
 

 مقاالت دکتر جواد مصرآبادی: 

 .مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

معرفی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد مؤثر یرنامه ریزی، یاددهی، یادگیری و ارزشیابی در عنوان مقاله : 

 آموزش عالی

 0931سال چاپ / ارائه : 

 .58-010، 9آموزش عالی، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی محل چاپ / ارائه : 

 و اسماعیل پور، خلیل مصرآبادی، جوادرضایی، اکبر.، محمدزاده، علی.، نام نویسنده یا نویسنده ها : 

 تفاوت های جنسیتی در برآوردهای شخصی هوش های چندگانه در جامعه دانشگاهیعنوان مقاله : 

 0939سال چاپ / ارائه : 

 .001-39(، 99) 3، های نوین روانشناختیفصلنامه پژوهش محل چاپ / ارائه : 

 مصرآبادی، جواداحمدی، زینب.، پیری، موسی. و نام نویسنده یا نویسنده ها : 

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نیمرخ های عاطفه تحصیلی سازگار و عنوان مقاله : 

 ناسازگار

 0939سال چاپ / ارائه : 

 .012-042، 2(01اندیشه های نوین تربینی، )محل چاپ / ارائه : 

 نام نویسنده یا نویسنده ها : عرفانی آداب، الهام.، مصرآبادی، جواد. و زوار، تقی.

عنوان مقاله : نقش تعامل فراشناخت با پیشرفت تحصیلی: فراتحلیل مطالعات پژوهشی زیربط در 

 کشور

 2931سال چاپ / ارائه : 

 .265-122(، 9)5محل چاپ / ارائه : مجله آموزش عالی، 

 . و زوار، تقیمصرآبادی، جوادعرفانی آداب، الهام، نام نویسنده یا نویسنده ها : 

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تاکید بر نقش عنوان مقاله : 

 تعدیل کننده جنسیت

 0932:  سال چاپ / ارائه

 .0-90(، 4)00مجله اندازه گیری تربیتی. محل چاپ / ارائه : 

 

 



 . و زوار، تقیمصرآبادی، جوادرحمانی، سامان، نام نویسنده یا نویسنده ها : 

ای هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط،  بررسی مقایسهعنوان مقاله : 

 .روانشناسی مدرسه

 0932سال چاپ / ارائه : 

 .50-39(، 4)2. زمستان. روانشناسی مدرسهمحل چاپ / ارائه : 

 . و زوار، تقی.مصرآبادی، جوادرحمانی، سامان، نام نویسنده یا نویسنده ها : 

 تمایز دانش آموزان منضبط و غیر منضبط براساس ذهن خوانی و هوش هیجانیعنوان مقاله : 

 0932سال چاپ / ارائه : 

 .38-013(، 02)49، پژوهشی  نوآوری های آموزشی-فصلنامه علمیمحل چاپ / ارائه : 

 .، پیری، موسی. و استوار، نگارمصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 بررسی تنوع و شیوع رفتارهای استرس زای دانش آموزان در مدارس متوسطهعنوان مقاله : 

 0932سال چاپ / ارائه : 

 .000-021(،  02)45، فصلنامه نوآوری های آموزشیمحل چاپ / ارائه : 

 .، جعفریان، سکینه. و استوار، نگار.مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 بررسی روایی سازه و تشخیصی  پرسشنامه معنا در زندگی در بین یک نمونه از دانشجویان،عنوان مقاله : 

  0932سال چاپ / ارائه : 

 .31-59(، 0) 9، پژوهشی علوم رفتاری-مجله علمی محل چاپ / ارائه : 

 .، پیری، موسی. و استوار، نگارمصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 بررسی تنوع و شیوع رفتارهای استرس زای دانش آموزان در مدارس متوسطهعنوان مقاله : 

 0932سال چاپ / ارائه : 

 .000-021(،  02)45، فصلنامه نوآوری های آموزشیمحل چاپ / ارائه : 

 .، جعفریان، سکینه. و استوار، نگار.مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 بررسی روایی سازه و تشخیصی  پرسشنامه معنا در زندگی در بین یک نمونه از دانشجویان،عنوان مقاله : 



  0932سال چاپ / ارائه : 

 .31-59(، 0) 9، پژوهشی علوم رفتاری-مجله علمی محل چاپ / ارائه : 

  .، ربوی، رجب. ، حاتمی، جواد و هاشمی، تورجمصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 تحصیلی دوزبانگی –فراتحلیل پیامدهای شناختی عنوان مقاله : 

 0939سال چاپ / ارائه : 

 .029-081، 94فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، محل چاپ / ارائه : 

 مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

(. معرفی و اعتباربخشی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی در ارزشیابی عملکرد تحصیلی عنوان مقاله : 

 دانش آموزان.  

