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بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي م ؤثر بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندساازي

64-5

يارانهها (مطالعه موردي :شهر اصفهان)
نعمت اهلل اکبري؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جالئی



بررسي رابطه گرايش ديگرخواهانه و اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي ،مورد مطالعه ساكنان

64-62

 51سال به باالي شهر ياسوج
اصغر میرفردي؛ حكیم احمدي قارنائی



ب ررسي تأثير سکوت سازماني بر كاهش كار تيمي و عملکرد سازماني بر اساس كارت امتيازي متوازن

46-62

)(BSCمطالعه موردي :كاركنان دانشگاه رازي كرمانشاه
سیروس قنبري؛ رقیه بهشتی راد



انسجام ،آمادگي براي تغيير ،سازمان ،بانك

21-45

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشريفی



مطالعه چگونگي نگرش دانشجويان به دين (مدلي بار اسااس نیرياه زميناهاي ) GTماورد مطالعاه:

31-23

دانشجويان دانشگاه اصفهان



میالد ناصري؛ فرزانه کاوه؛ علی ربانی خوراسگانی

ت بيين ارتباط حمايت اجتماعي ادراک شده با كيفيت زندگي با نقش ميانجي اساترس ادراک شاده در

554-33

زنان سرپرست خانوار شهر سنندج



فخرالسادات نصیري؛ شوبو عبدالملكی

عوامل مؤثر بر تضاد نقشهاي زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگي در شهر همدان

596-552

اسماعیل باللی؛ زهره بختیاري سفر؛ اکر محمدي؛ حسین محققی




زمينههاي اجتماعي حسادت در تعامالت روزمره؛ مطالعه كيفي دانشجويان دانشگاه يزد

516-599

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدي مدنی؛ کاوه شكوهی فر

بررسی تغییرات ساخت اجتماعی (ساخت رابطه اي) :مطالعه جامعوه شوناختی پیونودهاي شوبكه اي بوازار

526-519

تهران
مژگان حسینی قمی



بررسي تأثير سالمت اجتماعي بر رضايت شغلي (مورد مطالعه :كاركنان كارخانه گلسان بافات شاهر
تبريز)
توکل آقاياري هیر؛ طاهره وفايی اقد

536-525

