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فهرست
بررسي عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلي -خانوادگي زنان با تأكيد برمتغيرهاي شغلي و سازماني

66-6

سیدعلیرضا افشانی؛ لیدا هاتفی راد

بازنمايي كاالييشدن احساسات در روابط اجتماعي (مورد مطالعه :فيلم سينمايي آرايش غليظ)

93-63

احسان آقابابايی؛ مسعود کیانپور



بررسي تأثير مؤلفههاي سرمايۀ اجتماعي در عملکرد شركتهاي تعاوني كشاورزي و صنعتي شهرستان

25-96

بوير احمد
اصغر میرفردي؛ سیروس احمدي؛ جعفر رستمی




تحليل تنبلي دانشگاهي بهمثابه تنبلي اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه مازندران

03-29

علی اصغر فیروزجائیان؛ پرويز شريفی

بررسي رابطۀ بازتوليد فرهنگي و طبقۀ اجتماعي با تأكيد برر تقرديرگرايي (سرپرسرتان خرانوار شرهر

39-06

اصفهان)



احمد مؤذنی؛ علی بهشتی دوست

رابطۀ مهارت هاي زندگي اجتماعي با مؤلفه هاي آموزش سياسي دانشجويان مطالعۀ موردي :دانشرگاه

665-32

شهيد باهنر كرمان






اصغر سلطانی؛ حسین معین آبادي

نقش اهمالكاري شغلي در عدالت سازماني ادراکشده مطالعۀ موردي كاركنان دانشگاه پيامنور همدان

655-669

عباس خاکپور؛ میترا قلیپور

اعتماد در تعامالت اجتماعي ،يك مطالعۀ تجربي آزمايشگاهي

696-659

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ سمانه امیري؛ غالمرضا صديق اورعی

داللتهاي معنايي فراغت در ميان شهروندان شهر اصفهان (يك پژوهش كيفي)

629-693

ياسر رستگار؛ محمدتقی ايمان؛ مريم سروش؛ سعید ابراهیمی

تحليل فضايي عوامل اجتماعي و فرهنگي پيشران و مانع آمايش و توسعۀ منطقهاي در استان خراسران

605-622

شمالي
خدر فرجی راد؛ غالمرضا کاظمیان



مطالعۀ كيفي نگرش و ادراكات زنان از بدن با تأكيد بر جراحيهاي زيبايي
افسانه قاسمی

639-609

