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فهرست
فراتحليل رابطۀ سرمايۀ فرهنگي و سبك زندگي

22-9

محسن نیازي؛ هادي افرا؛ اعظم نژادي؛ ايوب سخايی

احساس شادماني و عوامل دانشگاهي مؤثر بر آن (مورد مطالعه :دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان)

33-29

رضا همتی

بررسي رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و سالمت سازماني با ميانجيگري عزتنفس سازماني

83-31

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه اي؛ فرشید اشرفی سلیم کندي؛ زين العابدين درويشی




بررسي جمعيتشناختي و فرهنگي  -اجتماعي ترجيح جنسيتي در ايران

73-81

يعقوب فروتن؛ ربابه اشكاران

تبيين مؤلفههاي هويت اجتماعي دانشجويان براساس استفاده از برنامههاي پيامرسان موباايلي (ماورد

13-71

مطالعه :دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان)



مصطفی باقريان فر؛ علی سیادت؛ يعقوب لهرابی

بررسي تأثير تصوير بدن و مديريت بدن بر مشاركت ورزشي زنان استان ايالم

922-11

علی نوروزي؛ امیر ملكی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی



از مصرف پايي تا حسرت مصرف كاوشي زمينه مند از بسترهاي اجتماعي شکلگيري چشموهمچشمي

941-923

در خريد و مصرف بين زنان شهر مشهد




سعیده ابراهیمی نیا؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی

بازآفريني الگوي پيشايندها و پيامدهاي سکوت سازماني كاركنان مورد مطالعه :شهرداري اصفهان

911-947

محمد حسن تنهايی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبايی؛ احمد رضا اخوان صراف

مقايسۀ سرمايۀ فرهنگي بين دو گروه زنان با سابقۀ عملهاي جراحي زيبايي و بادون انجاام جراحاي

932-917

زيبايي در شهر رشت



کبري حاجی ابول لو؛ هدا حالج زاده؛ ابراهیم مسعودنیا

تحليل جامعه شناختي بازتعريف هويت اجتماعي زنان در پرتو تمايالت مصرفگرايانه ماورد مطالعاه:
زنان متولد دهههاي 12 ،82و  72شهر اصفهان
اسداله نقدي؛ ثريا معمار؛ مريم داستانی

223-933

