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 شود. اولين شماره اين نشريه كه با همت جمعي از نويسندگان، همكاران و اعضاء هيأت تحريريه به ثمر رسيده است در هفت مقاله منتشر مي

دو مقاله اول كه پژوهش هاي شبه آزمايشي هستند، اثربخشي آموزش را در دو حوزه آموزشي خودتنظيمي و آموزش گروهي حل مسأله 

در مقاله اول با توجه به مسأله وابستگي يادگيرندگان دوره ابتدايي به معلم و والدين اثربخشي آموزشي خودتنظيمي بر  نمايند. بررسي مي

در مقاله دوم نيز آموزش گروهي حل مسأله، تأثير خود را در  سازد. كه تأثير مثبت آن را نمايان مي گيرد ذهن آگاهي آنها مورد مطالعه قرار مي

 دهد. دانش آموزان ابتدايي نشان ميهاي ناسازگار اوليه  ارهكاهش خصومت و طرحو

اي بين يادگيري مادام العمر و رضايت  مقاله سوم از آن جهت كه توانسته رابطه اي است. مقاله سوم و چهارم از نوع مقاالت همبستگي و رابطه

مادام العمر، ابتكار و نوآوري بيشترين رابطه را داشته و هاي يادگيري  شغل پيدا كند مقاله با اهميتي است. در اين مقاله در بين مؤلفه

مقاله چهارم هم كه فرايند هويت يابي را با سه  اي با رضايت شغل ندارند. رابطهگيري، خود تنظيمي و خودكنترلي  هاي قابليت تصميم مؤلفه

كند و  ين نقش را در هويت يابي كودكان ايفا ميدهد كه گروه همساالن بيشتر كند نشان مي مؤلفه همساالن ، مدرسه و رسانه بررسي مي

 هاي بعدي هستند. مدرسه و رسانه در رتبه

هاي پنجم و ششم و هفتم از نوع تحليل محتوا است كه مقاله پنجم به دليل اينكه ضمن تحليل محتوا به طراحي الگو نيز پرداخته مقاله  مقاله

بر اساس نظريه هوش  و اسناد موجود الگوي مفهومي برنامه درس آموزش علوم تجربيدر اين مقاله بر اساس كتب، مقاالت  ارزشمندي است.

 ارائه شده است. چندگانه گاردر

مقاله ششم نيز مانند مقاله پنجم در زمينه تحليل محتوا و درس مهم علوم تجربي است. نويسنده محترم با استفاده از تكنيك آنتروپي 

و نتايج هم بيانگر آن بود كه مراحل حل مسأله در اين كتاب رعايت شده و از  كند ششم جستجو ميل مسأله را در كتاب ون، مراحل حشان

 د.نباش گيري داراي كمترين اهميت مي و نتيجهوري اطالعات داراي بيشترين بين اين مراحل، گردآ

دهد كه در كتاب مهارت نوشتاري  شد نشان ميهاي نوشتاري و خوانداري بررسي  هاي يادگيري گانيه در كتب مهارت مقاله آخر هم كه بازده

هاي حركتي كمترين فراواني را در هر دو  يادگيري گانيه توجه كرده است و مهارت هاي هاي بازده بيشتر از كتاب مهارت خوانداري به مؤلفه

 باشد. كتاب مهارت نوشتاري و خوانداري دارا مي

يا همان دانش  PCKا و تخصصي در حوزه آموزش در خصوص نشر مفاهيم مرتبط با گر دانشگاه فرهنگيان به عنوان يك دانشگاه مأموريت

هاي آموزشي اين  در ميان رشته آغاز نموده است. 1931اي خود را از سال  هاي وزارت علوم فعاليت حرفه تربيتي در ميان دانشگاه –موضوعي 

اي و هم  پايه هاي اساسي و ي هم به لحاظ يادگيرير است. آموزش ابتداياي برخوردا دانشگاه، پژوهش در آموزش ابتدايي از اهميت فوق العاده

دانشگاه فرهنگيان كرمان  باشد. اي برخوردار مي هاي دانشگاه فرهنگيان از جايگاه ويژه ها و پرديس از حيث گستردگي اين رشته در دانشگاه

 نموده است. بسيار مهم توليد علم در اين دوره تحصيليبا هدف رشد و توسعه آموزش ابتدايي به صورت تخصصي اقدام به فعاليت و 

امكان پذير نبود.  هاي تعداد زيادي از همكاران و سروران تخصصي جز با حمايت، همكاري و تالش –انتشار اولين شماره از اين نشريه علمي 

سركار خانم دكتر ساالري مدير مسئول نشريه، دكتر  آقاي دكتر توان مديريت استاني دانشگاه،از به ويژه  بر خود الزم مي دانم در اين زمينه

 اولين شماره بلوردي مدير داخلي نشريه، دكتر مهني كارشناس نشريه، دكتر بهرامي، آقاي قاضي زاده و همه عزيزاني كه در به ثمر رسيدن

 نمايم. اند تقدير و تشكر مي اين نشريه نقش داشته

 

 و من ا... توفيق

 رضا صابري
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