جامعهشناسيكاربردي
علمي – ژپوهشي
سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 9397

شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــی چاپی8002-5475 :
شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك8388- 373X :
مدير مسئول
دكتر سيدعلي هاشميان فر
دانشگاه اصفهان
j.hashemian@ltr.ui.ac.ir

کارشناس نشريه

سردبیر
دكتر علي رباني خوراسگاني
دانشگاه اصفهان
a.rabbani@ltr.ui.ac.ir

دبیران تخصصی

نيلوفر محمدطاهري

jas@res.ui.ac.ir
هیات تحريريه
دكتر آنتون اولنيك

دكتر علي رباني خوراسگاني

دانشگاه المنسو کانادا

دانشگاه اصفهان

دكتر راب شيلدز

دكتر سعيد زاهد زاهداني

دانشگاه آلبرتا کانادا

دانشگاه شیراز

دكتر امير عرفاني

دكتر محمود شارع پور

دانشگاه نی پی سینگ کانادا

دانشگاه مازندران

دكتر پدرام خسرونژاد

دكتر وحيد قاسمي

دانشگاه اندروز اسكاتلند

دانشگاه اصفهان

دكتر محمدتقي ايمان

دكتر موسي عنبري

دانشگاه شیراز

دانشگاه تهران

دكتر حسين بني فاطمه

دكتر بهجت يزدخواستي

دانشگاه تبريز

دانشگاه اصفهان

نشريه جامعهشناسی کاربردي بر اساس مجوز نامه شماره  64321مورخ  09/7/66کمیسیون نشريات وزارت علوو
تحقیقات و فناوري داراي درجه علمی – پژوهشی است.

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

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

پايگاه استنادي علو جهان اسال
ابسكو :میزبان پايگاههاي اطالعاتی
اولريخ :راهنماي بینالمللی نشريات ادواري

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

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

ايندکس کوپرنیكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

http://www.doaj.org

پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.ensani.ir

پايگاه تخصصی مجالت نور
گوگل پژوهشگر
سايت فاکتور :نمايه استنادي نشريات علمی
دانشگاهی با دسترسی آزاد
نمايه جهان علمی 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 جهانی وردکت
نمايه اينفوبیس

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزي ،معاونت پژوهش و
فناوري ،اداره انتشارات
کد پستی1672173226 :

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

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



فهرست
بررسي اثرات رقابت هاي درون گروهي بر توسعة محلي (مورد مطالعه :شهر زرنق در استان آذربايجان

91-9

شرقي)




موسی عنبري؛ مهدي ولی نسب

تحليل جامعه شناختي تأثير استفاده از فضاي مجازي بر فرهنگ شفاهي (موردمطالعه :شهر اصفهان)

04-99

ابراهیم انصاري؛ مسعود کیانپور؛ پري عطايی

الگوي ساختاري عوامل مؤثر بر درک ساكنان بومي نسبت به حمايت از توسعة پايدار گردشگگري در

66-09

مجموعة تختجمشيد



محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی

بررسي رابطة بين فرايند جامعه پذيري دانشگاهي بگا پايبنگدي بگه اخگالق پگژوه

(مگورد مطالعگه:

16-63

دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)



محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقد ؛ علی بوداقی

بررسي رابطه دسترسي به كاالهاي هنري و خدمات فرهنگي با سرمايه اجتماعي و ابعگاد آن (مطالعگه

946-17

شهروندان اصفهاني)
رضا اسماعیلی؛ سحر فائقی؛ بهمن باينگانی




گونهشناسي فرهنگ سياسي دانشجويان استان كردستان برپاية متغيرهاي اجتماعي  -فرهنگي

961-947

يعقوب احمدي؛ حسین محمدزاده؛ ابوبكر مجیدي

تبيين جامعهشناختي اثر نق هاي جنسيتي بر افسردگي باتأكيدبر مفهوم خودخاموشي

906-969

محمداسماعیل رياحی؛ زينب محمودآبادي




گونههاي مختلف ارزشهاي خانوادگي و همبستههاي اقتصادي اجتماعي آن در شهر تهران

966-907

فاطمه مديري

تحليل جامعه شناختي سالمت اجتماعي جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردي :جوانان  91تا 34

911-967

سال در شهرستان قاين)



محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ايمنی

بررسي نق

ميانجي دينداري در تحليل عوامل مؤثر بر مسئوليتپذيري اجتماعي دانشجويان

مهدي قاسمی؛ محمد بادسار؛ سهیال فتحی

646-919

