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مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی اریان
مجله روانپزشکی و
روانشناسی بالینی اریان
دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریان

Iranian Journal

of Psychiatry and
Clinical Psychology

۱۷۳۵-۴۳۱۵ :شاپای چاپی

P-ISSN: 1735-4315

۲۲۲۸-۷۵۱۵ :شاپای الکترونیکی

E-ISSN: 2228-7515
Iranian Journal of Psychiatry
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 عارفه عرفان،  علی پاشا میثمی،  گیتی شمس، علی حسین اسفندزاد

 تحمل پریشانی و ارتباط مؤثر با، تنظیم هیجانی،نقش ذهنآگاهی
دیگران در پیشبینی نشانههای وسواسیجبری
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270 The Role of Mindfulness, Emotion Regulation, Distress

Esfand Zad, A, H., Shams, G., Pasha Meysami, A., Erfan, A.

284 Perceived Family Functioning and Suicidal Ideation Among

Akbari, A., Panaghi, L., Habibi, M., Alsadat Sadeghi, M.

292 Relationship Between Perceived Parenting Styles and

Sohrabzadeh Fard, A., Gharraee, B., Asgharnejad Farid, A, A., Aghebati, A.

Tolerance and Interpersonal Effectiveness in Predicting
Obsessive-Compulsive Symptoms: A Dialectical Behavior
Therapy (DBT) Approach

 منصورهسادات صادقی،  مجتبی حبیبی،  لیلی پناغی، اسداهلل اکبری

 نقش:کارکرد خانواده ادراکشده و افکار خودکشی دانشجویان
تعدیلکنندهناامیدی
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 اسماء عاقبتی،  علیاصغر اصغرنژاد فرید،  بنفشه غرایی، امین سهرابزاده فرد

ارتباط بین ابعاد فرزندپروری ادراکشده و سبکهای هویتی با شدت
افسردگی در نوجوانان

293

 عفتالسادات مرقاتیخویی، زهره قرشی

تبیین علل کاهش پاسخگویی رضایتبخش جنسی در زنان متأهل در
 یک تحقیق کیفی:سنین باروری

301

300 Exploring the Roots of Not Being Responsive Toward Male

Ghorashi, Z., Merghati Khoei, E.

،  کاوه علوی،  عصمت بیات،  وحیده نیری،  لیال کمالزاده، شیوا ثریا

) در نمونه ایرانیPID-5( DSM-5 ساختار عاملی پرسشنامه شخصیتی

309

308 Factor Structure of Personality Inventory for DSM-5 (PID-5)

Soraya, Sh., Kamalzadeh, L., Nayeri, V., Bayat, E., Alavi, Shariat , S, V.

 جواد مالزاده،  عبدالعزیز افالکسیر، حمیدرضا گلزار

 بررسی:مدلسازی معادلههای ساختاری نگرشهای ناکارآمد با افسردگی
نقش واسطهای سبک پاسخ نشخوار

319

318 Structural Equation Modeling of Dysfunctional Attitudes

Golzar, H, R., Aflakseir, A., Molazadeh, J.

،  والنتین آرتونیان،  ونداد شریفی،  جواد عالقبندراد، زهرا میرسپاسی

 پیگیری:میزان عدم پیگیری درمان در درمانگاه سرپایی بیمارستان روزبه
یکساله

331

330 Dropout in Outpatient Psychiatric Clinic, Roozbeh Hospital:

Mirsepasi, Z., Alaghband Rad, J., Sharifi, V., Artounian, V., Farhad Beigi,
P., Abdi, F., Razaghi, O, M., Naghavi, H., Amini, H., Jafari, S.

بررسی رابطه ابعاد رفتاری و شناختی اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی
با جنسیت و نقشهای جنسیتی

341

340 Investigations of the Relation Between Social Anxiety, Cog-

Aliakbari Dehkordi, M., Zarea, H., Asgharnejad Farid, A., Hashemian, R.

سیدوحید شریعت

،  حمیدرضا نقوی،  عمران محمدرزاقی،  فتانه عبدی، پروانه فرهادبیگی

University Students: Hopelessness as a Moderator

Identity Styles With Intensity of Depression in Adolescents

Sexual Request in Married Women of Reproductive Age

in an Iranian Sample

راضیه هاشمیان
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and Depression Symptoms: Investigation of the Mediation
Role of Ruminative Response Style

One Year Follow-Up

 سارا جعفری، همایون امینی
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 دکتر بنفشه غرایی:سردبیر
 فصلنامه:دوره انتشار
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ijpcp@journals.iums.ac.ir :پست الکترونیک
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دوره انتشار :دو ماهنامه
زبان :فارسی
شاپا 2252-0252 :
وبسایتhttp://rc.journals.isu.ac.ir/ :
پست الکترونیکdin.ertebatat@gmail.com :
M

D

Islamic World Science Citation
پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا)

Google Scholar

Linkedin
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پرونده نمایه سازی نشریات در پایگاه DOAJ

خدمات نشر علمی نگاه
+98 (21) 45355000
http:journals.nirp.ir
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مدیریت آنالین نشریات علمی
در زمینۀ مدیریت آنالین نشریات ،مؤسسه
ی بین نویسنده ،داوران و گروه
نگاه پلی ارتباط 
نشریه برقرار میکند که باعث افزایش ورودی
نشریات ،بهبود سرعت داوری و دریافت
مقاالت بیشتر میشود .این کار در نهایت به
مدیریت هرچه بهتر مقاالت و نشریات کمک
بسزایی میکند .مدیریت آنالین نشریات علمی
با طراحی و راهاندازی سامانهای مبتنی بر وب
حاصل میشود .در این سامانه تمامی مراحل
انتشار نشریه مانند ارسال مقاله ،ویراستاری،
داوری ،تأیید و پذیرش مقاله ،انتشار و
بهاشتراکگذاری نشریه و غیره به صورت
آنالین انجام میشود و امکان مدیریت آن را
از طریق وبسایت و بدون محدودیت مکانی و
زمانی به وجود میآورد.

http:journals.nirp.ir
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مدیریت آنالین

مهمترین ویژگیهای این سامانه عبارتند از:
 سیستم ارسال ،داوری و انتشار الکترونیکی مقاالت به صورت آنالین
 دسترسی آسان به آرشیو مقاالت براساس شماره ،نسخۀ نشریه و موضوعات تعریفشده
 ایجاد بانک اطالعات نویسندگان و مقاالت
 معرفی نشریه به اعضای هیئت داوران
 قابلیت نمایهسازی و نمایش چکیده و متن کامل مجالت
 آرشیوسازی خودکار شمارههای پیشین مجله
 ارسال مقاالت به دبیر تخصصی ،اعضای هیئت تحریریه یا داور و ارزیابی و داوری اینترنتی مقالههای دریافتشده
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مدیریت آنالین

مدیریت اجرایی پروژه :پیگیری و به روز رسانی مقاالت و شمارگان نشریات
خدمات مدیریت اجرایی نشریات برای همکاری با دبیران محترم نشریات علمی برای کاهش زمان داوری و افزایش کیفیت فرایند داوری در دو
حوزه پیگیری و روز رسانی مقاالت و همچنین نشریه انجام میشود .کارشناسان ارشد مرتبط با حوزه تخصصی در مؤسسه «نگاه مشرق میانه»
این خدمات را با بهترین کیفیت به نشریات علمی ارائه میکنند .مشروح این نوع خدمات در ادامه آمده است .برای کسب اطالعات بیشتر به
بروشور خدمات نشریات علمی مؤسسه مراجعه فرمایید.
پیگیری و به روز رسانی شمارگان نشریات
 پاسخگویی و راهنمایی تلفنی و ایمیلی نویسندگان ،داوران ،دبیران
نشریه ،مسئوالن دانشگاه و غیره درباره مقاالت و وضعیت نشریه ،هر
روز از  9صبح تا  6بعدازظهر
 گزارش منظم لحظهای ،روزانه و هفتگی از وضعیت مقاالت نشریه
به دبیران نشریه و مسئوالن دانشگاه
 امکان پیگیری و اقدام فوری برای مقاالت نشریه
 هماهنگی به منظور برگزاری جلسات هیئتتحریریه
 شرکت در جلسات هیئتتحریریه و ارائه وضعیت نشریه و مقاالت آن

http:journals.nirp.ir

 ارسال مرتب فالیر و دعوتنامه ارسال مقاالت نشریه برای تمامی
مخاطبان بالقوه
 ارسال شمارگان منتشرشده برای اعضای هیئتتحریریه و مخاطبان
بالقوه نشریه
 توزیع نامحدود نسخ آنالین فالیر ،خبرنامه و شمارگان منتشرشده
نشریات و غیره
 خدمات داوری تخصصی (همراه با همکاری و مشارکت دفاتر
نشریات)
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پیگیری و به روز رسانی مقاالت نشریات
 دریافت مقاالت از پایگاههای نشریات بعد از ارسال نویسندگان
 ارسال مقاالت برای دبیران نشریه به منظور تعیین داوری
 ثبتنام داوران در سیستم آنالین
 ارسال مقاالت برای داوران انتخابشده
 پیگیری تلفنی و ایمیلی از داوران
 دریافت نظرات داوران درباره مقاالت
 تهیه پیشنویس نامه پیشنهادی داوری نشریه بر مبنای نظرات داوران
 ارسال نامه برای دبیران به منظور تأیید پیشنویس
 ارسال نامه تأییدشده برای نویسنده
 پیگیری تلفنی و ایمیلی از نویسندگان به منظور دریافت نسخه
اصالحشده و نامه پاسخ
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 ارسال نسخه اصالحشده نویسندگان برای داوران یا دبیران
 پیگیری تلفنی و ایمیلی از داوران یا دبیران
 دریافت تصمیم نهایی با بازگشت به مرحله داوری
 پرداخت حق الزحمه داوری (در صورت نیاز و تخصیص بودجه دانشگاه)
 در صورت پذیرش ،ارسال نظرات ویراستاران فنی ،ادبی و
روششناختی برای نویسندگان
 پیگیری تلفنی و ایمیلی از نویسندگان به منظور دریافت نسخه نهایی
 ارسال نسخه صفحهآراییشده برای نویسنده
 ارسال نسخه صفحهآراییشده برای دبیران
 دریافت نظرات نویسندگان و دبیران درباره مقاله صفحهآراییشده
 ارسال نسخههای منتشرشده برای دبیران و نویسندگان
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فرایند مدیریت اجرایی نشریات در نگاه
داور /وﯾﺮاﺳﺘﺎر روشﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﯾﺎ آﻣﺎرى

ﺑﺮرﺳﻰ اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻰ

ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻣﺪاوم

اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

http:journals.nirp.ir
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فرایند مدیریت انتشار نشریات در نگاه
ﺻﻔﺤﻪآراﯾﻰ

وﯾﺮاﺳﺘﺎرى ادﺑﻰ ﻓﺎرﺳﻰ

ارزﯾﺎﺑﻰ اوﻟﯿﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎرى ادﺑﻰ اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ورود ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزى

ﻣﻮﺳﺴﻪﻧﺸﺮوﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﮕﺎهﻣﺸﺮقﻣﯿﺎﻧﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎرى ﻓﻨﻰ

آﻣﺎدهﺳﺎزى و ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

اﺻﻼح ﻣﺠﺪد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز

ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ /اﺻﻼح ﺷﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت و ﻧﻬﺎﯾﻰﺳﺎزى

ﻣﻮﺳﺴﻪﻧﺸﺮوﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﮕﺎهﻣﺸﺮقﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء
روﯾﺖﭘﺬﯾﺮى و اﺳﺘﻨﺎدﯾﺎﺑﻰ
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اﻧﺘﺸﺎر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻠﻤﻰ

اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ و
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزى

اﻧﺘﺸﺎر در وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ
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اخالق نشر������������������������������������������������������������������������������COPE
مؤسسه «نگاه مشرق میانه» عضو کمیته بینالمللی اخالق نشر (Committee
 )on Publication Ethicsاست و در تمامی منتشرات خود بر مبنای اصول و

قواعد مصوب این کمیتۀ اخالق نشر ،پایبند است .در سال  ۱۹۹۷گروه کوچکی
از سردبیران مجالت پزشکی در انگلستان این کمیته را تأسیس کردند و اکنون
بیش از  ۹۰۰۰عضو از سرتاسر جهان و در همۀ رشتهها ،از جمله مؤسسه نگاه
مشرق میانه و نشریات تحت انتشار آن دارد.
این کمیتۀ اخالق ،طراحی ،آموزش و ارائه مشاوره در خصوص جوانب گوناگون
اخالق نشر را برای مجالت و انتشارات فراهم میآورد و بهویژه به نحوۀ برخورد
با سوءرفتارها در زمینه تحقیقات و انتشارات میپردازد .این کمیته به بررسی
مسائل فردی نمیپردازد ،اما در مقابل سردبیران را تشویق میکند که از بررسی
موارد توسط یک گروه مناسب اطمینان حاصل کنند.
از این رو ،مؤسسه نگاه در تمامی زمینهها خود را موظف به رعایت اخالق در
حوزۀ نشر میداند و تمامی مقاالت و مجلههای تحت انتشار این مؤسسه نیز ملزم
به رعایت قوانین زیر نظر کمیتۀ اخالق نشر هستند.
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بررسی سرقت ادبی در مقاالت���������������������������������������������������������Plagiarism
سرقت علمیادبی ( )Plagiarismاستفاده از ايدهها و عبارات ديگران،
بهعنوان ايده و عبارات خويش و نوعي دستبرد فکري يا ايدهدزدی است
که شامل استفاده از بخشی یا تمامی نتایج یک پژوهش علمی و همچنین
استفاده از نظرات دیگران بدون ذکر منبع میشود .همچنین شامل کپیکردن
قسمتی از متن مقاله از دیگر منابع ،اضافه ،حذف و جایگزینی کلمات بدون
ذکر منبع و استفادۀ مجدد نویسنده از دادهها و مطالب منتشرشدۀ خود
بدون ارائۀ اطالعات درباره اینکه بخش یا تمامی اطالعات قب ً
ال چاپ شده
ن اساس ،مؤسسه «نگاه مشرق میانه» از بهترین
است نیز میشود .بر همی 
نرمافزار موجود تشخیص سرقت ادبیعلمی iThenticate ،بهره میبرد که
امکان بررسی میزان مشابهتهای مطالب ذکرشده در مقاله را با دیگر منابع
منتشرشده امکانپذیر میکند.
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انتشار مقاله

ویراستاری علمی و روش شناختی
ویرایش علمی به فعالیتی اطالق میشود که بعد از تدوین اثر علمی و انجام مراحل داوری برای از بین بردن ناموزونیهای محتوا و بهبود روند ارتباط
انجام میشود .در این فرایند تالش بر این است که بدون برهمخوردن هویت اصلی کلی اثر ،برخی خطاهای احتمالی در ساختار روششناختی پژوهش
برطرف شود.

ارزیابی و اصالح

بررسی و ارزیابی ساختار
روش شناختی پژوهش

http:journals.nirp.ir

تحلیل و ارزیابی
دادههای کمی ،آماری،
کیفی

بررسی وضعیت
مالحظات اخالق نشر
وپژوهش

شناسایی مطالب
غیر مستند
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انتشار مقاله

ویراستاری فنی
یکی از مهمترین عوامل پذیرش و انتشار مقاالت پژوهشی ،کیفیت ویرایش فنی مقاالت است .ویراستاری فنی به اصالح و یکدست سازی فرم و شیوه روایت
تحقیق اطالق میشود که بر اساس دستورالعملها و استانداردهای تخصصی هر حوزه علمی انجام می شود؛ که شامل تنظیم جداول ،تصاویر ،نمودارها ،نقشهها،
استانداردسازی ساختار چکیده و متن مقاالت ،استاندارد سازی ارجاعات درونمتنی و انتهای متن بر اساس شیوه های استاندارد منبع نویسی ،تطابق ساختار نوشته
با راهنمای نویسندگان نشریات ،بررسی و اصالح وضعیت روایت و اجرای اخالق نشر و پژوهش در متن مقاله ،یکدست سازی کلیدواژگان هر حوزه با استفاده از
اصطالحنامه تخصصی آن حوزه ،تنظیم فرمولها و عالئم اختصاری واحدها و یکاها ،و همچنین عالئم و نشانههای اختصاری ،و  ...است.
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انتشار مقاله

ویراستاری ادبی انگلیسی بومی
در موسسه نگاه مشرق میانه ،خدمات ویرایش ادبی انگلیسی با اتکاء به
تیم متخصص و حرفه ای خود ،به اصالح و ارتقای مقاالت در زمینههای
زیر میپردازد:
● بررسی و اصالح متن مقاله بر اساس امالء واژگان ،گرامر ،حروف اضافه،
و نقطه گذاری در مقاالت
● اصالح واژگان تخصصی ،متغیر ها ،نمادها و واحدهای اندازهگیری
● بازنویسی و اصالح ساختار جمله بندی و شیوه بیان ،و همچنین بهبود
بکارگیری و انتخاب کلمات در متن مقاله
● اصالح و تنظیم سبک نگارش به منظور همسان سازی و تطابق با منطق
و فرم استاندارد
● بهبود سازماندهی مقاله و ارتقاء کیفیت اثربخشی ارتباطی با مخاطبین
● حذف بخشهای تکراری جهت اطمینان از یکدستی و ارائه منطقی ایده
های پژوهشگر
● طی مراحل سه گانه ویراستاری جهت بهبود وضوح و منطق نوشتار

http:journals.nirp.ir

اصالح واژگان تخصصی،
متغیر ها ،نمادها و واحدهای
انداز هگیری

بررسی و اصالح متن مقاله
بر اساس امالء واژگان،
گرامر ،حروف اضافه ،و
نقطه گذاری در مقاالت

بازنویسی و اصالح ساختار
جمله بندی و شیوه
بیان ،و همچنین بهبود
بکارگیری و انتخاب
کلمات در متن مقاله

اصالح و تنظیم سبک
نگارش به منظور
همسان سازی و تطابق
با منطق و فرم استاندارد

طی مراحل سه گانه
ویراستاری جهت بهبود
وضوح و منطق نوشته

بهبود سازماندهی مقاله
و ارتقاء کیفیت اثربخشی
ارتباطی با مخاطبین

حذف بخشهای تکراری
جهت اطمینان از یکدستی
و ارائه منطقی ایدههای
پژوهشگر
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ویراستاری ادبی فارسی
خدمات ویرایش ادبی فارسی نگاه با رفع خطاهای دستوری ،تطبیق
با زبان علمی و معیار ،روانسازی و رفع ناهمواریهای متن ،در تالش
است با ارتقای فرم و اجزای متن به بهبود خوانش ،ارجاعیابی و
افزایش ضریب تأثیر مقاله کمک کند.

بر طرف کردن ناهمواری
های سبک نگارش

اعمال قواعد
کاربرد نشانه های
فصل و وصل

اطمینان از شیوایی و
رسایی متن
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ترجمه مقاالت
ترجمۀ مقاالت ،یکی دیگر از خدماتی است که مؤسسه نگاه
برای رفاه حال محققان برای برگرداندن مقاالت فارسی به زبان
انگلیسی در نظر گرفته است .اعضای این دپارتمان ،مشتمل
بر متخصصان مسلط به زبان انگلیسی است که در حوزههای
تخصصی خود مقاالت را از فارسی به انگلیسی ترجمه میکنند.
از مهمترین ویژگیهای ترجمه در گروه مترجمان مؤسسه
میتوان به این موارد اشاره کرد:
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انتشار مقاله

گرافیک
آتلیه گرافیک و صفحهآرایی مؤسسه نگاه با اتکا به گروه حرفهای خود ،خدمات متنوعی
همچون طراحی عناصر گرافیکی ،طراحی جلد ،صفحهآرایی نشریات ،طراحی لوگو ،فالیر و
غیره را ارائه میکند .با توجه به اینکه مخاطبان این نوع نشریات ،متخصصان ،پژوهشگران،
ت
و دبیران هستند ،گرافیک و صفحهآرایی مقاالت با تکیه بر استانداردهای بینالمللی صور 
میگیرد که امکان نمایهسازی نشریه را در بانکهای بینالمللی افزایش میدهد .از این رو،
طراحی قالب یکپارچه و استاندارد برای صفحات این نشریات با هدف افزایش ضریب نفوذ
در نشریات علمی جهان مبنای اصلی کار در این بخش است .در همین راستا ،طراحی،
خالقیت ،بهروز بودن سوژه ،ترکیببندی حرفهای و نظم و دقت آثار از جمله محورهای
اساسی بخش گرافیک مؤسسه نگاه است.
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نمایهسازی

)WEB OF SCIENCE (ISI

نمایهسازی نشریات

Indexing



نمایهسازی روشی است که برای ثبت مقاالت در پایگاههای دادههای علمی به کار میرود .این
مسیر به نویسندگان و ناشران امکان افزایش رؤیتپذیری مقاالتشان را اعطا میکند که به ارتقای
امکان ارجاعپذیری مقاالت و در نهایت افزایش ضریب نفوذ مقاله و نشریه میانجامد.

)WEB OF SCIENCE (ISI

بر همین اساس ،مؤسسه نگاه نیز با تأکید بر نمایهسازی دقیق و اصولی نشریات در این
زمینه گام برمیدارد و آنها را در پایگاههای عمومی و تخصصی ،همچون PubMed,

Scopus, Web of Science (Clarivate Analytics), EMBASE, Ebsco Information
 Services, ProQuest, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholarو غیره نمایه

میکند.

