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پنج سال با راهبرد فرهنگ
نمایه موضوعی و الفبایی مقاالت 20 شماره منتشرشده

	

با	انتشار	شماره	20	در	زمستان	سال	گذشته،	فصلنامه		راهبرد	فرهنگ	پنج	ساله	شد.	
دست	اندرکاران	نشریه	در	این	مدت	تالش	داشتند	با	دقت	نظر	همه	جانبه	در	ابعاد	محتوایی	
و	ش��کلی	و	با	برقراری	ارتباط	گس��ترده	و	مؤثر	با	اس��اتید	و	پژوهشگران	حوزه	های	متنوع	
علوم	انسانی،	مجموعه	ای	وزین،	معتبر	و	خواندنی	فراهم	کنند.	در	این	راستا	به	نظر	می	رسد	
پایبن��دی	به	اصولی	مانند	ضابطه	گرایی،	کیفیت	گرایی،	احترام	به	مخاطب	و	دادن	فرصت	
مساوی	به	همه	رشته	های	مرتبط	و	به	همه	استان	ها،	جایگاه	نشریه	را	در	اذهان	مخاطبان	
به	تدریج	ارتقا	داده	و	س��رمایه	ای	از	اعتماد	ش��کل	گرفته	است.	از	این	رو	شکرگزار	خداوند	

بزرگیم	و	استمرار	لطف	و	یاری	او	را	برای	خدمتگزاری	بیشتر	خواهانیم.
در	این	مقطع،	مناسب	دیده	شد	تصویری	از	این	فعالیت	پنج	ساله	برای	عالقمندان	مهیا	
سازیم.	بدین	منظور	ابتدا	فهرست	مقاالت	20	شماره	منتشرشده	و	سپس	نمایه	موضوعی	
و	الفبای��ی	مق��االت	را	مالحظه	خواهید	نمود.	از	آنجا	که	برخی	از	مقاالت،	ذیل	دو	یا	س��ه	

موضوع	جای	می	گیرند،	بعضاً	تکرارهایی	به	چشم	می	خورد.	
در	فرصت	پیش		آمده،	خدمتگزاران	فصلنامه	آمادگی	کامل	خود	را	برای	پذیرش	نقدها	

و	پیشنهادهای	سازنده	اعالم	می	کنند.				

فهرست تفصيلي مقاالت
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الف. فهرست تفصيلي مقاالت
1

شماره 1*:
بررسي فراتحليلي محتواي كتاب هاي درسي در رابطه با ارزش هاي اسالمي ایراني/	ایراندخت	فیاض
فراتحليل مطالعات و تحقيقات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي جوانان/	نوروز	نیمروزي

تحّول در امر تربيت دیني دانش آموزان در نظام آموزش رسمي ایران/	سوسن	کشاورز
مؤلفه هاي قدرت نرم مدیریت جبهـه فرهنگي انقالب در برابر ناتوي فرهنگي غرب/	محمدعلي	برزنوني
بررسي وضعيت ارتباطي نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي/	محمدجواد	چیت	ساز،	احمد	قماشچي	

فرهنگ و مهنـدسي فرهنگ/	محمد	فوالدي	
آموزش پيش از دبستان )وضعيت موجود، كاستي ها، پيشنهادها و تدوین  سياست ها(/	حسین	زارع،	

اقدس	قشوني
	

شماره 2:
تمهيد مقدمه اي براي تدوین برنامه علم و پژوهش/	رضا	داوري	اردکاني	

سيطره مجاز در ساحت هویت تاریخي/	علي	اکبر	رشاد
رسالت آموزشي و تربيتي مراكز آموزشي/	علي	شریعتمداري

نسبت علم و فرهنگ/	حمید	پارسا	نیا
هم تأليفي در مقاالت ایراني و تأثير آن بر استناد به این مقاالت/	محمد	حسن	زاده،	

سولماز	بقایي،	عبد	الرضا	نوروزي	چاکلي
جهاني شدن، آموزش عالي و تحقيقات بنيادي/	طاهره	جاویدي	کالته	جعفر	آبادي،	

مرضیه	عالي
عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان همکاري اعضاي هيئت علمي/	حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستي،

ماکوان	اکملي
فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي/	علي	اصغر	فیروزجائیان

شماره 3:
معضله یا بحران هویت؟ بررسي و نقد گفتمان هاي هویتي التقاطي یا تركيبي/	حسین	کچویان،	

سید	حسین	شهرستاني
بازسازي علم مدرن و بازخواني علم دیني/	حمید	پارسانیا

*. شماره 1 فصلنامه راهبرد فرهنگ با عنوان »فرهنگ و علم« منتشر شده است.
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رویکـرد جامعه شناسـانۀ نظریـه  انتخـاب  عقالنـي: مقدمه اي بـر تغييـرات فرهنگـي و اجتماعي 
برنامه ریزي شده/	محمدرضا	جوادي	یگانه

نسل هاي ایکس، واي و زد و سياست گذاري فرهنگي در ایران/	مسعود	کوثري
بنيان هاي آرمان خواهي در فرهنگ سياسي ایرانيان/	مسعود	غفاري،	شهروز	شریعتي

فراتحليل مطالعات سرمایه اجتماعي در ایران/	امیر	سیاهپوش
نگرش هاي حوزویان و دانشگاهيان نسبت به یکدیگر/	اصغر	احمدي،	سیدعلیرضا	افشاني

شماره 4:
نقش روشنفکري دیني در عرفي شدن؛ منع یا تسهيل/	علي	رضا	شجاعي	زند

تحليل راهبردي مؤلفه هاي رشد خالقيت در نظام آموزش و پرورش كشور/	محمدعلي	کي	نژاد،	بابك	
نگاهداري

رسانه، پيام، مخاطب و انحصار؛ بازنمایي روند سلطه بر ابررسانه هاي جهان/	علیرضا	کاویاني
جایگاه روش در علم؛ تأملي انتقادي در باب ماهيت علم در فرهنگ جدید/	حسین	سوزنچي

بررسي آسيب شناسانه باورهاي غيرمنطقي دانشجویان/	ایراندخت	فیاض،	ژاله	کیاني
بررسي مؤلفه هاي فرهنگ سازماني با رویکرد آسيب شناسي فرهنگي/	مهدي	ابزري،	هادي	تیموري،	

محمدرضا	دلوي
موانع و راهکارهاي استقرار شهرهاي الکترونيکي در ایران/	علي	اصغر	کیا،	محسن	سلسله،	،	سیدرضا	

نقیب	السادات،	علي	سلسله

شماره 5:
     تأملي در باب بایسـته هاي تحول در علوم انسـاني: حركت به سـمت تحقق علوم انسـاني اسالمي/	

حسین	سوزنچي
ارزیابي و تحليل روش هاي شـناخت و سنجش فرهنگ سازماني/	برزو	فرهي	بوزنجاني،	محمدابراهیم	

سنجقي
رابطه سـبک هاي همسرگزیني با كيفيت و پایداري ازدواج/	علي	مظاهري،	منصوره	السادات	صادقي،	

