زاده حیدری نسرین

 242 ................................... ایران وپرورشآموزش باالدستی اسناد در یتفکر انتقاد جایگاه
 احقر قدسی نادری، اله عزت نراقی، سیف مریم شریفی، صابر

 251 .......... آموزگاران دیدگاه از یادگیری و یاددهی فرآیند در اطالعات فناوری اثر مطالعه

 رستگارپور حسن علمی، صومهمع

 ایهدانشگاه در مدیران محوری هایصالحیت ؛ینیآفرارزش و بودن پیشران گرایی،تعالی

 271 ....................................................................... (کیفی مطالعه یک) آینده اسالمی آزاد
 یارمحمدیان محمدحسین ،یشاه طالب بدری ریزی، بیگی مریم

: مورد) دانشگاهی قاتتحقی یسازیتجار راستای در پژوهشی اخالق ارتقاء برای مدلی ارائه

 304 ..................................................................... (اردبیل استان اسالمی آزاد هایدانشگاه



 

 

 محمدخانی کامران داوودی، محمد امیرحسین پورمهدی، عزیز

 ارتقاء رایب الگویی ارائه منظوربه فرهنگیان دانشگاه مدیران اثربخش رفتار هایمؤلفه بررسی

 324 ......................................... دانشگاه این در اقتضائات با آن همخوانی میزان و مدیریت

 کریمی فریبا ساکی، رضا پیرزاد، اکبریعل

 در قابتیر مزیت بر تأکید با هاایده سازیتجاری بر تجاری و رقابتی هایهوش تأثیر بررسی

 346 .................................................................. مدل ارائه منظوربه سوم نسل هایدانشگاه

 جاللی طیبه صالحی، محمد عنایتی، ترانه

 آموزش نظام در مرتبط هایشاخص بر دیتأک با مشتری تجربه مدیریت مناسب مدل آموزش

 366 ....................................................................................................................... بانکی
 زاده بدیع علی سعیدنیا، حمیدرضا حشمتی، ابراهیم

 دولتی ایهدانشگاه در علمی هیأت اعضای شغلی عملکرد هایمؤلفه سنجش و شناسایی

 369 ................................................................................................................ تهران شهر

 یوسفی رضا عنایتی، ترانه رستگار، سحر

 انشگاهد موردی مطالعه) بنیانی یهنظر از استفاده با سازمانی هوش بر مؤثر عوامل شناسایی

 400 ............................................................................................. (کرمانشاه اسالمی آزاد

 الحسینی ابوالمعالی خدیجه، فتاح ناظم یارویسی، رضا

 از فادهاست با اسالمی آزاد هایدانشگاه برند بر اثرگذار انسانی سرمایه هایمؤلفه شناسایی

 422 .................................................................................................... فازی دلفی تکنیک

 وحدتی حجت سپهوند، رضا موسوی، الدین نجم سید الوار، قبادی احمد

 مطالعه) سازمانی سکوت بر سازمانی اعتماد و یسازمانفرهنگ رهبری، یهاسبک نقش

 437 ................................................................. (کرمانشاه استان نور پیام دانشگاه: موردی
 پور سعیدی بهمن

 ارائه منظوربه منتخب کشورهای در وپرورشآموزش در یسازیخصوص یهاوهیش مطالعه

 454 .................. ایران وپرورشآموزش در یسازیخصوص برای مناسب ادراکی چارچوب



 

 

 طالبی شاه بدری، سعیدیان نرگس، خدری علی

 دیدگاه اساس بر سازمانی تعالی بر یآورتاب و معنوی رهبری ریتأث تبیین جهت مدلی ارائه

 476 ................................... رضوی خراسان اسالمی آزاد یهادانشگاه علمی هیأت اعضای

 ضامنی فرشیده، کفاش مهدی

 416 ................................ هادانشگاه کارکنان دانش مدیریت یالگو اعتبارسنجی و طراحی

 نژاد سبحانی مهدی، یمحمدشاه نیره، ندوشن مسعودی عصمت، حجتی رقیه

 595 ............... دولتی یهادانشگاه دانشجویان رضایتمندی ارتقاء جهت جامع مدلی طراحی
 مقدم زمانی افسانه قورچیان، نادرقلی خاص، نژادشعبان رضا مدنی، معافی مهدی سید

 دیریتم نظام یوربهره بهبود جهت در کارآفرینانه رویکرد بر مبتنی مفهومی لمد یک ارائه

 546 ............................................................................................................. انسانی منابع

 کمالیان رضا امین مقدم، ابوالفضل

 رزیو تعلل ینیبشیپ در منفی عواطف و شناختی نارساکنشوری ،یشناختسبک نقش

 566 ............................................................................................................. آموزاندانش

