سال هفتم ،شماره دوم ،پياپي ( ،)13پایيز و زمستان 1316
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــي چاپي4451 - 6624 :
شماره استاندارد بينالمللي الكترونيك4325 – 3542 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر رضا هویدا

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 هویدا

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
■

نقش بخشش و رضايت از زندگي در تبيين خوددلسوزی دانشجويان دانشگاه گيالن

1-12

عباسعلي حسين خانزاده؛ سيده زينت فالح مرتضي نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سيده زهرا سيد نوری

■

بررسي روند تحولي تعالي معنوی از نوجواني تا پيری :مطالعۀ مقطعي

13-22

راضيه طبائيان؛ شعله اميری؛ حسين مولوی

■

اثربخشي آموزش خالقيت با استفاده از لگو بر اعتماد به نفس و توانايي حل مسئله كودكان

23-33

ندا اثني عشری؛ محبوبه فوالدچنگ؛ الهه درياپور

■

اثربخشي آموزش روابط والد – فرزند مبتني بر  ACTبر تعارض والد – نوجوانِ مادران دارای فرزند

33-05

مصروع
شريفه جوشن پوش؛ مسعود فضيلت پور؛ عباس رحمتي

■

تأثير واسطهای رضايت خانوادگي در رابطه بين غنای كار -خانواده با رضايت از زندگي در مردان

01-83

محسن گل پرور؛ آيدا مرادی نيا

■

اثربخشي طرحوارهدرماني بر كاهش طرحوارههای ناسازگار در بيماران مبتال به كمردرد مزمن شهر تهران:

83-32

پيگيری دو ماهه
مهديه يوسف زاده؛ هوشنگ طالبي؛ حميدطاهر نشاط دوست

■

اثربخشی آموزش زوجها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی ـ سیستمی بر سازگاری
زناشویی
سمیه موسوی؛ مریم فاتحیزاده؛ رضوان السادات جزایری

33-158

