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ده سال با راهبرد فرهنگ
نمایه موضوعی و الفبایی مقاالت 40 شماره منتشرشده

	

با	انتشــار	شماره	40	در	زمســتان	سال	گذشته،	فصلنامه	راهبرد	فرهنگ	د	ه	ساله	شد.	
دست	اندرکاران	نشریه	در	این	مدت	تالش	داشتند	با	دقت	نظر	همه	جانبه	در	ابعاد	محتوایی	
و	شــکلی	و	با	برقراری	ارتباط	گســترده	و	مؤثر	با	اساتید	و	پژوهشگران	حوزه	های	متنوع	
علوم	انسانی،	مجموعه	ای	وزین،	معتبر	و	خواندنی	فراهم	کنند.	در	این	راستا	به	نظر	می	رسد	
پایبنــدی	به	اصولی	مانند	ضابطه	گرایــی،	پایبندی	به	کیفیت،	احترام	به	مخاطب	و	دادن	
فرصت	مســاوی	به	همه	رشته	های	مرتبط	و	به	همه	استان	ها،	جایگاه	نشریه	را	در	اذهان	
مخاطبان	به	تدریج	ارتقا	داده	و	سرمایه	ای	از	اعتماد	شکل	گرفته	است.	از	این	رو	شکرگزار	

خداوند	بزرگیم	و	استمرار	لطف	و	یاری	او	را	برای	خدمتگزاری	بیشتر	خواهانیم.
در	این	مقطع،	برای	آشنایی	و	بهره	گیری	بیشتر	مخاطبان،	مناسب	دیده	شد	تصویري	از	
این	فعالیت	ده	ساله	براي	عالقمندان	مهیا	سازیم.	بدین	منظور	پس	از	ارائه	فهرست	مقاالت	
40	شــماره	قبل،	ابتدا	محورهای	موضوعی	9گانه	و	زیرمحورها	و	سپس	نمایه	موضوعي	و	
الفبایــي	مقاالت	را	به	صورت	تفصیلی	مالحظه	خواهید	نمود.	از	آنجا	که	برخي	از	مقاالت،	

ذیل	دو	یا	چند	موضوع	جاي	مي	گیرند،	بعضاً	تکرارهایي	به	چشم	مي	خورد.	
در	فرصت	پیش		آمده،	خدمتگزاران	فصلنامه	آمادگی	کامل	خود	را	برای	پذیرش	نقدها	

و	پیشنهادهای	سازنده	اعالم	می	کنند.				

فهرست تفصیلی مقاالت
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الف. فهرست تفصیلی مقاالت
1

شماره 1*:
بررسی فراتحلیلی محتوای كتاب های درسی در رابطه با ارزش های اسالمی ایرانی/	ایراندخت	فیاض
فراتحلیل مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان/	نوروز	نیمروزی

تحّول در امر تربیت دینی دانش آموزان در نظام آموزش رسمی ایران/	سوسن	کشاورز
مؤلفه های قدرت نرم مدیریت جبهـه فرهنگی انقالب در برابر ناتوی فرهنگی غرب/	محمدعلی	برزنونی
بررسی وضعیت ارتباطی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی/	محمدجواد	چیت	ساز،	احمد	قماشچی	

فرهنگ و مهنـدسی فرهنگ/	محمد	فوالدی	
آموزش پیش از دبستان )وضعیت موجود، كاستی ها، پیشنهادها و تدوین  سیاست ها(/	حسین	زارع،	

اقدس	قشونی
	

شماره 2:
تمهید مقدمه ای برای تدوین برنامه علم و پژوهش/	رضا	داوری	اردکانی	

سیطره مجاز در ساحت هویت تاریخی/	علی	اکبر	رشاد
رسالت آموزشی و تربیتی مراكز آموزشی/	علی	شریعتمداری

نسبت علم و فرهنگ/	حمید	پارسا	نیا
هم تألیفی در مقاالت ایرانی و تأثیر آن بر استناد به این مقاالت/	محمد	حسن	زاده،	

سولماز	بقایی،	عبد	الرضا	نوروزی	چاکلی
جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی/	طاهره	جاویدی	کالته	جعفر	آبادی،	

مرضیه	عالی
عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان همکاری اعضای هیئت علمی/	حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی،

ماکوان	اکملی
فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه ارزش ها و هنجارهای اجتماعی/	علی	اصغر	فیروزجائیان

شماره 3:
معضله یا بحران هویت؟ بررسی و نقد گفتمان های هویتی التقاطی یا تركیبی/	حسین	کچویان،	

سید	حسین	شهرستانی
بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی/	حمید	پارسانیا

*. شماره 1 فصلنامه راهبرد فرهنگ با عنوان »فرهنگ و علم« منتشر شده است.
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رویکرد جامعه شناســانۀ نظریــه  انتخاب  عقالنی: مقدمــه ای بر تغییرات فرهنگــی و اجتماعی 
برنامه ریزی شده/	محمدرضا	جوادی	یگانه

نسل های ایکس، وای و زد و سیاست گذاری فرهنگی در ایران/	مسعود	کوثری
بنیان های آرمان خواهی در فرهنگ سیاسی ایرانیان/	مسعود	غفاری،	شهروز	شریعتی

فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران/	امیر	سیاهپوش
نگرش های حوزویان و دانشگاهیان نسبت به یکدیگر/	اصغر	احمدی،	سیدعلیرضا	افشانی

شماره 4:
نقش روشنفکری دینی در عرفی شدن؛ منع یا تسهیل/	علی	رضا	شجاعی	زند

تحلیل راهبردی مؤلفه های رشد خالقیت در نظام آموزش و پرورش كشور/	محمدعلی	کی	نژاد،	بابك	
نگاهداری

رسانه، پیام، مخاطب و انحصار؛ بازنمایی روند سلطه بر ابررسانه های جهان/	علیرضا	کاویانی
جایگاه روش در علم؛ تأملی انتقادی در باب ماهیت علم در فرهنگ جدید/	حسین	سوزنچی

بررسی آسیب شناسانه باورهای غیرمنطقی دانشجویان/	ایراندخت	فیاض،	ژاله	کیانی
بررسی مؤلفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد آسیب شناسی فرهنگی/	مهدی	ابزری،	هادی	تیموری،	

محمدرضا	دلوی
موانع و راهکارهای استقرار شهرهای الکترونیکی در ایران/	علی	اصغر	کیا،	محسن	سلسله،	،	سیدرضا	

نقیب	السادات،	علی	سلسله

شماره 5:
     تأملی در باب بایســته های تحول در علوم انســانی: حركت به سمت تحقق علوم انسانی اسالمی/	

حسین	سوزنچی
ارزیابی و تحلیل روش های شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی/	برزو	فرهی	بوزنجانی،	محمدابراهیم	

سنجقی
رابطه سبک های همسرگزینی با كیفیت و پایداری ازدواج/	علی	مظاهری،	منصوره	السادات	صادقی،	

ام	لیلی	نصرآبادی،	فاطمه	انصاری	نژاد،	مریم	عباسی
امنیت فرهنگی؛ مفهومی فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی/	حسام	الدین	آشنا،	محمدصادق	اسمعیلی
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی/	عباس	خاک	پور،	محمد	

قهرمانی،	محمدحسن	پرداختچی،	محمود	ابوالقاسمی
كاوشی جامعه شناختی در وضعیت خرافه گرایی دانشــجویان/	حیــدر	جانعلیزاده	چوب	بستی،	علی	

بابازاده	بائی،	سمانه	ابراهیمی

فهرست تفصیلی مقاالت
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شماره 6:
علم اسالمی/	آیت	اهلل	جوادی	آملی

علم دینی از منظر حکمت اسالمی/	حمید	پارسانیا
علم دینی به منزله مبنایی در باب نحوه تعامل علم و دین/	حسین	سوزنچی

هم آوایی ادیان در مصاف با فرایندهای دگرگون ساز/	علیرضا	شجاعی	زند
حقیقت دین و جایگاه محقق دین از منظر پدیدارشناسی كالسیک/	حسین	کچویان،	قاسم	زائری

نظریه ها و آراء در باب نسبت علم و دین: مقدمه ای بر پژوهش درباره امکان  علم دینی/	محمدرضا	قائمی	نیك
نقشه راه  رادیکال  برای دستیابی به علم دینی/	حامد	حاجی	حیدری

شماره 7:
ده گام اصلی روش شــناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ )با اتکا به آراء میشل فوكو(/	حسین	

کچویان،	قاسم	زائری
امکان تولید علم اجتماعی  اسالمی/	مسعود	کوثری

هویت علم دینی از نگاه حکمت متعالیه/	حسن	مرادی
فرهنگ ســازمانی و موفقیت در جهاد دانشــگاهی/	ابوالفضل	کزازی،	ســیدحبیب	اله	طباطبائیان،	

حمیدرضا	طیبی،	رضا	انصاری
نظام آموزشی و بازدهی آموزشی: مطالعه تطبیقی  كشور جهان/	زینب	فاطمی	امین،	مجید	فوالدیان
رابطه عدالت رویّه ای و توزیعی با رضایت از مزایا و نقش تعدیل كننده فرهنگ ســازمان/	محســن	

گل	پرور،	نفیسه	وکیلی
دانشجویان و معنای تحصیل/	علی	عیسی	زادگان،	محمد	حسنی،	لیال	احمدیان

شماره 8-9:
اخالق داوری علمی/	احد	فرامرزقراملکی

مسئله ارجاع به معاصران در اخالق پژوهش/	سیدحسن	اسالمی
اخالق پژوهش به منزله یک دانش: جستجو در اضالع و هویت معرفتی اخالق پژوهش/	نسرین	بحرینی
حریم خصوصی در پژوهش های معطوف به انسان بر مبنای آموزه های اسالمی/	لیال	افشار،	علی	نعمتی

منشور اخالقی پژوهش: استوار بر ارزش های اسالمی/	محمدحسن	قدردان	قراملکی
مبانی و اصول اخالقی ارتباط استاد با دانشجو بر بنیاد تحلیل تطبیقی و نقد آرای فیلسوفان هستی/	

سعید	ضرغامی،	عادل	رمضانی
جایگاه اخالق مهندسی در شایستگی های حرفه ای مهندسان/	مهدی	فیض،	مهدی	بهادری	نژاد
زوال كاركردهای اخالقی دانشگاه در عصر سیطره سرمایه داری پیشرفته/	حجت	صفارحیدری
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اخالق حرفه ای در آموزش عالی: تأملی بر راهبرد های بهبود استاندارد های اخالقی در آموزش های 
دانشگاهی/	نعمت	اله	عزیزی

بررسی وضعیت اخالق آموزشــی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران/	حمیدرضا	
آراسته،	عبدالرحیم	نوه	ابراهیم،	علیرضا	مطلبی	فرد

شماره 10-11:
پیچیدگی  های فرهنگ و گونه شناسی مطالعات آن در آموزش عالی: چارچوبی فرانظری و مفهومی/	

علی	نقی	امیری،	حسن	زارعی		متین،	محمدمهدی	ذوالفقارزاده
برساخت تفسیری تجربه زیسته خّیران مدرسه ساز/	ندا	رضوی	زاده،	احمد	محمدپور

الگوی عملکرد شــوراهای كمیته انضباطی دانشــجویی: رویکردی داده بنیاد/	میثم	لطیفی،	میثم	
چگین،	محسن	فرجی

كاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی/	نوروز	هاشم	زهی،	عباس	خلجی،	حجت	کاظمی
هنر به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی/	نادیا	مفتونی

مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر كار تیمی در ایران/	محمدســعید	تسلیمی،	علی	اکبر	فرهنگی،	حسن	
عابدی	جعفری،	فیروز	رازنهان

نقش اخالقی هنر در تعالی فرهنگی/	حسن	بلخاری
مدل علّی تعیین اثرات ویژگی  های شخصی بر كارآفرینی/	حسنعلی	آقاجانی،	سیدعلی	اکبر	حسین	زاده	

اطاقسرا
بررسی وضعیت هوش اخالقی دانشجویان/	حمیدرضا	آراسته،	مصطفی	عزیزی	شمامی،	علی	جعفری	راد،	

زهره	محمدی	جوزانی
منطق گرایی در امثال و حکم فارسی/	جمیله	فاطمی

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

گامی برای بهره گیری از محتوای دین اسالم در پژوهش  دینداری/	احمد	فضائلی
برازش تجربی مدل های مفهومی ساختاری از دینداری/	محّمدرضا	طالبان

كاوش نظری در كرسی های آزاداندیشی/	حامد	حاجی	حیدری،	محمد	مالعباسی
مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایــی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت گرا: رویکردی 

اخالق بنیان/	مسعود	صفایی	مقدم
بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و كشورهای جهان و برخی راه حل ها/	محمدرضا	جوادی	یگانه،	

زینب	فاطمی	امین،	مجید	فوالدیان

فهرست تفصیلی مقاالت
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سنجش رابطه جامعه پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان/	امیر	رستگار	خالد
بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان/	حمید	دهقانی،	فاطمه	اکبرزاده،	غالمرضا	خوش	فر،	

رسول	ربانی
نقش مکانیزم های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش/	محمود	ابوالقاسمی،	

صالح	رشید	حاجی	خواجه	لو،	سیدمحمد	احمدی
بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی اجتماعی زنان/	حامد	مخبردزفولی،	غالمرضا	عباسی

شماره 14-15:
نسبت »خود- دیگری« درگفتمان دعای شــیعی: پیوند الهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا/	

سیدمحمود	نجاتی	حسینی
پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ: بررسی موردی زنان شهر مشهد/	علی	یوسفی،	ملیحه	تابعی

مقایسه تجربی سنجه دینداری برگرفته از مدل ام. آر. پی. آی. با دو سنجه متداول دیگر/	ابوالفضل	
ذوالفقاری،	صبورا	امین	فر

سنخ شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی/	عباس	خاکپور
ویژگی های بنیادین شــکوفایی تمدن اســالمی: تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی/	جبار	رحمانی،	

محمدرضا	جعفرآقایی
رویکردی انتقادی به پایان نامه های جامعه شناسی در ایران/	امیرحسین	خان	دیزجی

ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام كنترل راهبردی نقشــه جامع علمی كشور/	مهدی	فاتح	راد،	
روح	اهلل	ایزدخواه،	مهدی	روح	اللهی

به سوی پارادایمی جدید از علم: تأملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم/	صالح	
رشید	حاجی	خواجه	لو،	ابوذر	حسامپور

طراحی دو الگوی ارتباطاتی و اطالع رسانی برای آگاه سازی تسهیل گران روستایی/	منصور	شاه	ولی،	
حمیده	ملك	سعیدی

بازنمایی فرهنگ كار در كتاب های داستانی كودكان/	علی	انتظاری،	مرضیه	جدائیان

شماره 16:
جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری/	سیدمسعود	جزایری

درآمدی بر مؤلفه های اساسی جنگ نرم/	داود	عامری
نظام بین المللی حقوق بشر و جنگ نرم	/	عباسعلی	کدخدائی،	نادر	ساعد

جنگ نرم، دموكراسی سازی آمریکایی و نظریه امپریالیسم فرهنگی/	فؤاد	ایزدی،	عباس	کاردان
طراحی الگوی ارزیابی نقش و كاركرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم/	علی	عبداله	خانی
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جنگ نرم، فضای سایبر و امنیت جمهوری اسالمی ایران/	مرتضی	نورمحمدی
رهیافت سطح شناختی در مطالعه اهداف جنگ نرم/	قاسم	علیدوستی

شماره 17-18:
مطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مدرس در ایران و آلمان/	عظیمه	سادات	خاکباز

محیط های یادگیری مجازی، امکانی برای كمک به بهبود فرهنگ یادگیری/	فرهاد	سراجی
تدوین »فلســفه تربیتی اجتماع« متناسب با فرهنگ اسالمی و ایرانی؛ پیش نیاز تحول اساسی در 

نظام های تربیتی مدرن/	علیرضا	صادق	زاده	قمصری
ویژگی ها و ضرورت های تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهبردها/	

علیرضا	صادقی
بازاندیشی مفهومی »پرورش تفکر« همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان 

به منزله عامل/	سعید	ضرغامی،	نرگس	سجادیه،	یحیی	قائدی
هم خوانی و هم افزایی سیاســت های كالن نظام آموزشی ایران در راستای توسعه فرهنگی/	محبوبه	

عارفی
جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی/	علیرضا	عراقیه،	کورش	فتحی	واجارگاه

ضرورت بازتعریف نقش عقل برای تحول در نظام آموزشی/	جمیله	علم	الهدی
رویکردهای حاكم بر تغییر در نظام آموزش و برنامه درســی ایران: از رویکرد مهندسی تا رویکرد 

فرهنگی/	نعمت	اهلل	موسی	پور
فرهنگ خانواده: مبنای مغفول در ساماندهی تعامالت خانه و مدرسه/	محمود	مهرمحمدی

الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش/	مهدی	نوید	ادهم

شماره 19:
كاستی های دانش روان شناسی در ایران/	مسعود	آذربایجانی

آسیب شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران/	محمدتقی	ایمان،	احمد	کالته	ساداتی
آسیب شناسی رشته علوم سیاسی در ایران/	سیدصادق	حقیقت

آسیب شناسی فلسفه/	عبدالحسین	خسروپناه
پارادایم های سه گانه اثبات گرایی، تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان/	ابوالفضل	

گائینی،	امیر	حسین	زاده
امکان اسالمی سازی و بومی سازی برنامه درسی رشته علوم تربیتی/	محمود	نوذری

آسیب شناسی رشته حقوق در ایران/	سیدحسن	وحدتی	شبیری

فهرست تفصیلی مقاالت
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شماره 20:
بازنمایی غرب در گفتمان اسالِم احیاشده/	حسین	کچویان،	قاسم	زائری

بررسی دالیل مخالفت با علم دینی/	سیدمحمدتقی	موحدابطحی
رابطه بین جهت گیری مذهبی درونی و رفتار های ســالمت جسمی، روانی و معنوی و نقش واسطه ای ارزیابی 

چالش برانگیز بودن/	رحیم	بدری	َگرَگری،	ابوالفضل	فرید	

رابطه كمال گرایی ، استرس ادراك شــده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی/	ناصر	بهروزی،	
منیجه	شهنی	ییالق،	سیدمهدی	پورسید

جایگاه آموزش در برنامه های علم و فناوری كشور های منتخب جهان/	سوسن	قهرمانی	قاجار،	حسین	
محمدی	دوستدار،	ابوالفضل	رنجبرنوعی

اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم گرایی بر هوش فرهنگی/	یعقوب	احمدی،	وحید	قاسمی
تأملی بر خرده فرهنگ جوانان: مطالعه ای درباره ماشین رانی نمایشــی جوانان شــهر رشت/	فردین	

علیخواه،	متین	پورجعفری

شماره 21:
بررسی راه های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی/	نعمت	اله	عزیزی

تبیین جامعه شــناختی فراز و فروِد درك ایدئولوژیک از دین/	طاهره	عربی	ســتوده	آرانی؛	علیرضا	
شجاعی	زند

جایگاه جهانی ایران اسالمی از نظر تنبلی اجتماعی؛ بررسی گزارش ها و تحقیقات مربوط به تنبلی 
اجتماعی در ایران/	احمد	فضائلی

عوامل مؤثر بر نگهداری و ترك خدمت كاركنان دانش محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشــگاهی واحد 
تهران/	سیدعلی	اکبر	افجۀ؛	عادل	صالح	غفاری

طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای 
انقالب اسالمی/	برزو	فرهی	بوزنجانی؛	محمدابراهیم	سنجقی؛	محمد	بازرگانی؛	محمدرضا	سلطانی

تحلیل چالش كیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توســعه/	عادل	آذر؛	داود	غالمرضایی؛	حســن	
دانایی	فرد؛	حمید	خداداد	حسینی

مطالعه تطبیقی سازمان های پژوهش و فناوری منتخب و درس هایی برای ایران/	رضا	انصاری؛	جواد	
سلطان	زاده

شماره 22:
بررســی نحوه هویت یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی ســیمز در تقابــل با بازی/	حامد	

حاجی	حیدری؛	سیدمهدی	دبستانی
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ساختار قداست بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا/	بهزاد	حمیدیه
تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراِت جهان زیست خانواده/	امید	قادرزاده؛	احمد	محمدپور؛	امید	قادری

تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید/	حسین	روحانی؛	علیرضا	آقاحسینی
مدیریت راهبردی اســتعدادها؛ جستاری در رویکردها، مســائل و مؤلفه ها/	علی	مبینی	دهکردی؛	

بهروز	طهماسب	کاظمی
تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزائی مدل ها/	محمدرضا	باقری؛	

علی	اصغر	پورعزت؛	محمدمهدی	مظاهری؛	شهال	باقری	میاب
تحلیل ارزش های فرهنگی در كتاب های آموزش زبان انگلیسی/	نسرین	بحرینی

شماره 23:
نظریه و فرهنگ: روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی/	حمید	پارسانیا

ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسالمی/	عبدالحسین	خسروپناه
دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری/	هادی	اسماعیلی؛	حسام	الدین	آشنا