 ارتقای رؤیتپذیری و ارجاعیابی مقاالت
 ارزیابی و استانداردسازی نشریات علمی
 بهبود جایگاه و اعتبار نشریه
 افزایش ضریب نفوذ نشریه
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وب آو ساینس�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Web of Science
مؤسسه اطالعات علمی ( )Institute for Scientific Informationیا  ،ISIمؤسسهای با تمرکز بر علمسنجی و انتشارات علمی است که یوجین
گارفیلد آن را در سال  ۱۹۶۰تأسیس کرد .مؤسسه علمی تامسون در سال  ۱۹۹۲این مؤسسه را خریداری کرد و بهعنوان تامسون آی.اس.آی (Thomson
 )ISIشناخته شد و اکنون نیز با نام  Web of Scienceشناخته میشود که بخشی از شرکت کالریویت آنالیتیکس ( )Clarivate Analyticsاست.
امروزه وب آو ساینس پوششی جامع از مهمترین و تأثیرگذارترین نشریات جهان را فراهم کرده است که مشتمل بر بیش از  12000نشریه بینالمللی و
محلی در حوزههای مختلف علوم طبیعی ،علوم اجتماعی ،هنر و علوم انسانی است .وب آو ساینس ،ساالنه گزارشی را با عنوان گزارش استنادی مجالت
علمی که با سرواژۀ  )Journal Citation Reports) JCRمعروف است ،ارائه میکند که در آن مجالت نمایهشده در پایگاه اطالعاتی خود را بر اساس
شاخصی با عنوان ضریب تأثیرگذاری ( )Impact Factorرتبهبندی میکند .در حال حاضر ضریب تأثیرگذاری ،یکی از شاخصهای اصلی برای اعتبار
علمی مجالت علمی محسوب میشود .چگونگی ارزیابی مجالت و نشریات علمی در این مؤسسه بر مبنای شاخصهای زیر است:
 محتوای علمی نشریه
 رعایت قواعد بینالمللی ویراستاری نشریه
 تنوع بینالمللی دبیران و نویسندگان نشریه
 میزان ارجاعات مقاالت نشریه
 نظم زمانی انتشار
WEB OF SCIENCE
از این رو ،یکی از خدمات مهمی که مؤسسه «نگاه مشرق میانه» ارائه میکند ،نمایهسازی در نشریات در پایگاه اطالعاتی  Web of Scienceاست.
برای نمایهسازی یک نشریه در این پایگاه اطالعاتی ،باید سه شماره از نشریهای را که مشتمل بر ویژگیهای مذکور باشد ،به صورت متوالی در همان
زمان چاپ برای این پایگاه ارسال کرد.
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اسکوپوس�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Scopus
از دیگر خدماتی که مجموعۀ «نگاه مشرق میانه» به نشریات عرضه میکند ،نمایهسازی مقاالت نشریات در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس است .پایگاه اطالعاتی
اسکوپوس ( )Scopusو زیر مجموعه آن ساینس دایرکت ( ، )Science Directیكی از بزرگترین پایگاههای نمایهساز استنادی از متون پژوهشی تحت وب است
که پس از  ،Web of Scienceدومین نمایۀ استنادی علوم محسوب میشود که شركت الزویر ( )Elsevierآن را راهاندازی کرده است .این بانک اطالعاتي عالوه
بر چکيدۀ مقاالت ،داراي فهرست منابع هر مقاله است و امکان محاسبۀ میزان ارجاعات و استنادات ( )Citationبه هر مقاله را فراهم میکند .این پایگاه اطالعاتی
تاکنون  69میلیون چكیده از  36000مجلۀ علمی و  120.000جلد کتاب را در زمینههای مختلف علمی ،فنی ،پزشكی ،علوم اجتماعی و هنر ،از بیش از 11000
ناشر بینالمللی را نمایه کرده است .گروه مشاوره ،ارزیابی و انتخاب نشریات اسکوپوس ،شرایط زیر را در بررسی مجالت به کار میبرند:
 سیاستهای مدون و اعالمشده نشریه در فرایندهای داوری و مانند آن
 اخالق نشر و پژوهش
 نظم زمانی انتشار
 تنوع جغرافیایی نویسندگان و دبیران نشریه
 میزان ارجاعات مقاالت ،دبیران ،و نویسندگان نشریه
 درج ارجاعات ،چکیدهها ،عناوین و کلیدواژهها به زبان انگلیسی
یکی دیگر از خدمات مهمی که مؤسسه «نگاه مشرق میانه» ارائه میکند ،نمایهسازی نشریات در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس است.
برای نمایهسازی نشریهای با شرایط یادشده در این پایگاه اطالعاتی ،باید فرم درخواست بررسی نشریه در وبسایت اسکوپوس را تکمیل و شمارگان و مقاالتی
منتخب را نیز برای بررسی ارسال کرد.
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پابمِد ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PubMed
پابمِد ( ،)Pubmedپایگا ه دادههای کتابشناختی علوم و اطالعات علوم پزشکی است که مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی ( )NCBIواقع
در کتابخانۀ ملی پزشکی آمریکا ( )NLMآن را تهیه و ارائه کرده است .این ابزار دسترسی به پایگاه اطالعاتی مِدالین ( )Medlineرا بهرایگان
در اختیار کاربران قرار داده است .هماکنون این پایگاه اطالعاتی بیش از  22میلیون مقاله از  4500نشریه در رشتههای پزشکی ،پرستاری،
دندانپزشکی ،دامپزشکی و علوم پایه منتشرشده در آمریکا و هفتاد کشور جهان را داراست که قدیمیترین آنها به سال  ۱۸۶۵بازمیگردد.
مؤسسه نگاهمشرقمیانه همانند دیگر ناشران معتبر علمی به ارائه خدمات تبدیل و تأمین نسخ  XMLچکیده و متن کامل مقاالت برای نمایهسازی
در پابمد اقدام میکند .در این میان ،ورود به این بانک اطالعاتی از دو طریق ،نمایهسازی در مدالین ( )Medlineو آرشیوکردن نشریه در
پابمدسنترال ( )PubMed Centralصورت میپذیرد که راه اول مبتنی بر فرایند کیفی نمایهسازی و مسیر دوم بر اساس روندی فنی صورت
میپذیرد .مراحل نمایهشدن نشریات در پابمدسنترال ( )PMCکه در مؤسسه نگاه مشرقمیانه صورت میگیرد ،به شرح زیر است:







تأمین بستههای 25تایی مقاالت با فرمت  XMLو منطبق بر قواعد PMC DTD XML

تأمین نسخ با کیفیت باالی  PDFو تصاویر
ارسال این بستهها برای ناشر
بررسی کیفی فایلهای ارسالشده توسط پابمدسنترال
بررسی و ارائه نسخ اصالحشده توسط ناشر در صورت نیاز
بررسی اخالق نشر و پژوهش نشریه و تأیید نهایی

 ثبت عنوان نشریه در راهنمای کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ()NLM
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ابسکو ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ebsco
استفان بی التون در سال  ،1944شرکت خدمات اطالعاتی ابسکو ( )Ebsco Information Servicesرا در شهر بیرمنگام در ایالت آالباما در
کشور ایاالت متحدۀ آمریکا تأسیس کرد .این شرکت در حال حاضر یكی از بزرگترین ناشران و گردآورندگان انواع مختلف منابع و اطالعات اعم
از مجالت تمام متن ،روزنامهها و دیگر منابع اطالعاتی است که با رویکرد مشتریمحوری ،به صنعت کتابخانهای جهان خدمت میکند.
اِبسکو بهعنوان بانک اطالعاتی تمام متن چندرشتهای ،بیش از  45.000مجله را که حدود  37.000عنوان آن نشریه دانشگاهی مبتنی بر فرایند
داوری هستند ،دربرمیگیرد .این مجموعۀ علمی تقریباً در تمام رشتههای دانشگاهی مانند علوم کامپیوتر ،مهندسی ،فیزیک ،شیمی ،زبان و
زبانشناسی ،هنر و ادبیات ،علوم پزشکی ،مطالعات قومی و غیره اطالعات علمی دارد.
برجستهترین ویژگی اِبسکو ،ایجاد سرویس یکپارچهای از خدمات مدیریت فروش و اشتراک منابع الکترونیکی
بهویژه مجالت آنالین ،کتاب و دیگر منابع و خدمات مرتبط است .مؤسسۀ نگاه مشرقمیانه با نمایهسازی
نشریات در پایگاه اطالعاتی ابسکو ،به افزایش رؤیتپذیری و قابلیت ارجاعپذیری آنها کمک شایانی
میکند.
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بانک اطالعات نشریات دسترسیآزاد ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DOAJ
یکی از خدمات مؤسسه نگاه مشرقمیانه ،نمایهسازی مقاالت در پایگاه علمی دسترسی آزاد به فهرست نشریات ( )DOAJاست .در پایگاه علمی
اطالعات نشریات دسترس آزاد ( )DOAJمحققان میتوانند بهطور رایگان به تعداد زیادی از مجالت الكترونیک در تمامی حوزهها به زبان انگلیسی
و تعدادی از زبانهای دیگر بهصورت تماممتن دسترسی داشته باشند .پایگاه  DOAJاكنون با بیش از  4500عنوان مجله و هزاران مقاله ،یكی
از بزرگترین و شناختهشدهترین فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی كام ً
ال آزاد و رایگان است و بیشتر از  10درصد مجالت دانشگاهی جهان
اكنون در این پایگاه وجود دارد.
پایگاه  DOAJدر تعریف خود از مجالت دسترسی آزاد میگوید« :مجالت دسترسی آزاد ،مجالتی هستند که از یک مدل تأمین مالی که منجر به
مطالبۀ هزینه از خوانندگان یا مؤسسات آنها نمیشود ،برای دسترسی به محتوای خود استفاده میکنند ».مهمترین ویژگیهای این پایگاه عبارتند از:
 تمام مجالت این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت در دسترس است.
 این پایگاه ،پایگاهی جامع است و تمام موضوعات علمی را دربرمیگیرد.
 ساختاری ساده دارد و دسترسی به متن مقاالت آن بسیار راحت است.
 همۀ عناوین در این پایگاه بهروز است و مجالتی كه دیگر منتشر نمیشود ،از این پایگاه حذف میشود.
 یكی از نقاط قوت این پایگاه ،امکان نمایهسازی نشریات به زبانهای گوناگون است.
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پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ISC
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )Islamic World Science Citation Centerیا به اختصار  ،ISCسامانۀ اطالعرسانی علمی است که درصدد
نمایهسازی و تجزیهوتحلیل نشریات علمی کشورهای اسالمی بر اساس معیارهای علمسنجی معتبر است .این پایگاه نخستین نظام رتبهبندی
استنادی در جمهوری اسالمی ایران است که مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری شیراز آن را تهیه کرده است .ایران با تولید  ،ISCبعد
از ایاالت متحدۀ امریکا و کشور هلند ،سومین نظام استنادی جامع جهان را بنیانگذاری کردهاست .این پایگاه اطالعاتی به ارزیابی ضریب نفوذ
مقاالت نشریات کشورهای اسالمی و همچنین بررسی پراستنادترین پژوهشهای منتشره در تمامی حوزههای علمی میپردازد.
 اعتبار علمی :داشتن اعتبار علمي از مراجع قانوني كشور مربوطه با تأييد شوراي راهبري ()ISC

 انتشار بهموقع نشريه :نشريه در يك سال منتهي به ارزيابي احراز شرايط بايد قبل از شروع هر فصل براي فصلنامهها و دو فصلنامهها و قبل
از شروع هر ماه و هر هفته براي ماهنامهها و هفتهنامهها منتشر شده باشد.
 رعايت تسلسل انتشار نشريه :نشريه بايد بهطور جداگانه و در زمان مقرر منتشر شود.
 وبگاه نشريه :هر نشريه معتبر بايد وبگاهی مخصوص به خود داشته باشد که از طريق شبكه جهاني وب قابل دسترس باشد.
 ارائه نسخۀ الكترونيكي نشريه :ارسال منظم نسخ  XMLو  PDFمقاالت نشريه از طريق سامانه دريافت الكترونيكي نشريات ISC

 ضریب تأثیر :داشتن حداقل متوسط ضريب تأثير براي سه سال اخير
مؤسسه «نگاه مشرق میانه» به منظور بهرهبرداری از فرصتهای موجود داخلی برای بهبود رؤیت و ارجاعپذیری مقاالت نشریات عضو ،به
نمایهسازی و بهروزرسانی شمارگان منتشره در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم میپردازد.
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سرویس علمسنجی



Scientometrics Services

علمسنجي يكي از متداولترين روشهاي ارزيابي فعاليتهاي علمي و مديريت پژوهش است که در علم اطالعات ريشه دارد .ويژگي اصلي
علمسنجي ،بررسی و تحلیل مدارک و منابع علمی ضبطشده مانند کتاب ،مقاله ،پروانه ثبت اختراع ،گزارش فني ،منابع صوتي و تصويري است
كمي و کیفی توليدات علمي را ارزیابی و به سياستگذاري علمي کمک کند .تحلیلهای این حوزه
تا بر مبناي دادههاي تحليلشده ،وضعیت ّ
همچنین میتواند ارتباطات علمي دانشپژوهان را شناسایی و نقشة علمی را ترسیم کند.
دپارتمان علمسنجي مؤسسه نگاه مشرق ميانه ،با بهرهگيري از ابزارهاي علمسنجي معتبر بينالمللي ،همچون گزارشهاي شاخصهاي استنادي
 Web of Science ،Scopus ،Google Scholarو همچنین نرمافزارهای علمسنجی و تحلیلعلمی ،خدمات گستردهاي را در چند بخش به
متقاضیان ارائه میکند که عبارتند از:
نشریات

ارزيابي وضعيت نشريه ،مقاالت نشریه و دبيران و نويسندگان بر اساس شاخصهای علمسنجی که ميتواند در فرایند نمایهسازی نشریات و
همچنین پذیرش مقاالت ،داوری نشریه و ارتقاي سياستهاي نشريه در فرايند جذب اعضاي هئيت تحريريه و  ...مؤثر باشد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

هدف تحلیل ،علمسنجی وضعیت انتشار و استنادات مدارک علمی منتشرشده اعضای هیئتعلمی و گروههای آموزشی است .یافتههای این
تحلیل در مشاوره علمسنجی برای ارتقای سیاستگذاری علمی در نهادهای دانشگاهی به کار میرود.
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سازمانها و ستادهای علوم و فناوری در حوزههای علمی گوناگون و
انجمنهايعلمي
این تحلیل به منظور شناسایی وضعیت انتشار و استناد به
مدارک علمی منتشرشده در حوزههای علمی ایران ،ترسیم نقشه
علمی حوزههای علمی مدنظر ،و مشاوره علمسنجی برای ارتقای
سیاستگذاری علمی کشور صورت میگیرد.
اين خدمات به سیاستگذاران کمک میکند تا با اطالع از وضعیت
فعلی در شبکههاي علمي ،سياستهاي موجود در فرايند توليد و
انتشار علمی را اصالح کنند و ارتقا دهند.