 0931سال چاپ / ارائه : 

 .9-24، 95آموزشي، نوآوري هاي محل چاپ / ارائه : 

 بدری گرگری، رحیم.، مصرآبادی، جواد.، پلنگی، مریم. و فتحی، سمیهنام نویسنده یا نویسنده ها : 

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش عنوان مقاله : 

 آموزان متوسطه

 0930سال چاپ / ارائه : 

 .019-051، 9اندازه گیری تربیتی، محل چاپ / ارائه : 

 .، احمدی، زینب، عرفانی آداب، الهام.مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در دروس عمومی،  معلمان-خوشه های انگیزشی دانشجوعنوان مقاله : 

  تربیتی و اختصاصی

 0953سال چاپ / ارائه : 

 .89-92، 85، فصلنامه برنامه ریزی درسی در آموزش عالیمحل چاپ / ارائه : 

  استوار، نگار، غالم آزاد، سهیال، مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

( بر STADتاثیرگذاری آموزش به روش تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت )عنوان مقاله : 

 فراشناختی و عاطفی یادگیری درس ریاضیشاخص های شناختی، 

 0930سال چاپ / ارائه : 

 .23-43، 40نوآوری های آموزشی، محل چاپ / ارائه : 

 



.، حسینی نسب، داوود.، فتحی آذر، اسکندر. و مقدم واحد، مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 محمد.

سبک يادگیري بريادداري، درک و حل مسئله در زیست  تاثیر ساخت و ارايه نقشه مفهومي وعنوان مقاله : 

  شناسی

 0951سال چاپ / ارائه : 

 .040-012(، 9)01، شماره مطالعات تربیتي و روانشناسيمحل چاپ / ارائه : 

 مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسالید در کالس درسعنوان مقاله : 

 0931سال چاپ / ارائه : 

 .233-915(، 4)8، فناوری آموزشمحل چاپ / ارائه : 

 بدری گرگری، رحیم.، مصرآبادی، جواد.، پلنگی، مریم. و فتحی، سمیهنام نویسنده یا نویسنده ها : 

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش عنوان مقاله : 

 وزان متوسطهآم

 0930سال چاپ / ارائه : 

 .019-051، 9اندازه گیری تربیتی، محل چاپ / ارائه : 

 .، احمدی، زینب، عرفانی آداب، الهام.مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در دروس عمومی،  معلمان-خوشه های انگیزشی دانشجوعنوان مقاله : 

  تربیتی و اختصاصی

 0953سال چاپ / ارائه : 

 .89-92، 85، فصلنامه برنامه ریزی درسی در آموزش عالیمحل چاپ / ارائه : 

  استوار، نگار، غالم آزاد، سهیال، مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

( بر STADهای پیشرفت )تاثیرگذاری آموزش به روش تقسیم بندی دانش آموزان به گروه عنوان مقاله : 

 شاخص های شناختی، فراشناختی و عاطفی یادگیری درس ریاضی

 0930سال چاپ / ارائه : 

 .23-43، 40نوآوری های آموزشی، محل چاپ / ارائه : 

 

 



.، حسینی نسب، داوود.، فتحی آذر، اسکندر. و مقدم واحد، مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 محمد.

تاثیر ساخت و ارايه نقشه مفهومي و سبک يادگیري بريادداري، درک و حل مسئله در زیست قاله : عنوان م

  شناسی

 0951سال چاپ / ارائه : 

 .040-012(، 9)01، شماره مطالعات تربیتي و روانشناسيمحل چاپ / ارائه : 

 مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 شناختی و عاطفی استفاده از اسالید در کالس درسپیامدهای عنوان مقاله : 

 0931سال چاپ / ارائه : 

 .233-915(، 4)8، فناوری آموزشمحل چاپ / ارائه : 

 .، بدری، رحیم.، و واحدی، شهراممصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار بررسی میزان بی انضباطی های دانش آموزان دختر و پسر در عنوان مقاله : 

 معلم.

 0953سال چاپ / ارائه : 

 -083(، 03)8. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریزمحل چاپ / ارائه : 

 مصرآبادی، جوادواحدی، شهرام، بدری، رحیم، و نام نویسنده یا نویسنده ها : 

 )مطالعهموردي:شهروندان استانبررسي عوامل موثر بر قانون گرايي شهروندان عنوان مقاله : 

 0955سال چاپ / ارائه : 

 .99-81(، 2)0، فصلنامه انتظام اجتماعيمحل چاپ / ارائه : 

 .مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 بررسی روایی و پایایی شیوه های نمره گذاری آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومیعنوان مقاله : 

 0931سال چاپ / ارائه : 

 .3-92، 2اندیشه های نوین تربیتی،  محل چاپ / ارائه : 

 

 

 



 .، استوار، نگار.مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

اثربخشي نقشه مفهومي بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دردروس زيست شناسي، روان عنوان مقاله : 

 شناسي و فیزيك.