 امیرآباد موسوی زهره، نقش زهرا، شیاده ابراهیمیان مونا سیده، ریاضی زهره

 آموزشی ظامن در یاحرفه شهروند تربیت پسایندهای و پیشایندها وضعیت سنجش و شناسایی

 562 .................................................................................. سیستمی مدل یک ارائه :کشور
 ایمانی یمحمد نق شریفی، اصیر یزدانی، فاطمه

 603 .............. پیشرفت و تحصیلی هیجان بین رابطه در تحصیلی درگیری گریواسطه نقش

 خمسی رمضانی زهرا نقش، زهرا وکیلی، سمیرا

نکارآفری تربیت آموزش راهبرد با یاحرفه و فنی دانشگاه در دانش مدیریت مدل طراحی

 ............................................................................................................................... 696 
 نودهی حسن ،دلزنده احمد ،معقول علی، نهاردانی حمید

 ویاندانشج در زناشویی یزدگدل و یریپذتیمسئول بر درمانی واقعیت آموزش یاثربخش

 631  ...................................................................................آزاد دانشگاه متأهل



 

 

 رضاییه شناسحق مهدی نجمی، مهسا شامیر، سعادتی وطالباب

 مدل از استفاده با رضوی خراسان وپرورشآموزش در یسازمانفرهنگ آموزش مدل ارائه

 656 .....................................................................................................بنیاد داده یاهینظر

 بینش مرتضی نودهی، حسن معقول، علی جاویدمهر، محمود

 رهبری میانجی نقش به توجه با عالی آموزش نظام در یساالرستهیشا مدل طراحی

 675 .............................................................................................................. گزارخدمت

 شیخی ایوج سالجقه، سنجر توکلی، منظری رضایعل گیوکی، ابراهیم

 تربیتی و ضمنی یهاداللت ارائه و ماس هابر یورگن دیدگاه در انتقادی تفکر جایگاه بررسی

 615 .......................................................................... آموزشی یهانظام یتوسعه برای آن
 رضایی هاشم محمد خدادادی، قاسم

 تکنولوژی متخصصین دیدگاه از آموزشی فضاهای طراحی هایمعیار تحلیل و توصیف

 795 ................................................................................... تفکر خالق بر اساس آموزشی

 ملکیان فرامرز

 مدیران انیانس منابع یعملکرد سازمان و خالقیت با شخصیتی هایویژگی بین رابطه بررسی

 734 ....................................................................... تهران استان 5 منطقه وپرورشآموزش

 بیگدلی مهری ،مهر آرا اسداله طوطیان، صدیقه

 752 ............................... عالی آموزش در سازمانی معماری بر اثرگذار یهامؤلفه ساییشنا

 کبریا شیرزاد بهارک چناری، علیرضا پورمنصف، صدف

 ساسا بر خوزستان استان اول متوسطه دوره تیزهوشان مدارس عملکرد بر تحلیلی نگاهی

 770 .............................................................................................  سیپ ارزشیابی الگوی

 فقیهی علیرضا ناطقی، فائزه ابراهیمی، سمیه

 763 ............. ابتدایی مدارس در معنوی وپرورشآموزش کردن نهادینه منظوربه مدلی ارائه

 کالنتری مهدی دکتر زعفرانی، ذوالفقاری رشید جهرمی، تمدنی مریم

 602 ........... انتقادی بر تفکر رویکردی با ششم پایه آموزان دانش به یارسانه سواد آموزش



 

 

 حسینی هادی ،بختیار آمنه نصیری، بهاره

 620 ............................ دوزبانه آموزان دانش آموزش یهامدل واعان کیفی تحلیل و بررسی
 ناطقی فائزه سیفی، محمد فقیهی، علیرضا حمادی، حمید

 یافزایهم رهبری رویکرد با گلستان استان هایدانشگاه مدیران آموزشی عملکرد تحلیل

 634 .................................................................................................................(سینرژی)

 یزدی تقوایی مریم نیازآذری، کیومرث ،شیروان نیا اسماعیل کامبیز

 استان وپرورشآموزش مدیران در گراییکمال هایمؤلفه و ابعاد بندیهرتب و شناسایی

 650 .................................................................................................................. مازندران

 فالح وحید ،سعیدآباد یوسفی رضا ،راسدپو پروین

 665 ................................ اقتصادی توسعه و پژوهش ،وپرورشآموزش میان روابط بررسی

 اسدپور احمدعلی

 660 ........................ کشور وپرورشآموزش یهااداره سازی چابک برای جامع مدلی ارائه