ام	لیلي	نصرآبادي،	فاطمه	انصاري	نژاد،	مریم	عباسي
امنيت فرهنگي؛ مفهومي فراسوي امنيت ملي و امنيت انساني/	حسام	الدین	آشنا،	محمدصادق	اسمعیلي
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مدیریت دانش در بين اعضاي هيئت علمي/	عباس	خاک	پور،	محمد	

قهرماني،	محمدحسن	پرداختچي،	محمود	ابوالقاسمي
كاوشـي جامعه شـناختي در وضعيت خرافه گرایي دانشـجویان/	حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستي،	علي	

بابازاده	بائي،	سمانه	ابراهیمي

فهرست تفصيلي مقاالت
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شماره 6:
علم اسالمي/	آیت	اهلل	جوادي	آملي

علم دیني از منظر حکمت اسالمي/	حمید	پارسانیا
علم دیني به منزله مبنایي در باب نحوه تعامل علم و دین/	حسین	سوزنچي

هم آوایي ادیان در مصاف با فرایندهاي دگرگون ساز/	علیرضا	شجاعي	زند
حقيقت دین و جایگاه محقق دین از منظر پدیدارشناسي كالسيک/	حسین	کچویان،	قاسم	زائري

نظریه ها و آراء در باب نسبت علم و دین: مقدمه اي بر پژوهش درباره امکان  علم دیني/	محمدرضا	قائمي	نیك
نقشه راه  رادیکال  براي دستيابي به علم دیني/	حامد	حاجي	حیدري

شماره 7:
ده گام اصلي روش شـناختي در تحليل تبارشناسـانه فرهنگ )با اتکا به آراء ميشـل فوكو(/	حسین	

کچویان،	قاسم	زائري
امکان توليد علم اجتماعي  اسالمي/	مسعود	کوثري

هویت علم دیني از نگاه حکمت متعاليه/	حسن	مرادي
فرهنـگ سـازماني و موفقيت در جهـاد دانشـگاهي/	ابوالفضل	کزازي،	س��یدحبیب	اله	طباطبائیان،	

حمیدرضا	طیبي،	رضا	انصاري
نظام آموزشي و بازدهي آموزشي: مطالعه تطبيقي  كشور جهان/	زینب	فاطمي	امین،	مجید	فوالدیان
رابطـه عدالـت رویّه اي و توزیعي با رضایت از مزایا و نقش تعدیل كننده فرهنگ سـازمان/	محس��ن	

گل	پرور،	نفیسه	وکیلي
دانشجویان و معناي تحصيل/	علي	عیسي	زادگان،	محمد	حسني،	لیال	احمدیان

شماره 8-9:
اخالق داوري علمي/	احد	فرامرزقراملکي

مسئله ارجاع به معاصران در اخالق پژوهش/	سیدحسن	اسالمي
اخالق پژوهش به منزله یک دانش: جستجو در اضالع و هویت معرفتي اخالق پژوهش/	نسرین	بحریني
حریم خصوصي در پژوهش هاي معطوف به انسان بر مبناي آموزه هاي اسالمي/	لیال	افشار،	علي	نعمتي

منشور اخالقي پژوهش: استوار بر ارزش هاي اسالمي/	محمدحسن	قدردان	قراملکي
مباني و اصول اخالقي ارتباط استاد با دانشجو بر بنياد تحليل تطبيقي و نقد آراي فيلسوفان هستي/	

سعید	ضرغامي،	عادل	رمضاني
جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان/	مهدي	فیض،	مهدي	بهادري	نژاد
زوال كاركردهاي اخالقي دانشگاه در عصر سيطره سرمایه داري پيشرفته/	حجت	صفارحیدري
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اخالق حرفه اي در آموزش عالي: تأملي بر راهبرد هاي بهبود اسـتاندارد هاي اخالقي در آموزش هاي 
دانشگاهي/	نعمت	اله	عزیزي

بررسـي وضعيت اخالق آموزشـي اعضاي هيئت علمي دانشـگاه هاي دولتي شهر تهران/	حمیدرضا	
آراسته،	عبدالرحیم	نوه	ابراهیم،	علیرضا	مطلبي	فرد

شماره 10-11:
پيچيدگي  هاي فرهنگ و گونه شناسـي مطالعات آن در آموزش عالي: چارچوبي فرانظري و مفهومي/	

علي	نقي	امیري،	حسن	زارعي		متین،	محمدمهدي	ذوالفقارزاده
برساخت تفسيري تجربه زیسته خّيران مدرسه ساز/	ندا	رضوي	زاده،	احمد	محمدپور

الگـوي عملکرد شـوراهاي كميته انضباطي دانشـجویي: رویکردي داده بنيـاد/	میثم	لطیفي،	میثم	
چگین،	محسن	فرجي

كاوش مفهومي و نظري مهندسي اجتماعي/	نوروز	هاشم	زهي،	عباس	خلجي،	حجت	کاظمي
هنر به مثابه راهبرد فرهنگي در اندیشه فارابي/	نادیا	مفتوني

مدل اثرگذاري فرهنگ ملي بر كار تيمي در ایران/	محمدس��عید	تس��لیمي،	علي	اکبر	فرهنگي،	حسن	
عابدي	جعفري،	فیروز	رازنهان

نقش اخالقي هنر در تعالي فرهنگي/	حسن	بلخاري
مدل علّي تعيين اثرات ویژگي  هاي شخصي بر كارآفریني/	حسنعلي	آقاجاني،	سیدعلي	اکبر	حسین	زاده	

اطاقسرا
بررسي وضعيت هوش اخالقي دانشجویان/	حمیدرضا	آراسته،	مصطفي	عزیزي	شمامي،	علي	جعفري	راد،	

زهره	محمدي	جوزاني
منطق گرایي در امثال و حکم فارسي/	جمیله	فاطمي

شماره 12-13:
درباره فلسفه فرهنگ/	علي	اکبر	رشاد

گامي براي بهره گيري از محتواي دین اسالم در پژوهش  دینداري/	احمد	فضائلي
برازش تجربي مدل هاي مفهومي ساختاري از دینداري/	محّمدرضا	طالبان

كاوش نظري در كرسي هاي آزاداندیشي/	حامد	حاجي	حیدري،	محمد	مالعباسي
مطالعـه تحليلـي نهضت معنویت گرایي و ارائه رویکردي براي آمـوزش عالي معنویت گرا: رویکردي 

اخالق بنيان/	مسعود	صفایي	مقدم
بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ایران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها/	محمدرضا	جوادي	یگانه،	

زینب	فاطمي	امین،	مجید	فوالدیان

فهرست تفصيلي مقاالت
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سنجش رابطه جامعه پذیري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي دانشجویان/	امیر	رستگار	خالد
بررسي تأثير سرمایه اقتصادي بر شادي جوانان/	حمید	دهقاني،	فاطمه	اکبرزاده،	غالمرضا	خوش	فر،	

رسول	رباني
نقش مکانيزم هاي توانمندساز سازماني در استقرار فرآیندهاي مدیریت دانش/	محمود	ابوالقاسمي،	

