شخ
ص
ي
فصلناهمی ت و تفاوتاهی رفدی
سال چِارم ،ضوارٍی ُفحن ،بِار 4931

صبحت امتيبز:

دانشگاه خليج فارس بوشهر

مدير مسئًل:

پروفسور محمذ نریمانی

سردثير:

پروفسور مهناز مهرابىزاده هنرمنذ

مدير داخلى:

دكتر سوران رجبی

ييراستبر اوگليسى:

دكتر على پاكيسه

ييراستبر فبرسى:

آناهيتا مهرپور

طرح جلد:

مرجان بهرامی

پرياوٍ اوتشبر وشريٍ:

نامه شمارهی  92/35939مورخ 92/12/20

شبپب چبپی:

2383-370X

شبپب الکتريويکی:

2383-3718

چبح ي صحبفی:

علوی-تهران

شمبرگبن:

 1000نسخه
نمایه شذه در پایگاههای IRMEDEX ،Magiran ،SID

وشبوى :بوشهر ،دانشگاه خليج فارس بوشهر ،دانشكذة ادبيات و علوم انسانى ،دفتر فصلنامه شخصيت و
تفاوت هاى فردى .کد پستی  ،75169-13798تلفکس077-31222147 :
پست الکتريويکیjpid@pgu.ac.ir :
ية سبيت فصلىبمٍwww.jpid.pgu.ac.ir :

اعضبی َيأت تحريريٍ (ثٍ ترتيت حريف الفجب)
.1

دکحر احوذ احوذی /داًطگاٍ اصفِاى /اسحاد

.2

دکحر حسیي ضکرکي /داًطگاٍ ضِیذ چوراى اُْاز /اسحاد

.3

دکحر سْراى رجبی /داًطگاٍ خلیج فارش بْضِر /اسحادیار

.4

دکحر عباش ابْالقاسوی /داًطگاٍ هحقك اردبیلی /اسحاد

.5

دکحر عبذالکاظن ًیسی /داًطگاٍ ضِیذ چوراى اُْاز /داًطیار

.6

دکحر علی پاکیسٍ /داًطگاٍ خلیج فارش بْضِر /اسحادیار

.7

دکحر علی فححی آضحیاًی /داًطگاٍ علْم پسضکی بقیَاللَ /اسحاد

.8

دکحر فریذٍالسادات حسیٌی /داًطگاٍ خلیج فارش بْضِر /اسحادیار

.9

دکحر هحوذ ًریواًی /داًطگاٍ هحقك اردبیلی /اسحاد

 .10دکحر هرجضی لطیفیاى /داًطگاٍ ضیراز /داًطیار
 .11دکحر هٌیجَ ضٌِی ییالق /داًطگاٍ ضِیذ چوراى اُْاز /اسحاد
 .12دکحر هٌِاز هِرابی زادٍ ٌُرهٌذ /داًطگاٍ ضِیذ چوراى اُْاز /اسحاد
دايران ايه شمبرٌ:

 دكتر جليل باباپور

 دكتر ناصر صبحی قراملكی

 دكتر مالحت امانی

 دكتر بهروز بيرشک

 دكتر مهناز جوكار

 دكتر فریذه سادات حسينی

 دكتر موسی جاودان

 دكتر صادق نصری

 دكتر سعيذ آریاپوران

 دكتر عست دیره

 دكتر چنگيس رحيمی طاقانكی

 دكتر نجمه حميذ

 دكتر سيذ موسی گلستانه  دكتر یوسف دهقانی

 دكتر سوران رجبی

فُرست مقبالت

جعییي اثربخطی طرحْارٍدرهاًی گرُّی بر طرحْارٍُای ًاسازگار اّلیَ در هرداى جحث درهاى ًگَدارًذٍ
با هحادّى 4 ............................................................................................................
هقایسَ الگُْای ضخصیحی ،راُبردُای هقابلَ با اسحرش ّ سبکُای اسٌادی بیي افراد ّابسحَ بَ هْاد
افیًْی ّ جرککردٍ 62 ................................................................................................
بررسي اثربخطي گرٍّ درهاًي رابطَي ّالذ-كْدك بر افسایص هِارجِاي اجحواعي كْدکاى پيص دبسحاًي
هبحال بَ اخحالل ًقص جْجَ -بيص فعالي 93 .....................................................................
اًطباق ّ ّیژگیُای رّاىسٌجی هقیاش خْدهخحاری ُیجاًی :هقایسة دّ الگْی هحفاّت 26 ............
ًقص جعذیل کٌٌذٍ سرهایَ رّاى ضٌاخحی در رابطَ جعارض کار -خاًْادٍ با فرسْدگی ُیجاًی39 .........
بررسی رّایی ّ پایایی هقیاش خریذ اجباری ادّاردز (466 ........................................ )ECBS
رابطَ سادٍ ،چٌذگاًَ ّ کاًًْی بیي آلکسیجیویا ّ اسحرش ادراکضذٍ با سالهث رّاى 499 ................
بررسی جأثیر آهْزش هبحٌی بر خْدهحوایسسازی بْئي بر جرأتّرزی زًاى هحأُل اصفِاى 479 ............