تالش برای نمايهسازي
مجالتعلميدانشگاهها
درنمايههايمعتبر
نالمللي
بي 

ارزیابی
پژوهشگران ،دبیران ،و
کیفیتمقاالت

سر و یس
علم سنجی
ارائه گزارشی مدون
از وضعیت نشریات
در بازههای زمانی
مختلف
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شناسه برنمود رقمی (دی.او.آی) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DOI
شناسه برنمود رقمی دی.او.آی ( )Digital Object Identifierشناسهای بینالمللی است که برای ایجاد یک پیوند ثابت به صفحات اینترنتی
اشیا و دادههای اطالعاتی ،همچون مقاالت علمی به کار میرود .در این خصوص ،کاربرد عمومی  DOIنسبتدادن شناسهای منحصربهفرد به
مقاالت علمی به منظور دسترسی دائمی به مقاالت در فضای اینترنت است تا از این طریق رؤیتپذیری و ارجاعیابی مقاالت تسهیل شود .این
سیستم ،رشتهای از اعداد است که بهطور انحصاری به نوشتههای آنالین حائز شرایط استاندارد نشر تعلق میگیرد .از نتایج بسیار مهم ثبت مقاالت
با کد  ،DOIافزایش ضریب نفوذ مجله بهدنبال افزایش ارجاع به مقاالت با استفاده از روش تجمیع ارجاعات و همچنین افزایش اعتبار مجله در
فرایند نمایهشدن در پایگاههای اطالعاتی است .بسیاری از سرویسهای مرتبط به نشریات علمی ،همچون خدمات کراس مارک،Cited-by ،
اخذ کد دی.او.آی را ضروری میدانند .از این رو ،تمامی ناشران بزرگ ،از جمله  Nature ،Wiley Blackwell ،Elsevierو بیش از 1700
ناشر دیگر در سراسر دنیا از این سرویس برای مقاالت مجالت خود استفاده میکنند .امروزه داشتن این کد برای مقاالت به ضرورت تبدیل شده
است .بر همین اساس ،مؤسسه «نگاه مشرق میانه» برای نشریات داوطلب ،به اخذ کد دی.او.آی ( )DOIاقدام میکند.
مزایای این شناسه برای مقاالت عبارتند از:
 داشتن شناسۀ دائمی در همۀ مقاالت از طریق کراس رف ()CrossRef
 جذب ترافیک بیشتر و مؤثرتر به مقاالت
 تبدیل منابع به هایپرلینک و جلوگیری از خطاهای انسانی یا ماشینی در نگارش منابع
 شمارش تعداد ارجاعات به مقاالت و متعاقب آن محاسبه واقعی ضریب تأثیر مجالت
 ارتقای شاخصهای علمسنجی ( )Scientometricsمحققان و مالکان حقوقی مقاالت همانند دانشگاهها
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کراسمارک ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CrossMark
کراسمارک یکی از امکانات جدید پایگا ه کراسرف است که قابلیت دسترسی سریع و استاندارد به بهروزترین نسخ ه مقاله را به خوانندگان ارائه
میدهد .پژوهشگران و خوانندگان با کلیک روی آیکون کراسمارک که در ابتدای فایل تماممتن مقاله آورده شده است ،میتوانند بهروزترین نسخه
مقاله را مشاهده کنند و از تغییرات احتمالی در فایل مقاله مطلع شوند.
از مزایای این خدمت میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
 جلب اطمینان خوانندگان و مراکز نمایهسازی به کیفیت فنی مقاالت و دسترسی به روزآمدترین نسخه مقاالت
 امکان اطالعیابی پژوهشگران و کتابداران از اطالعات بهروزشده حامیان مالی
امکان دسترسی به اطالعات کتابشناختی مقاالت به صورت گسترده از طریق  APIپایگاه کراسرف
 اطالع از نحوه داوری مقاله
 نوع محتوا
 شماره ثبت کارازمایی بالینی (مخصوص مقاالت بالینی)
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دیگر خدمات موسسه کراسرف ������������������������������������������������������������������������������������������������������Other Crossref Services

«سرویس شمارندۀ ارجاعات مقاالت» ()Cited-By

از دیگر خدمات مؤسسۀ نگاه مشرق میانه ،ارائه «سرویس شمارندۀ ارجاعات مقاالت» (Cited-
 )Byبرای مقاالت است که سبب افزایش ضریب تأثیر مقاله و نشریه می شود .قابلیت سرویس

شمارندۀ ارجاعات مقاالت به نویسندگان ،صاحب امتیاز نشریه و ناشر برای یافتن استنادکننده و تعداد
استنادات مقاالت کمک میکند .همچنین این قابلیت ،لینک مقاالت استنادکننده را ارائه میدهد.این
سرویس این امکان را به خواننده میدهد تا میزان تأثیرگذاری مقاله پیشروی خود را در موضوع مورد
مطالعهاش دریابد .ارائه این خدمت برای نشریات نیازمند ارسال اطالعات کتابشناختی مقاالت به
پایگاه کراسرف و همچنین اخذ کد دیاوآی است .به کمک این سرویس میتوان به آمار دقیق تعداد
استنادات به مقاله دسترسی یافت.این امر می تواند به شمارش آنالین و لحظه ای از میزان افزایش
ارجاعات به مقاله بینجامد که هدف نهایی هر نویسنده و سردبیر برای افزایش ضریب نفوذ مقاله/نشریه
است که هر دو نکته را میتوان به کمک شمارش و تجمیع ارجاعات از طریق این سرویس مدیریت کرد.
پیونددهی منابع ()Reference Linking
یکی دیگر از خدمات موسسه نگاه مشرق میانه ،بهرهگیری از خدمت پیونددهی منابع (Reference
 )Linkingموسسه کراسرف به منظور استانداردسازی منابع مقاالت است .این خدمت امکان برقراری

پیوند منابع را به منظور افزایش رویتپذیری مقاالت فراهم میکند .به بیان دیگر امکان ارجاع به منابع
مقاله را در تمامی پایگاههای نمایه شده فراهم میکند که موجب افزایش رویتپذیری آن میشود.
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عالوه بر انتشار کاغذی ،مؤسسه نگاه در زمینۀ انتشار و توزیع نشریات علمی
بهصورت الکترونیک نیز اقدام میکند و از این طریق عالوه بر توجه به توزیع گسترده،
همگانی و راحت نشریات ،سرعت انتشار آنها را نیز مدنظر قرار میدهد .این روش،
امکان افزایش رؤیتپذیری و در نهایت ارجاعپذیری مقاالت را فراهم میکند .در این
نوع از خدمات ،عالوه بر انتشار مقاله در وب سایت نشریه و نمایهسازی آن ،هر مقاله
روی شبکههای اجتماعی متعدد علمی ،مانند ریسرچگیت ،آکادمیا ،لیندکین ،توییتر،
مندلی و غیره نیز منتشر میشود تا بتواند ضریب نفوذ مقاالت و در کل ،نشریه را
ارتقا دهد.
 پشتیبانی از تمامی وبسایتهای نشریات علمی
 انتشار مقاالت در شبکههای اجتماعی علمی
 افزایش میزان رؤیتپذیری و ضریب نفوذ مقاالت
 بازاریابی مقاالت و افزایش امکان ارجاعپذیری هر مقاله منتشره
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بازاریابی نشریات و مقاالت



Journal and Article Marketing

بازاریابی نشریات و مقاالت خدمتی ویژه از موسسه نگاهمشرقمیانه است که از طریق ارسال
ایمیل برای پژوهشگران و متخصصان در حوزههای علمی مرتبط نشریات و مقاالت صورت
میگیرد.
این خدمت در سه سطح ارائه میشود:
 بازاریابی نشریات برای جذب اعضای هیئتتحریریه و داوران بینالمللی
 بازاریابی نشریات برای جذب مقاالت از نویسندگان بینالمللی با توجه به حیطه موضوعی نشریه
 بازاریابی مقاالت برای افزایش رویتپذیری بینالمللی و افزایش دریافت استنادات
مؤسسه «نگاه مشرق میانه» آماده ارائه این خدمات به پژوهشگران ،نشریات ،کنفرانسها،
همایشها ،سمینارها و مراکز تحقیقاتی است.
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شبکههای اجتماعی



Social Networking

به منظور ارتقای شاخصهای علمسنجی مقاالت ،مؤسسه نگاه مشرقمیانه ،مقاالت نشریات علمی را در شبکههای اجتماعی گوناگون ،همچون
 ResearchGate ،Academia, CiteUlikeو غیره به اشتراک میگذارد و از طریق جستوجو و دعوت از مخاطبان عضو در شبکههای علمی
به افزایش رؤیتپذیری و ارجاعیابی این اسناد علمی کمک میرساند.
LinkedIn
Mendaley
Facebook
Twitter
ResearchGate
Academia
CiteUlike
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برگزاری کارگاههای آموزشی
طرح پیشنهادی کارگاه استانداردسازی و نمایهسازی نشریات علمی پژوهشی
نمایهشدن نشریات در پایگاههای تخصصی و استنادی بینالمللی
نشاندهنده اعتبار و میزان تأثیرگذاری هر نشریه در حوزههای تخصصی
مربوطه است .پایگاههای اطالعاتی به چند دسته تقسیم میشوند که
شامل پایگاههای استنادی ،پایگاههای اطالعاتی تجمیعکننده و پایگاههای
اطالعاتی دسترسی آزاد هستند .نمایهسازی در این پایگاهها عالو ه بر افزایش
اعتبار علمی نشریه ،به افزایش رؤیتپذیری و ارجاعپذیری بیشتر نشریات
خواهد انجامید .مؤسسه نگاهمشرقمیانه که ارائهدهنده خدمات حرفهای
انتشار علمی است ،کارگاه استانداردسازی و نمایهسازی را حول محورهای
زیر ارائه میدهد:

http:journals.nirp.ir

فهرست|درباره ما| 99

موسسه

نگاه مشرق میانه

برگزاری کارگاه آموزشی

محورهای پیشنهادی کارگاه استانداردسازی و نمایهسازی نشریات علمی پژوهشی
 آشنایی با شاخصهای ارزیابی پایگاههای اطالعاتی اسکوپوس،
وبآوساینس ،پابمد ،دوآج و غیره
 بررسی فرم اپلیکیشن پایگاههای اطالعاتی اسکوپوس،
وبآوساینس ،پابمد ،دوآج و غیره
 آشنایی با استانداردسازی نشریات علمی پژوهشی
 آشنایی با شیوه مدیریت اجرایی نشریات در فرایند نمایهسازی
 آشنایی با اخالق نشر و استانداردهای آن

