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بررسی نشريات علمی وزرات علوم ،تحقیقات و فناوري داراي درجهي علمی -پژوهشی است.
.

متن كامل نشريه در پايگاههای اطالعرساني زير نمايه و فهرست ميشود:
http:// cbs.ui.ac.ir

سامانه نشريه پژوهشهای علوم شناختي و رفتاری
بانك اطالعات نشريات كشور

http://www.magiran.com

سايت اينترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

پايگاه علوم استنادی جهان اسالم ))ISC
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پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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پايگاه مجالت دانشگاهي
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شماره تماس
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فهرست
■

بررسي رابطۀ نزاكت ،احترام و ارتباط غنيشده با انرژی رابطهای :نقش ميانجي جوّ اعتماد و احترام

1-20

سحر سوادكوهي؛ حميد رضا عريضي ساماني؛ كريم عسگری

■

بررسي اثربخشي آموزش برنامۀ سالهای شگفتانگيز بر خودكارآمدی مادران كودكان ناشنوا

21-32

فرزانه صفرپور؛ محمد عاشوری

■

بررسي رابطۀ آسيبپذيری روانيـ بدني با اضطراب موقعيتيـخصيصهای در شرايط پاندمي ويروس

33-46

كرونا
سحر ترابي زنوز؛ مجيدمحمود عليلو؛ راضيه پاک

■

ناگفتههايي از زندگي افراد دارای معلوليت :ديدگاه دختران دارای معلوليت جسمي دربارۀ رابطۀ جنسي

47-58

مهتاب اسماعيلي پور؛ اعظم نقوی

■

مقايسۀ اثرات محتوای اخبار بر ميزان يادآوری و توجه دانشجويان

59-74

شهال پاكدامن؛ صديقه السادات ميرزايي؛ روح اله منصوری سپهر

■

اثربخشي فيليالتراپي بر رفتارهای خموده در دانشآموزان دارای اختالالت يادگيری خاص

75-92

سعيد آرياپوران؛ راضيه حاجي مرادی؛ سيدولي اهلل موسوی

■

بررسی شاخص هاي روانسنجی مقیاس سرمايۀ شخصی کارآفرينی درونی (نسخۀ ايرانی)

93-108

مرضيه ملكيها

■

تشخیص قصد رفتار با پیش فرض بی گناهی :زيربناي روان شناختی اصل حقوقی برائت
ابراهیم احمدي

■

.ساختار عاملی و ويژگیهاي روانسنجی پرسشنامۀ ذهنیسازي :يک ابزار خودگزارشی براي ارزيابی ظرفیت
ذهنیسازي

-122
109
-134
123

سید سینا صفري موسوي؛ مسعود صادقی؛ محمدعلی سپهوندي

■

اثربخشی تئاتردرمانی بر خودکنترلی ،عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازيهاي رايانهاي دانشآموزان
وابسته به بازي

-156
135

هادي فرهادي؛ قوام طباطبائی زواره

■

.بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راهحلمحور بر امید شغلی دانشآموزان
نرگس قنبري؛ حمیدرضا آريانپور؛ رضوان صالحی

■

پیشبینی اضطراب کوويدـ 19براساس سبکهاي تنظیم شناختی هیجان و مؤلفههاي جمعیتشناختی
صغري اکبري چرمهینی؛ مهدي مواليی يساولی

-168
157
-182
169