جهانی سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب/	کامیار	صداقت	ثمرحسینی؛	مهدی	گلشنی؛	آیت	اهلل	
شیخ	محمدعلی	تسخیری

مطالعه عوامل روان شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ پذیری دانشجویان/	فاطمه	تقی	یاره
انقالب اسالمی، بیداری اسالمی و تمدن نوین اسالمی/	محمدباقر	خرمشاد

صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسالمی/	فهیمه	سیدسعادتی

شماره 24:
رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی/	سیدحسین	سراج	زاده؛	فرشید	رحیمی
شــیوه های بازنمایی مصرف در فیلم های سینمایی دوره ســازندگی/	مهدی	سلطانی	گردفرامرزی؛	

فاطمه	محمدی
تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم انداز 1404/	یعقوب	انتظاری؛	حسن	محجوب
فرهنگ مدرســه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واســطه نیازهای روان شناختی اساسی/	حسن	

قالوندی؛	جواد	امانی	ساری	بگلو؛	محمدتقی	غالمی؛	پروا	اکبری	سوره
چالش ها و افق های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی/	احمد	سلحشوری؛	معصومه	خنکدارطارسی

تأثیر جهانی شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأكید بر نظریه صلح سازی/	امیر	مسعود	شهرام	نیا؛	نازنین	
نظیفی	نائینی

ارزیابی كارایی نسبی استان های كشور در شاخص های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم 
توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده ها/	اسماعیل	شاه	طهماسبی؛	حامد	طاهری؛	سارا	شمس	الهی

فهرست تفصیلی مقاالت
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شماره 25:
دیرینه شناســی طرح »دانشگاه اســالمی« در ایران )قبل از انقالب اسالمی 1357(/	قاسم	زائری؛	

حاجیه	محمدعلیزاده
واكاوی مسئولیت ملی كاركنان سازمان های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی/	حسن	

دانایی	فرد؛	علیرضا	حسن	زاده؛	زهرا	حاجی	هاشمی
مالحظات و راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی/	سلیمان	پاک	سرشت

تقابل پرنویسی و خوب نویسی در تولید علم؛ تحلیلی انتقادی/	سیدحسن	اسالمی	اردکانی
رعایت اخالق پژوهش در رســاله های دكتری؛ مورد مطالعه: گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
مشهد طی سال های 1386 تا 1390/	ســمیه	بهمن	آبادی؛	طاهره	جاویدی	کالته	جعفرآبادی؛	بختیار	

شعبانی	ورکی
بررســی جامعه شــناختی تمایل به برون كوچی نخبگان علمی/	حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی؛	اکبر	

علیوردی	نیا؛	شیوا	پورقاضی
جهانی شدن و گسترش زبان انگلیسی؛ ضرورت ها و الزامات بهره گیری از رویکرد انتقادی در مواجهه 

با زبان انگلیسی در ایران/	فردوس	آقاگل	زاده؛	حسین	داوری

شماره 26:
نقد و ارزیابِی »گویه  های به كار رفته« در پیمایش های دینداری در ایران/	علیرضا	شجاعی	زند

علیِه جامعه  شناسِی سیاست  گذار/	محمدرضا	طالبان
روش شناسی تحقق علوم اسالمی از دیدگاه سیدمحمدنقیب العطاس/	سیدحمیدرضا	حسنی؛	محمد	

درگاه	زاده
تأثیر میزان خودكنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان/	اکبر	علیوردی	نیا؛	عرفان	یونسی

تحلیل تجربه  های معلمان از دوشغله بودن؛ مطالعه كیفی دالیل و پیامدها/	امید	قادرزاده؛	سیروان	فرجی
انواع دینداری و اخالق كار؛ مورد مطالعه: كارمندان دانشگاه زنجان/	ابوالفضل	ذوالفقاری؛	اکرم	محبی
رابطه معنویت محیط كار با رضایت مشــتریان و نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی/	ناصر	

صنوبر؛	صمد	رحیمی	اقدم

شماره 27:
ورود اهل ایمان به مطالعۀ علمی دین؛ آیا ممکن است؟/	حسن	بلند

عوامل تسهیل كننده اجرای موفق سیاست های فرهنگی كشور؛ مبتنی بر تجربیات برنامه های توسعه 
اول تا چهارم/	مجید	مختاریان	پور

مدل سیاست گذاری گسترش همکاری های بین المللِی مراكز دین پژوهی كشور/	محمدرضا	بهمنی
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روش كشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی/	عبدالکریم	بهجت	پور
رضایت از زندگی، اختالالت درونی سازی شده و برونی سازی شده در میان كاربران شبکه های اجتماعی 

و غیر كاربران/	آسیه	اناری؛	محمدعلی	مظاهری؛	کارینه	طهماسیان
سبک رهبری خدمت گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج/	خلیل	غالمی؛	ناصر	

شیربگی؛	سارا	حاجی	زاده
تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون؛ مطالعه ای در بین دانشــجویان دانشگاه گیالن/	فردین	علیخواه؛	

مهدی	بوالغی؛	هدا	یاقوتی

شماره 28:
چیستی، امکان و ملزومات فلسفه تطبیقی/	غالمعلی	حدادعادل
علم بهنجار و بومی كردن علوم اجتماعی/	محمدحسین	پناهی

نقد مطالعات گونه شناسی دینداری و ارائه چارچوبی نو/	آرش	حسن	پور؛	علی	ربانی
پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهِم جوهره مدیریت جهادی/	میثم	لطیفی؛	حسن	سعدآبادی

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی/	بهروز		رضایی	منش؛	مهدی	عبدالحمید؛	
علی	اصغر	پورعزت؛	فتاح	شریف	زاده

تأثیر جهت گیری های مذهبی و روش های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه تبریز/	
رحیم	بدری	گرگری

فرهنگ سازمانی دانشــگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه ای اهداف تسلط/	
منصور	بیرامی؛	جواد	امانی	ساری	بگلو؛	میرمحمود	میرنسب؛	مهسا	صالح	نجفی

شماره 29:
روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی ـ اجتماعی برای طرح های اقتصادی/	مرتضی	درخشان؛	مهدی	

طغیانی
واكاوی مفهومی فرانظریه پردازی با تأكید بر چالش ها و الزامات آن در جامعه شناسی ایران/	ابراهیم	

اخالصی؛	عطیه	خاکسارفرد
مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده 

ایرانی/	سهیال	صادقی	فسایی؛	ایمان	عرفان	منش
اصول و روش های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان شــناختی مکتب اسالم/	محمدشریف	

طاهرپور؛	طاهره	جاویدی	کالته	جعفرآبادی؛	خسرو	باقری؛	حسن	نقی	زاده
ارزش های فرزندپروری مادران كودكان 3 تا 5 ســاله؛ مطالعه ای پدیدارشناســانه/	مریم	حلی	ساز؛	

محمدعلی	مظاهری؛	لیلی	پناغی؛	فریبا	حسنی

فهرست تفصیلی مقاالت
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مطالعه تجربیات اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه تبریز از توجه به اخالق پژوهش؛ مطالعه ای 
پدیدارشناسانه/	یوسف	ادیب؛	اسکندر	فتحی	آذر؛	سمیه	موال	قلقاچی

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای كنش جوانان در خصوص همســرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد 
مطالعه: دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی/	مژگان	عظیمی	هاشمی؛	فائزه	اعظم	کاری؛	

معصومه	بیگناه؛	فاطمه	رضامنش

شماره 30:
عوامــل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگِی دختران نوجوان/	آســیه	اناری؛	محمدعلی	مظاهری؛	

کارینه	طهماسیان
مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و كاهش باروری در ایران/	ندا	رضوی	زاده؛	تکتم	پیکانی

جایگاه دانش در مهارت آموزی/	شهین	ایروانی؛	بهناز	مرجانی
مواجهه سیاست   گذاری فرهنگی با »صنعت فرهنگ« و گذار از آن/	مسعود	کوثری؛	حسین	سرفراز
آسیب  شناسی صنعت بازی  های رایانه  ای در ایران با رویکردی سیستمی/	جواد	جواهری؛	محمد	واعظی		نژاد
وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران/	امین	حسینی	

شاوون؛	علیرضا	یوزباشی؛	رؤیا	نسل	سراجی
آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشــی علوم انسانی/	نفیسه	تقی	زاده	کرمان؛	رضوان	

حسینقلی	زاده؛	طاهره	جاویدی	کالته	جعفرآبادی

شماره 31:
بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر استقرار نخستین قالب  های ادبی جدید در ایران )تا قبل 

از انقالب مشروطه(/	قاسم	زائری؛	الهام	ربیعی
مدل نظام نوآوری محصوالت فرهنگی/	فرهاد	نظری	زاده؛	فرزانه	میرشاه	والیتی

زمینه های كم فرزندطلبی و تأخیر در فرزندآوری مورد مطالعه: زنان مشــهد/	ندا	رضوی	زاده؛	الهه	
غفاریان؛	آمنه	اخالقی

پیش بینی رضایت زناشــویی براساس كیفیت ارتباط همســران با دو خانواده  اصلی/	مونا	چراغی؛	
محمدعلی	مظاهری؛	فرشته	موتابی؛	لیلی	پناغی؛	منصوره	السادات	صادقی؛	خدیجه	سلمانی

چرایی خودداری نخبگان از مهاجرت؛ بازنمایی هویت استادی/	کیوان	بلندهمتان؛	شیرکوه	محمدی
شناســایی عوامل موجِد برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با روش تحلیل عاملی تأییدی/	رحمت	اله	

مرزوقی؛	مهرداد	امینی
مصرف رســانه، مدیریت بدن و رفتار باروری؛ مورد مطالعه: زنان معلم یاسوج/	حسین	محمودیان؛	

مسعود	کوچانی	اصفهانی؛	سعید	مقدس
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شماره 32:
حمایت مبنایی ادیان توحیدی از علم مدرن/	ابراهیم	آزادگان

نقش ارزش های غیرمعرفتی در ارزیابی معرفتی نظریه های علمی/	ابوتراب	یغمائی
هدف گذاری رئالیســتِی تحقیقات اجتماعی با مالحظه ارزش های اسالمی و زمینه های اجتماعی/	

عبدالحسین	خسروپناه؛	مهدی	عاشوری
تنظیم ظریف و استدالل آنتروپیک مبتنی بر چندجهانی/	سعید	معصومی

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی/	جمیله	علم	الهدی
نسبت نظریه فرهنگستان علوم اسالمی درباره علم دینی با واقع گرایی معرفت شناختی/	سیدمحمدتقی	

موحدابطحی
بررسی و نقد بومی سازِی اصل حقوقی حسن نیت/	علی	جعفری

شماره 33:
گونه شناسی ذهنیت های خط مشی گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ 

پژوهشی مبتنی بر روش شناسی كیو/	سیدمجتبی	امامی؛	مصباح	الهدی	باقری	کنی؛	سجاد	لطفی
فهم زمینه و پیامد های مصادره تجربه با رویکرد كیفی/	محمد	عباس	زاده؛	فرهاد	بیانی

تحلیل جامعه شناختی جهت گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سالمت/ مورد مطالعه: مبلغان و مخاطبان 
سخنرانی های مذهبی شهر قم/	فاطمه	جواهری؛	سیدحسین	سراج	زاده؛	نیلوفر	اورعی
مبانی الگوی اجتماعی سنجش دین داری در ایران/	نعمت	اله	کرم	الهی؛	قاسم	جوکار

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان/	فاطمه	قابضی؛	شهال	پاکدامن؛	جلیل	
فتح	آبادی؛	محمدرضا	حسن	زاده	توکلی

تأثیر ادراك طرد ـ پذیرش و كنترل والدین بر هوش اخالقی و تحمل پریشــانی/	فاطمه	کلیشادی؛	
فریبا	یزدخواستی

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقالب اسالمی در موضوع آموزش زنان/	سهیال	صادقی	فسایی؛	عاطفه	
خادمی

شماره 34:
تناقض نمای امتناِع امر اخالقی در فّناوری/	رضا	علیزاده	ممقانی؛	پریسا	صادقیه

فن ساالری در سیاست گذارِی علم و تکنولوژی/	علیرضا	منصوری
رابطه علم و فّناوری از منظر سیاســت گذاری، آموزش مهندســی و حوزه عمومی/	علی	چاپرک؛	

حجت	اهلل	حاجی	حسینی
شبکه های اجتماعی و خلوت انسانی/	آرش	موسوی؛	کیوان	الستی

فهرست تفصیلی مقاالت
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پاسخگویی اخالق اسالمی به چالش  های اخالقِی برآمده از تکنولوژی مدرن/	زهرا	زرگر
تکنولوژی، عاملیت و تصمیم /	رحمان	شریف	زاده

نقد انتقال تکنولوژی از منظر فلسفه تکنولوژی/	علیرضا	منّجمی

شماره 35:
مدلی برای مطالعه »دین گریزی« در ایران/	علی	رضا	شجاعی	زند

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیست ْپزشــکی؛ با تأكید بر تعامل علوم پزشــکی و علوم انسانی/	
ابراهیم	اخالصی

سازوكار های ارتقاء مسئولیت ذهنی كاركنان سازمان های خدمات عمومی شهر تهران؛ بررسی شکاف 
بین وضع موجود و مطلوب/	حسن	دانایی	فرد؛	مهسا	امیرزاده

تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی 
ایکرز/	اکبر	علیوردی	نیا؛	سعید	کبیری؛	محمدمهدی	رحمتی؛	سیده	معصومه	شادمنفعت

تغییر اخالق كسب و كار در بازار؛ مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل/	حسن	سرایی؛	نیره	شریفی
واكاوی مفهوم »پایدیا« و دستاورد های آن برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن/	محمدحسن	

میرزامحمدی
گونه شناسی معنویت گرایان جدید/	ابوتراب	طالبی؛	صدیقه	رمضانی	تمیجانی

وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ؛ مورد مطالعه: مدیران و فعاالن فرهنگی اســتان 
همدان/	محمد	امینی

شماره 36:
نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی/	عبدالحسین	خسروپناه؛	صالحه	یزدانی	فر

حجیت در اجتهاد نظام ساز؛ با تأكید بر آراء آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر/	حسین	علی	سعدی
فقه حکومتی از منظر شــهید صدر)ره(؛ با مروری بر ویژگی های »فقه نظامات«/	ســیدمحّمدمهدی	

میرباقری؛	یحیی	عبدالهی؛	حسن	نوروزی
مناسبات فقه و سیاست در مکتب اصفهان/	ابوالقاسم	علیدوست؛	احمد	رهدار

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی/	علیرضا	اعرافی
درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام ســازی فقهی؛ با تأكید بر آراء آیت اهلل سیدمحمدباقر 

صدر/	سیدعلی	حسینی	نیشابوری؛	بهنام	طالبی	طادی
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شماره 37:
تباریابی رخداِد »انقالب فرهنگی در دانشگاه ها«؛ بر مبنای همسویی انتقادی روند های كالن فرهنگی 

دوره ماقبل انقالب اسالمی/	قاسم	زائری؛	حاجیه	محمدعلیزاده
مطالعه تجربی روند های شکل گیری دینداری/	فرشید	شعبانی؛	علی	رضا	شجاعی	زند؛	بهاره	آروین

بررســی تجربی تفاوت دینداری در دو ســاختار شهری و روســتایی/	محمدرضا	طالبان؛	صداقت	
شفیع	زاده	حور

ابعاد و مؤلفه  های تحول در علوم انســانی در اندیشــه مقام معظم رهبری و داللت  های آن بر علوم 
انسانی مطلوب جمهوری اسالمی/	حسین	قلی	پور؛	علیرضا	چیت	سازیان

تصویر از خود: برســاختی انتقادی ـ ایده آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دكترای 
دانشگاه اصفهان/	راضیه	مهرابی	کوشکی؛	سیدجواد	امام	جمعه	زاده؛	حسین	مسعودنیا؛	علی	ربانی

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران/	
پوران	خروشی؛	احمدرضا	نصر؛	سیدابراهیم	میرشاه	جعفری؛	نعمت	اهلل	موسی	پور

فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخالق سازمانی/	سیداحمد	میرمحمدتبار؛	علی	اکبر	مجدی؛	مریم	سهرابی
رابطه ســبک زندگی اســالمی با هویت اخالقی و خودكنترلــی در نوجوانان/	شــیما	پژوهی	نیا؛	

سیدمحمدحسن	فاطمی	اردستانی؛	محمود	اسالمی؛	معصومه	کفیلی	یوسف	آباد

شماره 38:
جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه كیفی زمینه ها، تعامالت و پیامد های آن/	امید	قادرزاده؛	فردین	

محمدی؛	حسین	محمدی
موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف كاالها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد/	ندا	

رضوی	زاده؛	علی	یوسفی؛	حسین	بهروان؛	علی	اصغر	سعیدی
هرزه نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه كیفی تجارب كاربران ایرانی در استفاده از محصوالت هرزه نگاری/	

مریم	مختاری؛	حکیمه	ملك	احمدی
رابطه میان سطوح متفاوت روابِط پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی 

زوجین/	سعاده	ملك	عسگر؛	محمدعلی	مظاهری؛	منصوره	السادات	صادقی
زنان و برســاخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شــهر اصفهان/	مرجان	زرندی؛	سیدعلی	

هاشمیان	فر؛	مسعود	کیانپور
فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبِی زنانه/	عطیه	خاکسارفرد؛	صدیقه	

سوری
بازنمایِی كلیشه و ضدكلیشه زن؛ كاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان 

انتقادی فركالف/	َعذرا	قندهاریون؛	محبوبه	رستمی

فهرست تفصیلی مقاالت
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شماره 39:
بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت  بخش و مشروعیت  زدا در سینمای ایران )1390-1392(/	ابوالفضل	

ذوالفقاری؛	مژده	پورمحمدی
تحلیل خوانش   زنان از ســریال    های  ماهواره ای  فارسی زبان؛ مورد مطالعه: زنان شهر سنندج/	فردین	

محمدی
واكاوی نظریه فرهنگی »سپهرنشانه ای« یوری لوتمان و كاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان 

دین و سینما/	حسین	سرفراز؛	احمد	پاکتچی؛	مسعود	کوثری؛	حسام	الدین	آشنا
مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخالقی در فضای مجازی و دنیای واقعی/	معصومه	تقدسی؛	

محمدعلی	مظاهری؛	امید	شکری؛	عباس	ذبیح	زاده
نقش الگو های جهادی در تعمیق ریشه های هویتی جوانان/	مرتضی	منطقی

شناسایی و طبقه بندی آســیب  های فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریال  های ماهواره ای با 
استفاده از روش فراتركیب/	بهنام	یاوری؛	سیاوش	صلواتیان

تأثیر مطالعه كتاب  های  معنوی و حماسی بر ارزش های  اسالمیـ  ایرانی و رفتار اخالقی دانش آموزان 
دختر با زمینه انحرافات اخالقی/	مریم	امیرکانیان؛	بهروز	مهرام؛	محمود	سعیدی	رضوانی

شماره 40:
مهندسی اجتماعی، احیاگر جامعه شناسی؛ دیدگاه جاناتان ترنر/	محمدرضا	طالبان

جامعه شناســی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یــا ناپارادایمیک؟/	حیدر	جانعلیزاده	
چوب	بستی؛	اکبر	علیوردی	نیا؛	محمدمهدی	فرزبد

پدیدارشناسی تجربی واكنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد/	ملیحه	تابعی؛	علی	یوسفی؛	غالمرضا	
صدیق	اورعی

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی كشور/	مجید	مختاریان	پور
گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس  بوك/	زهرا	اردکانی	فرد؛	

حامد	بخشی
بررسی عوامل مؤثر بر نشــاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود/	حکیمه	السادات	

شریف	زاده؛	سیداحمد	میرمحمدتبار؛	صمد	عدلی	پور
نقش تعدیل كننده ارزش های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتار های انحرافی/	محسن	گل	پرور؛	سعید	

حیدریان
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ب. نمایه موضوعی مقاالت

محورهای 9گانه موضوعی و زیرمحورها

عنوان فرعیعنوان اصلی

اخالق	پژوهش															اخالق	در	فضای	مجازی					اخالق	فّناوری1. اخالق
اخالق	حرفه	ای														اخالق	علمی																			هوش	اخالقی

2. تعلیم و 
تربیت

آموزش	عالی																	خالقیت
آموزش	و	پرورش												فرار	مغزها		

پرورش	تفکر																			فلسفه	تعلیم	و	تربیت
خانواده												

3. توسعه 
اجتماعی

انتخاب	عقالنی															عدالت																										منطق	گرایی
تنبلی	اجتماعی													فردگرایی																						نشاط	اجتماعی

جمع	گرایی	عقالنی										مسئولیت	پذیری														نوع	دوستی
سرمایه	اجتماعی													معناداری	و	هدفمندی		

4. دین

تربیت	دینی																	سنت	و	تجدد																		فلسفه	دین
تحوالت	دین																	سنجش	دینداری											ماهیت	و	کارکرد	دین

معنویت	گرایی 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 تمدن	اسالمی																عرفی	شدن	
دین	پژوهی																			عقل	و	دین																					هنر	و	دین