صالح	رشید	حاجي	خواجه	لو،	سیدمحمد	احمدي
بررسي فرهنگ سازماني شوراي فرهنگي اجتماعي زنان/	حامد	مخبردزفولي،	غالمرضا	عباسي

شماره 14-15:
نسـبت »خود- دیگري« درگفتمان دعاي شـيعي: پيوند الهيات اجتماعي و فلسـفه اجتماعي دعا/	

سیدمحمود	نجاتي	حسیني
پدیدارشناسي تجربي معناي مرگ: بررسي موردي زنان شهر مشهد/	علي	یوسفي،	ملیحه	تابعي

مقایسه تجربي سنجه دینداري برگرفته از مدل ام. آر. پي. آي. با دو سنجه متداول دیگر/	ابوالفضل	
ذوالفقاري،	صبورا	امین	فر

سنخ شناسي مطالعات فرهنگ سازماني/	عباس	خاکپور
ویژگي هـاي بنيادین شـکوفایي تمدن اسـالمي: تلفيقي بـودن و وحدت فرهنگـي/	جبار	رحماني،	

محمدرضا	جعفرآقایي
رویکردي انتقادي به پایان نامه هاي جامعه شناسي در ایران/	امیرحسین	خان	دیزجي

ارائه مبنا و چارچوبي براي تدوین نظام كنترل راهبردي نقشـه جامع علمي كشـور/	مهدي	فاتح	راد،	
روح	اهلل	ایزدخواه،	مهدي	روح	اللهي

به سوي پارادایمي جدید از علم: تأملي انتقادي در باب ماهيت فراعلمي الگوي دوم توليد علم/	صالح	
رشید	حاجي	خواجه	لو،	ابوذر	حسامپور

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالع رساني براي آگاه سازي تسهيل گران روستایي/	منصور	شاه	ولي،	
حمیده	ملك	سعیدي

بازنمایي فرهنگ كار در كتاب هاي داستاني كودكان/	علي	انتظاري،	مرضیه	جدائیان

شماره 16:
جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبري/	سیدمسعود	جزایري

درآمدي بر مؤلفه هاي اساسي جنگ نرم/	داود	عامري
نظام بين المللي حقوق بشر و جنگ نرم	/	عباسعلي	کدخدائي،	نادر	ساعد

جنگ نرم، دموكراسي سازي آمریکایي و نظریه امپریاليسم فرهنگي/	فؤاد	ایزدي،	عباس	کاردان
طراحي الگوي ارزیابي نقش و كاركرد طبقه متوسـط در امنيت و جنگ نرم/	علي	عبداله	خاني
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جنگ نرم، فضاي سایبر و امنيت جمهوري اسالمي ایران/	مرتضي	نورمحمدي
رهيافت سطح شناختي در مطالعه اهداف جنگ نرم/	قاسم	علیدوستي

شماره 17-18:
مطالعه تطبيقي تجربه فرهنگي تربيت مدرس در ایران و آلمان/	عظیمه	سادات	خاکباز

محيط هاي یادگيري مجازي، امکاني براي كمک به بهبود فرهنگ یادگيري/	فرهاد	سراجي
تدوین »فلسـفه تربيتي اجتماع« متناسـب با فرهنگ اسـالمي و ایراني؛ پيش نياز تحول اساسي در 

نظام هاي تربيتي مدرن/	علیرضا	صادق	زاده	قمصري
ویژگي ها و ضرورت هاي تدوین برنامه درسي چندفرهنگي در ایران: بررسي چالش ها و ارائه راهبردها/	

علیرضا	صادقي
بازاندیشي مفهومي »پرورش تفکر« همچون بستر فرهنگي تحول نظام آموزشي بر بنياد نظریه انسان 

به منزله عامل/	سعید	ضرغامي،	نرگس	سجادیه،	یحیي	قائدي
هم خواني و هم افزایي سياسـت هاي كالن نظام آموزشـي ایران در راستاي توسعه فرهنگي/	محبوبه	

عارفي
جایگاه چندفرهنگي در آموزش مدرسه اي و آموزش عالي/	علیرضا	عراقیه،	کورش	فتحي	واجارگاه

ضرورت بازتعریف نقش عقل براي تحول در نظام آموزشي/	جمیله	علم	الهدي
رویکردهاي حاكم بر تغيير در نظام آموزش و برنامه درسـي ایران: از رویکرد مهندسـي تا رویکرد 

فرهنگي/	نعمت	اهلل	موسي	پور
فرهنگ خانواده: مبناي مغفول در ساماندهي تعامالت خانه و مدرسه/	محمود	مهرمحمدي

الزامات مدیریتي تحول بنيادین در آموزش و پرورش/	مهدي	نوید	ادهم

شماره 19:
كاستي هاي دانش روان شناسي در ایران/	مسعود	آذربایجاني

آسيب شناسي روش توسعه علوم انساني در ایران/	محمدتقي	ایمان،	احمد	کالته	ساداتي
آسيب شناسي رشته علوم سياسي در ایران/	سیدصادق	حقیقت

آسيب شناسي فلسفه/	عبدالحسین	خسروپناه
پارادایم هاي سـه گانه اثبات گرایي، تفسيري و هرمنوتيک در مطالعات مدیریت و سازمان/	ابوالفضل	

گائیني،	امیر	حسین	زاده
امکان اسالمي سازي و بومي سازي برنامه درسي رشته علوم تربيتي/	محمود	نوذري

آسيب شناسي رشته حقوق در ایران/	سیدحسن	وحدتي	شبیري

فهرست تفصيلي مقاالت
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شماره 20:
بازنمایي غرب در گفتمان اسالِم احياشده/	حسین	کچویان،	قاسم	زائري

بررسي دالیل مخالفت با علم دیني/	سیدمحمدتقي	موحدابطحي
رابطه بين جهت گيري مذهبي دروني و رفتار هاي سـالمت جسـمي، رواني و معنوي و نقش واسـطه اي ارزیابي 

چالش برانگيز بودن/	رحیم	بدري	َگرَگري،	ابوالفضل	فرید

رابطه كمال گرایي ، اسـترس ادراك شـده و حمایت اجتماعي با فرسـودگي تحصيلي/	ناصر	بهروزي،	
منیجه	شهني	ییالق،	سیدمهدي	پورسید

جایگاه آموزش در برنامه هاي علم و فناوري كشور هاي منتخب جهان/	سوسن	قهرماني	قاجار،	حسین	
محمدي	دوستدار،	ابوالفضل	رنجبرنوعي

اثر همدلي فرهنگي، ابتکار اجتماعي و قوم گرایي بر هوش فرهنگي/	یعقوب	احمدي،	وحید	قاسمي
تأملي بر خرده فرهنگ جوانان: مطالعه اي درباره ماشين راني نمایشـي جوانان شـهر رشـت/	فردین	

علیخواه،	متین	پورجعفري
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آموزش عالي

اخالق	حرفه	اي	در	آموزش	عالی:	تأملی	بر	راهبرد	هاي	
9-8نعمت	اله	عزیزيبهبود	استاندارد	هاي	اخالقی	در	آموزش	هاي	دانشگاهی	