 0955سال چاپ / ارائه : 

 .39-004(، 0)8،انديشه هاي نوين تربیتيرائه : محل چاپ / ا

.، حسینی نسب، داوود.، فتحی آذر، اسکندر. و مقدم واحد، مصرآبادی، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 محمد.

عاطفی در - یادگیری  نقشه  مفهومي بر بازده های شناختی  -اثربخشی راهبرد یاددهی عنوان مقاله : 

 شناسی.یادگیری درس زیست 

 0951سال چاپ / ارائه : 

 .018-025. ، 5شماره  .پژوهشی روانشاسی دانشگاه تبریز -مجله علمی  محل چاپ / ارائه :

 .، فتحي آذر، اسكندر.، و استوار، نگارمصرآبادي، جوادنام نویسنده یا نویسنده ها : 

 به عنوان يك راهبرد آموزشياثربخشي ارائه، ساخت فردي و ساخت گروهي نقشه مفهومي عنوان مقاله : 

 0954سال چاپ / ارائه : 

 .3-90(، 09)4. شمارهپژوهشی نوآوري هاي آموزشي -فصلنامه علمی  محل چاپ / ارائه :

 مصرآبادی، جوادسیف، علی اکبر.، نام نویسنده یا نویسنده ها : 

 مطلب و سرعت خواندن.مقايسه اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگیري بر يادداري ، درك عنوان مقاله : 

 0952سال چاپ / ارائه : 

 .99-84، 94. شماره، فصلنامه تعلیم وتربیت محل چاپ / ارائه :

 ,Mesrabadi, Javad., .Fathi Azar, Eskandar., & Ostevarنام نویسنده یا نویسنده ها :                        

Negar                                                                                                                                       

      The efficacy of the provision of pre-planned, individual and cooperative methods ofعنوان مقاله : 

   preparing concept maps as a instructional strategy                                                                     

                           

                                                                                                                             2115                                                                                                                    : سال چاپ / ارائه

 ,Quarterly Journal of Educational Innovations. 22 محل چاپ / ارائه :                                               



92-83 

 & ,.Sepehry, Asiye., Mesrabadi, Javad . Rahmani, Saman     نام نویسنده یا نویسنده ها :             

Zav’var, Taqi 

 Familial and Scholastic Factors Differentiating Disciplined and Undisciplined        عنوان مقاله :         

Students 

                                                                                                                            2104 :                                                                                                                  سال چاپ / ارائه

 ,International journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR), 1(2)      محل چاپ / ارائه :    

301-311.                                                                                                                                  

 , Khodaiyan, Saeed., Rahmani, Saman ., Mesrabadi, Javadنام نویسنده یا نویسنده ها :           

Sepehry, Asiye., Amirinezhad, Ali . & Bosak, Mohammamd                                                              

                                         

             Study of Psychometric Properties of Academic Optimism of Individual Teacherمقاله :  عنوان

        Questionnaire,                                                                                                                   

               

                                                                                                                              2104 :                                                                                                                    / ارائه سال چاپ

International journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR), 1(2), 312-322 ارائه: محل چاپ /   

 ,Erfani Adab, Elham, Mesrabadi,Javad, Akbariنام نویسنده یا نویسنده ها :                                    

Zahra 

 Meta-analysis of the researchers in the realm of learning strategiesand                 عنوان مقاله :       

comprehension 

                                                                                                                                      1222                                                                                                                 سال چاپ / ارائه :   

 ,International journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR),1(3)         محل چاپ / ارائه :

170-176.    

 رضایی، اکبر؛ مصرآبادی، جواد و محمدزاده، علیده یا نویسنده ها : نام نویسن

رابطه بین هوش هاي چندگانه و ويژگي هاي شخصیتي با رويکردهاي يادگیري راهبردي، عنوان مقاله : 

 سطحي و عمقي دانشجويان

 0930سال چاپ / ارائه : 

 .34-98(، 09)8 ،مجله علوم تربیتی محل چاپ / ارائه :
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http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=203768&varStr=21;%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1,%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A;%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201391;5;17;75;94


 حسینی نسب، سید داوود، مصرآبادی، جواد. و آقاجان زاده، ناهیدنام نویسنده یا نویسنده ها : 

بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع عنوان مقاله : 

 متوسطه تبریز

 0953سال چاپ / ارائه : 

 .49-19، 00علوم تربیتی، شماره  محل چاپ / ارائه :

 سلطان القرائی، خلیلمصرآبادی، جواد.،نام نویسنده یا نویسنده ها : 

 بررسي تطبیقي ديدگاه اسالم و كارل راجرز نسبت به ماهیت و كمال انساني.عنوان مقاله : 

 0951سال چاپ / ارائه : 
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