
 

 

 

 

 

 سنجیروان پژوهشی -علمی فصلنامة 

 1397 بهار، 24، شمارة مششدورة 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنصاحب امتیاز 

  :دکتر حمزه گنجیمدیر مسئول 

  :دکتر حسن پاشاشریفیسردبیر 

  :مهرداد ثابتدکتر مدیر اجرایی 

 :هانیه بدیعی کارشناس اجرایی 

  دکتر محمدرحیم رسولی آزاد: علمیویراستار 

  حسن پاشاشریفیدکتر ی: دبویراستار امترجم و 

 هانیه بدیعی: نمونه خوان 

 :علی رضا علی احمدی طراح جلد 

  :فاطمه جاللی نیاصفحه آرایی  

  :فصلیترتیب انتشار 

  :المللیبینگسترة انتشار 

 شمارة مجوز سازمان مرکزی        
151190

42735987
//

/   

  :مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  :نسخه 1000شمارگان 

  :علوم  -دانشکده روان شناسیرودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، نشانی

 اجتماعی

  :76504262تلفن و فکس 

شناسی بالینی علمی روان شناسی و مشاورة جمهوری اسالمی ایران، انجمنروانبا همکاری سازمان نظام 
 ایران، انجمن روان شناسی بالینی کودك و نوجوان ایران و انجمن

 روان شناسی ایران 

 



 

 

 
 
 

 مشاوران این شماره: شورای نویسندگان:

 دکتر عبداهلل امیدی، استادیار 

 دکتر مجتبی حبیبی، استادیار 

 سیف، استاداکبر دکتر علی 

  ،استاددکتر حسن پاشا شریفی 

 دکتر علی عسگری، استادیار 

 دکتر فتحی آشتیانی، استاد 

 دکتر حمزه گنجی، استاد 

 کاشانی، دانشیار دکتر فرح لطفی 

 زند، استادیاردکتر جعفر نجفی 

 دکتر شهرام وزیری، دانشیار 

 دکتر کیانوش هاشمیان، دانشیار 

 دکتر حمید یعقوبی، استادیار 

 حسن پاشاشریفی دکتر 

 دکتر صادق تقی لو 

 دکتر حمزه گنجی 

 دکتر نسترن شریفی 

 دکتر مالك میرهاشمی 

 

 شرایط پذیرش مقاله

ارسال  ravan.sanji@yahoo.comتایپ و فایل آن به ایمیل  wordدر سیستم  12مقاله باید با فونت نازنین 

 های زیر را داشته باشد: شود که ویژگیای پذیرفته میو سه نسخه پرینت آن به دفتر فصلنامه فرستاده شود. مقاله

 سنجی مربوط شود و جنبة پژوهشی داشته باشد. به حیطه روان -1

زبانهای فارسی و های کلید به ترتیب زیر را رعایت کند: چکیده )خالصه( به زبانهای فارسی و انگلیسی، واژه -2

کنندگان، ابزار یا ابزارهای مورد استفاده، روش اجرا انگلیسی، مبانی نظری و عملی )ادبیات تحقیق(، ویژگیهای شرکت

 . )طرح تحقیق( نتایج به دست آمده، تفسیر و نتایج، و منابع

، روش اجرا و نتایج به کنندگان، ابزارچکیده باید شش عنصر اصلی مقاله را شامل شود: هدف، فرضیه، شرکت -3

دست آمده. چکیده، حداکثر باید در 
4

صفحه نوشته شود و نباید پاراگراف داشته باشد. هدف چکیده این است که  3

 بیشترین اطالعات مربوط به عناصر اصلی تحقیق را، خیلی سریع، در اختیار خواننده قرار دهد. 

جمالت باید غیرشخصی باشد، یعنی در نوشتن آن از افعال مجهول استفاده یت شود، الخط و آیین نگارش رعارسم -4

 شود.

منابع باید الفبایی و به ترتیب زیر تنظیم شود: نام خانوادگی و نام صاحب اثر، تاریخ چاپ کتاب، اسم کتاب با  -5

 (.  APAحروف سیاه یا ایتالیك، محل نشر و ناشر )روش 

 شود. ت داده نمیهای ارسالی عودمقاله -6

 فصلنامه در ویراستاری مقاله آزادی عمل خواهد داشت.  -7

 های خود مسئول خواهند بود. صاحبان مقاله در مقابل نوشته -8

  های رسیده آزاد خواهد بود.فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله -9
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 این فصلنامه

 

به تأیید کمیسیون بررسی و تأیید  15/11/90به تاریخ  427359/87الف: طی نامه شماره 

 نشریات دانشگاه آزاد اسالمی )سازمان مرکزی( رسیده است.

