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يهای دموگرافيک خانواده معاصر پاره ای ويژگ 1
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 )دانشگاه تربيت مدرس(

 خرداد

1838 

 8جلد

 11شماره
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 تحليل جامعه شناختی فرهنگ اعتماد  12

    درجهان مجازی
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 33آذر 11 سکينه حيدرپور مرند دانشگاه  دانشجويان بررسی بيگانگی  تحصيلی دربين  2

 1820تير18 سميه حدادي بررسی مقايسه اي سرمايه اجتماعي درجهان مجازي و واقعي 8

 1820خرداد 1 محيا شعيبي بررسی رابطه ميان الگوي كاربري اينترنت وهويت ملي 8
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 20اسفند 22 علي موسوي انسجام زندگي زناشويي بررسی رابطه ميان موبايل و 6

 1820دی  12 فرشاد جمالي جامعه پذيري مدرسه ايوموبايل استفاده از رابطه بررسی  7

 21فروردين  جوادقرباني رابطه ميان مصرف  فرهنگي و انگيزه پيشرفت دردانشجويان بررسی 3
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