دینداری																						علم	و	دین		
روشنفکری	دینی												فقه	نظام	ساز

رسانه	در	مفهوم	عام								رسانه	هاي	شفاهي												رسانه	هاي	نوشتاري5. رسانه
رسانه	هاي	دیداري											رسانه	هاي	مجازي			

جوانان																								زنان/	جنسیت				6. قشرها
حوزه	و	روحانیت												معلمان

7. فرهنگ

اقتصاد	فرهنگ															دیپلماسی	فرهنگی											فرهنگ	کار
امنیت	فرهنگی															سبك	زندگی																				فرهنگ	واقعی	و	آرمانی

پیوست	فرهنگی													سیاستگذاری	فرهنگی							فلسفه	فرهنگ					
تحلیل	فرهنگ															صنعت	فرهنگ																	کارکرد	فرهنگی	هنر
تحول	فرهنگی															فرهنگ	جهادی																مهندسی	فرهنگی

تفاوت	نسلی																		فرهنگ	دانشگاهی													ناهنجاری	های	فرهنگی			
تنوع	فرهنگی																فرهنگ	سازمانی															هوش	فرهنگی			

جنگ	نرم																					فرهنگ	سیاسی
جهانی	شدن/	سازی									فرهنگ	عمومی

8. علم

آسیب	شناسي	علم	و								سیاست	علم	و	فّناوری							علوم	انسانی
نظام	هاي	علمي														علم	ابزاری																					فلسفه	علم

اقتصاد	دانش																	علم	دینی																						مدیریت	دانش
تجاری	شدن	علم													علم	کاربردی																		همکاري	علمي

تولید	علم																					علم	مدرن

هویت	التقاطی														هویت	جمعی																	هویت	دینی9. هویت

نمایه موضوعی مقاالت
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اخالق پژوهش

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

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

لیال	افشار
9-8علی	نعمتی

9-8سیدحسن	اسالمیمسئله	ارجاع	به	معاصران	در	اخالق	پژوهش	

9-8محمدحسن	قدردان	قراملکیمنشور	اخالقی	پژوهش:	استوار	بر	ارزش	های	اسالمی	

تقابل	پرنویسی	و	خوب	نویسی	در	تولید	علم؛	تحلیلی	
25سیدحسن	اسالمی	اردکانیانتقادی

رعایت	اخالق	پژوهش	در	رســاله	های	دکتری؛	مورد	
مطالعه:	گروه	علوم	انســانی	دانشگاه	فردوسی	مشهد	

طی	سال	های	1386	تا	1390

سمیه	بهمن	آبادی
کالتــه	 جاویــدی	 طاهــره	

جعفرآبادی
بختیار	شعبانی	ورکی

25

مطالعه	تجربیات	اساتید	و	دانشجویان	دانشگاه	تبریز	
از	توجه	به	اخالق	پژوهش؛	مطالعه	ای	پدیدارشناسانه

یوسف	ادیب
اسکندر	فتحی	آذر
سمیه	موال	قلقاچی

29

اخالق 
حرفه ای

اخالق	حرفه	ای	در	آموزش	عالی:	تأملی	بر	راهبرد	های	
9-8نعمت	اله	عزیزیبهبود	استاندارد	های	اخالقی	در	آموزش	های	دانشگاهی	

جایگاه	اخالق	مهندســی	در	شایستگی	های	حرفه	ای	
مهندسان	

مهدی	فیض
9-8مهدی	بهادری	نژاد

الگوی	عملکرد	شوراهای	کمیته	انضباطی	دانشجو	ی:	
رویکردی	داده	بنیاد	

میثم	لطیفی
میثم	چگین

محسن	فرجی
10-11

واکاوی	مسئولیت	ملی	کارکنان	سازمان	های	دولتی؛	
طراحی	و	اعتباریابی	یك	سنجه	پژوهشی

حسن	دانایی	فرد
علیرضا	حسن	زاده

زهرا	حاجی	هاشمی
25

انواع	دینداری	و	اخالق	کار؛	مورد	مطالعه:	کارمندان	
دانشگاه	زنجان

ابوالفضل	ذوالفقاری
26اکرم	محبی

سبك	رهبری	خدمت	گزار	در	میان	مدیران	مدارس؛	
مطالعه	موردی	شهر	سنندج

خلیل	غالمی
ناصر	شیربگی

سارا	حاجی	زاده
27

نقــد	اخالقی	و	اجتماعی	پارادایم	زیست	ْپزشــکی؛	با	
35ابراهیم	اخالصیتأکید	بر	تعامل	علوم	پزشکی	و	علوم	انسانی
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اخالق 
حرفه ای

ســازوکار	های	ارتقــاء	مســئولیت	ذهنــی	کارکنان	
ســازمان	های	خدمات	عمومی	شــهر	تهران؛	بررسی	

شکاف	بین	وضع	موجود	و	مطلوب

حسن	دانایی	فرد
35مهسا	امیرزاده

تغییر	اخالق	کســب	و	کار	در	بازار؛	مــورد	مطالعه:	
بازاریان	شهر	بابل

حسن	سرایی
35نیره	شریفی

اخالق در 
فضای مجازی

مقایسه	نحوه	مواجهه	افراد	با	موقعیت	های	اخالقی	در	
فضای	مجازی	و	دنیای	واقعی

معصومه	تقدسی
محمدعلی	مظاهری

امید	شکری
عباس	ذبیح	زاده

39

اخالق علمی

9-8احد	فرامرزقراملکیاخالق	داوری	علمی	

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

سعید	ضرغامی
9-8عادل	رمضانی

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

حمیدرضا	آراسته
عبدالرحیم	نوه	ابراهیم

علیرضا	مطلبیفرد
8-9

زوال	کارکردهای	اخالقی	دانشــگاه	در	عصر	سیطره	
9-8حجت	صفارحیدریسرمایه	داری

حامد	حاجی	حیدریکاوش	نظری	در	کرسی	های	آزاداندیشی	
13-12محمد	مالعباسی

مطالعه	تحلیلی	نهضت	معنویت	گرایی	و	ارائه	رویکردی	
13-12مسعود	صفایی	مقدمبرای	آموزش	عالی	معنویت	گرا:	رویکردی	اخالق	بنیان	

تقابل	پرنویسی	و	خوب	نویسی	در	تولید	علم؛	تحلیلی	
25سیدحسن	اسالمی	اردکانیانتقادی

رعایت	اخالق	پژوهش	در	رســاله	های	دکتری؛	مورد	
مطالعه:	گروه	علوم	انســانی	دانشگاه	فردوسی	مشهد	

طی	سال	های	1386	تا	1390

سمیه	بهمن	آبادی
کالتــه	 جاویــدی	 طاهــره	

جعفرآبادی
بختیار	شعبانی	ورکی

25

تقلب	در	امتحان؛	نگاهی	از	درون؛	مطالعه	ای	در	بین	
دانشجویان	دانشگاه	گیالن

فردین	علیخواه
مهدی	بوالغی

هدا	یاقوتی
27

اخالق فّناوری

پاســخگویی	اخالق	اســالمی	به	چالش		های	اخالقِی	
34زهرا	زرگربرآمده	از	تکنولوژی	مدرن

رضا	علیزاده	ممقانیتناقض	نمای	امتناِع	امر	اخالقی	در	فّناوری
34پریسا	صادقیه

آرش	موسویشبکه	های	اجتماعی	و	خلوت	انسانی
34کیوان	الستی

نمایه موضوعی مقاالت



240

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل ویکم/ بهار 1397

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

هوش اخالقی
بررسی	وضعیت	هوش	اخالقی	دانشجویان	

حمیدرضا	آراسته
مصطفی	عزیزی	شمامی

علی	جعفری	راد
زهره	محمدی	جوزانی

8-9

تأثیر	ادراک	طرد	ـ	پذیرش	و	کنترل	والدین	بر	هوش	
اخالقی	و	تحمل	پریشانی

فاطمه	کلیشادی
33فریبا	یزدخواستی

2. تعلیم و تربیت

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

آموزش عالی

بررســی	وضعیت	ارتباطی	نظام	آموزش	و	پرورش	و	
آموزش	عالی	

محمدجواد	چیت	ساز
1احمد	قماشچی

جهانی	شدن،	آموزش	عالی	و	تحقیقات	بنیادی	
طاهره	جاویدی	کالته	

جعفر	آبادی
مرضیه	عالی

2

عوامل	اجتماعی	مؤثر	بر	میزان	همکاری	اعضای	هیئت	
علمی	)مطالعه	موردی	دانشگاه	کردستان(	

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
2ماکوان	اکملی

دانشجویان	و	معنای	تحصیل	
علی	عیسی	زادگان

محمد	حسنی
لیال	احمدیان

7

نظام	آموزشــی	و	بازدهی	آموزشی:	مطالعه	تطبیقی	
70	کشور	جهان	

زینب	فاطمی	امین
7مجید	فوالدیان

زوال	کارکردهای	اخالقی	دانشــگاه	در	عصر	سیطره	
9-8حجت	صفارحیدریسرمایه	داری	پیشرفته	

اخالق	حرفه	ای	در	آموزش	عالی:	تأملی	بر	راهبرد	های	
9-8نعمت	اله	عزیزیبهبود	استاندارد	های	اخالقی	در	آموزش	های	دانشگاهی	

الگوی	عملکرد	شوراهای	کمیته	انضباطی	دانشجویی:	
رویکردی	داده	بنیاد	

میثم	لطیفی
میثم	چگین

محسن	فرجی
10-11

پیچیدگی	های	فرهنگ	و	گونه	شناسی	مطالعات	آن	در	
آموزش	عالی:	چارچوبی	فرانظری	و	مفهومی	

علی	نقی	امیری
حسن	زارعی	متین

محمدمهدی	ذوالفقارزاده
10-11

ســنجش	رابطه	جامعه	پذیری	در	دانشگاه	با	انگیزش	
13-12امیر	رستگار	خالدتحصیلی	دانشجویان	
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آموزش عالی

رویکردی	انتقادی	به	پایان	نامه	های	جامعه	شناســی	
15-14امیرحسین	خان	دیزجیدر	ایران	

جایگاه	چندفرهنگی	در	آموزش	مدرسه	ای	و	آموزش	
عالی	

علیرضا	عراقیه
18-17کورش	فتحی	واجارگاه

رویکردهای	حاکم	بر	تغییر	در	نظام	آموزش	و	برنامه	
18-17نعمت	اله	موسی	پوردرسی	ایران:	از	رویکرد	مهندسی	تا	رویکرد	فرهنگی	

ضــرورت	بازتعریف	نقش	عقل	بــرای	تحول	در	نظام	
18-17جمیله	علم	الهدیآموزشی	

مطالعه	تطبیقی	تجربــه	فرهنگی	تربیت	مدرس	در	
18-17عظیمه	سادات	خاکبازایران	و	آلمان	

هم	خوانی	و	هم	افزایی	سیاست	های	کالن	نظام	آموزشی	
18-17محبوبه	عارفیایران	در	راستای	توسعه	فرهنگی	

ویژگی	هــا	و	ضرورت	هــای	تدویــن	برنامه	درســی	
چندفرهنگــی	در	ایران:	بررســی	چالش	هــا	و	ارائه	

راهبردها	
18-17علیرضا	صادقی

رابطه	کمال	گرایی،	اســترس	ادراک	شــده	و	حمایت	
اجتماعی	با	فرسودگی	تحصیلی	

ناصر	بهروزی
منیجه	شهنی	ییالق
سیدمهدی	پورسید

20

بررسی	راه	های	بهبود	عملکرد	پژوهشی	اعضای	هیئت	
21	نعمت	اله	عزیزیعلمی	در	علوم	انسانی

تحلیــل	چالش	کیفیت	آموزش	عالی	در	برنامه	پنجم	
توسعه

عادل	آذر
داود	غالمرضایی
حسن	دانایی	فرد

حمید	خداداد	حسینی

21

عوامــل	مؤثر	بر	نگهداری	و	تــرک	خدمت	کارکنان	
دانش	محــور؛	مورد	مطالعه:	جهاد	دانشــگاهی	واحد	

تهران

سیدعلی	اکبر	افجۀ
21عادل	صالح	غفاری

مطالعــه	تطبیقی	ســازمان	های	پژوهــش	و	فّناوری	
منتخب	و	درس	هایی	برای	ایران

رضا	انصاری
21جواد	سلطان	زاده

مطالعه	عوامل	روان	شناختی	تأثیرگذار	بر	فرهنگ	پذیری	
23فاطمه	تقی	یارهدانشجویان

تحلیل	توســعه	اقتصاد	دانش	ایران	بر	اســاس	سند	
چشم	انداز	1404

یعقوب	انتظاری
24حسن	محجوب

دیرینه	شناسی	طرح	»دانشگاه	اسالمی«	در	ایران	)قبل	
از	انقالب	اسالمی	1357(

قاسم	زائری
25حاجیه	محمدعلیزاده

نمایه موضوعی مقاالت
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آموزش عالی

بررسی	جامعه	شناختی	تمایل	به	برون	کوچی	نخبگان	
علمی

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
اکبر	علیوردی	نیا
شیوا	پورقاضی

25

رعایت	اخالق	پژوهش	در	رســاله	های	دکتری؛	مورد	
مطالعه:	گروه	علوم	انســانی	دانشگاه	فردوسی	مشهد	

طی	سال	های	1386	تا	1390

سمیه	بهمن	آبادی
کالتــه	 جاویــدی	 طاهــره	

جعفرآبادی
بختیار	شعبانی	ورکی

25

تقلب	در	امتحان؛	نگاهی	از	درون؛	مطالعه	ای	در	بین	
دانشجویان	دانشگاه	گیالن

فردین	علیخواه
مهدی	بوالغی

هدا	یاقوتی
27

فرهنگ	سازمانی	دانشگاه	و	ازخودبیگانگی	تحصیلی	
دانشجویان:	نقش	واسطه	ای	اهداف	تسلط

منصور	بیرامی
جواد	امانی	ساری	بگلو
میرمحمود	میرنسب
مهسا	صالح	نجفی

28

مطالعه	تجربیات	اساتید	و	دانشجویان	دانشگاه	تبریز	
از	توجه	به	اخالق	پژوهش؛	مطالعه	ای	پدیدارشناسانه

یوسف	ادیب
اسکندر	فتحی	آذر
سمیه	موال	قلقاچی

29

شهین	ایروانیجایگاه	دانش	در	مهارت	آموزی
30بهناز	مرجانی

چرایــی	خــودداری	نخبگان	از	مهاجــرت؛	بازنمایی	
هویت	استادی

کیوان	بلندهمتان
31شیرکوه	محمدی

شناسایی	عوامل	موجِد	برنامه	درسی	ضمنی	دانشگاهی	
با	روش	تحلیل	عاملی	تأییدی

رحمت	اله	مرزوقی
31مهرداد	امینی

تباریابی	رخداِد	»انقالب	فرهنگی	در	دانشــگاه	ها«؛	بر	
مبنای	همسویی	انتقادی	روند	های	کالن	فرهنگی	دوره	

ماقبل	انقالب	اسالمی

قاسم	زائری
37حاجیه	محمدعلیزاده

آموزش و 
پرورش

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

حسین	زارع
1اقدس	قشونی

بررسی	فراتحلیلی	محتوای	کتاب	های	درسی	دررابطه	
1ایراندخت	فیاضبا	ارزش	های	اسالمی	ایرانی	

بررســی	وضعیت	ارتباطی	نظام	آموزش	و	پرورش	و	
آموزش	عالی	

محمدجواد	چیت	ساز
1احمد	قماشچی

تحــول	در	امر	تربیت	دینی	دانــش	آموزان	در	نظام	
1سوسن	کشاورزآموزش	رسمی	ایران	
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آموزش و 
پرورش

2علی	شریعتمداریرسالت	آموزشی	و	تربیتی	مراکز	آموزشی	

تحلیل	راهبردی	مؤلفه	های	رشــد	خالقیت	در	نظام	
آموزش	و	پرورش	کشور	

بابك	نگاهداری
4محمدعلی	کی	نژاد

نظام	آموزشــی	و	بازدهی	آموزشی:	مطالعه	تطبیقی	
70	کشور	جهان	

زینب	فاطمی	امین
7مجید	فوالدیان

علی	انتظاریبازنمایی	فرهنگ	کار	در	کتاب	های	داستانی	کودکان	
15-14مرضیه	جدائیان

تدوین	»فلسفه	تربیتی	اجتماع	«	متناسب	با	فرهنگ	
اسالمی	و	ایرانی؛	پیش	نیاز	تحول	اساسی	در	نظام	های	

تربیتی	مدرن	
18-17علیرضا	صادق	زاده	قمصری

جایگاه	چندفرهنگی	در	آموزش	مدرسه	ای	و	آموزش	
عالی	

علیرضا	عراقیه
18-17کورش	فتحی	واجارگاه

رویکردهای	حاکم	بر	تغییر	در	نظام	آموزش	و	برنامه	
18-17نعمت	اله	موسی	پوردرسی	ایران:	از	رویکرد	مهندسی	تا	رویکرد	فرهنگی	

18-17مهدی	نوید	ادهمالزامات	مدیریتی	تحول	بنیادین	در	آموزش	و	پرورش	

ضــرورت	بازتعریف	نقش	عقل	بــرای	تحول	در	نظام	
18-17جمیله	علم	الهدیآموزشی	

فرهنگ	خانواده:	مبنای	مغفول	در	ساماندهی	تعامالت	
18-17محمود	مهرمحمدیخانه	و	مدرسه	

هم	خوانی	و	هم	افزایی	سیاست	های	کالن	نظام	آموزشی	
18-17محبوبه	عارفیایران	در	راستای	توسعه	فرهنگی	

ویژگی	هــا	و	ضرورت	هــای	تدویــن	برنامه	درســی	
چندفرهنگــی	در	ایران:	بررســی	چالش	هــا	و	ارائه	

راهبردها	
18-17علیرضا	صادقی

تحلیــل	ارزش	های	فرهنگــی	در	کتاب	های	آموزش	
22نسرین	بحرینیزبان	انگلیسی

احمد	سلحشوریچالش	ها	و	افق	های	نظریه	پیچیدگی	برای	تربیت	دینی
24معصومه	خنکدارطارسی

فرهنگ	مدرســه	و	ازخودبیگانگــی	تحصیلی؛	نقش	
واسطه	نیازهای	روان	شناختی	اساسی

حسن	قالوندی
جواد	امانی	ساری	بگلو

محمدتقی	غالمی
پروا	اکبری	سوره

24

جهانی	شــدن	و	گسترش	زبان	انگلیسی؛	ضرورت	ها	و	
الزامات	بهره	گیــری	از	رویکرد	انتقادی	در	مواجهه	با	

زبان	انگلیسی	در	ایران

فردوس	آقاگل	زاده
25حسین	داوری

نمایه موضوعی مقاالت
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آموزش و 
پرورش

تحلیل	تجربه		های	معلمان	از	دوشــغله	بودن؛	مطالعه	
کیفی	دالیل	و	پیامدها

امید	قادرزاده
26سیروان	فرجی

سبك	رهبری	خدمت	گزار	در	میان	مدیران	مدارس؛	
مطالعه	موردی	شهر	سنندج

خلیل	غالمی
ناصر	شیربگی

سارا	حاجی	زاده
27

ارزش	های	فرزندپروری	مادران	کودکان	3	تا	5	ساله؛	
مطالعه	ای	پدیدارشناسانه

مریم	حلی	ساز
محمدعلی	مظاهری

لیلی	پناغی
فریبا	حسنی

29

واکاوی	مفهوم	»پایدیا«	و	دستاورد	های	آن	برای	آموزش	
35محمدحسن	میرزامحمدیو	پرورش	در	عصر	جهانی	شدن

36علیرضا	اعرافیتأثیرات	فقه	بر	نظام	تربیتی

تباریابی	رخداِد	»انقالب	فرهنگی	در	دانشــگاه	ها«؛	بر	
مبنای	همسویی	انتقادی	روند	های	کالن	فرهنگی	دوره	

ماقبل	انقالب	اسالمی

قاسم	زائری
37حاجیه	محمدعلیزاده

بررســی	رویکرد	تربیت	معلم	شایسته	براساس	اسناد	
تحولی	آموزش	و	پرورش	جمهوری	اسالمی	ایران

پوران	خروشی
احمدرضا	نصر

سیدابراهیم	میرشاه	جعفری
نعمت	اهلل	موسی	پور

37

پرورش تفکر
بازاندیشــی	مفهومی	»پرورش	تفکر«	همچون	بســتر	
فرهنگی	تحول	نظام	آموزشــی	بر	بنیاد	نظریه	انسان	

به	منزله	عامل	

سعید	ضرغامی
نرگس	سجادیه
یحیی	قائدی

17-18

خانواده

رابطه	ســبك	های	همسرگزینی	با	کیفیت	و	پایداری	
ازدواج	

علی	مظاهری
منصوره	السادات	صادقی

ام	لیلی	نصرآبادی
فاطمه	انصاری	نژاد

مریم	عباسی

5

فرهنگ	خانواده:	مبنای	مغفول	در	ساماندهی	تعامالت	
18-17محمود	مهرمحمدیخانه	و	مدرسه	

تجارت	مرزی	و	تفسیر	مردم	از	تغییراِت	جهان	زیست	
خانواده

امید	قادرزاده
احمد	محمدپور

امید	قادری
22

مطالعه	عوامل	روان	شناختی	تأثیرگذار	بر	فرهنگ	پذیری	
23فاطمه	تقی	یارهدانشجویان
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خانواده