امکان	اسالمي	سازي	و	بومي	سازي	برنامه	درسي	رشته	
19محمود	نوذريعلوم	تربیتي	

ایراندخت	فیاضبررسي	آسیب	شناسانه	باورهاي	غیرمنطقي	دانشجویان	
4ژاله	کیاني

بررس��ي	وضعیت	ارتباطي	نظ��ام	آموزش	و	پرورش	و	
آموزش	عالي	

محمدجواد	چیت	ساز
1احمد	قماشچي

بررسي	وضعیت	هوش	اخالقي	دانشجویان	

حمیدرضا	آراسته
مصطفي	عزیزي	شمامي

علي	جعفري	راد
زهره	محمدي	جوزاني

10-11

پیچیدگي	هاي	فرهنگ	و	گونه	شناسي	مطالعات	آن	در	
آموزش	عالي:	چارچوبي	فرانظري	و	مفهومي	

علي	نقي	امیري
حسن	زارعي	متین

محمدمهدي	ذوالفقارزاده
10-11

جایگاه	چندفرهنگي	در	آموزش	مدرسه	اي	و	آموزش	
عالي	

علیرضا	عراقیه
18-17کورش	فتحي	واجارگاه

جهاني	شدن،	آموزش	عالي	و	تحقیقات	بنیادي	
طاهره	جاویدي	کالته	

جعفر	آبادي
مرضیه	عالي

2

دانشجویان	و	معناي	تحصیل	
علي	عیسي	زادگان

محمد	حسني
لیال	احمدیان

7

رابطه	کمال	گرایي،	اس��ترس	ادراک	ش��ده	و	حمایت	
اجتماعي	با	فرسودگي	تحصیلي	

ناصر	بهروزي
منیجه	شهني	ییالق
سیدمهدي	پورسید

20

رویکرده��اي	حاکم	بر	تغییر	در	نظام	آموزش	و	برنامه	
18-17نعمت	اله	موسي	پوردرسي	ایران:	از	رویکرد	مهندسي	تا	رویکرد	فرهنگي	

رویکردي	انتقادي	به	پایان	نامه	هاي	جامعه	شناس��ي	
15-14امیرحسین	خان	دیزجيدر	ایران	

زوال	کارکردهاي	اخالقي	دانش��گاه	در	عصر	س��یطره	
9-8حجت	صفارحیدريسرمایه	داري	پیشرفته	

نمايه موضوعي مقاالت
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آموزش عالي

س��نجش	رابطه	جامعه	پذیري	در	دانشگاه	با	انگیزش	
13-12امیر	رستگار	خالدتحصیلي	دانشجویان	

ض��رورت	بازتعریف	نقش	عقل	ب��راي	تحول	در	نظام	
18-17جمیله	علم	الهديآموزشي	

عوامل	اجتماعي	مؤثر	بر	میزان	همکاري	اعضاي	هیئت	
علمي	)مطالعه	موردي	دانشگاه	کردستان(	

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستي
2ماکوان	اکملي

کاوش��ی	جامعه	ش��ناختی	در	وضعیت	خرافه	گرایي	
دانشجویان	

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
علی	بابازاده	بائی
سمانه	ابراهیمی

5

الگوي	عملکرد	شوراهاي	کمیته	انضباطي	دانشجو	ي:	
رویکردي	داده	بنیاد	

میثم	لطیفي
میثم	چگین

محسن	فرجي
10-11

مطالع��ه	تطبیقي	تجربه	فرهنگ��ي	تربیت	مدرس	در	
18-17عظیمه	سادات	خاکبازایران	و	آلمان	

نظام	آموزش��ی	و	بازدهی	آموزش��ی:	مطالعه	تطبیقی	
70	کشور	جهان	

زینب	فاطمي	امین
7مجید	فوالدیان

هم	خواني	و	هم	افزایي	سیاست	هاي	کالن	نظام	آموزشي	
18-17محبوبه	عارفيایران	در	راستاي	توسعه	فرهنگي	

ویژگي	ه��ا	و	ضرورت	ه��اي	تدوی��ن	برنام��ه	درس��ي	
چندفرهنگ��ي	در	ای��ران:	بررس��ي	چالش	ه��ا	و	ارائه	

راهبردها	
18-17علیرضا	صادقي

آموزش و 
پرورش

آموزش	پیش	از	دبستان	)وضعیت	موجود،	کاستي	ها،	
پیشنهادها	و	تدوین		سیاست	ها(	

حسین	زارع
1اقدس	قشوني

علي	انتظاريبازنمایي	فرهنگ	کار	در	کتاب	هاي	داستاني	کودکان	
15-14مرضیه	جدائیان

بررسي	فراتحلیلي	محتواي	کتاب	هاي	درسي	دررابطه	
1ایراندخت	فیاضبا	ارزش	هاي	اسالمي	ایراني	

بررس��ي	وضعیت	ارتباطي	نظ��ام	آموزش	و	پرورش	و	
آموزش	عالي	

محمدجواد	چیت	ساز
1احمد	قماشچي

تحلی��ل	راهبردي	مؤلفه	هاي	رش��د	خالقیت	در	نظام	
آموزش	و	پرورش	کشور	

بابك	نگاهداري
4محمدعلي	کي	نژاد

تح��ول	در	ام��ر	تربیت	دیني	دانش	آم��وزان	در	نظام	
1سوسن	کشاورزآموزش	رسمي	ایران	
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آموزش و 
پرورش

تدوین	»فلسفه	تربیتي	اجتماع	«	متناسب	با	فرهنگ	
اسالمي	و	ایراني؛	پیش	نیاز	تحول	اساسي	در	نظام	هاي	

تربیتي	مدرن	
18-17علیرضا	صادق	زاده	قمصري

جایگاه	چندفرهنگي	در	آموزش	مدرسه	اي	و	آموزش	
عالي	

علیرضا	عراقیه
18-17کورش	فتحي	واجارگاه

رابطه	کمال	گرایي،	اس��ترس	ادراک	ش��ده	و	حمایت	
اجتماعي	با	فرسودگي	تحصیلي	

ناصر	بهروزي
منیجه	شهني	ییالق
سیدمهدي	پورسید

20

2علي	شریعتمداريرسالت	آموزشي	و	تربیتي	مراکز	آموزشي	

رویکرده��اي	حاکم	بر	تغییر	در	نظام	آموزش	و	برنامه	
18-17نعمت	اله	موسي	پوردرسي	ایران:	از	رویکرد	مهندسي	تا	رویکرد	فرهنگي	

18-17مهدي	نوید	ادهمالزامات	مدیریتي	تحول	بنیادین	در	آموزش	و	پرورش	

ض��رورت	بازتعریف	نقش	عقل	ب��راي	تحول	در	نظام	
18-17جمیله	علم	الهديآموزشي	

فرهنگ	خانواده:	مبناي	مغفول	در	ساماندهي	تعامالت	
18-17محمود	مهرمحمديخانه	و	مدرسه	

نظام	آموزش��ی	و	بازدهی	آموزش��ی:	مطالعه	تطبیقی	
70	کشور	جهان	

زینب	فاطمي	امین
7مجید	فوالدیان

هم	خواني	و	هم	افزایي	سیاست	هاي	کالن	نظام	آموزشي	
18-17محبوبه	عارفيایران	در	راستاي	توسعه	فرهنگي	

