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هیات تحريريه
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دكتر علي رباني خوراسگاني
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دانشگاه اصفهان
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دكتر امير عرفاني

دكتر محمود شارع پور
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دكتر وحيد قاسمي
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دكتر محمدتقي ايمان

دكتر موسي عنبري

دانشگاه شیراز
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دكتر حسين بني فاطمه

دكتر بهجت يزدخواستي

دانشگاه تبريز
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نشريه جامعهشناسي کاربردي بر اساس مجوز نامه شماره  64321مورخ  09/7/66کمیسیون نشريات وزارت علوو
تحقیقات و فناوري داراي درجه علمي – پژوهشي است.

يشود:
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصي نشريه

http://jas. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادي علو جهان اسال
ابسكو :میزبان پايگاههاي اطالعاتي
اولريخ :راهنماي بینالمللي نشريات ادواري

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

ايندکس کوپرنیكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشي با دسترسي آزاد

http://www.doaj.org

پژوهشگاه علو انساني و مطالعات فرهنگي

http://www.ensani.ir

پايگاه تخصصي مجالت نور
گوگل پژوهشگر
سايت فاکتور :نمايه استنادي نشريات علمي
دانشگاهي با دسترسي آزاد
نمايه جهان علمي آلمان
فهرست کتابخانه دانشگاه استنفورد

http://www.noormags.ir
http://scholar.google.com
http://www.citefactor.org
http://www.sciwindex.com
http://searchworks.stanford.edu

فهرست جهاني وردکت
نمايه اينفوبیس

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزي ،معاونت پژوهش و
فناوري ،اداره انتشارات
کد پستي1672173226 :

http://www.worldcat.org
http://www.infobaseindex.com

شماره تماس
)936(37034672
)936(37034677
jas@res.ui.ac.ir

فهرست



بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تعلقمندي نسبت به محيط زيست (موورد ماالعوه :شوهروندان شوهر

56-5

تهران)





عبدالحسین کالنتري؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزيدي شرف آبادي؛ مجتبي لشگري

تبيين جامعهشناختي زمينههاي اجتماعي پرورش و گريز نخبگان در شهر بندرعباس

22-51

نادر افقي؛ حمید عباداللهي؛ سمیره علي پور

نقش سبكهاي هويتي در تبيين هويت ملي (مورد ماالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان)

66-29

راضیه مهرابي کوشكي؛ جواد اما جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علي رباني خوراسگاني

تأثير مداخله اي نگرش مسؤوالنه زيست محياي بر راباه بين دلبستگي مکاني و رفتار مسؤوالنه زيست

06-65

محياي



محمد عباس زاده؛ حسین بني فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقد ؛ لیال علوي

پيش بيني رفتارهاي وابستگي به تلفن هموراه در دانشوجويان دانشوگاههواي شوهركرد بوا توجوه بوه

32-05

خصوصيات جمعيتشناختي و روانشناختي آنان



بي بي عشرت زماني؛ زهرا بابادي عكاشه؛ ياسمین عابديني

بررسي ميزان گرايش به قانون گريزي و راباه آن با ميزان مشاركت اجتماعي و ميزان كنترل اجتمواعي

556-39

در شهر ياسوج






اصغر میرفردي؛ فروغ فرجي

تأثير سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي كاركنان (مورد ماالعه :پرستاران بيمارستان شريعتي تهران)

526-555

علي نصر اصفهاني؛ مجتبي فرخي؛ زينب امیري

ماالعه تعيينكنندههاي سازماني و فراسازماني رضايت شغلي كاركنان يك شركت خدماتي

526-521

حسین افراسیابي

راباه تغيير سازماني بر اساس عوامل مديريتي با عملکرد سازماني

516-525

حسن قالوندي

بررسي تأثير ويژگيهاي سازماني بر هويت منسجم سازماني براي توسعه ظرفيوتهواي سوازماني در
دانشگاههاي شهر همدان
محمدرضا اردالن؛ سیروس قنبري؛ ايمان کريمي

512-511