مبانــی	روش	شــناختی	پژوهش	اســنادی	در	علوم	
اجتماعــی؛	مــورد	مطالعه:	تأثیرات	مدرن	شــدن	بر	

خانواده	ایرانی

سهیال	صادقی	فسایی
29ایمان	عرفان	منش

ارزش	های	فرزندپروری	مادران	کودکان	3	تا	5	ساله؛	
مطالعه	ای	پدیدارشناسانه

مریم	حلی	ساز
محمدعلی	مظاهری

لیلی	پناغی
فریبا	حسنی

29

ارزش	ها،	نگرش	ها	و	الگوهای	کنش	جوانان	در	خصوص	
همســرگزینی	و	روابط	پیش	از	ازدواج؛	مورد	مطالعه:	

دانشجویان	دانشگاه	های	استان	خراسان	رضوی

مژگان	عظیمی	هاشمی
فائزه	اعظم	کاری
معصومه	بیگناه

فاطمه	رضامنش

29

عوامل	خانوادگی	مرتبط	با	رضایت	از	زندگِی	دختران	
نوجوان

آسیه	اناری
محمدعلی	مظاهری
کارینه	طهماسیان

30

مروری	بر	مطالعات	اجتماعی	تنظیم	خانواده	و	کاهش	
باروری	در	ایران

ندا	رضوی	زاده
30تکتم	پیکانی

زمینه	های	کم	فرزندطلبی	و	تأخیر	در	فرزندآوری	مورد	
مطالعه:	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
الهه	غفاریان
آمنه	اخالقی

31

پیش	بینی	رضایت	زناشــویی	براساس	کیفیت	ارتباط	
همسران	با	دو	خانواده	اصلی

مونا	چراغی
محمدعلی	مظاهری

فرشته	موتابی
لیلی	پناغی

منصوره	السادات	صادقی
خدیجه	سلمانی

31

مصرف	رســانه،	مدیریت	بدن	و	رفتار	باروری؛	مورد	
مطالعه:	زنان	معلم	یاسوج

حسین	محمودیان
مسعود	کوچانی	اصفهانی

سعید	مقدس
31

تأثیر	ادراک	طرد	ـ	پذیرش	و	کنترل	والدین	بر	هوش	
اخالقی	و	تحمل	پریشانی

فاطمه	کلیشادی
33فریبا	یزدخواستی

رابطه	میان	ســطوح	متفاوت	روابــِط	پیش	از	ازدواج	
و	نگرش	والدین	به	آن	با	میزان	ســازگاری	زناشویی	

زوجین

سعاده	ملك	عسگر
محمدعلی	مظاهری

منصوره	السادات	صادقی
38

زنــان	و	برســاخت	اجتماعی	تعهد	زناشــویی؛	مورد	
مطالعه:	شهر	اصفهان

مرجان	زرندی
سیدعلی	هاشمیان	فر

مسعود	کیانپور
38

نمایه موضوعی مقاالت
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خالقیت

بررســی	مؤلفه	های	فرهنگ	ســازمانی	بــا	رویکرد	
آسیب	شناسی	فرهنگی

مهدی	ابزری
هادی	تیموری

محمدرضا	دلوی
4

تحلیل	راهبردی	مؤلفه	های	رشــد	خالقیت	در	نظام	
آموزش	و	پرورش	کشور	

بابك	نگاهداری
4محمدعلی	کی	نژاد

فرهنگ	سازمانی	و	موفقیت	در	جهاد	دانشگاهی	

ابوالفضل	کزازی
سیدحبیب	اله	طباطبائیان

حمیدرضا	طیبی
رضا	انصاری

7

فرار مغزها

بررسی	جامعه	شناختی	تمایل	به	برون	کوچی	نخبگان	
علمی

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
اکبر	علیوردی	نیا
شیوا	پورقاضی

25

چرایــی	خــودداری	نخبگان	از	مهاجــرت؛	بازنمایی	
هویت	استادی

کیوان	بلندهمتان
31شیرکوه	محمدی

فلسفه تعلیم 
و تربیت

تدوین	»فلسفه	تربیتی	اجتماع	«	متناسب	با	فرهنگ	
اسالمی	و	ایرانی؛	پیش	نیاز	تحول	اساسی	در	نظام	های	

تربیتی	مدرن	
18-17علیرضا	صادق	زاده	قمصری

احمد	سلحشوریچالش	ها	و	افق	های	نظریه	پیچیدگی	برای	تربیت	دینی
24معصومه	خنکدارطارسی

شهین	ایروانیجایگاه	دانش	در	مهارت	آموزی
30بهناز	مرجانی

واکاوی	مفهوم	»پایدیا«	و	دستاورد	های	آن	برای	آموزش	
35محمدحسن	میرزامحمدیو	پرورش	در	عصر	جهانی	شدن

36علیرضا	اعرافیتأثیرات	فقه	بر	نظام	تربیتی

3. توسعه اجتماعی

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

انتخاب 
عقالنی

رویکــرد	جامعه	شناســانۀ	نظریه	انتخــاب	عقالنی:	
مقدمــه	ای	بر	تغییرات	فرهنگــی	و	اجتماعی	برنامه	

ریزی	شده	
3محمدرضا	جوادی	یگانه

تنبلی 
اجتماعی

بررسی	تطبیقی	شاخص	تنبلی	در	ایران	و	کشورهای	
جهان	و	برخی	راه	حل	ها	

محمدرضا	جوادی	یگانه
زینب	فاطمی	امین

مجید	فوالدیان
12-13



247

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

تنبلی 
اجتماعی

جایگاه	جهانی	ایران	اسالمی	از	نظر	تنبلی	اجتماعی؛	
بررســی	گزارش	هــا	و	تحقیقات	مربوط	بــه	تنبلی	

اجتماعی	در	ایران
21احمد	فضائلی

جمع گرایی 
عقالنی

مدل	اثرگذاری	فرهنگ	ملی	بر	کار	تیمی	در	ایران	

محمدسعید	تسلیمی
علی	اکبر	فرهنگی

حسن	عابدی	جعفری
فیروز	رازنهان

10-11

نسبت	»خود-	دیگری«	درگفتمان	دعای	شیعی:	پیوند	
15-14سیدمحمود	نجاتی	حسینیالهیات	اجتماعی	و	فلسفه	اجتماعی	دعا

واکاوی	مسئولیت	ملی	کارکنان	سازمان	های	دولتی؛	
طراحی	و	اعتباریابی	یك	سنجه	پژوهشی

حسن	دانایی	فرد
علیرضا	حسن	زاده

زهرا	حاجی	هاشمی
25

ســازوکار	های	ارتقــاء	مســئولیت	ذهنــی	کارکنان	
ســازمان	های	خدمات	عمومی	شــهر	تهران؛	بررسی	

شکاف	بین	وضع	موجود	و	مطلوب

حسن	دانایی	فرد
35مهسا	امیرزاده

سرمایه 
اجتماعی

2امیر	سیاهپوشفراتحلیل	مطالعات	سرمایه	اجتماعی	در	ایران	

25سلیمان	پاک	سرشتمالحظات	و	راهبردهای	ارتقای	سرمایه	اجتماعی

عدالت

رابطه	عدالت	رویّــه	ای	و	توزیعی	با	رضایت	از	مزایا	و	
نقش	تعدیل	کننده	فرهنگ	سازمان	

محسن	گل	پرور
7نفیسه	وکیلی

نقش	تعدیل	کننده	ارزش	های	فرهنگی	در	رابطه	عدالت	
با	رفتار	های	انحرافی

محسن	گل	پرور
40سعید	حیدریان

فردگرایی

نسبت	»خود	دیگری«	درگفتمان	دعای	شیعی:	پیوند	
15-14سیدمحمود	نجاتی	حسینیالهیات	اجتماعی	و	فلسفه	اجتماعی	دعا	

محمد	عباس	زادهفهم	زمینه	و	پیامد	های	مصادره	تجربه	با	رویکرد	کیفی
33فرهاد	بیانی

مسئولیت
پذیری

واکاوی	مسئولیت	ملی	کارکنان	سازمان	های	دولتی؛	
طراحی	و	اعتباریابی	یك	سنجه	پژوهشی

حسن	دانایی	فرد
علیرضا	حسن	زاده

زهرا	حاجی	هاشمی
25

اصول	و	روش	های	تعامل	با	دیگری؛	برگرفته	از	مبانی	
انسان	شناختی	مکتب	اسالم

محمدشریف	طاهرپور
کالتــه	 جاویــدی	 طاهــره	

جعفرآبادی
خسرو	باقری

حسن	نقی	زاده

29

پاســخگویی	اخالق	اســالمی	به	چالش		های	اخالقِی	
34زهرا	زرگربرآمده	از	تکنولوژی	مدرن

نمایه موضوعی مقاالت
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مسئولیت
پذیری

ســازوکار	های	ارتقــاء	مســئولیت	ذهنــی	کارکنان	
ســازمان	های	خدمات	عمومی	شــهر	تهران؛	بررسی	

شکاف	بین	وضع	موجود	و	مطلوب

حسن	دانایی	فرد
35مهسا	امیرزاده

معناداری و 
هدفمندی

مسعود	غفاریبنیان	های	آرمان	خواهی	در	فرهنگ	سیاسی	ایرانیان
3شهروز	شریعتی

پدیدارشناســی	تجربی	معنای	مرگ:	بررسی	موردی	
زنان	شهر	مشهد

علی	یوسفی
15-14ملیحه	تابعی

رابطــه	دینداری	با	معناداری	زندگی	در	یك	جمعیت	
دانشجویی

سیدحسین	سراج	زاده
24فرشید	رحیمی

احمد	سلحشوریچالش	ها	و	افق	های	نظریه	پیچیدگی	برای	تربیت	دینی
24معصومه	خنکدارطارسی

رابطه	معنویت	محیط	کار	با	رضایت	مشتریان	و	نقش	
تعدیل	گری	رفتار	شهروندی	سازمانی

ناصر	صنوبر
26صمد	رحیمی	اقدم

تأثیــر	میزان	خودکنترلی	بر	ارتــکاب	جرم	در	میان	
دانشجویان

اکبر	علیوردی	نیا
26عرفان	یونسی

چرایــی	خــودداری	نخبگان	از	مهاجــرت؛	بازنمایی	
هویت	استادی

کیوان	بلندهمتان
31شیرکوه	محمدی

محمد	عباس	زادهفهم	زمینه	و	پیامد	های	مصادره	تجربه	با	رویکرد	کیفی
33فرهاد	بیانی

رابطه	ســبك	زندگی	اســالمی	با	هویــت	اخالقی	و	
خودکنترلی	در	نوجوانان

شیما	پژوهی	نیا
فاطمــی	 سیدمحمدحســن	

اردستانی
محمود	اسالمی

معصومه	کفیلی	یوسف	آباد

37

پدیدارشناسی	تجربی	واکنش	به	مرگ؛	مطالعه	زنان	
شهر	مشهد

ملیحه	تابعی
علی	یوسفی

غالمرضا	صدیق	اورعی
40

منطق گرایی
ایراندخت	فیاضبررسی	آسیب	شناسانه	باورهای	غیرمنطقی	دانشجویان	

4ژاله	کیانی

11-10جمیله	فاطمیمنطق	گرایی	در	امثال	و	حکم	فارسی	

نشاط 
بررسی	تأثیر	سرمایه	اقتصادی	بر	شادی	جوانان	اجتماعی

حمید	دهقانی
فاطمه	اکبرزاده
غالمرضا	خوشفر

رسول	ربانی

12-13
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نشاط 
اجتماعی

بررســی	عوامل	مؤثر	بر	نشــاط	اجتماعی	در	ایران؛	
فراتحلیلی	از	تحقیقات	موجود

حکیمه	السادات	شریف	زاده
سیداحمد	میرمحمدتبار

صمد	عدلی	پور
40

نوع دوستی

ندا	رضوی	زادهبرساخت	تفسیری	تجربه	زیسته	خّیران	مدرسه	ساز
11-10احمد	محمدپور

رابطه	معنویت	محیط	کار	با	رضایت	مشتریان	و	نقش	
تعدیل	گری	رفتار	شهروندی	سازمانی

ناصر	صنوبر
26صمد	رحیمی	اقدم

سبك	رهبری	خدمت	گزار	در	میان	مدیران	مدارس؛	
مطالعه	موردی	شهر	سنندج

خلیل	غالمی
ناصر	شیربگی

سارا	حاجی	زاده
27

محمد	عباس	زادهفهم	زمینه	و	پیامد	های	مصادره	تجربه	با	رویکرد	کیفی
33فرهاد	بیانی

4. دین

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

احمد	سلحشوریچالش	ها	و	افق	های	نظریه	پیچیدگی	برای	تربیت	دینیتربیت دینی
24معصومه	خنکدارطارسی

تحوالت دین
6علیرضا	شجاعی	زندهم	آوایی	ادیان	در	مصاف	با	فرایندهای	دگرگون	ساز	

تبیین	جامعه	شناختی	فراز	و	فروِد	درک	ایدئولوژیك	
از	دین

طاهره	عربی	ستوده	آرانی
21علیرضا	شجاعی	زند

تمدن اسالمی
ویژگی	های	بنیادین	شکوفایی	تمدن	اسالمی:	تلفیقی	

بودن	و	وحدت	فرهنگی	
جبار	رحمانی

15-14محمدرضا	جعفرآقایی

23محمدباقر	خرمشادانقالب	اسالمی،	بیداری	اسالمی	و	تمدن	نوین	اسالمی

مدل	سیاست	گذاری	گسترش	همکاری	های	بین	المللِی	دین پژوهی
27محمدرضا	بهمنیمراکز	دین	پژوهی	کشور

دینداری

13-12محمدرضا	طالبانبرازش	تجربی	مدل	های	مفهومی	ساختاری	از	دینداری	

گامی	بــرای	بهره	گیری	از	محتوای	دین	اســالم	در	
13-12احمد	فضائلیپژوهش	دینداری	

مقایســه	تجربی	سنجه	دینداری	برگرفته	از	مدل	ام.	
آر.	پی.	آی.	با	دو	سنجه	متداول	دیگر	

ابوالفضل	ذوالفقاری
15-14صبورا	امین	فر

نمایه موضوعی مقاالت



250

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل ویکم/ بهار 1397

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

دینداری

رابطه	بین	جهت	گیری	مذهبــی	درونی	و	رفتارهای	
سالمت	جســمی،	روانی	و	معنوی	و	نقش	واسطه	ای	

ارزیابی	چالش	برانگیز	بودن	

رحیم	بدری	َگرَگری
20ابوالفضل	فرید

تبیین	جامعه	شناختی	فراز	و	فروِد	درک	ایدئولوژیك	
از	دین

طاهره	عربی	ستوده	آرانی
21علیرضا	شجاعی	زند

هادی	اسماعیلیدینداری	فرهنگی؛	نمود	فرهنگ	در	صور	دینداری
23حسام	الدین	آشنا

مطالعه	عوامل	روان	شناختی	تأثیرگذار	بر	فرهنگ	پذیری	
23فاطمه	تقی	یارهدانشجویان

رابطــه	دینداری	با	معناداری	زندگی	در	یك	جمعیت	
دانشجویی

سیدحسین	سراج	زاده
24فرشید	رحیمی

نقد	و	ارزیابِی	»گویه		های	به	کار	رفته«	در	پیمایش	های	
26علیرضا	شجاعی	زنددینداری	در	ایران

انواع	دینداری	و	اخالق	کار؛	مورد	مطالعه:	کارمندان	
دانشگاه	زنجان

ابوالفضل	ذوالفقاری
26اکرم	محبی

آرش	حسن	پورنقد	مطالعات	گونه	شناسی	دینداری	و	ارائه	چارچوبی	نو
28علی	ربانی

تأثیــر	جهت	گیری	های	مذهبــی	و	روش	های	مقابله	
28رحیم	بدری	گرگریمذهبی	بر	اعتیادپذیری	دانشجویان	دانشگاه	تبریز

گونه	شناسی	ذهنیت	های	خط	مشی	گذاران	و	مجریان	
درباره	مدیریت	مواجهه	با	بدحجابی	در	ایران؛	پژوهشی	

مبتنی	بر	روش	شناسی	کیو

سیدمجتبی	امامی
مصباح	الهدی	باقری	کنی

سجاد	لطفی
33

نعمت	اله	کرم	الهیمبانی	الگوی	اجتماعی	سنجش	دین	داری	در	ایران
33قاسم	جوکار

تأثیر	زیارت	بر	ابعاد	مثبت	و	منفی	احســاس	تنهایی	
دانشجویان

فاطمه	قابضی
شهال	پاکدامن

جلیل	فتح	آبادی
محمدرضا	حسن	زاده	توکلی

33

تغییر	اخالق	کســب	و	کار	در	بازار؛	مــورد	مطالعه:	
بازاریان	شهر	بابل

حسن	سرایی
35نیره	شریفی

35علی	رضا	شجاعی	زندمدلی	برای	مطالعه	»دین	گریزی«	در	ایران

مطالعه	تجربی	روند	های	شکل	گیری	دینداری
فرشید	شعبانی

علی	رضا	شجاعی	زند
بهاره	آروین

37
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دینداری

بررسی	تجربی	تفاوت	دینداری	در	دو	ساختار	شهری	
و	روستایی

محمدرضا	طالبان
37صداقت	شفیع	زاده	حور

فهم	پدیدارشناســانه	تجربه	زیسته	زنان	از	حضور	در	
مجالس	مذهبِی	زنانه

عطیه	خاکسارفرد
38صدیقه	سوری

بررســی	عوامل	مؤثر	بر	نشــاط	اجتماعی	در	ایران؛	
فراتحلیلی	از	تحقیقات	موجود

حکیمه	السادات	شریف	زاده
سیداحمد	میرمحمدتبار

صمد	عدلی	پور
40

پدیدارشناسی	تجربی	واکنش	به	مرگ؛	مطالعه	زنان	
شهر	مشهد

ملیحه	تابعی
علی	یوسفی

غالمرضا	صدیق	اورعی
40

روشنفکری 
4علی	رضا	شجاعی	زندنقش	روشنفکری	دینی	در	عرفی	شدن؛	منع	یا	تسهیل	دینی

سنت و تجدد

2علی	اکبر	رشادسیطره	مجاز	در	ساحت	هویت	تاریخی	

حامد	حاجی	حیدریکاوش	نظری	در	کرسی	های	آزاداندیشی
13-12محمد	مالعباسی

19سیدصادق	حقیقتآسیب	شناسی	رشته	علوم	سیاسی	در	ایران

حسین	کچویانبازنمایی	غرب	در	گفتمان	اسالِم	احیاشده
20قاسم	زائری

دیرینه	شناسی	طرح	»دانشگاه	اسالمی«	در	ایران	)قبل	
از	انقالب	اسالمی	1357(

قاسم	زائری
25حاجیه	محمدعلیزاده

محمد	عباس	زادهفهم	زمینه	و	پیامد	های	مصادره	تجربه	با	رویکرد	کیفی
33فرهاد	بیانی

سنجش 
دینداری

13-12محمدرضا	طالبانبرازش	تجربی	مدل	های	مفهومی	ساختاری	از	دینداری	

گامی	بــرای	بهره	گیری	از	محتوای	دین	اســالم	در	
13-12احمد	فضائلیپژوهش	دینداری	

مقایســه	تجربی	سنجه	دینداری	برگرفته	از	مدل	ام.	
آر.	پی.	آی.	با	دو	سنجه	متداول	دیگر	

ابوالفضل	ذوالفقاری
15-14صبورا	امین	فر

نقد	و	ارزیابِی	»گویه		های	به	کار	رفته«	در	پیمایش	های	
26علیرضا	شجاعی	زنددینداری	در	ایران

آرش	حسن	پورنقد	مطالعات	گونه	شناسی	دینداری	و	ارائه	چارچوبی	نو
28علی	ربانی

نعمت	اله	کرم	الهیمبانی	الگوی	اجتماعی	سنجش	دین	داری	در	ایران
33قاسم	جوکار

نمایه موضوعی مقاالت
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عرفی شدن