 آشنایی با روند داوری علمی
 آشنایی با شیوههای انتشار علمی
 ارائه گزارش از وضعیت حوزههای تخصصی دانشکده یا دانشگاه
متقاضی در وب آف ساینس
 ارائه گزارش ارزیابی نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی
 بررسی ،همفکری و ارائه سیاستهای پیشنهادی برای ارتقای
نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی

 آشنایی با اخالق پژوهش و استانداردهای آن

مخاطبان کارگاه :مدیران مسئول،
سردبیران ،مدیران اجرایی و کارشناسان
نشریات
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کارگاه داوری تخصصی نشریات
ی یکی از مهمترین عوامل نشاندهنده کیفیت و اعتبار علمی نشریات علمی است .داوری تخصصی
داوری تخصصی مقاالت در نشریات علم 
همترازخوانی یا  Peer Reviewنوع داوری مقاالت نشریات علمی است .این نوع داوری شامل چند شیوه است که فرایند ارزیابی تخصصی
مقاالت در آن متفاوت است .مؤسسه نگاهمشرقمیانه به عنوان ناشر و ارائهدهنده خدمات حرفهای به نشریات علمی کارگاه روند داوری تخصصی
نشریات را با محورهای زیر برگزار میکند:
 آشنایی با انواع داوری تخصصی
 آشنایی با استانداردهای داوری تخصصی
 آشنایی با متون و نهادهای ارائهدهنده استانداردهای داوری تخصصی
 آشنایی با اخالق نشر در داوری تخصصی
 آشنایی با وظایف سردبیر ،داوران ،نویسندگان و دفتر نشریه در داوری تخصصی

مخاطبان کارگاه :مدیران مسئول،
سردبیران ،مدیران اجرایی و کارشناسان
نشریات
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کارگاه اخالق نشر
اخالق در انتشار نشریات علمی یکی از مهمترین الزامات انتشار علمی است .این مهم مستلزم این است که کمیتهها و سازمانهای مربوطه،
بیانیهها و راهنماهای اخالقی منتشرشده را رعایت کنند .رعایت اخالق نشر در نشریات علمی یکی از وجوه اعتبار و تضمینکننده اعتماد داوران،
نویسندگان و خوانندگان در محیط بینالمللی است .مؤسسه نگاه مشرقمیانه ،ناشر و ارائهدهنده خدمات حرفهای انتشار علمی ،کارگاه اخالق
نشر را طبق محورهای زیر برگزار میکند:
 آشنایی با راهنماها و رهنمودهای اخالق نشر در نشریات علمی
 آشنایی با کمیتهها و سازمانهای ارائهدهنده بیاینهها و
رهنمودهای اخالق نشر
 آشنایی با وظایف اخالقی داوران ،نویسندگان ،کارشناس و
مدیر اجرایی نشریه

 تدوین اخالق نشر نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی
 آشنایی با شیوههای انتشار و دسترسی آزاد نشریات علمی
 آشنایی با حق مؤلف در نشریات علمی
 آشنایی با سیاستهای تعارض منافع در نشریات علمی

 آشنایی با انواع سرقت ادبی و شیوههای مقابله با آن
مخاطبان کارگاه :مدیران مسئول،
سردبیران ،مدیران اجرایی و کارشناسان
نشریات
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کارگاه اخالق پژوهش
رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش یکی از مهمترین معیارهای سنجش اعتبار و کیفیت انتشارات علمی است که داوران نشریات ،سردبیران و پایگاههای
نمایهکننده و ارزیابیکننده نشریات به آن توجه میکنند .مالحظات اخالقی ،دستورالعملها و قواعدی است که برای جلوگیری از امکان انواع آسیب به افراد
و نمونههای پژوهش باید بررسی شوند .ساالنه بسیاری از مقاالت علمی به دلیل رعایتنکردن اخالق پژوهش برای انتشار پذیرفته نمیشوند .نشریات زیادی
نیز به دلیل ذکرنکردن سیاستهای اخالق پژوهش و همچنین رعایتنکردن این مالحظات اخالقی در پژوهشها در پایگاههای نمایهسازی نمایه نمیشوند.
مؤسسه نگاهمشرقمیانه ،ناشر و ارائهدهنده خدمات حرفهای انتشار علمی ،برای برطرفکردن این ضعف در جامعه علمی ،کارگاه آشنایی با اخالق پژوهش را
برای پژوهشگران و همچنین دستاندرکاران نشریات شامل سردبیران ،مدیران اجرایی و کارشناسان تدارک دیده است .این کارگاه شامل محورهای زیر است:
 مقدمهای بر اخالق در پژوهش :اخالق در پژوهش در ایران ،معرفی سازمانها و بیانیههای بینالمللی و داخلی اخالق در پژوهش
 بررسی مؤلفههای اخالقی در پژوهشهای پزشکی (حقوق مؤلفان ،رضايت آگاهانه ،رازداري  ،طراحي مطالعه ،كارآزمايي باليني ،كارآمدي و استفاده از
تحقيقات ،دسترسي اطالعات (مالكيت دادهها) ،انتشار نتايج ،داوطلبان سالم ،كودكان ،بيماري شديد ،جنين ،پیوند)
 بررسی اخالق در پژوهشهای غیرپزشکی شامل علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،علوم مهندسی

مخاطبان کارگاه :مدیران مسئول،
سردبیران ،مدیران اجرایی و کارشناسان
نشریات
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پژوهش اجتماعی
دپارتمان پژوهشهای اجتماعی ،برای کاوش عمیقتر شرایط و ویژگیهای اجتماعی و درک بهتر
بستر فرهنگی و رسانهای در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه تشکیل شده است .این موضوع یکی
از اهداف اصلی مؤسسه نگاه مشرق میانه است .این خدمات با رویکردهای میان رشتهای نظری و
همچنینروشهایپژوهشیآمیختهوترکیبی درراستایاهدافواولویتهایپژوهشیسازمانهای
متقاضی و نهادهای فعال در عرصۀ فرهنگ ،به برنامهریزی و اجرای پژوهشهای مورد نیاز در هر دو
کمی و کیفی میپردازد و گزارشهای راهبردی را برای ارتقای سیاستگذاریهای فرهنگی،
پارادایم ّ
اجتماعی و رسانهای ارائه میکند .خدمات این دپارتمان عبارتند از:
 مشاوره و طراحی پژوهش
 تحلیل کالن داده ()BigData
 اجرای پیمایش
 مطالعات اتنوگرافیک
کمی و کیفی
 تحلیل محتوای ّ
 تحلیل تبلیغات سیاسی
اجرای پژوهش

 مطالعات نظریۀ مبنایی
 تحقیقات بازار
تحلیلشبکههایاجتماعی
 مرور نظام مند و فراتحلیل

 تحلیل اطالعات
 تهیه و ارائۀ گزارش پژوهشی
http:journals.nirp.ir
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پیمایش
یکی از روشهای رایج در تحقیقات اجتماعی روش پیمایش است .پیمایش ،مجموعهای از روشهای منظم و استاندارد است که برای جمعآوری
اطالعات دربارۀ افراد ،خانوادهها یا مجموعههای بزرگتر استفاده میشود .همچنین روشی برای بهدستآوردن اطالعاتی دربارۀ دیدگاهها ،باورها،
نظرات ،رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعۀ آماری از راه انجام تحقیق است .ابزار اصلی در این روش پرسشنامه است
این روش یکی از بهترین روشهای موجود برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که به جمعآوری دادههای اصلی برای توصیف
جمعیتهای بزرگ که نمیتوان مستقیم آنها را مشاهده کرد ،عالقۀ فراوانی دارند .با نمونهگیری احتمالی دقیق میتوان گروهی از پاسخگویان
را فراهم کرد که ویژگیهای آنان منعکسکنندۀ ویژگیهای جمعیت بزرگتر باشد .همچنین این روش ابزار مناسبی برای سنجش نگرشها
و جهتگیریهاست .میتوان از پیمایشها برای هدفهای توصیفی و اکتشافی استفاده کرد .بیشتر مواقع در این نوع از تحقیقات ،اطالعات با
روشهای آماری توصیفی و استنباطی تحلیل میشوند.
در مطالعات زیر از روش پیمایش استفاده میشود:
 نیازسنجی
 نظرسنجی
 مطالعات طولی یا پانل
 افکارسنجی
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مطالعات نظریه مبنایی
نظریۀ مبنایی ) ،(Grounded Theoryنوعی پژوهش است که به هیچ نوع دادۀ خاص ،راهبرد پژوهشی یا عالئق نظری مشخص تعهدی ندارد و
تنها در پی توسعۀ مفاهیم است .در واقع ،ترکیب دادهها در قالب چارچوبهای مفهومی است که در رفتوبرگشت دائم میان دادهها و تحلیلها
ساخته میشود؛ یعنی از جمعآوری نظاممند دادهها بهدست میآید.
این روش بهجای پیشفرضهای نظری ،به دادهها و مطالعات
میدانی اولویت میدهد .نظریۀ مبنایی برخالف رهیافت قیاسی که با
نظریهای کلی شروع میشود ،کار خود را با مشاهده آغاز میکند و
بر پژوهش استقرایی متکی است .بر همین اساس گشودگی رهیافت
نظریه مبنایی ،امکان بیشتری برای کشف پدیدههای غیرمنتظره
فراهم میکند .ویژگی اصلی این روش مقایسۀ دائمی است؛ یعنی
مقایسۀ همیشگی یک مورد در یک مقوله با موارد پیشین .ابزار
اصلی در این روش مصاحبه عمیق است و برای تحلیل اطالعات
نیز پژوهشگر از سه مرحله کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) بهره
میگیرد .از این روش میتوان در حوزههای اشارهشده در تصویر
استفاده کرد:
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زنان و
مطالعات
جنسیت