ویژگي	ه��ا	و	ضرورت	ه��اي	تدوی��ن	برنام��ه	درس��ي	
چندفرهنگ��ي	در	ای��ران:	بررس��ي	چالش	ه��ا	و	ارائه	

راهبردها	
18-17علیرضا	صادقي

اخالق 
پژوهش

اخالق	پژوهش	به	منزله	یك	دانش:	جستجو	در	اضالع	
9-8نسرین	بحرینيو	هویت	معرفتی	اخالق	پژوهش	

حریم	خصوصی	در	پژوهش	هاي	معطوف	به	انسان	بر	
مبنای	آموزه	هاي	اسالمی	

لیال	افشار
9-8علي	نعمتي

9-8سیدحسن	اسالميمسئله	ارجاع	به	معاصران	در	اخالق	پژوهش	

9-8محمدحسن	قدردان	قراملکيمنشور	اخالقی	پژوهش:	استوار	بر	ارزش	هاي	اسالمی	

اخالق 
حرفه اي

اخالق	حرفه	اي	در	آموزش	عالی:	تأملی	بر	راهبرد	هاي	
9-8نعمت	اله	عزیزيبهبود	استاندارد	هاي	اخالقی	در	آموزش	هاي	دانشگاهی	

نمايه موضوعي مقاالت
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اخالق 
حرفه اي

جایگاه	اخالق	مهندس��ی	در	شایستگی	هاي	حرفه	اي	
مهندسان	

مهدی	فیض
9-8مهدی	بهادری	نژاد

الگوي	عملکرد	شوراهاي	کمیته	انضباطي	دانشجو	ي:	
رویکردي	داده	بنیاد	

میثم	لطیفي
میثم	چگین

محسن	فرجي
10-11

اخالق علمي

9-8احد	فرامرزقراملکياخالق	داوري	علمي	

20سیدمحمدتقي	موحدابطحيبررسي	دالیل	مخالفت	با	علم	دیني	

بررسی	وضعیت	اخالق	آموزشی	اعضای	هیئت	علمی	
دانشگاه	هاي	دولتی	شهر	تهران

حمیدرضا	آراسته
عبدالرحیم	نوه	ابراهیم

علیرضا	مطلبیفرد
8-9

زوال	کارکردهاي	اخالقي	دانش��گاه	در	عصر	س��یطره	
9-8حجت	صفارحیدريسرمایه	داري

حامد	حاجي	حیدريکاوش	نظري	در	کرسي	هاي	آزاداندیشي	
13-12محمد	مالعباسي

مبانی	و	اصول	اخالقی	ارتباط	استاد	با	دانشجو	بر	بنیاد	
تحلیل	تطبیقی	و	نقد	آرای	فیلسوفان	هستی	

سعید	ضرغامي
9-8عادل	رمضاني

مطالعه	تحلیلي	نهضت	معنویت	گرایي	و	ارائه	رویکردي	
13-12مسعود	صفایي	مقدمبراي	آموزش	عالي	معنویت	گرا:	رویکردي	اخالق	بنیان	

رسانه،	پیام،	مخاطب	و	انحصار؛	بازنمایي	روند	سلطه	افکار عمومي
4علیرضا	کاویانيبر	ابررسانه	هاي	جهان	

امنيت 
فرهنگي

امنی��ت	فرهنگ��ي؛	مفهومي	فراس��وي	امنیت	ملي	و	
امنیت	انساني	

حسام	الدین	آشنا
5محمدصادق	اسمعیلي

انتخاب 
عقالني

رویک��رد	جامع��ه	شناس��انة	نظریه	انتخ��اب	عقالني:	
مقدم��ه	اي	ب��ر	تغییرات	فرهنگ��ی	و	اجتماعی	برنامه	

ریزی	شده	
3محمدرضا	جوادي	یگانه

پرورش تفکر
بازاندیش��ي	مفهومي	»پرورش	تفکر	«	همچون	بستر	
فرهنگي	تحول	نظام	آموزش��ي	بر	بنیاد	نظریه	انسان	

به	منزله	عامل	

سعید	ضرغامي
نرگس	سجادیه
یحیي	قائدي

17-18

تجاري شدن 
علم

به	سوي	پارادایمي	جدید	از	علم:	تأملي	انتقادي	در	باب	
ماهیت	فراعلمي	الگوي	دوم	تولید	علم	

صالح	رشید	حاجي	خواجه	لو
15-14ابوذر	حسامپور

تحليل 
فرهنگ

ده	گام	اصلی	روش	ش��ناختی	در	تحلیل	تبارشناسانه	
فرهنگ	)با	اتکا	به	آراء	میشل	فوکو(	

حسین	کچویان
7قاسم	زائري
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تحول 
فرهنگي

بازاندیش��ي	مفهومي	»پرورش	تفکر«	همچون	بستر	
فرهنگي	تحول	نظام	آموزش��ي	بر	بنیاد	نظریه	انسان	

به	منزله	عامل	

سعید	ضرغامي
نرگس	سجادیه
یحیي	قائدي

17-18

نسل	هاي	ایکس،	وای	و	زد	و	سیاست	گذاری	فرهنگی	تفاوت نسلي
3مسعود	کوثریدر	ایران	

تمدن 
اسالمي

ویژگي	هاي	بنیادین	شکوفایي	تمدن	اسالمي:	تلفیقي	
بودن	و	وحدت	فرهنگي	

جبار	رحماني
15-14محمدرضا	جعفرآقایي

تنبلي 
اجتماعي

بررسي	تطبیقي	شاخص	تنبلي	در	ایران	و	کشورهاي	
جهان	و	برخي	راه	حل	ها	

محمدرضا	جوادي	یگانه
زینب	فاطمي	امین

مجید	فوالدیان
12-13

تنوع 
فرهنگي

اث��ر	همدلي	فرهنگي،	ابتکار	اجتماعي	و	قوم	گرایي	بر	
هوش	فرهنگي	

یعقوب	احمدي
20وحید	قاسمي

تأملي	بر	خ��رده	فرهنگ	جوان��ان:	مطالعه	اي	درباره	
ماشین	راني	نمایشي	جوانان	شهر	رشت	

فردین	علیخواه
20متین	پورجعفري

مدل	اثرگذاري	فرهنگ	ملي	بر	کار	تیمي	در	ایران	جمع گرایي

محمدسعید	تسلیمي
علي	اکبر	فرهنگي

حسن	عابدي	جعفري
فیروز	رازنهان

10-11

جنگ نرم

16سیدمسعود	جزایريجنگ	نرم	از	دیدگاه	مقام	معظم	رهبري	

جنگ	ن��رم،	دموکراسي	س��ازي	آمریکای��ي	و	نظریه	
امپریالیسم	فرهنگي	

فؤاد	ایزدي
16عباس	کاردان

جنگ	نرم،	فضاي	س��ایبر	و	امنیت	جمهوري	اسالمي	
16مرتضي	نورمحمديایران	

16داود	عامريدرآمدي	بر	مؤلفه	هاي	اساسي	جنگ	نرم	

رسانه،	پیام،	مخاطب	و	انحصار؛	بازنمایي	روند	سلطه	
4علیرضا	کاویانيبر	ابررسانه	هاي	جهان	