4علیرضا	شجاعی	زندنقش	روشنفکری	دینی	در	عرفی	شدن؛	منع	یا	تسهیل	

6علیرضا	شجاعی	زندهم	آوایی	ادیان	در	مصاف	با	فرایندهای	دگرگون	ساز	

تجارت	مرزی	و	تفسیر	مردم	از	تغییراِت	جهان	زیست	
خانواده

امید	قادرزاده
احمد	محمدپور

امید	قادری
22

تحلیــل	ارزش	های	فرهنگــی	در	کتاب	های	آموزش	
22نسرین	بحرینیزبان	انگلیسی

احمد	سلحشوریچالش	ها	و	افق	های	نظریه	پیچیدگی	برای	تربیت	دینی
24معصومه	خنکدارطارسی

32جمیله	علم	الهدینقش	علوم	انسانی	در	توسعه	عرفی	گرایی

23عبدالحسین	خسروپناهترابط	عقل	و	دین	و	تأثیر	آن	بر	فرهنگ	اسالمیعقل و دین

علم و دین
ورود	اهــل	ایمان	به	مطالعۀ	علمــی	دین؛	آیا	ممکن	

27حسن	بلنداست؟

32ابراهیم	آزادگانحمایت	مبنایی	ادیان	توحیدی	از	علم	مدرن

فقه نظام ساز

نظــام	مدیریتی	فقــه	و	فرآیند	سیاســت	گذاری	و	
طرح	ریزی

خسروپناه عبدالحسین	
36صالحه	یزدانی	فر

حجیت	در	اجتهاد	نظام	ســاز؛	با	تأکید	بر	آراء	آیت	اهلل	
36حسین	علی	سعدیسیدمحمدباقر	صدر

فقه	حکومتی	از	منظر	شــهید	صدر)ره(؛	با	مروری	بر	
ویژگی	های	»فقه	نظامات«

سیدمحّمدمهدی	میرباقری
یحیی	عبدالهی
حسن	نوروزی

36

ابوالقاسم	علیدوستمناسبات	فقه	و	سیاست	در	مکتب	اصفهان
36احمد	رهدار

36علیرضا	اعرافیتأثیرات	فقه	بر	نظام	تربیتی

درآمدی	بر	فراگردها	و	مبادی	تصدیقیه	نظام	ســازی	
فقهی؛	با	تأکید	بر	آراء	آیت	اهلل	سیدمحمدباقر	صدر

سیدعلی	حسینی	نیشابوری
36بهنام	طالبی	طادی

فلسفه دین

علم	دینــی	به	منزله	مبنایی	در	باب	نحوه	تعامل	علم	
6حسین	سوزنچیو	دین	

23عبدالحسین	خسروپناهترابط	عقل	و	دین	و	تأثیر	آن	بر	فرهنگ	اسالمی

32ابراهیم	آزادگانحمایت	مبنایی	ادیان	توحیدی	از	علم	مدرن
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ماهیت و 
كاركرد دین

حقیقــت	دیــن	و	جایــگاه	محقق	دینــی	از	منظر	
پدیدارشناسی	کالسیك	

حسین	کچویان
6قاسم	زائری

6علیرضا	شجاعی	زندهم	آوایی	ادیان	در	مصاف	با	فرایندهای	دگرگون	ساز	

معنویت گرایی

ندا	رضوی	زادهبرساخت	تفسیری	تجربه	زیسته	خیّران	مدرسه	ساز	
11-10احمد	محمدپور

مطالعه	تحلیلی	نهضت	معنویت	گرایی	و	ارائه	رویکردی	
13-12مسعود	صفایی	مقدمبرای	آموزش	عالی	معنویت	گرا:	رویکردی	اخالق	بنیان	

ساختار	قداست	بخشی	نوپدید؛	موردپژوهی	یك	شماره	
22بهزاد	حمیدیهاز	نشریه	دانش	یوگا

رابطه	معنویت	محیط	کار	با	رضایت	مشتریان	و	نقش	
تعدیل	گری	رفتار	شهروندی	سازمانی

ناصر	صنوبر
26صمد	رحیمی	اقدم

تأثیر	زیارت	بر	ابعاد	مثبت	و	منفی	احســاس	تنهایی	
دانشجویان

فاطمه	قابضی
شهال	پاکدامن

جلیل	فتح	آبادی
محمدرضا	حسن	زاده	توکلی

33

آرش	موسویشبکه	های	اجتماعی	و	خلوت	انسانی
34کیوان	الستی

ابوتراب	طالبیگونه	شناسی	معنویت	گرایان	جدید
35صدیقه	رمضانی	تمیجانی

هنر و دین
واکاوی	نظریه	فرهنگی	»سپهرنشانه	ای«	یوری	لوتمان	
و	کاربســت	آن	در	زمینه	تحلیل	مناسبات	میان	دین	

و	سینما

حسین	سرفراز
احمد	پاکتچی
مسعود	کوثری

حسام	الدین	آشنا

39

5. رسانه

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

رسانه در 
مفهوم عام

رسانه،	پیام،	مخاطب	و	انحصار؛	بازنمایی	روند	سلطه	
4علیرضا	کاویانیبر	ابررسانه	های	جهان

مصرف	رســانه،	مدیریت	بدن	و	رفتار	باروری؛	مورد	
مطالعه:	زنان	معلم	یاسوج

حسین	محمودیان
مسعود	کوچانی	اصفهانی

سعید	مقدس
31

نمایه موضوعی مقاالت
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رسانه های 
دیداری

شــیوه	های	بازنمایی	مصرف	در	فیلم	های	سینمایی	
دوره	سازندگی

مهدی	سلطانی	گردفرامرزی
24فاطمه	محمدی

بازنمایِی	کلیشــه	و	ضدکلیشه	زن؛	کاوشی	در	دنیای	
تبلیغات	تلویزیون	ایران	بــا	رویکرد	تحلیل	گفتمان	

انتقادی	فرکالف

َعذرا	قندهاریون
38محبوبه	رستمی

تحلیــل	خوانــش			زنــان	از	ســریال				های		ماهواره	ای	
39فردین	محمدی	فارسی	زبان؛	مورد	مطالعه:	زنان	شهر	سنندج

شناسایی	و	طبقه	بندی	آسیب		های	فرهنگی	و	اجتماعی	
ناشــی	از	مصرف	سریال		های	ماهواره	ای	با	استفاده	از	

روش	فراترکیب

بهنام	یاوری
39سیاوش	صلواتیان

بررســی	تقابــل	دو	رویکــرد	مشــروعیت		بخش	و	
مشروعیت		زدا	در	سینمای	ایران	)1392-1390(

ابوالفضل	ذوالفقاری
39مژده	پورمحمدی

واکاوی	نظریه	فرهنگی	»سپهرنشانه	ای«	یوری	لوتمان	
و	کاربســت	آن	در	زمینه	تحلیل	مناسبات	میان	دین	

و	سینما

حسین	سرفراز
احمد	پاکتچی
مسعود	کوثری

حسام	الدین	آشنا

39

رسانه های 
شفاهی

تحلیل	جامعه	شناختی	جهت	گیری	تبلیغ	دینی	نسبت	
به	امر	ســالمت/	مورد	مطالعــه:	مبلغان	و	مخاطبان	

سخنرانی	های	مذهبی	شهر	قم

فاطمه	جواهری
سیدحسین	سراج	زاده

نیلوفر	اورعی
33

فهم	پدیدارشناســانه	تجربه	زیسته	زنان	از	حضور	در	
مجالس	مذهبِی	زنانه

عطیه	خاکسارفرد
38صدیقه	سوری

رسانه های 
مجازی

جنگ	نرم،	فضای	ســایبر	و	امنیت	جمهوری	اسالمی	
16مرتضی	نورمحمدیایران	

محیط	هــای	یادگیری	مجازی،	امکانی	برای	کمك	به	
18-17فرهاد	سراجیبهبود	فرهنگ	یادگیری	

بررســی	نحوه	هویت	یابی	دینی	بازیگران	مؤنث	بازی	
ویدئویی	سیمز	در	تقابل	با	بازی

حامد	حاجی	حیدری
22سیدمهدی	دبستانی

صیانت	از	حریم	خصوصی	در	فضای	مجازی	بر	اساس	
23فهیمه	سیدسعادتیهنجارهای	اسالمی

رضایت	از	زندگی،	اختالالت	درونی	ســازی	شــده	و	
برونی	سازی	شده	در	میان	کاربران	شبکه	های	اجتماعی	

و	غیر	کاربران

آسیه	اناری
محمدعلی	مظاهری
کارینه	طهماسیان

27

آرش	موسویشبکه	های	اجتماعی	و	خلوت	انسانی
34کیوان	الستی
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رسانه های 
مجازی

مقایسه	نحوه	مواجهه	افراد	با	موقعیت	های	اخالقی	در	
فضای	مجازی	و	دنیای	واقعی

معصومه	تقدسی
محمدعلی	مظاهری

امید	شکری
عباس	ذبیح	زاده

39

گونه	شناسی	بازنمایی	سبك	زندگی	جوانان	ایرانی	در	
شبکه	اجتماعی	فیس		بوک

زهرا	اردکانی	فرد
40حامد	بخشی

رسانه های 
نوشتاری

بررسی	فراتحلیلی	محتوای	کتاب	های	درسی	در	رابطه	
1ایراندخت	فیاضبا	ارزش	های	اسالمی	ایرانی

علی	انتظاریبازنمایی	فرهنگ	کار	در	کتاب	های	داستانی	کودکان
15-14مرضیه	جدائیان

ساختار	قداست	بخشی	نوپدید؛	موردپژوهی	یك	شماره	
22بهزاد	حمیدیهاز	نشریه	دانش	یوگا

تحلیــل	ارزش	های	فرهنگــی	در	کتاب	های	آموزش	
22نسرین	بحرینیزبان	انگلیسی

تأثیــر	مطالعــه	کتاب		هــای	معنوی	و	حماســی	بر	
	ایرانــی	و	رفتار	اخالقی	دانش	 ارزش	های		اســالمیـ	

آموزان	دختر	با	زمینه	انحرافات	اخالقی

مریم	امیرکانیان
بهروز	مهرام

محمود	سعیدی	رضوانی
39

39مرتضی	منطقینقش	الگو	های	جهادی	در	تعمیق	ریشه	های	هویتی	جوانان

6. علم

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

آسیب شناسی 
علم و نظام های 

علمی

به	سوی	پارادایمی	جدید	از	علم:	تأملی	انتقادی	در	باب	
ماهیت	فراعلمی	الگوی	دوم	تولید	علم

صالح	رشید	حاجی	خواجه	لو
15-14ابوذر	حسامپور

رویکردی	انتقادی	به	پایان	نامه	های	جامعه	شناســی	
15-14امیرحسین	خان	دیزجیدر	ایران

19مسعود	آذربایجانیکاستی	های	دانش	روان	شناسی	در	ایران

محمدتقی	ایمانآسیب	شناسی	روش	توسعه	علوم	انسانی	در	ایران
19احمد	کالته	ساداتی

19سیدصادق	حقیقتآسیب	شناسی	رشته	علوم	سیاسی	در	ایران

19عبدالحسین	خسروپناهآسیب	شناسی	فلسفه

پارادایم	هــای	ســه	گانه	اثبات	گرایــی،	تفســیری	و	
هرمنوتیك	در	مطالعات	مدیریت	و	سازمان

ابوالفضل	گائینی
19امیر	حسین	زاده

نمایه موضوعی مقاالت
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آسیب شناسی 
علم و نظام های 

علمی

امکان	اسالمی	سازی	و	بومی	سازی	برنامه	درسی	رشته	
19محمود	نوذریعلوم	تربیتی

19سیدحسن	وحدتی	شبیریآسیب	شناسی	رشته	حقوق	در	ایران

بررسی	جامعه	شناختی	تمایل	به	برون	کوچی	نخبگان	
علمی

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
اکبر	علیوردی	نیا
شیوا	پورقاضی

25

جهانی	شــدن	و	گسترش	زبان	انگلیسی؛	ضرورت	ها	و	
الزامات	بهره	گیــری	از	رویکرد	انتقادی	در	مواجهه	با	

زبان	انگلیسی	در	ایران

فردوس	آقاگل	زاده
25حسین	داوری

26محمدرضا	طالبانعلیِه	جامعه		شناسِی	سیاست		گذار

تحلیل	تجربه		های	معلمان	از	دوشــغله	بودن؛	مطالعه	
کیفی	دالیل	و	پیامدها

امید	قادرزاده
26سیروان	فرجی

تقلب	در	امتحان؛	نگاهی	از	درون؛	مطالعه	ای	در	بین	
دانشجویان	دانشگاه	گیالن

فردین	علیخواه
مهدی	بوالغی

هدا	یاقوتی
27

مطالعه	تجربیات	اساتید	و	دانشجویان	دانشگاه	تبریز	
از	توجه	به	اخالق	پژوهش؛	مطالعه	ای	پدیدارشناسانه

یوسف	ادیب
اسکندر	فتحی	آذر
سمیه	موال	قلقاچی

29

آسیب		شناســی	صنعت	بازی		های	رایانه		ای	در	ایران	با	
رویکردی	سیستمی

جواد	جواهری
30محمد	واعظی		نژاد

آسیب	شناســی	تولید	دانش	در	هسته	های	پژوهشی	
علوم	انسانی

نفیسه	تقی	زاده	کرمان
رضوان	حسینقلی	زاده

کالتــه	 جاویــدی	 طاهــره	
جعفرآبادی

30

32جمیله	علم	الهدینقش	علوم	انسانی	در	توسعه	عرفی	گرایی

نقــد	اخالقی	و	اجتماعی	پارادایم	زیست	ْپزشــکی؛	با	
35ابراهیم	اخالصیتأکید	بر	تعامل	علوم	پزشکی	و	علوم	انسانی

مهندســی	اجتماعی،	احیاگر	جامعه	شناسی؛	دیدگاه	
40محمدرضا	طالبانجاناتان	ترنر

تحلیل	توســعه	اقتصاد	دانش	ایران	بر	اســاس	سند	اقتصاد دانش
چشم	انداز	1404

یعقوب	انتظاری
24حسن	محجوب

تجاری شدن 
علم

به	سوی	پارادایمی	جدید	از	علم:	تأملی	انتقادی	در	باب	
ماهیت	فراعلمی	الگوی	دوم	تولید	علم	

صالح	رشید	حاجی	خواجه	لو
15-14ابوذر	حسامپور

نقــد	اخالقی	و	اجتماعی	پارادایم	زیست	ْپزشــکی؛	با	
35ابراهیم	اخالصیتأکید	بر	تعامل	علوم	پزشکی	و	علوم	انسانی
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تولید علم

2رضا	داوری	اردکانیتمهید	مقدمه	ای	برای	تدوین	برنامه	علم	و	پژوهش

7مسعود	کوثریامکان	تولید	علم	اجتماعی		اسالمی

حامد	حاجی	حیدریکاوش	نظری	در	کرسی	های	آزاداندیشی
13-12محمد	مالعباسی

تقابل	پرنویسی	و	خوب	نویسی	در	تولید	علم؛	تحلیلی	
25سیدحسن	اسالمی	اردکانیانتقادی

سیاست علم و 
فّناوری

موانع	و	راهکارهای	اســتقرار	شــهرهای	الکترونیکی	
در	ایران	

علی	اصغر	کیا
محسن	سلسله

سیدرضا	نقیب	السادات
علی	سلسله

4

2رضا	داوری	اردکانیتمهید	مقدمه	ای	برای	تدوین	برنامه	علم	و	پژوهش	

ارائــه	مبنــا	و	چارچوبی	برای	تدویــن	نظام	کنترل	
راهبردی	نقشه	جامع	علمی	کشور	

مهدی	فاتح	راد
روح	اهلل	ایزدخواه
مهدی	روح	اللهی

14-15

جایگاه	آموزش	در	برنامه	های	علم	و	فّناوری	کشورهای	
منتخب	جهان	

سوسن	قهرمانی	قاجار
حسین	محمدی	دوستدار

ابوالفضل	رنجبرنوعی
20

تحلیــل	چالش	کیفیت	آموزش	عالی	در	برنامه	پنجم	
توسعه

عادل	آذر
داود	غالمرضایی
حسن	دانایی	فرد

حمید	خداداد	حسینی

21

مطالعــه	تطبیقی	ســازمان	های	پژوهــش	و	فّناوری	
منتخب	و	درس	هایی	برای	ایران

رضا	انصاری
21جواد	سلطان	زاده

مدیریت	راهبردی	استعدادها؛	جستاری	در	رویکردها،	
مسائل	و	مؤلفه	ها

علی	مبینی	دهکردی
22بهروز	طهماسب	کاظمی

تحلیل	توســعه	اقتصاد	دانش	ایران	بر	اســاس	سند	
چشم	انداز	1404

یعقوب	انتظاری
24حسن	محجوب

بررسی	جامعه	شناختی	تمایل	به	برون	کوچی	نخبگان	
علمی

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
اکبر	علیوردی	نیا
شیوا	پورقاضی

25

26محمدرضا	طالبانعلیِه	جامعه		شناسِی	سیاست		گذار

مدل	سیاست	گذاری	گسترش	همکاری	های	بین	المللِی	
27محمدرضا	بهمنیمراکز	دین	پژوهی	کشور

شهین	ایروانیجایگاه	دانش	در	مهارت	آموزی
30بهناز	مرجانی

نمایه موضوعی مقاالت
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سیاست علم و 
فّناوری

وضعیت	مدیریت	دانش	و	عوامل	مؤثر	بر	استقرار	آن	
در	دانشگاه	علوم	پزشکی	تهران

امین	حسینی	شاوون
علیرضا	یوزباشی
رؤیا	نسل	سراجی

30

رضا	علیزاده	ممقانیتناقض	نمای	امتناِع	امر	اخالقی	در	فّناوری
34پریسا	صادقیه

34علیرضا	منصوریفن	ساالری	در	سیاست	گذارِی	علم	و	تکنولوژی

رابطه	علم	و	فّناوری	از	منظر	سیاست	گذاری،	آموزش	
مهندسی	و	حوزه	عمومی

علی	چاپرک
34حجت	اهلل	حاجی	حسینی

آرش	موسویشبکه	های	اجتماعی	و	خلوت	انسانی
34کیوان	الستی

پاســخگویی	اخالق	اســالمی	به	چالش		های	اخالقِی	
34زهرا	زرگربرآمده	از	تکنولوژی	مدرن

34علیرضا	منّجمینقد	انتقال	تکنولوژی	از	منظر	فلسفه	تکنولوژی

34رحمان	شریف	زادهتکنولوژی،	عاملیت	و	تصمیم	

بررســی	رویکرد	تربیت	معلم	شایسته	براساس	اسناد	
تحولی	آموزش	و	پرورش	جمهوری	اسالمی	ایران

پوران	خروشی
احمدرضا	نصر

سیدابراهیم	میرشاه	جعفری
نعمت	اهلل	موسی	پور

37

ابعاد	و	مؤلفه		های	تحول	در	علوم	انســانی	در	اندیشه	
مقام	معظم	رهبری	و	داللت		های	آن	بر	علوم	انســانی	

مطلوب	جمهوری	اسالمی

حسین	قلی	پور
37علیرضا	چیت	سازیان

زوال	کارکردهای	اخالقی	دانشــگاه	در	عصر	سیطره	علم ابزاری
9-8حجت	صفارحیدریسرمایه	داری	پیشرفته	

علم دینی

3حمید	پارسانیابازسازی	علم	مدرن	و	بازخوانی	علم	دینی	

تأملی	در	باب	بایســته	های	تحول	در	علوم	انســانی:	
5حسین	سوزنچیحرکت	به	سمت	تحقق	علوم	انسانی	اسالمی	

نظریه	ها	و	آراء	در	باب	نســبت	علم	و	دین:	مقدمه	ای	
6محمدرضا	قائمی	نیكبر	پژوهش	درباره	امکان	علم	دینی

6آیت	اهلل	جوادی	آملیعلم	اسالمی	

6حمید	پارسانیاعلم	دینی	از	منظر	حکمت	اسالمی	

6حسین	سوزنچیعلم	دینی	به	منزله	مبنایی	در	باب	نحوه	تعامل	علم	و	دین

6حامد	حاجی	حیدرینقشه	راه	رادیکال	برای	دستیابی	به	علم	دینی	

7مسعود	کوثریامکان	تولید	علم	اجتماعی	اسالمی	
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علم دینی

7حسن	مرادیهویت	علم	دینی	از	نگاه	حکمت	متعالیه	

امکان	اسالمی	سازی	و	بومی	سازی	برنامه	درسی	رشته	
19محمود	نوذریعلوم	تربیتی	

20سیدمحمدتقی	موحدابطحیبررسی	دالیل	مخالفت	با	علم	دینی	

23عبدالحسین	خسروپناهترابط	عقل	و	دین	و	تأثیر	آن	بر	فرهنگ	اسالمی

نظریــه	و	فرهنــگ:	روش	شناســی	بنیادین	تکوین	
23حمید	پارسانیانظریه	های	علمی

دیرینه	شناسی	طرح	»دانشگاه	اسالمی«	در	ایران	)قبل	
از	انقالب	اسالمی	1357(

قاسم	زائری
25حاجیه	محمدعلیزاده

روش	شناســی	تحقــق	علــوم	اســالمی	از	دیدگاه	
سیدمحمدنقیب	العطاس

سیدحمیدرضا	حسنی
26محمد	درگاه	زاده

ورود	اهــل	ایمان	به	مطالعۀ	علمــی	دین؛	آیا	ممکن	
27حسن	بلنداست؟

28محمدحسین	پناهیعلم	بهنجار	و	بومی	کردن	علوم	اجتماعی

الگوی	ارزشــیابی	خط	مشــی	های	عمومــی	در	پرتو	
معرفت	علوی

بهروز		رضایی	منش
مهدی	عبدالحمید
علی	اصغر	پورعزت
فتاح	شریف	زاده

28

واکاوی	مفهومی	فرانظریه	پردازی	با	تأکید	بر	چالش	ها	
و	الزامات	آن	در	جامعه	شناسی	ایران