مطالعات
خانواده

مطالعات

نظریه مبنایی
مسائل و
آسیبهای
اجتماعی

مطالعه گروهها و
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مطالعات اتنوگرافیک
اتنوگرافی در لغت به معنای تصویرکردن مردم است و در اصطالح به روش کار میدانی ،به ویژه مشاهدۀ مشارکتی ،در علوم اجتماعی و به خصوص
مطالعات انسانشناسی اطالق میشود که پژوهشگری که در میدانی فرهنگی زندگی میکند ،آن را انجام میدهد .اتنوگرافی توصیف نوشتهشدهای
از فرهنگ خاص ،رسوم ،عقاید و رفتار است که مبتنی بر اطالعات جمعآوریشده از طریق کار میدانی است .اتنوگرافی هنر و علم توصیفکردن
گروه یا فرهنگ است .توصیف شاید از گروه قبیلهای کوچکی در سرزمینی
دور باشد یا حتی گروهی در حومۀ شهری از طبقۀ متوسط .در این روش از
ابزارهای گوناگونی نظیر مشاهدۀ مشارکتی ،مصاحبه و مراجعه به اسناد و
مدارک استفاده میشود.
از کاربردهای این روش در حوزههای اجتماعی میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 مطالعات بینفرهنگی
 مطالعات عملکردها
 مطالعات فولکلور و زبانشناسی
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تحلیل محتوای کمی و کیفی ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Content Analysis
تحلیل محتوا روشی در مطالعات رسانهای است که معنای پنهان پیام ارائهشده در هر شکلی از ارتباطات را بررسی میکند .کتاب ،فیلم ،مطبوعات
کمی توصیف میشود .ازاینرو
و محصوالت ارتباطی از منابع اصلی تحلیل محتوا هستند .در این روش محتوای آشکار و پیامها بهطور نظاممند و ّ
کمی قلمداد کرد .تحلیل محتوا روشی مناسب برای پاسخدادن به سؤالهایی دربارۀ
این روش را میتوان روش تبدیل دادههای کیفی به دادههای ّ
محتوای پیامهاست.
مهمترین کاربرد تحلیل محتوا توصیف ویژگیهای پیام است .دومین کاربرد این روش ،استنباط دربارۀ فرستندگان پیام و دالیل یا پیشآیندهای
پیام است .تحلیل محتوا برای استنباط جنبههای فرهنگی پیام و تغییرات فرهنگی نیز بهکار میرود .استفاده از تحلیل محتوا بهعنوان تکنیکی
تحقیقی ،از اوایل قرن حاضر شروع شد و تاکنون تحوالت زیادی را شاهد بوده است .این روش در پژوهشهای علوم رفتاری بهویژه روانشناسی
و علوم تربیتی برای بررسیهای مربوط به محتوای کتابهای درسی بهکار برده میشود .گذشته از این ،محققان در زمینۀ تاریخ نیز با کاربرد آن
میکوشند اصالت متون کهنی را که استفاده میکنند ،بررسی کنند؛ همچنانکه از این روش برای کشف پیام اصلی متون کهن بهره میجویند.
از روش تحلیل محتوا میتوان در مطالعات زیر استفاده کرد:
 مطالعات فرهنگ توده
 مطالعات متن و نقد ادبی
 مطالعات فرهنگی رسانه و الگوهای قالب فرهنگی
 مطالعات تبلیغات و آگهیهای تجاری
گروه پژوهشی مؤسسه نگاه با تسلط بر مبانی نظری و روشی مطالعات فرهنگی ،از روش تحلیل محتوا برای بررسی منابع گوناگون بهره میگیرد.
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تحلیل گفتمان �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Discourse Analysis
تحلیل گفتمان ( )Discourse Analysisكه در زبان فارسی به «سخن كاوی»« ،تحلیل كالم» و «تحلیل گفتار» نیز معنا شده است ،یک گرایش
مطالعاتی بینرشتهای است كه از اواسط دهۀ  1960تا اواسط دهۀ  1970در پی تغییرات گستردۀ علمیمعرفتی در رشتههایی چون انسانشناسی،
قومنگاری ،جامعهشناسی ُخرد ،روانشناسی اداركی و اجتماعی ،شعر ،معانی و بیان ،زبانشناسی ،نشانهشناسی و دیگر رشتههای علوم اجتماعی
و انسانی عالقهمند به مطالعات نظاممند ساختار و كاركرد و فرایند تولید گفتار و نوشتار ظهور كرده است .در تحلیل گفتمان مجموعۀ شرایط
اجتماعی ،زمینۀ وقوع متن یا نوشتار ،گفتار ،ارتباطات غیركالمی و رابطۀ ساختار و واژهها در گزارهای كلی نگریسته میشود .روش تحلیل گفتمان
در پی شناسایی مفاهیم و معنا در عرصه زبان گفتوگو و متن نوشتاری است .در این شکل از مطالعات زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
اثرگذار بر روی محتوا ،ساختار و استراتژیهای متن شناسایی میشود .عالوهبراین،
چگونگی تأثیر گروهها و نهادهای مسلط بر زبان و آشکارسازی روابط پنهان قدرت
یکی دیگر از حوزههای تحت مطالعه با این روش است.
حوزههای گوناگونی که در آنها میتوان از این روش استفاده کرد عبارتند از:
 مطالعات زبانشناسی
 مطالعات سیاسی
 مطالعات ارتباطی و رسانهای
 نقد و مطالعات ادبی
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تحلیل تبلیغات سیاسی �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Propaganda
حوزۀ دیگری که در بخش دپارتمان پژوهشهای اجتماعی مؤسسه نگاه بدان پرداخته میشود ،مطالعات سیاسی و عملیات روانی است .تبلیغات
سیاسی ( )Propagandaگونهای ارتباط است که در آن ،اطالعات هماهنگ و جهتدار برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی پخش
و فرستاده میشود و هدف آن نفوذ بر گرایش یک جمع یا جماعت به موضع و دلیل دلخواه مبلّغ سیاسی است .این دست از مطالعات به بررسی
رویکردهای پوشش خبری در خبرگزاریها و مطبوعات در مورد ارگانها ،نهادها و شخصیتهای سیاسی میپردازد .آنچه در این مطالعات حائز
اهمیت است تصاویر رسانهای ارائهشده و نحوۀ گزینش آنهاست.
پروپاگاندا برخالف تهیۀ اطالعات بیطرفانه در اصلیترین معنای خود ،اطالعاتدادن با هدف نفوذ بر مخاطب است .در این راستا ،بیشتر اوقات
واقعیتها بهطور گزینشی بیان و بازنمایی میشود ،درحالیکه نادرستی آن بر گوینده روشن و آشکار است تا از سوی مخاطب ،واکنش و رفتاری
احساسی و نه آگاهانه و خردمندانه سربزند .نتیجۀ این امر ،تغییر گرایش دلخواه بهسوی هدفی است که برای مخاطب هدفگیری شده و بهمنظور
پیشبرد یک برنامه سیاسی درنظرگرفته شده است.
تبلیغات سیاسی با ترغیب یا اقناع متفاوت است؛ زیرا هدفش این است تا به پاسخی دست یابد که قصد مبلّغ را تداوم بخشد .اقناع یا ترغیب،
به مانند یک فعالکننده دوسویه عمل میکند و هدفش آن است که به نیازهای ترغیبکننده و ترغیبشونده پاسخ دهد .در این گونه از مطالعات
کمی و کیفی استفاده میشود.
برای تحلیل دادهها از روشهای تحلیل محتوای ّ
از این دست از مطالعات میتوان برای شناخت و تحلیل موارد زیر استفاده کرد:
 شناسایی حوزههای پوششدهنده اخبار و نحوۀ بازنمایی آنها از اخبار مرتبط با ارگانها ،نهادها و شخصیتهای سیاسی
 نقش و تعیین رسانهها در تحریف اخبار و حوادث
 میزان و نوع بهکارگیری عملیات روانی
 راهبردها و انگیزههای رسانهای برای پوشش اخبار
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تحقیقات بازار ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Marketing Research
تحقیقات بازار ( )Marketing Researchفرآیند طراحى ،جمعآورى ،تجزیه ،تحلیل و ارائۀ سیستماتیک دادهها و یافتههاى مربوط به یک وضعیت
خاص بازاریابى است كه شركت با آن مواجه شده است .تحقیقات بازاریابى را نباید با تحقیقات بازار اشتباه گرفت .تحقیقات بازار یا كنكاش در یک بازار
خاص فقط یكى از اجزای تحقیقات بازاریابى است .تحقیقات بازار بهطور خاص با جمعآورى اطالعات دربارۀ اندازه و روند بازار سروكار دارد ،اما تحقیقات
بازاریابى سطح وسیعترى از فعالیتها را دربرمىگیرد؛ به عبارت دیگر تحقیقات بازار جزیی از تحقیقات بازاریابى دربارۀ تحقیق در مورد مباحث گوناگون
بازار از جمله نیازهاى مشتریان ،رقبا ،فرصتها و تغییرات بازار است .دپارتمان پژوهشی مؤسسه نگاه با بهرهگیری از مطالعات در حوزۀ جامعهشناسی
اقتصادی ،بخشی از مطالعات خود را به درک چرایی و چگونگی رفتار مصرفکنندگان اختصاص داده است .در این مؤسسه تالش میگردد تا با ارائۀ
اطالعات مهم در زمینههای اقتصادی و فرهنگی به بازدهی بیشتر سازمانها و
مؤسسات اقتصادی کمک نماید.
بخشی از اهداف پژوهشی این مؤسسه در حوزۀ تحقیقات بازار عبارت است از:
 شناسایی وضعیتی رقابتی بازار
 شناسایی بازار هدف و توان بالقوه
 سنجش میزان رضایت مشتریان
 سنجش نیازهای مصرفکنندگان و میزان تقاضا
 واکاوی درک و دریافت کنشگران از مصرف کاالها

| 112پژوهش اجتماعی|فهرست

http:journals.nirp.ir

خدمات پژوهش اجتماعی نگاه

موسسه

نگاه مشرق میانه

تحلیل شبکههای اجتماعی �������������������������������������������������������������������������������������������������������Social Network Analysis
یکی دیگر از خدمات بخش پژوهش در مؤسسه نگاه ،مطالعات در حوزه تحلیل شبکه می باشد که حوزه ای بین رشته ای است که در آن به تحلیل
روشمند هر شکلی از شبکه های اجتماعی نظیر شبکه های مجازی و غیر مجازی پرداخته می شود .در این شکل از مطالعات کنشگران ،اطالعات و
روابط موجود اعم از روابط دوستانه و سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند و ساخت ،واحدها و شناسایی الگوی ارتباطات اعضا از مهم ترین فعالیت هایی
است که با این روش صورت می گیرد.در حقیقت تحلیلگر شبکه با طراحی گراف ها مدلی از ساختار گروه را به تصویر می کشد.
از این دست از مطالعات می توان در حوزه های زیر بهره برد:
 شناسایی شبکه های اقتصادی و نحوه تنظیم و سیاستگذاری قیمت ها
 مطالعات امنیت اجتماعی و مسائل ملی (شناسایی گروه ها سیاسی و)...
 سبک شناسی و هویت یابی کنشگران در شبکه ها
 رفتار شناسی کاربران شبکه های مجازی
 شناسایی الگوهای انتقال دانش و همکاری در میان گروههای سازمانی
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روششناسی دلفی ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Delphi Methodology

ol

دلفی یکی از روش های مورد استفاده در حوزه آینده پژوهی است که با روشی سیستماتیک در آن از طیف ناهمگنی از متخصصان درخواست می
شود نظرات و قضاوت های حرفه ای خود را به صورت گمنام درخصوص یک مسئله اعالم کنند ،در این روش از پاسخ های نوشتاری متخصصان بهره
گرفته می شود ،یکی از ویژگی های مثبت دلفی عدم نفوذ عقاید و شخصیت افراد خاص و آزادی از هر گونه فشار و بیان همراه با صداقت ایده ها و
نظرات است .از این روش غالباً در شرایط زیر استفاده می شود:
 نیاز به توافق گروه وسیعی از متخصصان
 وجود مسئله ای پیچیده و بین رشته ای و عدم توافق بر سر آن
 پراکنداگی جغرافیایی و در دسترس نبودن خبرگان علمی
 گمنامی در جمع آوری داده ها
 جلوگیری از غلبه یافتن یک تفکر و اندیشه

