سال هفتم ،شماره اول ،پياپي ( ،)12بهار و تابستان 1316
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــي چاپي2251 - 6622 :
شماره استاندارد بينالمللي الكترونيك2325 – 3522 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر رضا هويدا

دكتر مختار ملكپور

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

r.hoveida@edu.ui.ac.ir

mokhtarmalekpour@ymail.com

کارشناس نشريه

دبیر تخصصی

دكتر منصوره قضاوی
دانشگاه اصفهان
jcbs@res.ui.ac.ir

دكتر رضا هويدا

دانشگاه اصفهان
r.hoveida@edu.ui.ac.ir

هیات تحريريه
غالمحسين احمدزاده
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
سيد احمد احمدی
دانشگاه اصفهان
شهال البرزی
دانشگاه شيراز

باقر غباری بناب
دانشگاه تهران
مختار ملكپور
دانشگاه اصفهان
حسين مولوی
دانشگاه اصفهان

رضا باقريان سرارودی

ابوالقاسم نوری

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دانشگاه اصفهان

محمدرضا عابدی

عبدالكاظم نيسي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نشريهي پژوهشهاي علوم شناختی و رفتاري طبق ابالغیهي شمارهي  5/81/53353مورخ  8531/5/85کمیسیون

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

يشود:
متن كامل نشريه در پايگاههای اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
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

http://www.ISC.gov.ir

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ايندكس كوپرنيكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://www.ensani.ir
http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشي با دسترسي آزاد

http://www.doaj.org

ابسكو :ميزبان پايگاههای اطالعاتي

http://www.ebscohost.com

پايگاه مجالت دانشگاهي

http://journal database. org

پايگاه گوگل اسكوالر

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزي ،معاونت پژوهش و
فناوري ،اداره انتشارات
کد پستی1861765118 :

http://scholar.google.com

شماره تماس
)158(56351871
)158(56351866
jcbs@res.ui.ac.ir

فهرست
■

رابطه اسنادهای علَي با اضطراب امتحان :نقش ميانجي اهداف پيشرفت

6-61

حسين كارشكي؛ نسرين محمدتقي زاده؛ صادق ميری

■

نقش نيمرخ شخصيت كارآفرينانه و عوامل انگيزشي در توسعۀ قصد كارآفرينانۀ دانشجويان كشاورزی در

61-34

دانشگاههای غرب كشور
سعيد كريمي

■

مقايسۀ سبكهای اسناد و باور به دنيای عادالنه بين افراد روانرنجورگرا ،برونگرا و عادی

30-05

حوريه بهارلو؛ پرويز صباحي؛ پروين رفيعي نيا

■

اثربخشي چهار روش پيشگيری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سالمت روان

06-14

دانشآموزان پسر دوره متوسطه
غالمرضا قائد اميني هاروني؛ مجيد بحريني بروجني؛ سيد ابراهيم مير شاه جعفری؛ كبری سپهری بروجني

■

مقايسه ادراک از خود و روابط مدرسهای در دانشآموزان دارای نارساييهای ويژه در يادگيری و عادی

10-05

مقطع تحصيلي راهنمايي
حسن رضايي جمالويي؛ عباس ابوالقاسمي؛ محمد نريماني؛ عادل زاهد

■

بررسي اعتياد به اينترنت ،ميزان استفاده از پيامرسانهای آنالين و خيانتهای اينترنتي به عنوان پيشآيند

06-05

طالق در زوجهای در آستانۀ طالق و مطلقۀ شهر اصفهان
راضيه پيكانيان؛ هادی فرهادی

■

مدل ساختاری تأثير ويژگيهای شخصيتي بر رفتار شهروندی سازماني با نقش ميانجي عدالت تعاملي و
كانون كنترل كار در بين كاركنان
محمدعلي نادی؛ وجيهه اقانوری

06-651