ابراهیم	اخالصی
29عطیه	خاکسارفرد

هدف	گذاری	رئالیستِی	تحقیقات	اجتماعی	با	مالحظه	
ارزش	های	اسالمی	و	زمینه	های	اجتماعی

عبدالحسین	خسروپناه
32مهدی	عاشوری

نقش	ارزش	هــای	غیرمعرفتــی	در	ارزیابی	معرفتی	
32ابوتراب	یغمائینظریه	های	علمی

نســبت	نظریه	فرهنگستان	علوم	اسالمی	درباره	علم	
32سیدمحمدتقی	موحدابطحیدینی	با	واقع	گرایی	معرفت	شناختی

32علی	جعفریبررسی	و	نقد	بومی	سازِی	اصل	حقوقی	حسن	نیت

32ابراهیم	آزادگانحمایت	مبنایی	ادیان	توحیدی	از	علم	مدرن

32جمیله	علم	الهدینقش	علوم	انسانی	در	توسعه	عرفی	گرایی

32سعید	معصومیتنظیم	ظریف	و	استدالل	آنتروپیك	مبتنی	بر	چندجهانی

تباریابی	رخداِد	»انقالب	فرهنگی	در	دانشــگاه	ها«؛	بر	
مبنای	همسویی	انتقادی	روند	های	کالن	فرهنگی	دوره	

ماقبل	انقالب	اسالمی

قاسم	زائری
37حاجیه	محمدعلیزاده

نمایه موضوعی مقاالت
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علم دینی
ابعاد	و	مؤلفه		های	تحول	در	علوم	انســانی	در	اندیشه	
مقام	معظم	رهبری	و	داللت		های	آن	بر	علوم	انســانی	

مطلوب	جمهوری	اسالمی

حسین	قلی	پور
37علیرضا	چیت	سازیان

علم كاربردی

الگوی	ارزشــیابی	خط	مشــی	های	عمومــی	در	پرتو	
معرفت	علوی

بهروز		رضایی	منش
مهدی	عبدالحمید
علی	اصغر	پورعزت
فتاح	شریف	زاده

28

نظــام	مدیریتی	فقــه	و	فرآیند	سیاســت	گذاری	و	
طرح	ریزی

خسروپناه عبدالحسین	
36صالحه	یزدانی	فر

حجیت	در	اجتهاد	نظام	ســاز؛	با	تأکید	بر	آراء	آیت	اهلل	
36حسین	علی	سعدیسیدمحمدباقر	صدر

فقه	حکومتی	از	منظر	شــهید	صدر)ره(؛	با	مروری	بر	
ویژگی	های	»فقه	نظامات«

سیدمحّمدمهدی	میرباقری
یحیی	عبدالهی
حسن	نوروزی

36

ابوالقاسم	علیدوستمناسبات	فقه	و	سیاست	در	مکتب	اصفهان
36احمد	رهدار

36علیرضا	اعرافیتأثیرات	فقه	بر	نظام	تربیتی

درآمدی	بر	فراگردها	و	مبادی	تصدیقیه	نظام	ســازی	
فقهی؛	با	تأکید	بر	آراء	آیت	اهلل	سیدمحمدباقر	صدر

سیدعلی	حسینی	نیشابوری
36بهنام	طالبی	طادی

علم مدرن

3حمید	پارسانیابازسازی	علم	مدرن	و	بازخوانی	علم	دینی	

نظریه	ها	و	آراء	در	باب	نســبت	علم	و	دین:	مقدمه	ای	
6محمدرضا	قائمی	نیكبر	پژوهش	درباره	امکان	علم	دینی	

6حامد	حاجی	حیدرینقشه	راه	رادیکال	برای	دستیابی	به	علم	دینی	

حسین	روحانیتحلیل	و	نقد	گفتمان	هایدگری	فردید
22علیرضا	آقاحسینی

واکاوی	مفهومی	فرانظریه	پردازی	با	تأکید	بر	چالش	ها	
و	الزامات	آن	در	جامعه	شناسی	ایران

ابراهیم	اخالصی
29عطیه	خاکسارفرد

32ابراهیم	آزادگانحمایت	مبنایی	ادیان	توحیدی	از	علم	مدرن

تباریابی	رخداِد	»انقالب	فرهنگی	در	دانشــگاه	ها«؛	بر	
مبنای	همسویی	انتقادی	روند	های	کالن	فرهنگی	دوره	

ماقبل	انقالب	اسالمی

قاسم	زائری
37حاجیه	محمدعلیزاده

مهندســی	اجتماعی،	احیاگر	جامعه	شناسی؛	دیدگاه	
40محمدرضا	طالبانجاناتان	ترنر
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علوم انسانی

تأملی	در	باب	بایســته	های	تحول	در	علوم	انســانی:	
5حسین	سوزنچیحرکت	به	سمت	تحقق	علوم	انسانی	اسالمی	

13-12علی	اکبر	رشاددرباره	فلسفه	فرهنگ	

19عبدالحسین	خسروپناهآسیب	شناسی	فلسفه	

امکان	اسالمی	سازی	و	بومی	سازی	برنامه	درسی	رشته	
19محمود	نوذریعلوم	تربیتی	

پارادایم	هــای	ســه	گانه	اثبات	گرایــی،	تفســیری	و	
هرمنوتیك	در	مطالعات	مدیریت	و	سازمان	

ابوالفضل	گائینی
19امیر	حسین	زاده

محمدتقی	ایمانآسیب	شناسی	روش	توسعه	علوم	انسانی	در	ایران	
19احمد	کالته	ساداتی

19سیدحسن	وحدتی	شبیریآسیب	شناسی	رشته	حقوق	در	ایران	

19سیدصادق	حقیقتآسیب	شناسی	رشته	علوم	سیاسی	در	ایران	

19مسعود	آذربایجانیکاستی	های	دانش	روانشناسی	در	ایران	

بررسی	راه	های	بهبود	عملکرد	پژوهشی	اعضای	هیئت	
21نعمت	اله	عزیزیعلمی	در	علوم	انسانی

نظریــه	و	فرهنــگ:	روش	شناســی	بنیادین	تکوین	
23حمید	پارسانیانظریه	های	علمی

روش	شناســی	تحقــق	علــوم	اســالمی	از	دیدگاه	
سیدمحمدنقیب	العطاس

سیدحمیدرضا	حسنی
26محمد	درگاه	زاده

28غالمعلی	حدادعادلچیستی،	امکان	و	ملزومات	فلسفه	تطبیقی

28محمدحسین	پناهیعلم	بهنجار	و	بومی	کردن	علوم	اجتماعی

واکاوی	مفهومی	فرانظریه	پردازی	با	تأکید	بر	چالش	ها	
و	الزامات	آن	در	جامعه	شناسی	ایران

ابراهیم	اخالصی
29عطیه	خاکسارفرد

32جمیله	علم	الهدینقش	علوم	انسانی	در	توسعه	عرفی	گرایی

نســبت	نظریه	فرهنگستان	علوم	اسالمی	درباره	علم	
32سیدمحمدتقی	موحدابطحیدینی	با	واقع	گرایی	معرفت	شناختی

32علی	جعفریبررسی	و	نقد	بومی	سازِی	اصل	حقوقی	حسن	نیت

آسیب	شناســی	تولید	دانش	در	هسته	های	پژوهشی	
علوم	انسانی

نفیسه	تقی	زاده	کرمان
رضوان	حسینقلی	زاده

کالتــه	 جاویــدی	 طاهــره	
جعفرآبادی

30

نمایه موضوعی مقاالت
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علوم انسانی

26محمدرضا	طالبانعلیِه	جامعه		شناسِی	سیاست		گذار

هدف	گذاری	رئالیستِی	تحقیقات	اجتماعی	با	مالحظه	
ارزش	های	اسالمی	و	زمینه	های	اجتماعی

عبدالحسین	خسروپناه
32مهدی	عاشوری

نقــد	اخالقی	و	اجتماعی	پارادایم	زیست	ْپزشــکی؛	با	
35ابراهیم	اخالصیتأکید	بر	تعامل	علوم	پزشکی	و	علوم	انسانی

ابعاد	و	مؤلفه		های	تحول	در	علوم	انســانی	در	اندیشه	
مقام	معظم	رهبری	و	داللت		های	آن	بر	علوم	انســانی	

مطلوب	جمهوری	اسالمی

حسین	قلی	پور
37علیرضا	چیت	سازیان

مهندســی	اجتماعی،	احیاگر	جامعه	شناسی؛	دیدگاه	
40محمدرضا	طالبانجاناتان	ترنر

فلسفه علم

جایــگاه	روش	در	علم:	تأملی	انتقادی	در	باب	ماهیت	
4حسین	سوزنچیعلم	در	فرهنگ	جدید	

علم	دینــی	به	منزله	مبنایی	در	باب	نحوه	تعامل	علم	
6حسین	سوزنچیو	دین	

حسین	روحانیتحلیل	و	نقد	گفتمان	هایدگری	فردید
22علیرضا	آقاحسینی

روش	شناســی	تحقــق	علــوم	اســالمی	از	دیدگاه	
سیدمحمدنقیب	العطاس

سیدحمیدرضا	حسنی
26محمد	درگاه	زاده

28محمدحسین	پناهیعلم	بهنجار	و	بومی	کردن	علوم	اجتماعی

واکاوی	مفهومی	فرانظریه	پردازی	با	تأکید	بر	چالش	ها	
و	الزامات	آن	در	جامعه	شناسی	ایران

ابراهیم	اخالصی
29عطیه	خاکسارفرد

تنظیم	ظریــف	و	اســتدالل	آنتروپیــك	مبتنی	بر	
32سعید	معصومیچندجهانی

نســبت	نظریه	فرهنگستان	علوم	اسالمی	درباره	علم	
32سیدمحمدتقی	موحدابطحیدینی	با	واقع	گرایی	معرفت	شناختی

نقش	ارزش	هــای	غیرمعرفتــی	در	ارزیابی	معرفتی	
32ابوتراب	یغمائینظریه	های	علمی

34علیرضا	منصوریفن	ساالری	در	سیاست	گذارِی	علم	و	تکنولوژی

رضا	علیزاده	ممقانیتناقض	نمای	امتناِع	امر	اخالقی	در	فّناوری
34پریسا	صادقیه

34رحمان	شریف	زادهتکنولوژی،	عاملیت	و	تصمیم	

34علیرضا	منّجمینقد	انتقال	تکنولوژی	از	منظر	فلسفه	تکنولوژی
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فلسفه علم

رابطه	علم	و	فّناوری	از	منظر	سیاست	گذاری،	آموزش	
مهندسی	و	حوزه	عمومی

علی	چاپرک
34حجت	اهلل	حاجی	حسینی

پاســخگویی	اخالق	اســالمی	به	چالش		های	اخالقِی	
34زهرا	زرگربرآمده	از	تکنولوژی	مدرن

مدیریت دانش

بررســی	رابطه	فرهنگ	سازمانی	و	مدیریت	دانش	در	
بین	اعضای	هیئت	علمی	

عباس	خاکپور
محمد	قهرمانی

محمدحسن	پرداختچی
محمود	ابوالقاسمی

5

نقش	مکانیزم	های	توانمندســاز	سازمانی	در	استقرار	
فرایندهای	مدیریت	دانش	

محمود	ابوالقاسمی
صالح	رشید	حاجی	خواجه	لو

سیدمحمد	احمدی
12-13

وضعیت	مدیریت	دانش	و	عوامل	مؤثر	بر	استقرار	آن	
در	دانشگاه	علوم	پزشکی	تهران

امین	حسینی	شاوون
علیرضا	یوزباشی
رؤیا	نسل	سراجی

30

همکاری 
علمی

عوامل	اجتماعی	مؤثر	بر	میزان	همکاری	اعضای	هیئت	
علمی	)مطالعه	موردی	دانشگاه	کردستان(	

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
2ماکوان	اکملی

هم	تألیفی	در	مقاالت	ایرانی	منتشــر	شده	در	مجالت	
ISI	و	تأثیر	آن	بر	میزان	استناد	به	این	مقاالت	

محمد	حسن	زاده
سولماز	بقایی

عبدالرضا	نورزوی	چاکلی
2

7. فرهنگ

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

اقتصاد 
فرهنگ

ارزیابی	کارایی	نسبی	استان	های	کشور	در	شاخص	های	
اقتصادی	فرهنگ	طی	برنامه	ســوم	و	چهارم	توسعه؛	

رویکرد	تحلیل	پوششی	داده	ها

اسماعیل	شاه	طهماسبی
حامد	طاهری

سارا	شمس	الهی
24

امنیت 
فرهنگی

امنیت	فرهنگــی؛	مفهومی	فراســوی	امنیت	ملی	و	
امنیت	انسانی	

حسام	الدین	آشنا
5محمدصادق	اسمعیلی

پیوست 
فرهنگی

روش	شناسی	تهیه	ارزیابی	فرهنگی	ـ	اجتماعی	برای	
طرح	های	اقتصادی

مرتضی	درخشان
29مهدی	طغیانی

تحلیل 
فرهنگ

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

حسین	کچویان
7قاسم	زائری

پیچیدگی		های	فرهنگ	و	گونه	شناسی	مطالعات	آن	در	
آموزش	عالی:	چارچوبی	فرانظری	و	مفهومی

علی	نقی	امیری
حسن	زارعی		متین

محمدمهدی	ذوالفقارزاده
10-11

نمایه موضوعی مقاالت
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تحلیل 
فرهنگ

نظریــه	و	فرهنــگ:	روش	شناســی	بنیادین	تکوین	
23حمید	پارسانیانظریه	های	علمی

23عبدالحسین	خسروپناهترابط	عقل	و	دین	و	تأثیر	آن	بر	فرهنگ	اسالمی

جهانی	سازی	و	فرهنگ	در	اندیشه	متفکران	عرب

کامیار	صداقت	ثمرحسینی
مهدی	گلشنی

محمدعلی	 شــیخ	 آیــت	اهلل	
تسخیری

23

27عبدالکریم	بهجت	پورروش	کشف	الگوی	اسالمی	مهندسی	فرهنگی

بررسی	روند	های	تاریخی	و	فرهنگی	مؤثر	بر	استقرار	
نخســتین	قالب		های	ادبی	جدید	در	ایران	)تا	قبل	از	

انقالب	مشروطه(

قاسم	زائری
31الهام	ربیعی

وضعیت	فرهنگی	جامعــه	از	منظر	متولیان	فرهنگ؛	
35محمد	امینیمورد	مطالعه:	مدیران	و	فعاالن	فرهنگی	استان	همدان

تباریابی	رخداِد	»انقالب	فرهنگی	در	دانشــگاه	ها«؛	بر	
مبنای	همسویی	انتقادی	روند	های	کالن	فرهنگی	دوره	

ماقبل	انقالب	اسالمی

قاسم	زائری
37حاجیه	محمدعلیزاده

واکاوی	نظریه	فرهنگی	»سپهرنشانه	ای«	یوری	لوتمان	
و	کاربســت	آن	در	زمینه	تحلیل	مناسبات	میان	دین	

و	سینما

حسین	سرفراز
احمد	پاکتچی
مسعود	کوثری

حسام	الدین	آشنا

39

تحول 
فرهنگی

بازاندیشــی	مفهومی	»پرورش	تفکر«	همچون	بســتر	
فرهنگی	تحول	نظام	آموزشــی	بر	بنیاد	نظریه	انسان	

به	منزله	عامل	

سعید	ضرغامی
نرگس	سجادیه
یحیی	قائدی

17-18

تجارت	مرزی	و	تفسیر	مردم	از	تغییراِت	جهان	زیست	
خانواده

امید	قادرزاده
احمد	محمدپور

امید	قادری
22

ساختار	قداست	بخشی	نوپدید؛	موردپژوهی	یك	شماره	
22بهزاد	حمیدیهاز	نشریه	دانش	یوگا

27عبدالکریم	بهجت	پورروش	کشف	الگوی	اسالمی	مهندسی	فرهنگی

مبانی	روش	شناختی	پژوهش	اسنادی	در	علوم	اجتماعی؛	
مورد	مطالعه:	تأثیرات	مدرن	شدن	بر	خانواده	ایرانی

سهیال	صادقی	فسایی
29ایمان	عرفان	منش

بررسی	روند	های	تاریخی	و	فرهنگی	مؤثر	بر	استقرار	
نخســتین	قالب		های	ادبی	جدید	در	ایران	)تا	قبل	از	

انقالب	مشروطه(

قاسم	زائری
31الهام	ربیعی

تغییر	اخالق	کســب	و	کار	در	بازار؛	مــورد	مطالعه:	
بازاریان	شهر	بابل

حسن	سرایی
35نیره	شریفی
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تحول 
فرهنگی

جوانان	و	روابط	پیش	از	ازدواج؛	مطالعه	کیفی	زمینه	ها،	
تعامالت	و	پیامد	های	آن

امید	قادرزاده
فردین	محمدی
حسین	محمدی

38

موجه	ســازی	مصرف	تظاهری؛	مورد	مطالعه:	مصرف	
کاالها	و	خدمات	مدیریت	بدن	در	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
علی	یوسفی

حسین	بهروان
علی	اصغر	سعیدی

38

نسل	های	ایکس،	وای	و	زد	و	سیاست	گذاری	فرهنگی	تفاوت نسلی
3مسعود	کوثریدر	ایران	

تنوع فرهنگی

جایگاه	چندفرهنگی	در	آموزش	مدرسه	ای	و	آموزش	
عالی

علیرضا	عراقیه
18-17کورش	فتحی	واجارگاه

ویژگی	هــا	و	ضرورت	هــای	تدویــن	برنامه	درســی	
18-17علیرضا	صادقیچندفرهنگی	در	ایران:	بررسی	چالش	ها	و	ارائه	راهبردها

اثــر	همدلی	فرهنگی،	ابتکار	اجتماعی	و	قوم	گرایی	بر	
هوش	فرهنگی	

یعقوب	احمدی
20وحید	قاسمی

تأملی	بــر	خرده	فرهنگ	جوانــان:	مطالعه	ای	درباره	
ماشین	رانی	نمایشی	جوانان	شهر	رشت	

فردین	علیخواه
20متین	پورجعفری

هادی	اسماعیلیدینداری	فرهنگی؛	نمود	فرهنگ	در	صور	دینداری
23حسام	الدین	آشنا

جنگ نرم

مؤلفه	های	قدرت	نرم	مدیریت	جبهـه	فرهنگی	انقالب	
1محمدعلی	برزنونیدر	برابر	ناتوی	فرهنگی	غرب	

رسانه،	پیام،	مخاطب	و	انحصار؛	بازنمایی	روند	سلطه	
4علیرضا	کاویانیبر	ابررسانه	های	جهان	

16سیدمسعود	جزایریجنگ	نرم	از	دیدگاه	مقام	معظم	رهبری	

جنــگ	نرم،	دموکراسی	ســازی	آمریکایــی	و	نظریه	
امپریالیسم	فرهنگی	

فؤاد	ایزدی
16عباس	کاردان

جنگ	نرم،	فضای	ســایبر	و	امنیت	جمهوری	اسالمی	
16مرتضی	نورمحمدیایران	

16داود	عامریدرآمدی	بر	مؤلفه	های	اساسی	جنگ	نرم	

16قاسم	علیدوستیرهیافت	سطح	شناختی	در	مطالعه	اهداف	جنگ	نرم	

طراحی	الگوی	ارزیابی	نقش	و	کارکرد	طبقه	متوسط	
16علی	عبداله	خانیدر	امنیت	و	جنگ	نرم

عباسعلی	کدخدائینظام	بین	المللی	حقوق	بشر	و	جنگ	نرم	
16نادر	ساعد

نمایه موضوعی مقاالت
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جنگ نرم

تحلیــل	ارزش	های	فرهنگــی	در	کتاب	های	آموزش	
22نسرین	بحرینیزبان	انگلیسی

بررســی	نحوه	هویت	یابی	دینی	بازیگران	مؤنث	بازی	
ویدئویی	سیمز	در	تقابل	با	بازی

حامد	حاجی	حیدری
22سیدمهدی	دبستانی

جهانی	شــدن	و	گسترش	زبان	انگلیسی؛	ضرورت	ها	و	
الزامات	بهره	گیــری	از	رویکرد	انتقادی	در	مواجهه	با	

زبان	انگلیسی	در	ایران

فردوس	آقاگل	زاده
25حسین	داوری

شناسایی	و	طبقه	بندی	آسیب		های	فرهنگی	و	اجتماعی	
ناشــی	از	مصرف	سریال		های	ماهواره	ای	با	استفاده	از	

روش	فراترکیب

بهنام	یاوری
39سیاوش	صلواتیان

جهانی شدن/ 
جهانی سازی

طاهره	جاویدی	کالته	جعفر	آبادیجهانی	شدن،	آموزش	عالی	و	تحقیقات	بنیادی	
2مرضیه	عالی

6علیرضا	شجاعی	زندهم	آوایی	ادیان	در	مصاف	با	فرایندهای	دگرگون	ساز	

جهانی	سازی	و	فرهنگ	در	اندیشه	متفکران	عرب

کامیار	صداقت	ثمرحسینی
مهدی	گلشنی

محمدعلی	 شــیخ	 آیــت	اهلل	
تسخیری

23

تأثیر	جهانی	شــدن	بر	دیپلماسی	فرهنگی	با	تأکید	بر	
نظریه	صلح	سازی

امیرمسعود	شهرام	نیا
24نازنین	نظیفی	نائینی

جهانی	شــدن	و	گسترش	زبان	انگلیسی؛	ضرورت	ها	و	
الزامات	بهره	گیــری	از	رویکرد	انتقادی	در	مواجهه	با	