| 114پژوهش اجتماعی|فهرست

http:journals.nirp.ir

خدمات پژوهش اجتماعی نگاه

موسسه

نگاه مشرق میانه

تولیدات رسانهای �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Media Production
یکی از مهم ترین رویکردهایی که در مؤسسه نگاه مشرق میانه دنبال می شود توجه به حوزه های گوناگون و ایجاد فضایی بین رشته ای است بر
این اساس یکی از خدماتی که در این مؤسسه ارائه می شود تولید و تهیه محصوالت رسانه ای نظیر فیلم های مستند می باشد .تیم رسانه ای مؤسسه
تالش می کنند تا در مراحل مختلف ساخت این دست از محصوالت فعالیت کنند .عمده ترین خدمات در این حوزه به شرح زیر است:
 ارائه طرح اولیه و انجام مراحل پیش تولید
 انجام تحقیقات و پژوهش های میدانی مورد نیاز
 ساخت و انجام مراحل فنی
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خدمات پژوهشی نگاه :ارائه خدمات پژوهشی
الف) پژوهشهای سیاستگذاری فرهنگی ،اجتماعی ،و ارتباطاتی
 سیاستگذاری ارتباطی ایدز در ایران .به سفارش دفتر بیماری های واگیردار وزارت بهداشت ،تهران .ایران (.)1400-1399
 بررسی زمینه های فرهنگی و شناختی همبستگی ملی در میان دانشجویان کرد ،بلوچ ،و ترکمن در استانهای کردستان ،سیستان و بلوچستان،
گلستان ،و تهران ،موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری (.)۱۳۹۲-۱۴۰۰
 مطالعه مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه هویت ملی و همبستگی ملی و متغیرهای مستقل آن ،موسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری (.)۱۳۹۲-۱۴۰۰
 .بررسی زمینه های فرهنگی همبستگی ملی در جمهوری اسالمی ایران .به سفارش کمیسیون موارد ویژه شورای عالی انقالب فرهنگی ،تهران
ایران (.)1395-1393
 .تحلیل گفتمان رفتار جامعه ایرانی در شبکه های اجتماعی در دوران همه گیری بیماری کرونا :داده کاوی عوامل هیجانی -شناختی ،اجتماعی
و فرهنگی ،و رسانه ای رفتار ایرانیان در خصوص بیماری کووید 19-در واکنش به سیاستگذاری بهداشتی و درمانی کشور ،ستاد علوم و فناوریهای
شناختی (.)1399
 زمینه های فرهنگی و شناختی خشونت سیاسی در میان اهالی سنی مذهب استان سیستان و بلوچستان ایران ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران،
مرکز آینده پژوهی ،دپارتمان علوم شناختی( -1391تاکنون).
 طراحی ،ترجمه و تدوین سند سالمت جنسی ،به سفارش مرکز بهداشت باروری ،وزارت بهداشت ،تهران.)1397( .
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 دولت مطلوب :دیدگاه ها ،چالش ها ،و مناقشات پیش رو؛ تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و مقاالت اندیشمندان ایرانی متخصصین از دولت
مطلوب ،به سفارش نهاد ریاست جمهوری اسالمی ایران.
ب) پژوهشهای رسانهای
 اخبار سیما و دولت :تحلیل محتوای کمی و کیفی بخش های خبری منتخب سیما از محورهای ریاست جمهوری ،مسائل اقتصادی ،و سیاست
خارجی و پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران ،به سفارش معاونت ارتباطات و اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری اسالمی ایران.
 تحلیل محتوای کمی و کیفی پوشش خبری هیئت دولت در خبرگزاری ها ،وب سایت های خبری ،و روزنامه های منتخب ،به سفارش معاونت
ارتباطات و اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری اسالمی ایران.
 تحلیل نشانه شناختی و تحلیل محتوای کمی و کیفی مجموعه مستندهای سیاسی ،به سفارش نهاد ریاست جمهوری اسالمی ایران.
 شبکه تلویزیونی هنر :خاستگاه ،الگوی مطلوب ،و چالش ها ،بررسی آرای صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه ارتباطات جمعی ایران در خصوص
شرایط ،منافع ،و موانع راه اندازی شبکه تلویزیونی هنر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تحلیل محتوای مضمونی و نگارش گزارش پژوهش:
سبحان رضایی ،مصاحبه با متخصصین :حسین دهباشی
 پژوهش برنامه ای در تلویزیون ،مجموعه تلویزیونی پیله ،گروه اجتماعی ،شبکه سوم سیما ()1391 -1390
 مطالعه موردی ( )Case Studyبدن و تناسب اندام اندام مردانه با محوریت بررسی مهمان برنامه
مطالعه موردی ( )Case Studyزیبایی زنانه و لوازم آن محوریت بررسی مهمـان بـرنـامه

http:journals.nirp.ir

فهرست|پژوهش اجتماعی| 117

موسسه

نگاه مشرق میانه

خدمات پژوهش اجتماعی نگاه

ج) پژوهشهای علم سنجی
 آسیب شناسی نشریات پژوهشی انگلیسی زبان جمهوری اسالمی ایران ،مجری :سبحان رضایی ،نهاد حامی :صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران کشور ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مطالعه علم سنجی در خصوص وضعیت مستندات منتشره ایرانیان در حوزه علوم و فناوریهای شناختی ،مجری :سبحان رضایی ،نهاد حامی :ستاد
علوم و فناوریهای شناختی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
د) پژوهشهای آسیبهای اجتماعی
 مرحله اول ارزیابی سریع شبکه درمان اعتیاد در تهران ،بازنمایی تبلیغاتی ،منوی درمانی ،و چرخش مالی ،مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران (اردیبهشت  ،1389فروردین  )1391پژوهشگران :سبحان رضایی ،مهری نوری ،شیوا علینقیان ،حامد اختیاری
 تحلیل محتوای کیفی اسناد سیاستگذاری درمان اعتیاد در ایران ،جمعیت خیریه تولدی دوباره (شهریورماه  ،1391شهریورماه .)1392
 مرحله دوم ارزیابی سریع شبکه درمان اعتیاد در تهران :سیاستگذاری ،بازنمایی رسانه ای ،و چرخش مالی ،جمعیت خیریه تولد دوباره (شهریورماه
 - 1391اردیبهشت ماه .)1392
 تحلیل پیامک های تلویزیونی برنامه گفتگو محور حباب به مثابه روشی کیفی برای سنجش افکار عمومی در حوزه سوء مصرف مواد و اعتیاد،
جمعیت خیریه تولد دوباره (شهریورماه  ،1391شهریورماه .)1392
 پژوهش ،تولید و انتشار مجموعه کتاب های مداخالتی پیشگیری و بازتوانی از آسیب های اجتماعی و سوء مصرف مواد با رویکرد شناختی :کارفرما:
موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ،ایرسا و انتشارات مهروماه نو ،پژوهشگر و مجری :سبحان رضایی ( 17جلد کتاب در حوزه آموزش بیماران ،آموزش
خانوادههای بیماران ،آموزش متخصصین)
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Basic and Clinical Neuroscience (BCN)

Iranian Rehabilitation Journal (IRJ)

Owner Organization & Publisher : Iran University of

Owner Organization: University of Social Welfare &

Medical Sciences; Iranian Neuroscience Society

Rehabilitation Sciences

Editor in Chief: Mohammad Taghi Joghataei, PhD

Editor in Chief: Mina Ohadi, PhD

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: http://bcn.iums.ac.ir

Website: http://irj.uswr.ac.ir

E-mail: bcnj@iums.ac.ir

E-mail: irehabilitationj@gmail.com

Indexing: PubMed, Web of Science, Scoupus, ... .

Indexing: Scopus, Embase, DOAJ, ... .

Iranian
Neuroscience Society

Journal of Pediatrics Review
Owner Organization: Mazandaran University of
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International Journal of Medical Toxicology and
Forensic Medicine

Medical Sciences

Owner Organization: Shahid Beheshti University of

Chairman: Hamid Mohammadjafari, PhD

Medical Sciences

Editor in Chief: Javad Ghaffari, MD

Editor in Chief: Babak Mostafazadeh, PhD

Publisher: Negah Institute for Scientific

Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: http://jpr.mazums.ac.ir

Website: http://journals.sbmu.ac.ir

Email: jpr@mazums.ac.ir
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Physical Treatments: Specific Physical Therapy

Anatomical Sciences Journal (ASJ)

Journal

Owner Organization: Iranian Society of Anatom-

Owner Organization: University of Social Welfare

ical Sciences

& Rehabilitation Sciences

Editor in Chief: Mojtaba Rezazadeh, PhD

Editor in Chief: Amir Masoud Arab, PhD

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: http://anatomyjournal.ir

Website: http://ptj.uswr.ac.ir

E-mail: anatomyjournal@gmail.com

E-mail: physicaltreatments@uswr.ac.ir

Indexing: DOAJ, Index Copernicus, J-Gate, ... .

Indexing: PEDro, Index Copernicus, J-Gate, EBSCO, ... .

Journal of Practice in Clinical Psychology (JPCP)

Journal of Client-Centered Nursing Care (JCCNC)

Owner Organization: University of Social Welfare

Owner Organization & Publisher: Iran University

& Rehabilitation Sciences

of Medical Sciences

Editor in Chief: Parvaneh Mohammadkhani, PhD

Chairman & Editor in Chief : Forough Rafii, PhD

Language: English

Language: English

Publisher: Negah Institute for Scientific

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: http://jpcp.uswr.ac.ir

Website: http://jccnc.iums.ac.ir

E-mail: jpcp@uswr.ac.ir

E-mail: jccnc@iums.ac.ir

Indexing: IMEMR, Index Copernicus, EBSCO,

Indexing: EBSCO, Index Copernicus, J-Gate

J-Gate, ...
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Auditory and Vestibular Research

Health in Emergencies & Disasters Quarterly
Owner Organization: University of Social Welfare &

Owner & Publisher: Tehran University of Medical

Rehabilitation Sciences

Sciences

Editor in Chief: Hamid Reza Khankeh, PhD

Chairman: Mahin Sedaie, PhD

Publisher: Negah Institute for Scientific

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: http://hdq.uswr.ac.ir

Website: http://avr.tums.ac.ir

E-mail: hdq2013@gmail.com

E-mail: avr@tums.ac.ir

Indexing: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ... .

Indexing: Scoupus, Ebsco, DOAJ, ... .

Full Journal Title: Journal of Modern Rehabilitation

Journal of Sustainable Rural Development

Spring, May 2017, Volume 1, Number 1

Owner Organization: Iranian Association of

Owner Organization: Tehran University of Medical
Sciences

Geography and Rural Planning

Iranian Association of Geography
and Rural Planning ( IAGR )

Chairman: Mohammad Reza Hadian, PhD

Chairman: Mohammad Reza Rezvani, PhD

䌀ontent

Editor in Chief: Gholam Reza Olyaei, PhD

3

Editorial: Journal of Sustainable Rural Development

5

Studying Factors Aﬀecting Quality of Life Using Multilevel Models:
A Case Study in Rural Areas of Kangavar County

Editor in Chief: Mostafa Taleshi, PhD

Faraji Sabokbar, H, A., Najarzadeh, M., Torabi, Z., Malakan, A.

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

15

Parolin, B., Rostami, Sh.

27

Communication

39

Recognition and Analysis of Network Relations in Rural Tourism Through
Grand Theory: A Case Study on Mountainous Valley Route of Haraz, Iran

53

A Survey on Integral Futures Studies Capacity to Overcome the Challenge
of Meeting Future Water Resources for Food Production at the National
Level in Iran

69

Comparative Assessment of the Sustainability of Rural Housing in the Old
and New Textures of Rural Areas: A Case Study in Villages of Central Area
of Kabudarahang County

Hesam, M., Rezvani, M, R.

Azimi Dezfuli, A, A., Eftekhari Abdoreza, R., Nezamipur, Gh., Hideg, E.

E-mail: modern_rehabilitation1@tums.ac.ir
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Evaluation of Farmers’ Resilience Against Socioeconomic Consequences of
Drought: A Case Study on Sabzevar, Iran
Darban-e Astane, A., Azimpour, Gh.

Website: http://jmr.tums.ac.ir
Indexing: Scoupus, DOAJ, Index Copernicus, ... .

Identifying the Transport Needs of the Transport Disadvantaged
Groups in Rural Areas of New South Wales, Australia: A Case Study

Pourtaheri, M., Hemmati, Sh.

83

My Flower Has Only Four Thorns
Viegas Firmino, A. M.
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Caspian Journal of Neurological Sciences

Journal of Holistic Nursing and Midwifery

Owner Organization: Guilan University of Medical

Owner Organization: Guilan University of Medical

Sciences

Sciences

Chairman: Ali Mohammadzaeh Jouryabi, MD

Chairman: Seyedeh Nooshaz Mirhaghjou

Editor in Chief: Alia Saberi, MD

Editor in Chief: Sedigheh Pakseresht, PhD

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: http://cjns.gums.ac.ir

Website: http://hnmj.gums.ac.ir

Email: cjnsgums@gmail.com

Email: Holisticnmj@gmail.com

Indexing: Scoupus, DOAJ, Index Copernicus,....

Indexing: Scopus, DOAJ, Index Copernicus,
ULRICHS Web, ... .