 ایمانی یمحمد نق شریفی، اصیریعل ابوالقاسمی، مهدیه

 رشوپروآموزش نظام در سازمانی تحول به توجه با یجوسازمان بر یسازمانفرهنگ ریتأث

 106 ....................................................................................................................... تهران

 محمدحسینی علی اصفهانی، طوطیان صدیقه ،مهر آرا اسداله

 نسلی شکاف ایجاد در( ماینستاگرا و تلگرام) موبایلی هوشمند یافزارهانرم یهاآموزش ریتأث

 139 ........................................................ ایران عالی آموزش نظام در مادرانشان با دختران

 نصیری بهاره بختیاری، آمنه

 146 .................................. ابتدایی مقطع مدیران ارزشی نظام و استعداد مدیریت بین رابطه

 یزدی احمدیان مریم شادپیروز، عباس نظری، انسیه زیرک، مهدی

 کار در داری¬دین میانجی نقش به هتوج با شغلی عملکرد بر ای¬حرفه اخالق تأثیر

 165 ................................................. (همدان استان وپرورشآموزش معلمان: موردمطالعه)
 زعفرانی ذوالفقاری رشید ،کالنتری مهدی شفیقی، فاطمه



 

 

 علمییئته اعضای نوآورانه یجوسازمان میانجی نقش با شغلی اشتیاق بر اخالقی رهبری تأثیر

 161 ................................................ (تهران رشه: موردمطالعه) تهران آزادشهر هایدانشگاه
 یانچشمه سورانی رضا

 9001 ...... مازندران استان یهادانشگاه در کارآفرینی آموزش توسعه بر مؤثر عوامل بررسی
 زاده حسین بابک اسماعیلی، علی عبداهلل ساغری، فاطمه

 تتربی یهامؤلفه و ابعاد اساس بر آموزان، دانش اسالمی تربیت شایستگی مدل یارائه

 9025 ................................................................................... صصانمتخ نظر از شهروندی
 سرشتپاک محمد تبار، زنگنه سجاد جهان، جواد

 9046 .................... الکترونیک آموزش ریتأث توجه با کارآفرینی در آموزشی یهانظام نقش
 ریاضی زهره

 بین در تحصیلی پیشرفت انگیزه مدرسه، به تعلق احساس تحصیلی، سرزندگی مقایسه

 9065 ......................................... ایالم شهر دوم متوسطه مدارس پسر و دختر آموزاندانش

 پاشا رضا مکوندی، بهنام صعادی، افتخار زهرا بختیارپور، سعید ،میرزابیگی احمد

 استعداد یریتمد میانجیگری با انسانی منابع شغلی یبستگدل و تعهد بر یسازمانفرهنگ نقش

 9065 .............................................................. (تهران شهر وپرورشآموزش: موردمطالعه)

 بنیسی پریناز

رورشوپآموزش باالدستی اسناد اساس رب معلمی یهایستگیشا و هایژگیو الگوی تدوین

 ............................................................................................................................. 9902 

 یشجاع اصیریعل اسماعیلی، علی عبداله لیداجاویدان،

 در والدینی پیوند و بالتکلیفی تحمل عدم اساس بر پرخطر رفتارهای به گرایش بینیپیش

 9997 ................................................................................................................ نوجوانان
 وجدانی نجمه

 نیدر ب ییزناشو یتو رضا یمجاز یاجتماع یهادر شبکه یتعضو ینرابطه ب یبررس

 9932 ................................................... واحد بافق یمتأهل دانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو



 

 

 بافقی جمالی طیبه بافقی، غالمزاده طیبه

ینیبشخو و استرس با مقابله راهبرد با جهادی-اسالمی زندگی سبک بین ارتباط بررسی

 ............................................................................................................................. 9946 

 میرزایی شهاج

 طهمتوس دوره معلمان کاری وجدان با مدیران اجتماعی حمایت رابطه بررسی

 9965 ............................................................................. خاش شهرستان وپرورشآموزش

 کرد محمد کرد، مختار کرد، هاجر، کرد اهللبیحب

 9969 .................................................. مدارس معلمان روان سالمت بر معنوی هوش تأثیر

 سورانی رضا

 9919 ............................. ای¬و حرفه یدانشگاه فن یبرا یدانشگاه ینیکارآفر یارائه الگو

 یاصفهان یمشبک ی، اصیرابوالقاسم محمود، یزهره حسن

 9293 ..آزاد استان مازندران یهادانشگاه در یاسالم یکردبا رو یاخالق یستگیل شاارائه مد

 یصالح ی، محمدضامن فرشیده، یافراکت یاحسان یراسم

شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه آزاد اسالمی

 ............................................................................................................................. 9237 
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