زبان	انگلیسی	در	ایران

فردوس	آقاگل	زاده
25حسین	داوری

واکاوی	مفهوم	»پایدیا«	و	دستاورد	های	آن	برای	آموزش	
35محمدحسن	میرزامحمدیو	پرورش	در	عصر	جهانی	شدن

دیپلماسی 
فرهنگی

جنــگ	نرم،	دموکراسی	ســازی	آمریکایــی	و	نظریه	
امپریالیسم	فرهنگی

فؤاد	ایزدی
16عباس	کاردان

23محمدباقر	خرمشادانقالب	اسالمی،	بیداری	اسالمی	و	تمدن	نوین	اسالمی

تأثیر	جهانی	شــدن	بر	دیپلماسی	فرهنگی	با	تأکید	بر	
نظریه	صلح	سازی

امیرمسعود	شهرام	نیا
24نازنین	نظیفی	نائینی

مدل	سیاست	گذاری	گسترش	همکاری	های	بین	المللِی	
27محمدرضا	بهمنیمراکز	دین	پژوهی	کشور

سبک زندگی

شــیوه	های	بازنمایی	مصرف	در	فیلم	های	سینمایی	
دوره	سازندگی

مهدی	سلطانی	گردفرامرزی
24فاطمه	محمدی

مبانی	روش	شناختی	پژوهش	اسنادی	در	علوم	اجتماعی؛	
مورد	مطالعه:	تأثیرات	مدرن	شدن	بر	خانواده	ایرانی

سهیال	صادقی	فسایی
29ایمان	عرفان	منش
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سبک زندگی

ارزش	های	فرزندپروری	مادران	کودکان	3	تا	5	ساله؛	
مطالعه	ای	پدیدارشناسانه

مریم	حلی	ساز
محمدعلی	مظاهری

لیلی	پناغی
فریبا	حسنی

29

پیش	بینی	رضایت	زناشــویی	براساس	کیفیت	ارتباط	
همسران	با	دو	خانواده	اصلی

مونا	چراغی
محمدعلی	مظاهری

فرشته	موتابی
لیلی	پناغی

منصوره	السادات	صادقی
خدیجه	سلمانی

31

مصرف	رســانه،	مدیریت	بدن	و	رفتار	باروری؛	مورد	
مطالعه:	زنان	معلم	یاسوج

حسین	محمودیان
مسعود	کوچانی	اصفهانی

سعید	مقدس
31

رابطه	ســبك	زندگی	اســالمی	با	هویــت	اخالقی	و	
خودکنترلی	در	نوجوانان

شیما	پژوهی	نیا
فاطمــی	 سیدمحمدحســن	

اردستانی
محمود	اسالمی

معصومه	کفیلی	یوسف	آباد

37

موجه	ســازی	مصرف	تظاهری؛	مورد	مطالعه:	مصرف	
کاالها	و	خدمات	مدیریت	بدن	در	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
علی	یوسفی

حسین	بهروان
علی	اصغر	سعیدی

38

زنــان	و	برســاخت	اجتماعی	تعهد	زناشــویی؛	مورد	
مطالعه:	شهر	اصفهان

مرجان	زرندی
سیدعلی	هاشمیان	فر

مسعود	کیانپور
38

گونه	شناسی	بازنمایی	سبك	زندگی	جوانان	ایرانی	در	
شبکه	اجتماعی	فیس		بوک

زهرا	اردکانی	فرد
40حامد	بخشی

سیاست گذاری 
فرهنگی

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

طراحــی	دو	الگوی	ارتباطاتی	و	اطالع	رســانی	برای	
آگاه	سازی	تسهیل	گران	روستایی	

منصور	شاه	ولی
15-14حمیده	ملك	سعیدی

تدوین	سیستم	خط	مشی	گذاری	فرهنگی	آینده	نگر	با	
استفاده	از	هم	افزائی	مدل	ها

محمدرضا	باقری
علی	اصغر	پورعزت

محمدمهدی	مظاهری
شهال	باقری	میاب

22

تأثیر	جهانی	شــدن	بر	دیپلماسی	فرهنگی	با	تأکید	بر	
نظریه	صلح	سازی

امیرمسعود	شهرام	نیا
24نازنین	نظیفی	نائینی

نمایه موضوعی مقاالت
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سیاست گذاری 
فرهنگی

عوامل	تسهیل	کننده	اجرای	موفق	سیاست	های	فرهنگی	
27مجید	مختاریان	پورکشور؛	مبتنی	بر	تجربیات	برنامه	های	توسعه	اول	تا	چهارم

روش	شناسی	تهیه	ارزیابی	فرهنگی	ـ	اجتماعی	برای	
طرح	های	اقتصادی

مرتضی	درخشان
29مهدی	طغیانی

مواجهه	سیاست			گذاری	فرهنگی	با	»صنعت	فرهنگ«	
و	گذار	از	آن

مسعود	کوثری
30حسین	سرفراز

آسیب		شناســی	صنعت	بازی		های	رایانه		ای	در	ایران	با	
رویکردی	سیستمی

جواد	جواهری
30محمد	واعظی		نژاد

فرهاد	نظری	زادهمدل	نظام	نوآوری	محصوالت	فرهنگی
31فرزانه	میرشاه	والیتی

گونه	شناسی	ذهنیت	های	خط	مشی	گذاران	و	مجریان	
درباره	مدیریت	مواجهه	با	بدحجابی	در	ایران؛	پژوهشی	

مبتنی	بر	روش	شناسی	کیو

سیدمجتبی	امامی
مصباح	الهدی	باقری	کنی

سجاد	لطفی
33

وضعیت	فرهنگی	جامعــه	از	منظر	متولیان	فرهنگ؛	
35محمد	امینیمورد	مطالعه:	مدیران	و	فعاالن	فرهنگی	استان	همدان

40مجید	مختاریان	پورطراحی	شبکه	اجرای	تعاملی	سیاست	های	فرهنگی	کشور

صنعت 
فرهنگ

رسانه،	پیام،	مخاطب	و	انحصار؛	بازنمایی	روند	سلطه	
4علیرضا	کاویانیبر	ابررسانه	های	جهان	

آسیب		شناســی	صنعت	بازی		های	رایانه		ای	در	ایران	با	
رویکردی	سیستمی

جواد	جواهری
30محمد	واعظی		نژاد

مواجهه	سیاست			گذاری	فرهنگی	با	»صنعت	فرهنگ«	
و	گذار	از	آن

مسعود	کوثری
30حسین	سرفراز

فرهاد	نظری	زادهمدل	نظام	نوآوری	محصوالت	فرهنگی
31فرزانه	میرشاه	والیتی

فرهنگ 
جهادی

پژوهشــی	پدیدارشناسانه	برای	فهِم	جوهره	مدیریت	
جهادی

میثم	لطیفی
28حسن	سعدآبادی

39مرتضی	منطقینقش	الگو	های	جهادی	در	تعمیق	ریشه	های	هویتی	جوانان

فرهنگ 
دانشگاهی

پیچیدگی	های	فرهنگ	و	گونه	شناسی	مطالعات	آن	در	
آموزش	عالی:	چارچوبی	فرانظری	و	مفهومی	

علی	نقی	امیری
حسن	زارعی	متین

محمدمهدی	ذوالفقارزاده
10-11

رعایت	اخالق	پژوهش	در	رســاله	های	دکتری؛	مورد	
مطالعه:	گروه	علوم	انســانی	دانشگاه	فردوسی	مشهد	

طی	سال	های	1386	تا	1390

سمیه	بهمن	آبادی
طاهره	جاویدی

بختیار	شعبانی	ورکی
25

فرهنگ 
سازمانی

بررســی	مؤلفه	های	فرهنگ	ســازمانی	بــا	رویکرد	
آسیب	شناسی	فرهنگی

مهدی	ابزری
هادی	تیموری

محمدرضا	دلوی
4
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فرهنگ 
سازمانی

ارزیابی	و	تحلیل	روش	های	شناخت	و	سنجش	فرهنگ	
سازمانی	

برزو	فرهی	بوزنجانی
5محمدابراهیم	سنجقی

بررســی	رابطه	فرهنگ	سازمانی	و	مدیریت	دانش	در	
بین	اعضای	هیئت	علمی	

عباس	خاک	پور
محمد	قهرمانی

محمدحسن	پرداختچی
محمود	ابوالقاسمی

5

فرهنگ	سازمانی	و	موفقیت	در	جهاد	دانشگاهی	

ابوالفضل	کزازی
سیدحبیب	اله	طباطبائیان

حمیدرضا	طیبی
رضا	انصاری

7

رابطه	عدالت	رویّــه	ای	و	توزیعی	با	رضایت	از	مزایا	و	
نقش	تعدیل	کننده	فرهنگ	سازمان	

محسن	گل	پرور
7نفیسه	وکیلی

بررســی	فرهنگ	سازمانی	شورای	فرهنگی	اجتماعی	
زنان	

حامد	مخبردزفولی
13-12غالمرضا	عباسی

15-14عباس	خاکپورسنخ	شناسی	مطالعات	فرهنگ	سازمانی

طراحی	و	تبیین	مدل	شــناخت،	سنجش	و	مدیریت	
فرهنگ	ســازمانی؛	مورد	مطالعه:	یکــی	از	نهادهای	

انقالب	اسالمی

برزو	فرهی	بوزنجانی
محمدابراهیم	سنجقی

محمد	بازرگانی
محمدرضا	سلطانی

21

واکاوی	مسئولیت	ملی	کارکنان	سازمان	های	دولتی؛	
طراحی	و	اعتباریابی	یك	سنجه	پژوهشی

حسن	دانایی	فرد
علیرضا	حسن	زاده

زهرا	حاجی	هاشمی
25

رابطه	معنویت	محیط	کار	با	رضایت	مشتریان	و	نقش	
تعدیل	گری	رفتار	شهروندی	سازمانی

ناصر	صنوبر
26صمد	رحیمی	اقدم

سبك	رهبری	خدمت	گزار	در	میان	مدیران	مدارس؛	
مطالعه	موردی	شهر	سنندج

خلیل	غالمی
ناصر	شیربگی

سارا	حاجی	زاده
27

پژوهشــی	پدیدارشناسانه	برای	فهِم	جوهره	مدیریت	
جهادی

میثم	لطیفی
28حسن	سعدآبادی

فرهنگ	سازمانی	دانشگاه	و	ازخودبیگانگی	تحصیلی	
دانشجویان:	نقش	واسطه	ای	اهداف	تسلط

منصور	بیرامی
جواد	امانی	ساری	بگلو
میرمحمود	میرنسب
مهسا	صالح	نجفی

28

ســازوکار	های	ارتقــاء	مســئولیت	ذهنــی	کارکنان	
ســازمان	های	خدمات	عمومی	شــهر	تهران؛	بررسی	

شکاف	بین	وضع	موجود	و	مطلوب

حسن	دانایی	فرد
35مهسا	امیرزاده

نمایه موضوعی مقاالت



270

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل ویکم/ بهار 1397

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

فرهنگ 
سازمانی

فراتحلیل	عوامل	مؤثر	بر	اخالق	سازمانی
سیداحمد	میرمحمدتبار

علی	اکبر	مجدی
مریم	سهرابی

37

نقش	تعدیل	کننده	ارزش	های	فرهنگی	در	رابطه	عدالت	
با	رفتار	های	انحرافی

محسن	گل	پرور
40سعید	حیدریان

فرهنگ 
سیاسی

مسعود	غفاریبنیان	های	آرمان	خواهی	در	فرهنگ	سیاسی	ایرانیان	
3شهروز	شریعتی

تأثیر	جهانی	شــدن	بر	دیپلماسی	فرهنگی	با	تأکید	بر	
نظریه	صلح	سازی

امیرمسعود	شهرام	نیا
24نازنین	نظیفی	نائینی

فرهنگ 
عمومی

فراتحلیــل	مطالعات	انجام	شــده	در	حوزه	ارزش	ها	و	
2علی	اصغر	فیروزجائیانهنجارهای	اجتماعی

کاوشــی	جامعه	شــناختی	در	وضعیت	خرافه	گرایی	
دانشجویان	

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
علی	بابازاده	بائی
سمانه	ابراهیمی

5

مدل	اثرگذاری	فرهنگ	ملی	بر	کار	تیمی	در	ایران	

محمدسعید	تسلیمی
علی	اکبر	فرهنگی

حسن	عابدی	جعفری
فیروز	رازنهان

10-11

پدیدارشناســی	تجربی	معنای	مرگ:	بررسی	موردی	
زنان	شهر	مشهد	

علی	یوسفی
15-14ملیحه	تابعی

علی	انتظاریبازنمایی	فرهنگ	کار	در	کتاب	های	داستانی	کودکان	
15-14مرضیه	جدائیان

جایگاه	جهانی	ایران	اسالمی	از	نظر	تنبلی	اجتماعی؛	بررسی	
21احمد	فضائلیگزارش	ها	و	تحقیقات	مربوط	به	تنبلی	اجتماعی	در	ایران

شــیوه	های	بازنمایی	مصرف	در	فیلم	های	سینمایی	
دوره	سازندگی

مهدی	سلطانی	گردفرامرزی
24فاطمه	محمدی

تقلب	در	امتحان؛	نگاهی	از	درون؛	مطالعه	ای	در	بین	
دانشجویان	دانشگاه	گیالن

فردین	علیخواه
مهدی	بوالغی

هدا	یاقوتی
27

اصول	و	روش	های	تعامل	با	دیگری؛	برگرفته	از	مبانی	
انسان	شناختی	مکتب	اسالم

محمدشریف	طاهرپور
طاهره	جاویدی

خسرو	باقری
حسن	نقی	زاده

29

بررسی	روند	های	تاریخی	و	فرهنگی	مؤثر	بر	استقرار	
نخســتین	قالب		های	ادبی	جدید	در	ایران	)تا	قبل	از	

انقالب	مشروطه(

قاسم	زائری
31الهام	ربیعی
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فرهنگ 
عمومی

مصرف	رســانه،	مدیریت	بدن	و	رفتار	باروری؛	مورد	
مطالعه:	زنان	معلم	یاسوج

حسین	محمودیان
مسعود	کوچانی	اصفهانی

سعید	مقدس
31

گونه	شناسی	ذهنیت	های	خط	مشی	گذاران	و	مجریان	
درباره	مدیریت	مواجهه	با	بدحجابی	در	ایران؛	پژوهشی	

مبتنی	بر	روش	شناسی	کیو

سیدمجتبی	امامی
مصباح	الهدی	باقری	کنی

سجاد	لطفی
33

وضعیت	فرهنگی	جامعــه	از	منظر	متولیان	فرهنگ؛	
35محمد	امینیمورد	مطالعه:	مدیران	و	فعاالن	فرهنگی	استان	همدان

موجه	ســازی	مصرف	تظاهری؛	مورد	مطالعه:	مصرف	
کاالها	و	خدمات	مدیریت	بدن	در	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
علی	یوسفی

حسین	بهروان
علی	اصغر	سعیدی

38

فهم	پدیدارشناســانه	تجربه	زیسته	زنان	از	حضور	در	
مجالس	مذهبِی	زنانه

عطیه	خاکسارفرد
38صدیقه	سوری

فرهنگ كار

علی	انتظاریبازنمایی	فرهنگ	کار	در	کتاب	های	داستانی	کودکان	
15-14مرضیه	جدائیان

مــدل	علّی	تعیین	اثــرات	ویژگی	های	شــخصی	بر	
کارآفرینی

حسنعلی	آقاجانی
11-10سیدعلی	اکبر	حسن	زاده	اطاقسرا

عوامل	مؤثــر	بر	نگهداری	و	تــرک	خدمت	کارکنان	
دانش	محور؛	مورد	مطالعه:	جهاد	دانشگاهی	واحد	تهران

سیدعلی	اکبر	افجۀ
21عادل	صالح	غفاری

واکاوی	مسئولیت	ملی	کارکنان	سازمان	های	دولتی؛	
طراحی	و	اعتباریابی	یك	سنجه	پژوهشی

حسن	دانایی	فرد
علیرضا	حسن	زاده

زهرا	حاجی	هاشمی
25

انواع	دینداری	و	اخالق	کار؛	مورد	مطالعه:	کارمندان	
دانشگاه	زنجان

ابوالفضل	ذوالفقاری
26اکرم	محبی

رابطه	معنویت	محیط	کار	با	رضایت	مشتریان	و	نقش	
تعدیل	گری	رفتار	شهروندی	سازمانی

ناصر	صنوبر
26صمد	رحیمی	اقدم

سبك	رهبری	خدمت	گزار	در	میان	مدیران	مدارس؛	
مطالعه	موردی	شهر	سنندج

خلیل	غالمی
ناصر	شیربگی

سارا	حاجی	زاده
27

پژوهشــی	پدیدارشناسانه	برای	فهِم	جوهره	مدیریت	
جهادی

میثم	لطیفی
28حسن	سعدآبادی

فرهنگ واقعی 
و آرمانی

2حمید	پارسا	نیانسبت	علم	و	فرهنگ	

پژوهشــی	پدیدارشناسانه	برای	فهِم	جوهره	مدیریت	
جهادی

میثم	لطیفی
28حسن	سعدآبادی

نمایه موضوعی مقاالت
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فرهنگ واقعی 
و آرمانی

الگوی	ارزشــیابی	خط	مشــی	های	عمومــی	در	پرتو	
معرفت	علوی

بهروز		رضایی	منش
مهدی	عبدالحمید
علی	اصغر	پورعزت
فتاح	شریف	زاده

28

اصول	و	روش	های	تعامل	با	دیگری؛	برگرفته	از	مبانی	
انسان	شناختی	مکتب	اسالم

محمدشریف	طاهرپور
طاهره	جاویدی

خسرو	باقری
حسن	نقی	زاده

29

39مرتضی	منطقینقش	الگو	های	جهادی	در	تعمیق	ریشه	های	هویتی	جوانان

فلسفه 
فرهنگ

13-12علی	اکبر	رشاددرباره	فلسفه	فرهنگ	

نظریــه	و	فرهنــگ:	روش	شناســی	بنیادین	تکوین	
23حمید	پارسانیانظریه	های	علمی

23عبدالحسین	خسروپناهترابط	عقل	و	دین	و	تأثیر	آن	بر	فرهنگ	اسالمی

كاركرد 
فرهنگی هنر

11-10نادیا	مفتونیهنر	به	مثابه	راهبرد	فرهنگی	در	اندیشه	فارابی	

11-10حسن	بلخارینقش	اخالقی	هنر	در	تعالی	فرهنگی	

شــیوه	های	بازنمایی	مصرف	در	فیلم	های	سینمایی	
دوره	سازندگی

مهدی	سلطانی	گردفرامرزی
24فاطمه	محمدی

بررســی	تقابــل	دو	رویکــرد	مشــروعیت		بخش	و	
مشروعیت		زدا	در	سینمای	ایران	)1392-1390(

ابوالفضل	ذوالفقاری
39مژده	پورمحمدی

تحلیــل	خوانــش			زنــان	از	ســریال				های		ماهواره	ای	
39فردین	محمدی	فارسی	زبان؛	مورد	مطالعه:	زنان	شهر	سنندج

واکاوی	نظریه	فرهنگی	»سپهرنشانه	ای«	یوری	لوتمان	
و	کاربســت	آن	در	زمینه	تحلیل	مناسبات	میان	دین	

و	سینما

حسین	سرفراز
احمد	پاکتچی
مسعود	کوثری

حسام	الدین	آشنا

39

مهندسی 
فرهنگی

1محمد	فوالدیفرهنگ	و	مهنـدسی	فرهنگ	

کاوش	مفهومی	و	نظری	مهندسی	اجتماعی	
نوروز	هاشم	زهی

عباس	خلجی
حجت	کاظمی

10-11

رویکردهای	حاکم	بر	تغییر	در	نظام	آموزش	و	برنامه	
18-17نعمت	اله	موسی	پوردرسی	ایران:	از	رویکرد	مهندسی	تا	رویکرد	فرهنگی	

طراحی	و	تبیین	مدل	شــناخت،	سنجش	و	مدیریت	
فرهنگ	ســازمانی؛	مورد	مطالعه:	یکــی	از	نهادهای	