 

با حمایت انجمن علمی روان شناسی  22/10/93به تاریخ  32/931ب: طی تفاهم نامه شماره 

 بالینی ایران منتشر می شود.

 

ژوهشی دانشگاه آزاد پ -جزء مجالت علمی 16/11/1395ج: طبق فهرست شماره سه مورخ 

اسالمی قرار گرفته است. اعضاء هیئت علمی، دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی 

ارشد، می توانند با چاپ مقاله در این نشریه، امتیاز الزم را کسب کنند. به منظور 

دستیابی به مجالت دانشگاه آزاد اسالمی، می توان از لینك نشیه در سامانه 

http://eval.journals.iau.ir .استفاده کرد 
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 روان سنجیپژوهشی  –علمی فرم اشتراك فصلنامة 

 

مطالعه منظم فصلنامه، می توانند فرم زیر یا کپی آن را تکمیل کنند و عالقه مندان برای 

 به نشانی دفتر فصلنامه بفرستند.

ریال به شماره حساب سیبای  200000متقاضیان باید برای اشتراك یك ساله، مبلغ 

به نام معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن )قابل واریز در کلیه  0105870587000

بانك ملی( واریز و اصل فیش بانکی را به  همراه فرم اشتراك برای ما ارسال دارند. هزینه شعب 

 ریال است. 50000اشتراك برای هر شماره تکی مبلغ 

 

دانشکده روان ، المی واحد رودهن، مجتمع دانشگاهیرودهن، دانشگاه آزاد اس نشانی:

 علوم اجتماعی -شناسی

 ravan.sanji@yahoo.comنشانی الکترونیك: 

 02176503939تلفن: 

 

 

 نام و نام خانوادگی/ مؤسسه: .................................. شغل: .......................................................

 ... محل کار: ...................................................................................................................سمت: 

 ........................................................میزان تحصیالت: ..................................................... تلفن: 

 شروع اشتراك از شماره: ......................................... تعداد نسخه دریافتی از هر شماره: ....

 .....................شماره فیش/ حواله بانکی: ....................................... تاریخ:................. شعبه:.....

 .......................نشانی:.......................................................................................................................
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 فهرست مطالب

 صفحه                   عنوان 

دانش آموزان متوسطه  سنجی مقیاس ازدواج خوشبخت در پدرانساخت و اندازه گیری شاخص های روان

 7          شهر اهواز

 امین کرایی، پرویز عسگری و زهرا دشت بزرگی

 

  37     ییزناشو انتیخ به شیگرامقیاس  سنجیهای روانویژگی

 ای فردآبادی و دکتر فریده دوکانهمحراب بشیرپور، دکتر عبداهلل شفیع

 

تجدید نظر شده در  -آزمون هوش وکسلر کودکان( در ایران زنده است: هنجاریابی WISC-Rآر ) -ویسك

 57         سال 15گروه سنی 

 مریم شفیع پور و مهریار ندرمحمدی

 

آموزان دارای ناتوانی یادگیری در دانش بینه –استانفورد –آزمای تهران روایی تشخیصی نسخه نوین هوش

 71      1393-94استان گیالن در سال تحصیلی 
 محمدی اطاقسرادکتر ارسالن خان دکتر شهره شُکرزاده و، سمانه پوراسمعیل دونا

 

سنجی پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن و رابطه آن با اعتیادپذیری معتادان در حال ترك ویژگی روان

 89        تهران  4منطقه 

 ولی اله فرزادو  شادی حسن زاده
 

 107    توانایی پیشگیری از اچ آی وی آزمون هنجاریابی و ساخت

 محمدرضا محمدی سلیمانیفوزیه رفعتی، علی کمالی و شهرزاد سنجری، 

 
ان مقطع تحصیلی متوسطه نوجوان زندگی  هایمهارتدر  مؤثر ایو مدرسه  عوامل خانوادگی نقش سنجش

 119        دوم شهر تهران

 حسن پاشا شریفی، مالك میرهاشمیسرایی، سهیال 

 
شناختیبا  سرمایة روان اجتنابی -رابطة غیر مستقیم هویت اطالعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم

         137 

 رسول کرد نوقابی و آرزو نجاتیان تنها، حمزه گنجی


