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فهرست



ميزان دينداري و ارتباط آن با استفاده از شبکههاي اجتمااعي اينترنتاي (ماورد ماالعاه :دانشاجويان

66-6

دانشگاه ياسوج)



اصغر میرفردي؛ مريم مختاري؛ عبداهلل ولی نژاد

تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقش ميانجي :جوّ اخالقي سازماني (ماورد ماالعاه:

93-61

سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان)



علی نصراصفهانی؛ زينب امیري؛ مجتبی فرخی؛ محسن سیفی

بررسي راباۀ بين رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط كار با سارمايۀ اجتمااعي (ماالعاۀ ماوردي:

34-95

كاركنان بانك كشاورزي استان همدان)



سیروس قنبري؛ پرويز نويدي

بدنبيني؛ كاربست رويکرد گفتمان تاريخي رُوث وُداک در تحليل مستند «دماغ به سبك ايراني»

17-33

آرش حسن پور؛ علی ربانی خوراسگانی





نقش قوميت در رفتار انتخاباتي اجتماعات چندقوميتي (مورد ماالعه :شهرستان بجنورد)

37-16

حسین اکبري؛ روح اله فخاري

بررسي راباۀ بين ابعاد خودكارآمدي فرزندان با سرمايههاي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي خانواده

663-36

مريم درفشان؛ فريده يوسفی

تأثير سرمايۀ اجتماعي بر وضعيت حضور كارآفرينان شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان در فعاليتهاي

624-665

اقتصادي



رزيتا مويدفر؛ نعمت اهلل اکبري؛ محبوبه محمودزاده

رويکردي جامعهشناختي به جنبش اجتماعي سياهان در امريکا ( تحليل ريشهها ،روندها و پيامدها)

636-623

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدي



بررسي راباۀ ميان استيفاي حقوق شهروندي با نوع مشاركت سياسي در شهر اصفهان

662-631

نجات محمدي فر؛ امیرمسعود شهرا نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی



عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي باتأكيدبر هوش اجتماعي و سالمت اجتماعي (ماالعاۀ ماوردي :شاهر

614-669

كرمانشاه)
بهزاد حكیمی نیا؛ زنده ياد نصراهلل پورافكاري؛ داريوش غفاري



تحليل جامعه شناختي وضعيّت شهروندي فرهنگي (ماالعه موردي :شهروندان تنکابن)
احمد بخارايی؛ محمد حسن شربتیان؛ لیال کبیري

266-613

