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 موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعيصاحب امتياز : 
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 اعضای هيئت تحريريه
استاد  ،یاجتماع یهاشبکه یشناس)جامعه یسوسن باستانشناسی توسعه، دانشيار دانشگاه تهران(، جاجرمی )جامعهايمانیحسين 

 یشناس)جامعه یدانشگاه تهران(، محمدجواد زاهد اريدانش ،یخيتار یشناس)جامعه گانهيیدانشگاه الزهرا(، محمدرضا جواد
-صادق صالحی )جامعه زن و خانواده، استاد دانشگاه الزهرا(، یشناس)جامعه یريسف جهينور(، خداميدانشگاه پ استادتوسعه، 

 شناسی مسائل اجتماعی، استاد دانشگاه تبريز(،زاده )جامعهشناسی محيط زيست، دانشيار دانشگاه مازندران(، محمد عباس
، استاد دانشگاه و توسعه یاقتصادشناسی معهوحيد قاسمی )جادانشگاه تهران(،  اريتوسعه، دانش یشناس)جامعه یغالمرضا غفار

دانشگاه  اريدانش ،یشهر یشناس)جامعه ی(، اسداهلل نقدرازيدانشگاه ش استاد ن،يد یشناسموحدمجد )جامعه ديمجاصفهان(، 
 دانشگاه تهران( اريدانش ،یمسائل اجتماع یشناس)جامعه یهاشم اءيدضيهمدان(، س

 معصومه پورحجازی :ءآرا صفحه         گروه انتشاراتی چکاد: ويراستار

کمسيون نشريات وزارت علوم تحقيقات و  21/8/92مورخ  197523/18/3اين فصلنامه مطابق مجوز شماره 
 فناوری، موفق به دريافت رتبه علمی ـ پژوهشی شده است.

 شود.استنادی کشور، نمايه میها ( و ديگر پايگاهISCمقاالت اين فصلنامه در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )

 داوران اين شماره
بهار )دانشگاه تهران(، محمدرضا  ی)دانشگاه اهواز(، مهر یبوداق یفرد )دانشگاه تهران(، عل یاعتماد یدمهديس
(، اعظم راودراد نور اميپ دانشگاه) دانش پروانه ،(گلستان دانشگاه) فر )دانشگاه تهران(، غالمرضا خوش گانهي یجواد

)دانشگاه  یسلطان دي(، سعنور امي)دانشگاه پ یزاهد حمدجوادرستگار )دانشگاه هرمزگان(، م اسري)دانشگاه تهران(، 
 ی)دانشگاه تهران، محمدعل پور یعل ني(، پروزيانشگاه تبرد) زاده )دانشگاه تهران(، محمد عباس یانيش حهي(، ملهياروم

 مرکز) زاده ی)دانشگاه مشهد(، منصوره مهد یمحمد ني(، فردیو سالمت اجتماع یستي)دانشگاه علوم بهز یمحمد
 )دانشگاه گلستان( ینجف اکبر یکشور(، عل یعلم استيس
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 دانشکده علوم اجتماعی
 سسه مطالعات و تحقيقات اجتماعیوم

 در ایران فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعی
 1401تابستان  ، 2ره شمايازدهم،  هدور



 فهرست مطالب 

 
 جهانی در ایران پساجنگ سیاست اشیای

 صفتکوشا گرجی
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مصرف انرژی خانگی )مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزۀ  شناختی مؤثر برشناسایی عوامل جامعه

 انرژی در ایران(

 اصغر فیروزجائیان، غالمرضا حیدری الهه سادات اکبرنیا، صادق صالحی، علی
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وگوی سایت اینترنتی  تاالر گفت»زنان و برساخت روابط زناشویی در فضای مجازی مطالعۀ موردی 

 «نی سایت نی

 نژاد اضیمهسا تیزچنگ، مریم ق
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 خواه و بازنمایی طبقات اجتماعی در سینمای ایران گفتمان عدالت

 احسان آقابابایی، محمدتقی فروتن
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المللی )روایتگری ایران در برجام  های جهانی ارتباطی )توییتر( ظرفیتی برای تقویت سرمایۀ اجتماعی بین شبکه

 در مقطع خروج آمریکا برای تقویت سرمایۀ اجتماعی(

 زهرا نژادبهرام، نازنین ملکیان، سروناز تربتی
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 تفاوتی اجتماعی تحلیل عوامل مؤثر بر نحوۀ مواجهۀ افراد با بیماری کرونا با تأکید بر دینداری و بی

 بهنام لطفی خاچکی، طاهره لطفی خاچکی
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 ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری پایدار اجتماعی قوم ترکمن

 اهرنجانیمقصودی،  نازلی محمدیابوالقاسم میرا،  منیژه 
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 شناختی فرسودگی تحصیلی دانشجویان )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز( مطالعۀ جامعه

 زاده، مرضیه ساعی اقدم، محمد عباسمحمدباقر علیزاده
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 های روشنفکری دینی ایران معاصر در سالمت اجتماعی افراد جامعه ایستارهای گفتمان

 نوربخش، میکائیل رسولزادهیونس 
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ها و کمیتۀ  های سرمایۀ اجتماعی )مطالعۀ موردی: خیریه بررسی ارتباط تعامالت نهادی و شاخص

 امداد امام خمینی )ره( در ایران(

 زادگان، میرطاهر موسوی، حسن رفیعی فر، شهناز صداقت ناصر پایانی

541 

 