Iranian Journal of Neurosurgery

Journal of Research & Health

Owner Organization: Neurosurgical Society

Owner & Publisher: Gonabad University of Medical

of Iran

Sciences

Editor in Chief: Kazem Abbassioun, MD

Chairman: Javad Bazeli, MD.

Co-Publisher : Negah Institute for Scientific

Editor in Chief: Abdoljavad Khajavi, MD, PhD.

Communication

Publisher: Negah Institute for Scientific

Website: http://irjns.org
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Email: ir.journalofneurosurgery@gmail.com

Website: http://jrh.gmu.ac.ir/

Indexing: DOAJ, Index Copernicus, ISC, EBSCO, ... .
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International Journal of BioMedicine and Public Health

Immunoregulation

Chairman: Rasool Nasiri Kalmarzi, PhD

Owner & Publisher: Shahed University
Chairman: Mohammadreza Vaez Mahdavi, PhD
Editor in Chief: Tooba Ghazanfari, PhD

International Journal of
BioMedicine and Public Health

Editor in Chief: Wesam Kooti
Publisher: Negah Institute for Scientific

Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: http://www.ijbmph.com

Website: http://immunoreg.shahed.ac.ir

Email: info@ijbmph.com

Email: immunoreg@shahed.ac.ir

Indexing: DOAJ, Index Copernicus, SID, ... .

Indexing: Index Copernicus,Magiran, SID, ... .

Iranian Journal of Toxicology (IJT)

Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
Owner & Publisher: Hamadan University of Medical
Sciences

Iranian Journal of
Toxicology (IJT)

Chairman: Mohammad Jamalian, PhD

Chairman: Siamak Shahidi, PhD

Editor in Chief: Hassan Solhi, PhD

Editor in Chief: Mohammad Ahmadpanah , PhD

Executive Manager: Seyed Mohsen Tabatabaei, PhD

Publisher: Negah Institute for Scientific

Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication
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Website: http://ajnpp.umsha.ac.ir

Website: http://ijt.arakmu.ac.ir
E-mail: ijt@arakmu.ac.ir

Email: umshajournals@gmail.com
Indexing: DOAJ, Index Copernicus, SID, ... .
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Journal of Research in Orthopedic Science

Caspian Journal of Neurological Sciences

Owner Organization: Iran University of Medical

Owner Organization: University of Tehran
Editor in Chief: Reza Rajabi
Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

JournalofResearchin

Sciences

OrthopedicScience

Chairman: Abolfazl Bagherifard, PhD

Communication

Editor in Chief: Naveed Nabizadeh, PhD

Website: https://jsmed.ut.ac.ir

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Email: jsmed@ut.ac.ir

Communication
Website: http://jros.iums.ac.ir
Email: jros@journals.iums.ac.ir

August 2019, Volume 6, Issue 3
P-ISSN: 2345-296X
E-ISSN: 2383-4315

SHAFA Orthopedic Hospital

IRAN Univesity of
Medical Sciences

Indexing: World Cat, DOAJ, Index Copernicus, ... .

Function and Disability Journal

Case Reports in Clinical Practice
Owner Organization: University of Tehran

Owner Organization: Iran University of Medical

Editor in Chief: Shahin Akhondzadeh

Sciences

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Editor in Chief: Afsoon Hassani Mehraban, PhD
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Co-Publisher: Negah Institute for Scientific

Website: https://crcp.tums.ac.ir/
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The Journal of Exercise Science and Medicine (JESM)

The Journal of Exercise
Science and Medicine
(JESM)

Research in Molecular Medicine

Owner : Tehran University

Owner & Publisher: Mazandaran University of

Chairman: Rassoul Dinarvand, PhD.

Medical Sciences

Editor in Chief: Majid Davari, PharmD, PhD.

Editor in Chief: Alireza Rafiei, PhD

Publisher: Negah Institute for Scientific

Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication

Communication

Website: https://jppm.tums.ac.ir/

Website: http://rmm.mazums.ac.ir/
Email: rmm@mazums.ac.ir
Indexing: DOAJ, ProQuest, EBSCO, ... .

Pharmaceutical and Biomedical Research

Caspian Journal of Health Research

Owner & Publisher: Mazandaran Universitry of

Owner : Arak University of Medical Sciences

Medical Sciences

Director-in-Charge: Fardin Mehrabian, PhD

Chairman: Majid Saeedi, PhD

Editor in Chief: Maryam Shakiba, PhD

Editor in Chief: Gohar Eslami, PhD

Publisher: Negah Institute for Scientific

Publisher: Negah Institute for Scientific

Communication
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Website: https://cjhr.gums.ac.ir/
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Annals of Bariatric Surgery (ABS)
Owner Organization: Iran University of Medical Sciences
Editor in Chief: Abdolreza Pazouki
ANNALS OF BARIATRIC SURGERY

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific
Communication
Website: http://annbsurg.iums.ac.ir
Email: abs@journals.iums.ac.ir
Indexing: SID, ISI, Index Copernicus, ... .

Journal of Advances in Environmental
Health Research
Owner Organization: Kurdistan University of
Medical Sciences
Editor in Chief: Afshin Maleki, PhD
Publisher: Negah Institute for Scientific
Communication
Website: http://jaehr.muk.ac.ir
Email: jaehrjournal@gmail.com
Indexing: ISC, DOAJ, Index Copernicus, ... .
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Journal of Vessels and Circulation

Owner: Qom University of Medical Sciences

Owner: Qom University of Medical Sciences

Editor in Chief: Shahin Akhondzadeh

Editor in Chief: Samad Eslam Jamal Golzari,, PhD

Co-Publisher: Negah Institute for Scientific Com-

Publisher: Negah Institute for Scientific

munication

Communication

Website: http://jhygiene.muq.ac.ir

Website: http://jvessels.muq.ac.ir

Email: arch.hygiene@muq.ac.ir

Email: j.vessels.circul@gmail.com

Indexing: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ... .

Indexing: ISC, Google Scholar, Index Copernicus, ... .
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Health, Spirituality and Medical Ethics
Owner : Qom University of Medical Sciences
Editor in Chief: Seyyed Hassan Adeli, PhD.
Publisher: Negah Institute for Scientific
Communication

Archives of Advances in Biosciences (AAB)
Owner : Shahid Beheshti University of Medical
Sciences
Editor in Chief: Hamid Chegni, PhD.
Chairperson: Dr. Fariborz Faeghi
Executive Editor: Tahereh Hadadi

Website: http://jhsme.muq.ac.ir/

Publisher: Negah Institute for Scientific

Email: j.hsme@muq.ac.ir

Communication

Indexing: DOAJ, EBSCO, SID, ... .

Website: https://journals.sbmu.ac.ir/aab
Email: aab.sbmu@gmail.com
Indexing: ISC, SID, Google Scholar, ...

Journal of Pediatric Nephrology

Iranian Journal of Health Sciences
Owner: Mazandaran University of Medical Sciences
Chairman: Ahmad Ali Enayati, PhD.
Editor in Chief: Maryam khazaee-pool, PhD.
Publisher: Negah Institute for Scientific

Sciences
Chair: Nakysa Hooman, PhD.
Editor in Chief: Masoumeh Mohkam, PhD.
Senior Associate Editor: Fatemeh Ghane, PhD.

Communication

Publisher: Negah Institute for Scientific

Website: https://jhs.mazums.ac.ir/

Communication

Email: hsrcsari@gmail.com

Website: https://journals.sbmu.ac.ir/

Indexing: Google Scholar, SID, ISC, ... .
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Iranian Journal of Veterinary Medicine
Owner Organization: University of Tehran
Editor-in-Chief: Morteza Zendehdel Kheibari
Director-in-Charge: Seyed Mahdi Ghamsari
Co-Publisher: Negah Institute for Scientific
Communication
Website: https://ijvm.ut.ac.ir/
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مجله سالمندی ایران

Iranian Journal

of Psychiatry and
Clinical Psychology
P-ISSN: 1735-4315
E-ISSN: 2228-7515

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریان

Ira

Esfand Zad, A, H., Shams, G., Pash

270 The Role of Mindfulness, Emotion Regulation, Distress

Akbari, A., Panaghi, L., Habibi, M.

284 Perceived Family Functioning and Suicidal Ideation Among

Sohrabzadeh Fard, A., Gharraee, B

292 Relationship Between Perceived Parenting Styles and

Tolerance and Interpersonal Effectiveness in Predicting
Obsessive-Compulsive Symptoms: A Dialectical Behavior
Therapy (DBT) Approach

علی حسین اسفندزاد  ،گیتی شمس  ،علی پاشا میثمی  ،عارفه عرفان

285

کارکرد خانواده ادراکشده و افکار خودکشی دانشجویان :نقش
تعدیلکنندهناامیدی

اسداهلل اکبری  ،لیلی پناغی  ،مجتبی حبیبی  ،منصورهسادات صادقی

293

ارتباط بین ابعاد فرزندپروری ادراکشده و سبکهای هویتی با شدت
افسردگی در نوجوانان

امین سهرابزاده فرد  ،بنفشه غرایی  ،علیاصغر اصغرنژاد فرید  ،اسماء عاقبتی

Ghorashi, Z., Merghati Khoei, E.

300 Exploring the Roots of Not Being Responsive Toward Male

301

تبیین علل کاهش پاسخگویی رضایتبخش جنسی در زنان متأهل در
سنین باروری :یک تحقیق کیفی

زهره قرشی  ،عفتالسادات مرقاتیخویی

ساختار عاملی پرسشنامه شخصیتی  )PID-5( DSM-5در نمونه ایرانی

University Students: Hopelessness as a Moderator

Identity Styles With Intensity of Depression in Adolescents

Sexual Request in Married Women of Reproductive Age

Soraya, Sh., Kamalzadeh, L., Naye

)308 Factor Structure of Personality Inventory for DSM-5 (PID-5

309

Golzar, H, R., Aflakseir, A., Molaza

318 Structural Equation Modeling of Dysfunctional Attitudes

319

مدلسازی معادلههای ساختاری نگرشهای ناکارآمد با افسردگی :بررسی
نقش واسطهای سبک پاسخ نشخوار

حمیدرضا گلزار  ،عبدالعزیز افالکسیر  ،جواد مالزاده

Mirsepasi, Z., Alaghband Rad, J., S
P., Abdi, F., Razaghi, O, M., Nagha

330 Dropout in Outpatient Psychiatric Clinic, Roozbeh Hospital:

331

میزان عدم پیگیری درمان در درمانگاه سرپایی بیمارستان روزبه :پیگیری
یکساله

زهرا میرسپاسی  ،جواد عالقبندراد  ،ونداد شریفی  ،والنتین آرتونیان ،

Aliakbari Dehkordi, M., Zarea, H.,

340 Investigations of the Relation Between Social Anxiety, Cog-

341

بررسی رابطه ابعاد رفتاری و شناختی اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی
با جنسیت و نقشهای جنسیتی

in an Iranian Sample

and Depression Symptoms: Investigation of the Mediation
Role of Ruminative Response Style

One Year Follow-Up

شیوا ثریا  ،لیال کمالزاده  ،وحیده نیری  ،عصمت بیات  ،کاوه علوی ،
سیدوحید شریعت

پروانه فرهادبیگی  ،فتانه عبدی  ،عمران محمدرزاقی  ،حمیدرضا نقوی ،
همایون امینی  ،سارا جعفری

nitive and Behavioral Aspect of It and Sex and Gender-Rolein Adolescence

http:journals.nirp.ir
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ناشر :مؤسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه
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270

مدیر مسئول :دکتر احمدعلی اکبری کامرانی

مدیر مسئول :دکتر ایرج عبدالهی

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

شاپای الکترونیکی۲۲۲۸-۷۵۱۵ :

نقش ذهنآگاهی ،تنظیم هیجانی ،تحمل پریشانی و ارتباط مؤثر با
دیگران در پیشبینی نشانههای وسواسیجبری

سازمان :دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

سازمان :دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

مجله روانپزشکی و
روانشناسی بالینی اریان
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