انقالب	اسالمی

برزو	فرهی	بوزنجانی
محمدابراهیم	سنجقی

محمد	بازرگانی
محمدرضا	سلطانی

21
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مهندسی 
فرهنگی

تدوین	سیستم	خط	مشی	گذاری	فرهنگی	آینده	نگر	با	
استفاده	از	هم	افزائی	مدل	ها

محمدرضا	باقری
علی	اصغر	پورعزت

محمدمهدی	مظاهری
شهال	باقری	میاب

22

27عبدالکریم	بهجت	پورروش	کشف	الگوی	اسالمی	مهندسی	فرهنگی

روش	شناسی	تهیه	ارزیابی	فرهنگی	ـ	اجتماعی	برای	
طرح	های	اقتصادی

مرتضی	درخشان
29مهدی	طغیانی

40مجید	مختاریان	پورطراحی	شبکه	اجرای	تعاملی	سیاست	های	فرهنگی	کشور

ناهنجاری های 
فرهنگی

بررســی	مؤلفه	های	فرهنگ	ســازمانی	بــا	رویکرد	
آسیب	شناسی	فرهنگی

مهدی	ابزری
هادی	تیموری

محمدرضا	دلوی
4

ایراندخت	فیاضبررسی	آسیب	شناسانه	باورهای	غیرمنطقی	دانشجویان
4ژاله	کیانی

کاوشــی	جامعه	شــناختی	در	وضعیت	خرافه	گرایی	
دانشجویان

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
علی	بابازاده	بائی
سمانه	ابراهیمی

5

تأملی	بــر	خرده	فرهنگ	جوانــان:	مطالعه	ای	درباره	
ماشین	رانی	نمایشی	جوانان	شهر	رشت

فردین	علیخواه
20متین	پورجعفری

جایگاه	جهانی	ایران	اسالمی	از	نظر	تنبلی	اجتماعی؛	بررسی	
21احمد	فضائلیگزارش	ها	و	تحقیقات	مربوط	به	تنبلی	اجتماعی	در	ایران

تجارت	مرزی	و	تفسیر	مردم	از	تغییراِت	جهان	زیست	
خانواده

امید	قادرزاده
احمد	محمدپور

امید	قادری
22

22نسرین	بحرینیتحلیل	ارزش	های	فرهنگی	در	کتاب	های	آموزش	زبان	انگلیسی

فرهنگ	مدرســه	و	ازخودبیگانگــی	تحصیلی؛	نقش	
واسطه	نیازهای	روان	شناختی	اساسی

حسن	قالوندی
جواد	امانی	ساری	بگلو

محمدتقی	غالمی
پروا	اکبری	سوره

24

تأثیــر	میزان	خودکنترلی	بر	ارتــکاب	جرم	در	میان	
دانشجویان

اکبر	علیوردی	نیا
26عرفان	یونسی

رضایت	از	زندگی،	اختالالت	درونی	ســازی	شــده	و	
برونی	سازی	شده	در	میان	کاربران	شبکه	های	اجتماعی	

و	غیر	کاربران

آسیه	اناری
محمدعلی	مظاهری
کارینه	طهماسیان

27

تقلب	در	امتحان؛	نگاهی	از	درون؛	مطالعه	ای	در	بین	
دانشجویان	دانشگاه	گیالن	)در	فرهنگ	هم	اورده	شود(

فردین	علیخواه
مهدی	بوالغی

هدا	یاقوتی
27

نمایه موضوعی مقاالت
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ناهنجاری های 
فرهنگی

تأثیــر	جهت	گیری	های	مذهبــی	و	روش	های	مقابله	
28رحیم	بدری	گرگریمذهبی	بر	اعتیادپذیری	دانشجویان	دانشگاه	تبریز

فرهنگ	سازمانی	دانشگاه	و	ازخودبیگانگی	تحصیلی	
دانشجویان:	نقش	واسطه	ای	اهداف	تسلط

منصور	بیرامی
جواد	امانی	ساری	بگلو
میرمحمود	میرنسب
مهسا	صالح	نجفی

28

ارزش	ها،	نگرش	ها	و	الگوهای	کنش	جوانان	در	خصوص	
همســرگزینی	و	روابط	پیش	از	ازدواج؛	مورد	مطالعه:	

دانشجویان	دانشگاه	های	استان	خراسان	رضوی

مژگان	عظیمی	هاشمی
فائزه	اعظم	کاری
معصومه	بیگناه

فاطمه	رضامنش

29

عوامل	خانوادگی	مرتبط	با	رضایت	از	زندگِی	دختران	
نوجوان

آسیه	اناری
محمدعلی	مظاهری
کارینه	طهماسیان

30

آسیب		شناســی	صنعت	بازی		های	رایانه		ای	در	ایران	با	
رویکردی	سیستمی

جواد	جواهری
30محمد	واعظی		نژاد

زمینه	های	کم	فرزندطلبی	و	تأخیر	در	فرزندآوری	مورد	
مطالعه:	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
الهه	غفاریان
آمنه	اخالقی

31

گونه	شناسی	ذهنیت	های	خط	مشی	گذاران	و	مجریان	
درباره	مدیریت	مواجهه	با	بدحجابی	در	ایران؛	پژوهشی	

مبتنی	بر	روش	شناسی	کیو

سیدمجتبی	امامی
مصباح	الهدی	باقری	کنی

سجاد	لطفی
33

محمد	عباس	زادهفهم	زمینه	و	پیامد	های	مصادره	تجربه	با	رویکرد	کیفی
33فرهاد	بیانی

تحلیل	جامعه	شناختی	جهت	گیری	تبلیغ	دینی	نسبت	
به	امر	ســالمت/	مورد	مطالعــه:	مبلغان	و	مخاطبان	

سخنرانی	های	مذهبی	شهر	قم

فاطمه	جواهری
سیدحسین	سراج	زاده

نیلوفر	اورعی
33

تأثیر	ادراک	طرد	ـ	پذیرش	و	کنترل	والدین	بر	هوش	
اخالقی	و	تحمل	پریشانی

فاطمه	کلیشادی
33فریبا	یزدخواستی

آرش	موسویشبکه	های	اجتماعی	و	خلوت	انسانی
34کیوان	الستی

35علی	رضا	شجاعی	زندمدلی	برای	مطالعه	»دین	گریزی«	در	ایران

تغییر	اخالق	کســب	و	کار	در	بازار؛	مــورد	مطالعه:	
بازاریان	شهر	بابل

حسن	سرایی
35نیره	شریفی

وضعیت	فرهنگی	جامعــه	از	منظر	متولیان	فرهنگ؛	
35محمد	امینیمورد	مطالعه:	مدیران	و	فعاالن	فرهنگی	استان	همدان
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ناهنجاری های 
فرهنگی

تبیین	شرط	بندی	های	ورزشی	دانشجویان	دانشگاه	های	
شهر	رشت	از	دیدگاه	نظریه	یادگیری	اجتماعی	ایکرز

اکبر	علیوردی	نیا
سعید	کبیری

محمدمهدی	رحمتی
سیده	معصومه	شادمنفعت

35

جوانان	و	روابط	پیش	از	ازدواج؛	مطالعه	کیفی	زمینه	ها،	
تعامالت	و	پیامد	های	آن

امید	قادرزاده
فردین	محمدی
حسین	محمدی

38

موجه	ســازی	مصرف	تظاهری؛	مورد	مطالعه:	مصرف	
کاالها	و	خدمات	مدیریت	بدن	در	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
علی	یوسفی

حسین	بهروان
علی	اصغر	سعیدی

38

هرزه	نگاری	و	فراواقعیت؛	مطالعه	کیفی	تجارب	کاربران	
ایرانی	در	استفاده	از	محصوالت	هرزه	نگاری

مریم	مختاری
38حکیمه	ملك	احمدی

رابطه	میان	ســطوح	متفاوت	روابــِط	پیش	از	ازدواج	
و	نگرش	والدین	به	آن	با	میزان	ســازگاری	زناشویی	

زوجین

سعاده	ملك	عسگر
محمدعلی	مظاهری

منصوره	السادات	صادقی
38

زنــان	و	برســاخت	اجتماعی	تعهد	زناشــویی؛	مورد	
مطالعه:	شهر	اصفهان

مرجان	زرندی
سیدعلی	هاشمیان	فر

مسعود	کیانپور
38

بازنمایِی	کلیشــه	و	ضدکلیشه	زن؛	کاوشی	در	دنیای	
تبلیغات	تلویزیون	ایران	بــا	رویکرد	تحلیل	گفتمان	

انتقادی	فرکالف

َعذرا	قندهاریون
38محبوبه	رستمی

بررســی	تقابــل	دو	رویکــرد	مشــروعیت		بخش	و	
مشروعیت		زدا	در	سینمای	ایران	)1392-1390(

ابوالفضل	ذوالفقاری
39مژده	پورمحمدی

مقایسه	نحوه	مواجهه	افراد	با	موقعیت	های	اخالقی	در	
فضای	مجازی	و	دنیای	واقعی

معصومه	تقدسی
محمدعلی	مظاهری

امید	شکری
عباس	ذبیح	زاده

39

شناسایی	و	طبقه	بندی	آسیب		های	فرهنگی	و	اجتماعی	
ناشــی	از	مصرف	سریال		های	ماهواره	ای	با	استفاده	از	

روش	فراترکیب

بهنام	یاوری
39سیاوش	صلواتیان

پدیدارشناسی	تجربی	واکنش	به	مرگ؛	مطالعه	زنان	
شهر	مشهد

ملیحه	تابعی
علی	یوسفی

غالمرضا	صدیق	اورعی
40

گونه	شناسی	بازنمایی	سبك	زندگی	جوانان	ایرانی	در	
شبکه	اجتماعی	فیس		بوک

زهرا	اردکانی	فرد
40حامد	بخشی

نقش	تعدیل	کننده	ارزش	های	فرهنگی	در	رابطه	عدالت	
با	رفتار	های	انحرافی

محسن	گل	پرور
40سعید	حیدریان

نمایه موضوعی مقاالت
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اثــر	همدلی	فرهنگی،	ابتکار	اجتماعی	و	قوم	گرایی	بر	هوش فرهنگی
هوش	فرهنگی	

یعقوب	احمدی
20وحید	قاسمی

8. قشرها

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

جوانان

فرا	تحلیل	مطالعات	و	تحقیقات	انجام	شــده	در	حوزه	
1نوروز	نیمروزیمسائل	اجتماعی	و	فرهنگی	جوانان	

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

بررسی	تأثیر	سرمایه	اقتصادی	بر	شادی	جوانان	

حمید	دهقانی
فاطمه	اکبرزاده
غالمرضا	خوشفر

رسول	ربانی

12-13

تأملی	بــر	خرده	فرهنگ	جوانــان:	مطالعه	ای	درباره	
ماشین	رانی	نمایشی	جوانان	شهر	رشت	

فردین	علیخواه
20متین	پورجعفری

رضایت	از	زندگی،	اختالالت	درونی	ســازی	شــده	و	
برونی	سازی	شده	در	میان	کاربران	شبکه	های	اجتماعی	

و	غیر	کاربران

آسیه	اناری
محمدعلی	مظاهری
کارینه	طهماسیان

27

ارزش	ها،	نگرش	ها	و	الگوهای	کنش	جوانان	در	خصوص	
همســرگزینی	و	روابط	پیش	از	ازدواج؛	مورد	مطالعه:	

دانشجویان	دانشگاه	های	استان	خراسان	رضوی

مژگان	عظیمی	هاشمی
فائزه	اعظم	کاری
معصومه	بیگناه

فاطمه	رضامنش

29

عوامل	خانوادگی	مرتبط	با	رضایت	از	زندگِی	دختران	
نوجوان

آسیه	اناری
محمدعلی	مظاهری
کارینه	طهماسیان

30

رابطه	ســبك	زندگی	اســالمی	با	هویــت	اخالقی	و	
خودکنترلی	در	نوجوانان

شیما	پژوهی	نیا
سیدمحمدحسن	فاطمی	اردستانی

محمود	اسالمی
معصومه	کفیلی	یوسف	آباد

37

جوانان	و	روابط	پیش	از	ازدواج؛	مطالعه	کیفی	زمینه	ها،	
تعامالت	و	پیامد	های	آن

امید	قادرزاده
فردین	محمدی
حسین	محمدی

38

رابطه	میان	ســطوح	متفاوت	روابــِط	پیش	از	ازدواج	
و	نگرش	والدین	به	آن	با	میزان	ســازگاری	زناشویی	

زوجین

سعاده	ملك	عسگر
محمدعلی	مظاهری

منصوره	السادات	صادقی
38
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جوانان

نقش	الگو	های	جهادی	در	تعمیق	ریشــه	های	هویتی	
39مرتضی	منطقیجوانان

گونه	شناسی	بازنمایی	سبك	زندگی	جوانان	ایرانی	در	
شبکه	اجتماعی	فیس		بوک

زهرا	اردکانی	فرد
40حامد	بخشی

حوزه و 
روحانیت

اصغر	احمدینگرش	های	حوزویان	و	دانشگاهیان	نسبت	به	یکدیگر	
3سیدعلیرضا	افشانی

مدل	سیاست	گذاری	گسترش	همکاری	های	بین	المللِی	
27محمدرضا	بهمنیمراکز	دین	پژوهی	کشور

تحلیل	جامعه	شناختی	جهت	گیری	تبلیغ	دینی	نسبت	
به	امر	ســالمت/	مورد	مطالعــه:	مبلغان	و	مخاطبان	

سخنرانی	های	مذهبی	شهر	قم

فاطمه	جواهری
سیدحسین	سراج	زاده

نیلوفر	اورعی
33

زنان/ جنسیت

ارزش	ها،	نگرش	ها	و	الگوهای	کنش	جوانان	در	خصوص	
همســرگزینی	و	روابط	پیش	از	ازدواج؛	مورد	مطالعه:	

دانشجویان	دانشگاه	های	استان	خراسان	رضوی

مژگان	عظیمی	هاشمی
فائزه	اعظم	کاری
معصومه	بیگناه

فاطمه	رضامنش

29

مروری	بر	مطالعات	اجتماعی	تنظیم	خانواده	و	کاهش	
باروری	در	ایران

ندا	رضوی	زاده
30تکتم	پیکانی

مصرف	رســانه،	مدیریت	بدن	و	رفتار	باروری؛	مورد	
مطالعه:	زنان	معلم	یاسوج

حسین	محمودیان
مسعود	کوچانی	اصفهانی

سعید	مقدس
31

زمینه	های	کم	فرزندطلبی	و	تأخیر	در	فرزندآوری	مورد	
مطالعه:	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
الهه	غفاریان
آمنه	اخالقی

31

فراتحلیــل	پژوهش	های	بعد	از	انقالب	اســالمی	در	
موضوع	آموزش	زنان

سهیال	صادقی	فسایی
33عاطفه	خادمی

هرزه	نگاری	و	فراواقعیت؛	مطالعه	کیفی	تجارب	کاربران	
ایرانی	در	استفاده	از	محصوالت	هرزه	نگاری

مریم	مختاری
38حکیمه	ملك	احمدی

فهم	پدیدارشناســانه	تجربه	زیسته	زنان	از	حضور	در	
مجالس	مذهبِی	زنانه

عطیه	خاکسارفرد
38صدیقه	سوری

بازنمایِی	کلیشــه	و	ضدکلیشه	زن؛	کاوشی	در	دنیای	
تبلیغات	تلویزیون	ایران	بــا	رویکرد	تحلیل	گفتمان	

انتقادی	فرکالف

َعذرا	قندهاریون
38محبوبه	رستمی

زنــان	و	برســاخت	اجتماعی	تعهد	زناشــویی؛	مورد	
مطالعه:	شهر	اصفهان

مرجان	زرندی
سیدعلی	هاشمیان	فر

مسعود	کیانپور
38

نمایه موضوعی مقاالت
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زنان/ جنسیت

موجه	ســازی	مصرف	تظاهری؛	مورد	مطالعه:	مصرف	
کاالها	و	خدمات	مدیریت	بدن	در	زنان	مشهد

ندا	رضوی	زاده
علی	یوسفی

حسین	بهروان
علی	اصغر	سعیدی

38

تحلیــل	خوانــش			زنــان	از	ســریال				های		ماهواره	ای	
39فردین	محمدی	فارسی	زبان؛	مورد	مطالعه:	زنان	شهر	سنندج

معلمان

تحلیل	تجربه		های	معلمان	از	دوشــغله	بودن؛	مطالعه	
کیفی	دالیل	و	پیامدها

امید	قادرزاده
26سیروان	فرجی

مصرف	رســانه،	مدیریت	بدن	و	رفتار	باروری؛	مورد	
مطالعه:	زنان	معلم	یاسوج

حسین	محمودیان
مسعود	کوچانی	اصفهانی

سعید	مقدس
31

بررســی	رویکرد	تربیت	معلم	شایسته	براساس	اسناد	
تحولی	آموزش	و	پرورش	جمهوری	اسالمی	ایران

پوران	خروشی
احمدرضا	نصر

سیدابراهیم	میرشاه	جعفری
نعمت	اهلل	موسی	پور

37

9. هویت

شمارهنویسندهعنوان مقالهموضوع

هویت التقاطی

معضله	یا	بحران	هویت؟	بررســی	و	نقد	گفتمان	های	
هویتی	التقاطی	یا	ترکیبی	

حسین	کچویان
3سیدحسین	شهرستانی

تجارت	مرزی	و	تفسیر	مردم	از	تغییراِت	جهان	زیست	
خانواده

امید	قادرزاده
احمد	محمدپور

امید	قادری
22

جهانی	شــدن	و	گسترش	زبان	انگلیسی؛	ضرورت	ها	و	
الزامات	بهره	گیــری	از	رویکرد	انتقادی	در	مواجهه	با	

زبان	انگلیسی	در	ایران

فردوس	آقاگل	زاده
25حسین	داوری

35علی	رضا	شجاعی	زندمدلی	برای	مطالعه	»دین	گریزی«	در	ایران

هویت جمعی

نسبت	»خود	دیگری«	درگفتمان	دعای	شیعی:	پیوند	
15-14سیدمحمود	نجاتی	حسینیالهیات	اجتماعی	و	فلسفه	اجتماعی	دعا	

شــیوه	های	بازنمایی	مصرف	در	فیلم	های	سینمایی	
دوره	سازندگی

مهدی	سلطانی	گردفرامرزی
24فاطمه	محمدی

مبانی	روش	شناختی	پژوهش	اسنادی	در	علوم	اجتماعی؛	
مورد	مطالعه:	تأثیرات	مدرن	شدن	بر	خانواده	ایرانی

سهیال	صادقی	فسایی
29ایمان	عرفان	منش
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هویت جمعی

چرایــی	خــودداری	نخبگان	از	مهاجــرت؛	بازنمایی	
هویت	استادی

کیوان	بلندهمتان
31شیرکوه	محمدی

تصویر	از	خود:	برســاختی	انتقادی	ـ	ایده	آلیســتی	
از	هویــت	ملی؛	مورد	مطالعه:	دانشــجویان	دکترای	

دانشگاه	اصفهان

راضیه	مهرابی	کوشکی
سیدجواد	امام	جمعه	زاده

حسین	مسعودنیا
علی	ربانی

37

تأثیــر	مطالعــه	کتاب		هــای	معنوی	و	حماســی	بر	
	ایرانــی	و	رفتار	اخالقی	دانش	 ارزش	های		اســالمیـ	

آموزان	دختر	با	زمینه	انحرافات	اخالقی

مریم	امیرکانیان
بهروز	مهرام

محمود	سعیدی	رضوانی
39

نقش	الگو	های	جهادی	در	تعمیق	ریشــه	های	هویتی	
39مرتضی	منطقیجوانان

جامعه	شناســی	حافظــه	جمعی:	حــوزه	مطالعاتی	
پارادایمیك	یا	ناپارادایمیك؟

حیدر	جانعلیزاده	چوب	بستی
اکبر	علیوردی	نیا

محمدمهدی	فرزبد
40

هویت دینی

نسبت	»خود	دیگری«	درگفتمان	دعای	شیعی:	پیوند	
15-14سیدمحمود	نجاتی	حسینیالهیات	اجتماعی	و	فلسفه	اجتماعی	دعا	

حسین	کچویانبازنمایی	غرب	در	گفتمان	اسالِم	احیاشده	
20قاسم	زائری

بررســی	نحوه	هویت	یابی	دینی	بازیگران	مؤنث	بازی	
ویدئویی	سیمز	در	تقابل	با	بازی

حامد	حاجی	حیدری
22سیدمهدی	دبستانی

هادی	اسماعیلیدینداری	فرهنگی؛	نمود	فرهنگ	در	صور	دینداری
23حسام	الدین	آشنا

مطالعه	عوامل	روان	شناختی	تأثیرگذار	بر	فرهنگ	پذیری	
23فاطمه	تقی	یارهدانشجویان

احمد	سلحشوریچالش	ها	و	افق	های	نظریه	پیچیدگی	برای	تربیت	دینی
24معصومه	خنکدارطارسی

تصویر	از	خود:	برســاختی	انتقادی	ـ	ایده	آلیســتی	
از	هویــت	ملی؛	مورد	مطالعه:	دانشــجویان	دکترای	

دانشگاه	اصفهان

راضیه	مهرابی	کوشکی
سیدجواد	امام	جمعه	زاده

حسین	مسعودنیا
علی	ربانی

37

تأثیــر	مطالعــه	کتاب		هــای	معنوی	و	حماســی	بر	
	ایرانــی	و	رفتار	اخالقی	دانش	 ارزش	های		اســالمیـ	

آموزان	دختر	با	زمینه	انحرافات	اخالقی

مریم	امیرکانیان
بهروز	مهرام

محمود	سعیدی	رضوانی
39

نمایه موضوعی مقاالت


