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عوامل زمينهساز ديرخوابي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه دانشگاه تبريز

91-9

محمد عباس زاده؛ سكینه پیر يلقون آقاج؛ ارزو موسوي

سنجش تأثير شبکههاي اجتماعي بر مشاركت سياسي :مطالعۀ موردي دانشجويان دانشگاه مازندران

33-91

امیرمسعود شهرا نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملكان

بازنمايي فرهنگ سياسي در شعر كردي :تحليل محتواي اشعار هژار و هيمن

53-33

امید قادرزاده؛ خالد میارغنج

تحليل جامعهشناختي رابطه سرمايه اجتماعي و دغدغه زيست محيطي

66-53

افشار کبیري؛ سارا کريم زاده رضايیه




بررسي جامعهشناختي نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضاي مجازي

16-66

نادر رازقی؛ مهدي علیزاده؛ سمیه محمدي سنگ چشمه

مدل سازي ساختاري و تبيين علّي ارزيابي جوامع روستايي از كيفيت زندگي و عوامل مؤثر بر آن

993-16

عباس امینی؛ فرزانه صادقیان؛ طیبه زاهدي



بررسي رابطۀ بين محروميت نسبي و هراس اجتماعي با استرسهاي فرهنگپذيري مهاجران واردشدده

931-993

به شهر طبس





داريوش بوستانی؛ علی مرادي؛ محمدرضا همتی فر

عوامل اجتماعي د فرهنگي مرتبط با ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني در خلخال

911-939

صمد عابدينی؛ شیدا طالبی

مطالعۀ رابطۀ بين اخالق حرفهاي و رفتار ضد شهروندي :مورد مطالعه :كاركنان دانشگاه اصفهان

951-915

لیال مقتدايی

بررسي رابطۀ گونههاي هويت جمعي با مصرف گونههاي موسيقيايي نمونۀ مورد مطالعه :دانشدجويان

911-951

دانشگاه ياسوج
آرمان حیدري؛ مريم مختاري؛ احسان خانمحمدي



ب ررسي ميزان پذيرش اجتماعي استفاده از دوچرخه در سطح كالنشهرها ،مطالعده مدوردي :كالنشدهر
تهران
محسن عسكري؛ محمود رحیمی

316-915