16قاسم	علیدوستيرهیافت	سطح	شناختي	در	مطالعه	اهداف	جنگ	نرم	

طراحي	الگوي	ارزیابي	نقش	و	کارکرد	طبقه	متوسط	
16علي	عبداله	خانيدر	امنیت	و	جنگ	نرم

مؤلفه	هاي	قدرت	نرم	مدیریت	جبه�ه	فرهنگي	انقالب	
1محمدعلي	برزنونيدر	برابر	ناتوي	فرهنگي	غرب	

عباسعلي	کدخدائينظام	بین	المللي	حقوق	بشر	و	جنگ	نرم	
16نادر	ساعد

نمايه موضوعي مقاالت
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جوانان

بررسي	تأثیر	سرمایه	اقتصادي	بر	شادي	جوانان	

حمید	دهقاني
فاطمه	اکبرزاده
غالمرضا	خوشفر

رسول	رباني

12-13

تأملي	بر	خ��رده	فرهنگ	جوان��ان:	مطالعه	اي	درباره	
ماشین	راني	نمایشي	جوانان	شهر	رشت	

فردین	علیخواه
20متین	پورجعفري

فرا	تحلیل	مطالعات	و	تحقیقات	انجام	ش��ده	در	حوزه	
1نوروز	نیمروزيمسائل	اجتماعي	و	فرهنگي	جوانان	

نسل	هاي	ایکس،	وای	و	زد	و	سیاست	گذاری	فرهنگی	
3مسعود	کوثریدر	ایران	

جهاني شدن
طاهره	جاویدي	کالته	جعفر	آباديجهاني	شدن،	آموزش	عالي	و	تحقیقات	بنیادي	

2مرضیه	عالي

6علیرضا	شجاعي	زندهم	آوایي	ادیان	در	مصاف	با	فرایندهاي	دگرگون	ساز	

حوزه و 
دانشگاه

تأمل��ي	در	باب	بایس��ته	هاي	تحول	در	علوم	انس��اني:	
5حسین	سوزنچيحرکت	به	سمت	تحقق	علوم	انساني	اسالمي	

اصغر	احمدينگرش	هاي	حوزویان	و	دانشگاهیان	نسبت	به	یکدیگر	
3سیدعلیرضا	افشاني

خانواده

رابطه	سبك	هاي	همس��رگزینی	با	کیفیت	و	پایداری	
ازدواج	

علی	مظاهری
منصوره	السادات	صادقی

ام	لیلی	نصرآبادی
فاطمه	انصاري	نژاد

مریم	عباسي

5

فرهنگ	خانواده:	مبناي	مغفول	در	ساماندهي	تعامالت	
18-17محمود	مهرمحمديخانه	و	مدرسه	

خالقيت

بررس��ي	مؤلفه	ه��اي	فرهنگ	س��ازماني	ب��ا	رویکرد	
آسیب	شناسي	فرهنگي

مهدي	ابزري
هادي	تیموري

محمدرضا	دلوي
4

تحلی��ل	راهبردي	مؤلفه	هاي	رش��د	خالقیت	در	نظام	
آموزش	و	پرورش	کشور	

بابك	نگاهداري
4محمدعلي	کي	نژاد

فرهنگ	سازمانی	و	موفقیت	در	جهاد	دانشگاهی	

ابوالفضل	کزازي
سیدحبیب	اله	طباطبائیان

حمیدرضا	طیبي
رضا	انصاري

7
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دین
حقیق��ت	دی��ن	و	جای��گاه	محق��ق	دین��ي	از	منظر	

پدیدارشناسي	کالسیك	
حسین	کچویان

6قاسم	زائري

6علیرضا	شجاعي	زندهم	آوایي	ادیان	در	مصاف	با	فرایندهاي	دگرگون	ساز	

دینداري

13-12محمدرضا	طالبانبرازش	تجربي	مدل	هاي	مفهومي	ساختاري	از	دینداري	

رابط��ه	بین	جهت	گیري	مذهب��ي	دروني	و	رفتارهاي	
س��المت	جس��مي،	رواني	و	معنوي	و	نقش	واسطه	اي	

ارزیابي	چالش	برانگیز	بودن	

رحیم	بدري	َگرَگري
20ابوالفضل	فرید

گام��ي	براي	بهره	گی��ري	از	محتواي	دین	اس��الم	در	
13-12احمد	فضائليپژوهش	دینداري	

مقایسه	تجربي	س��نجه	دینداري	برگرفته	از	مدل	ام.	
آر.	پي.	آي.	با	دو	سنجه	متداول	دیگر	

ابوالفضل	ذوالفقاري
15-14صبورا	امین	فر

روشنفکري 
4علي	رضا	شجاعي	زندنقش	روشنفکري	دیني	در	عرفي	شدن؛	منع	یا	تسهیل	دیني

سرمایه 
2امیر	سیاهپوشفراتحلیل	مطالعات	سرمایه	اجتماعی	در	ایران	اجتماعي

سنت و 
تجدد

19سیدصادق	حقیقتآسیب	شناسي	رشته	علوم	سیاسي	در	ایران

حسین	کچویانبازنمایي	غرب	در	گفتمان	اسالِم	احیاشده
20قاسم	زائري

2علي	اکبر	رشادسیطره	مجاز	در	ساحت	هویت	تاریخي	

حامد	حاجي	حیدريکاوش	نظري	در	کرسي	هاي	آزاداندیشي
13-12محمد	مالعباسي

سنجش 
دینداري

13-12محمدرضا	طالبانبرازش	تجربي	مدل	هاي	مفهومي	ساختاري	از	دینداري	

گام��ي	براي	بهره	گی��ري	از	محتواي	دین	اس��الم	در	
13-12احمد	فضائليپژوهش	دینداري	

مقایسه	تجربي	س��نجه	دینداري	برگرفته	از	مدل	ام.	
آر.	پي.	آي.	با	دو	سنجه	متداول	دیگر	

ابوالفضل	ذوالفقاري
15-14صبورا	امین	فر

سياست علم 
و فناوري

ارائ��ه	مبن��ا	و	چارچوبي	ب��راي	تدوین	نظ��ام	کنترل	
راهبردي	نقشه	جامع	علمي	کشور	

مهدي	فاتح	راد
روح	اهلل	ایزدخواه
مهدي	روح	اللهي

14-15

2رضا	داوري	اردکانيتمهید	مقدمه	اي	براي	تدوین	برنامه	علم	و	پژوهش	

جایگاه	آم��وزش	در	برنامه	هاي	علم	و	فناوري	کش��و	
رهاي	منتخب	جهان	

سوسن	قهرماني	قاجار
حسین	محمدي	دوستدار

ابوالفضل	رنجبرنوعي
20

نمايه موضوعي مقاالت
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سياست گذاري 
فرهنگي

نسل	هاي	ایکس،	وای	و	زد	و	سیاست	گذاری	فرهنگی	
3مسعود	کوثریدر	ایران	

طراح��ي	دو	الگ��وي	ارتباطاتي	و	اطالع	رس��اني	براي	
آگاه	سازي	تسهیل	گران	روستایي	

منصور	شاه	ولي
15-14حمیده	ملك	سعیدي

رابط��ه	عدالت	رویّ��ه	اي	و	توزیعي	با	رضایت	از	مزایا	و	عدالت
نقش	تعدیل	کننده	فرهنگ	سازمان	

محسن	گل	پرور
7نفیسه	وکیلي

عرفي شدن
4علیرضا	شجاعي	زندنقش	روشنفکري	دیني	در	عرفي	شدن؛	منع	یا	تسهیل	

6علیرضا	شجاعي	زندهم	آوایي	ادیان	در	مصاف	با	فرایندهاي	دگرگون	ساز	

زوال	کارکردهاي	اخالقي	دانش��گاه	در	عصر	س��یطره	علم ابزاري
9-8حجت	صفارحیدريسرمایه	داري	پیشرفته	

علم دیني

امکان	اسالمي	سازي	و	بومي	سازي	برنامه	درسي	رشته	
19محمود	نوذريعلوم	تربیتي	

7مسعود	کوثريامکان	تولید	علم	اجتماعی	اسالمی	

3حمید	پارسانیابازسازی	علم	مدرن	و	بازخوانی	علم	دینی	

20سیدمحمدتقي	موحدابطحيبررسي	دالیل	مخالفت	با	علم	دیني	

تأمل��ي	در	باب	بایس��ته	هاي	تحول	در	علوم	انس��اني:	
5حسین	سوزنچيحرکت	به	سمت	تحقق	علوم	انساني	اسالمي	

6آیت	اهلل	جوادي	آمليعلم	اسالمي	

6حمید	پارسانیاعلم	دیني	از	منظر	حکمت	اسالمي	

علم	دیني	به	منزل��ه	مبنایي	در	باب	نحوه	تعامل	علم	
6حسین	سوزنچيو	دین

6حامد	حاجي	حیدرينقشه	راه	رادیکال	براي	دستیابي	به	علم	دیني	

7حسن	مراديهویت	علم	دیني	از	نگاه	حکمت	متعالیه	

علم مدرن

3حمید	پارسانیابازسازی	علم	مدرن	و	بازخوانی	علم	دینی	

نظریه	ها	و	آراء	در	باب	نس��بت	علم	و	دین:	مقدمه	اي	
6محمدرضا	قائمي	نیكبر	پژوهش	درباره	امکان	علم	دیني	

6حامد	حاجي	حیدرينقشه	راه	رادیکال	براي	دستیابي	به	علم	دیني	

علوم انساني
19سیدحسن	وحدتي	شبیريآسیب	شناسي	رشته	حقوق	در	ایران	

19سیدصادق	حقیقتآسیب	شناسي	رشته	علوم	سیاسي	در	ایران	
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علوم انساني

محمدتقي	ایمانآسیب	شناسي	روش	توسعه	علوم	انساني	در	ایران	
19احمد	کالته	ساداتي

19عبدالحسین	خسروپناهآسیب	شناسي	فلسفه	

امکان	اسالمي	سازي	و	بومي	سازي	برنامه	درسي	رشته	
19محمود	نوذريعلوم	تربیتي	

و	 تفس��یري	 اثبات	گرای��ي،	 پارادایم	ه��اي	س��ه	گانه	
هرمنوتیك	در	مطالعات	مدیریت	و	سازمان	

ابوالفضل	گائیني
19امیر	حسین	زاده

تأمل��ي	در	باب	بایس��ته	هاي	تحول	در	علوم	انس��اني:	
5حسین	سوزنچيحرکت	به	سمت	تحقق	علوم	انساني	اسالمي	

13-12علي	اکبر	رشاددرباره	فلسفه	فرهنگ	

19مسعود	آذربایجانيکاستي	هاي	دانش	روانشناسي	در	ایران	

نسبت	»خود		د	یگري«	درگفتمان	دعاي	شیعي:	پیوند	فردگرایي
15-14سیدمحمود	نجاتي	حسینيالهیات	اجتماعي	و	فلسفه	اجتماعي	دعا	

فرهنگ 
دانشگاهي

پیچیدگي	هاي	فرهنگ	و	گونه	شناسي	مطالعات	آن	در	
آموزش	عالي:	چارچوبي	فرانظري	و	مفهومي	

علي	نقي	امیري
حسن	زارعي	متین

محمدمهدي	ذوالفقارزاده
10-11

فرهنگ 
سازماني

ارزیابي	و	تحلیل	روش	هاي	شناخت	و	سنجش	فرهنگ	
سازماني	

برزو	فرهي	بوزنجاني
5محمدابراهیم	سنجقي

بررس��ی	رابطه	فرهنگ	سازماني	و	مدیریت	دانش	در	
بین	اعضای	هیئت	علمی	

عباس	خاک	پور
محمد	قهرمانی

محمدحسن	پرداختچی
محمود	ابوالقاسمی

5

بررسي	فرهنگ	س��ازماني	شوراي	فرهنگي	اجتماعي	
زنان	

حامد	مخبردزفولي
13-12غالمرضا	عباسي

بررس��ي	مؤلفه	ه��اي	فرهنگ	س��ازماني	ب��ا	رویکرد	
آسیب	شناسي	فرهنگي

مهدي	ابزري
هادي	تیموري

محمدرضا	دلوي
4

رابط��ه	عدالت	رویّ��ه	اي	و	توزیعي	با	رضایت	از	مزایا	و	
نقش	تعدیل	کننده	فرهنگ	سازمان	

محسن	گل	پرور
7نفیسه	وکیلي

15-14عباس	خاکپورسنخ	شناسي	مطالعات	فرهنگ	سازماني

فرهنگ	سازمانی	و	موفقیت	در	جهاد	دانشگاهی	

ابوالفضل	کزازي
سیدحبیب	اله	طباطبائیان

حمیدرضا	طیبي
رضا	انصاري

7

نمايه موضوعي مقاالت
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فرهنگ 
مسعود	غفاريبنیان	هاي	آرمان	خواهي	در	فرهنگ	سیاسي	ایرانیان	سياسي

3شهروز	شریعتي

فرهنگ 
عمومي

علي	انتظاريبازنمایي	فرهنگ	کار	در	کتاب	هاي	داستاني	کودکان	
15-14مرضیه	جدائیان

بررسي	فراتحلیلي	محتواي	کتاب	هاي	درسي	دررابطه	
1ایراندخت	فیاضبا	ارزش	هاي	اسالمي	ایراني	

پدیدارشناس��ي	تجربي	معناي	مرگ:	بررسي	موردي	
زنان	شهر	مشهد	

علي	یوسفي
15-14ملیحه	تابعي

فراتحلیل	مطالعات	انجام	ش��ده	در	ح��وزه	ارزش	ها	و	
2علي	اصغر	فیروزجائیانهنجارهاي	اجتماعي

کاوش��ی	جامعه	ش��ناختی	در	وضعی��ت	خرافه	گرایي	
دانشجویان	

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
علی	بابازاده	بائی
سمانه	ابراهیمی

5

مدل	اثرگذاري	فرهنگ	ملي	بر	کار	تیمي	در	ایران	

محمدسعید	تسلیمي
علي	اکبر	فرهنگي

حسن	عابدي	جعفري
فیروز	رازنهان

10-11

فرهنگ كار
علي	انتظاريبازنمایي	فرهنگ	کار	در	کتاب	هاي	داستاني	کودکان	

15-14مرضیه	جدائیان

م��دل	علّ��ي	تعیین	اث��رات	ویژگي	هاي	ش��خصي	بر	
کارآفریني

حسنعلي	آقاجاني
11-10سیدعلي	اکبر	حسن	زاده	اطاقسرا

فرهنگ 
واقعي و 
آرماني

2حمید	پارسا	نیانسبت	علم	و	فرهنگ	

فضاي مجازي

جنگ	نرم،	فضاي	س��ایبر	و	امنیت	جمهوري	اسالمي	
16مرتضي	نورمحمديایران	

محیط	ه��اي	یادگیري	مجازي،	امکاني	براي	کمك	به	
18-17فرهاد	سراجيبهبود	فرهنگ	یادگیري	

موانع	و	راهکارهاي	اس��تقرار	ش��هرهاي	الکترونیکي	
در	ایران	

علي	اصغر	کیا
محسن	سلسله

سیدرضا	نقیب	السادات
علي	سلسله

4

فلسفه 
تربيت

تدوین	»فلسفه	تربیتي	اجتماع	«	متناسب	با	فرهنگ	
اسالمي	و	ایراني؛	پیش	نیاز	تحول	اساسي	در	نظام	هاي	

تربیتي	مدرن	
18-17علیرضا	صادق	زاده	قمصري
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علم	دیني	به	منزل��ه	مبنایي	در	باب	نحوه	تعامل	علم	فلسفه دین
6حسین	سوزنچيو	دین	

فلسفه علم

جای��گاه	روش	در	علم:	تأملي	انتقادي	در	باب	ماهیت	
4حسین	سوزنچيعلم	در	فرهنگ	جدید	

علم	دیني	به	منزل��ه	مبنایي	در	باب	نحوه	تعامل	علم	
6حسین	سوزنچيو	دین	

فلسفه 
13-12علي	اکبر	رشاددرباره	فلسفه	فرهنگ	فرهنگ

كاركرد 
فرهنگي هنر

11-10نادیا	مفتونيهنر	به	مثابه	راهبرد	فرهنگي	در	اندیشه	فارابي	

11-10حسن	بلخارينقش	اخالقي	هنر	در	تعالي	فرهنگي	

مدیریت 
دانش

بررس��ی	رابطه	فرهنگ	سازماني	و	مدیریت	دانش	در	
بین	اعضای	هیئت	علمی	

عباس	خاکپور
محمد	قهرمانی

محمدحسن	پرداختچی
محمود	ابوالقاسمی

5

نقش	مکانیزم	هاي	توانمندس��از	سازماني	در	استقرار	
فرایندهاي	مدیریت	دانش	

محمود	ابوالقاسمي
صالح	رشید	حاجي	خواجه	لو

سیدمحمد	احمدي
12-13

معنویت گرایي
ندا	رضوي	زادهبرساخت	تفسیري	تجربه	زیسته	خیّران	مدرسه	ساز	

11-10احمد	محمدپور

مطالعه	تحلیلي	نهضت	معنویت	گرایي	و	ارائه	رویکردي	
13-12مسعود	صفایي	مقدمبراي	آموزش	عالي	معنویت	گرا:	رویکردي	اخالق	بنیان	

منطق گرایي
ایراندخت	فیاضبررسي	آسیب	شناسانه	باورهاي	غیرمنطقي	دانشجویان	

4ژاله	کیاني

11-10جمیله	فاطميمنطق	گرایي	در	امثال	و	حکم	فارسي	

مهندسي 
فرهنگي

رویکرده��اي	حاکم	بر	تغییر	در	نظام	آموزش	و	برنامه	
18-17نعمت	اله	موسي	پوردرسي	ایران:	از	رویکرد	مهندسي	تا	رویکرد	فرهنگي	

1محمد	فوالديفرهنگ	و	مهن�دسي	فرهنگ	

کاوش	مفهومي	و	نظري	مهندسي	اجتماعي	
نوروز	هاشم	زهي

عباس	خلجي
حجت	کاظمي

10-11

نمايه موضوعي مقاالت
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نشاط 
بررسي	تأثیر	سرمایه	اقتصادي	بر	شادي	جوانان	اجتماعي

حمید	دهقاني
فاطمه	اکبرزاده
غالمرضا	خوشفر

رسول	رباني

12-13

همکاري 
علمي

عوامل	اجتماعي	مؤثر	بر	میزان	همکاري	اعضاي	هیئت	
علمي	)مطالعه	موردي	دانشگاه	کردستان(	

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستي
2ماکوان	اکملي

هم	تألیفي	در	مقاالت	ایراني	منتش��ر	شده	در	مجالت	
ISI	و	تأثیر	آن	بر	میزان	استناد	به	این	مقاالت	

محمد	حسن	زاده
سولماز	بقایي

عبدالرضا	نورزوي	چاکلي
2

بررسي	وضعیت	هوش	اخالقي	دانشجویان	هوش اخالقي

حمیدرضا	آراسته
مصطفي	عزیزي	شمامي

علي	جعفري	راد
زهره	محمدي	جوزاني

8-9

هوش 
فرهنگي

اث��ر	همدلي	فرهنگي،	ابتکار	اجتماعي	و	قوم	گرایي	بر	
هوش	فرهنگي	

یعقوب	احمدي
20وحید	قاسمي

هویت

حسین	کچویانبازنمایي	غرب	در	گفتمان	اسالِم	احیاشده	
20قاسم	زائري

تأملي	بر	خ��رده	فرهنگ	جوان��ان:	مطالعه	اي	درباره	
ماشین	راني	نمایشي	جوانان	شهر	رشت	

فردین	علیخواه
20متین	پورجعفري

معضله	یا	بحران	هویت؟	بررس��ي	و	نقد	گفتمان	هاي	
هویتي	التقاطي	یا	ترکیبي	

حسین	کچویان
3سیدحسین	شهرستاني

هویت 
التقاطي

معضله	یا	بحران	هویت؟	بررس��ي	و	نقد	گفتمان	هاي	
هویتي	التقاطي	یا	ترکیبي	

حسین	کچویان
3سیدحسین	شهرستاني

نسبت	»خود		دیگري«	درگفتمان	دعاي	شیعي:	پیوند	هویت جمعي
15-14سیدمحمود	نجاتي	حسینيالهیات	اجتماعي	و	فلسفه	اجتماعي	دعا	

نسبت	»خود		دیگري«	درگفتمان	دعاي	شیعي:	پیوند	هویت دیني
15-14سیدمحمود	نجاتي	حسینيالهیات	اجتماعي	و	فلسفه	اجتماعي	دعا	


