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چکیده
هدف :این پژوهش در نظر دارد تا به آسیب شناسی موضوع و عنوان مقاالت پژوهشی در حوزهی انقالب
اسالمی بپردازد .برای این کار سه مجله مطالعات انقالب اسالمی ،پژوهشنامه انقالب اسالمی و پژوهشهای
انقالب اسالمی انتخاب شده است و درصدد است ،به این پرسش پاسخ دهد که موضوع و عنوان مقاالت علمی
پژوهشی انقالب اسالمی از چه وضعیتی برخوردار است؟
روششناسي پژوهش :این پژوهش با استفاده از روش پژوهش ترکیبی تدوین شده که در این شیوه با
استفاده از دو روش تحلیل کمی و کیفی به تبیین دادهها اقدام شده است.
یافتهها :در مرحله اول که از روش کمی استفاده شد ،با روش آماری خی دو ،تک نمونهای در محیط نرمافزار
 SPSS25به تحلیل دادههای کمی پرداختیم .یافتهها بیانگر آن است که موضوع امام خمینی(ره) و رهبری
انقالب اسالمی ،تعداد دویست و پنجاه مورد ( 72/7درصد) ،موضوع سیاسی ،نظامی -امنیتی صد و چهل و سه
مورد ( 84/4درصد) ،موضوع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی صد و پنجاه و شش مورد (82/2درصد)،
موضوع سیاست خارجی و روابط بینالملل دویست و چهل و شش مورد ( 74/1درصد) ،موضوع مجلس ،حقوق
و فقه و مردم ساالری پنجاه و دو مورد ( 2/7درصد) ،روشها و رهیافتهای جدید صد و سه مورد ( 81/4
درصد) و سایر موضوعات چهل و دو مورد ( 4/7درصد) است .مرحله دوم تبیین دادهها با روش کیفی بود.
نتیجهگیری :نتیجه این پژوهش نشان میدهد که از جمله مهمترین آسیبهای موضوعات و عناوین
مقاالت ،می توان به این موارد اشاره کرد :آسیبشناسی موضوع شامل ،تکسویه نگاری ،غفلت از موضوعات
فرهنگی اجتماعی ،غفلت از موضوعات مجلس و حقوق و آسیبشناسی عنوان شامل :آسیب تکراری بودن،
آسیب طوالنی بودن ،آسیب گفتمانی را میتوان برشمرد.
کلید واژهها :آسیبشناسی ،مقاالت علمی پژوهشی ،فصلنامههای انقالب اسالمی.
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مقدمه
انتخاب موضوع تحقیق و تنظیم عنوان ،اولین و مهمترین گام در هر پژوهش و یکی از نشانههای تسلط و
مهارت نویسنده نسبت به موضوع است .لذا از آن میتوان بهعنوان اولین معیار ارزشیابی تحقیقات
دانشگاهی یاد کرد (عسکری .)31 :8313 ،به عبارت دیگر موضوع در مرحله اول و سپس عنوان یکی از
مهم ترین عناصر یک پژوهش و دروازه ورود به اثر هستند .همچنین انتخاب موضوع و عنوان برچسبی
است که نویسنده و پژوهشگر به اثر و اندیشه خویش میزند .در گونهشناسی پژوهشهای علمی ،مقاالت
با ویژگیهای چون مسئله محوری ،روشمندی ،هدفمندی ،دقت و نظارت محققین ،یکی از مهمترین انواع
پژوهشها محسوب میشوند و انتخاب عنوان مناسب در آنها اهمیتی دوچندان دارد (ایمانپور و ناظری،
 .)2 :8332اگر موضوع و عنوان پژوهشی درست انتخاب شود ،عالوه بر اینکه همواره پژوهشگر را به
داشتن تعهد نسبت به موضوع و مسیر پژوهش رهنمون میسازد ،به خواننده نیز کمک خواهد کرد در
انتخاب متن و ادامه جستجو در آن برای یافتن پاسخ به سؤاالت خویش تصمیم بگیرد .بنابراین ،انتخاب
موضوع و عنوان از یک سو حکم سر در ورودی متن را دارند و عامل انتخاب آن از سوی خواننده و ورود
او به جهان متن هستند (کاموس.)3 :8317 ،
بر این اساس این پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از روش پژوهش ترکیبی ،به آسیبشناسی موضوع
و عنوان مقاالت انقالب اسالمی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که موضوعات و عناوین مقاالت
علمی پژوهشی انقالب اسالمی از چه وضعیتی برخوردار است؟
فرضیه ما بر آن است که تک سویهنگری به مباحث انقالب اسالمی و نگرش تک بعدی به مباحث،
محققین را از پرداختن به مسائل دیگر دور نگهداشته است.
در این پژوهش از آرشیو فصنامههای پژوهشهای انقالب اسالمی ،مطالعات انقالب اسالمی و
پژوهشنامه انقالب اسالمی که در وب سیات آنها موجود بوده تا تابستان  8331بررسی شده است .البته
برخی از شمارههای اولیه برخی از نشریات در سامانه نشریه موجود نبود که البته آسیبی به اصل موضوع
پژوهش وارد نمی کند اما ممکن است از دقت آن قدری کم شود .برخی از عناوین ،در دو یا سه موضوع
تداخل داشتند .بنابراین به ناچار هر کدام فقط ذیل یک موضوع قرار داده شده است .بهعنوان نمونه
موضوع امام و رهبری شامل طیف وسیعی از مقاالت در موضوعات :سیاسی ،نظامی ،فرهنگی ،اقتصادی
و ...میشد و با موضوعات دیگر تداخل پیدا میکرد .برای آنکه بتوانیم موضوعات را دستهبندی نماییم،
مفهوم امام خمینی و رهبری انقالب اسالمی را مبنا قرار داده و موضوعات مرتبط با آن را ذیل آن موضوع
گنجاندیم .سپس موضوعات دیگر را به همین منوال دستهبندی نمودیم.
مقاله آقای ایمانپور و ناظری ( )8332که به شرح مبسوطی از ادبیات پژوهش «عنوان گزینی» اشاره
کرده و این مقاله صرفاً به آسیبشناسی عنوان گزینی در پژوهشهای دانشگاهی ،مطالعه موردی:
پایان نامههای رشته تاریخ پرداخته است .مقاله بررسی توصیفی عناوین پایان نامههای رشته علوم سیاسی
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و روابط بینالملل (دانشگاههای دولتی شهر تهران) از مقصودی ( )8312و مقاله دیگر تحلیل استنادی
مقاالت فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی (شماره  ،)83-34منتشر شده بین سالهای  8312تا  8337از
عیسی زارعی و زینب صدیقی نیز بیارتباط به موضوع نیست و هدف آن بررسی وضعیت استنادی
مقالههای فصلنامه «مطالعات انقالب اسالمی» است .همچنین مقاله نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان در
مجالت علمی -پژوهشی زبان و ادبیات عربی از صادق عسکری ( )8313به لحاظ روشی به نگارش این
مقاله کمک نمودند ،اما تفاوت پژوهش حاضر با مقاالت مورد اشاره در این است که قصد آسیبشناسی و
تحلیل موضوع و عنوان مقاالت فصلنامهها را با استفاده از روش پژوهش ترکیبی دارد.
تعریف مفاهیم ،تفاوت موضوع و عنوان
موضوع یعنی نهاده شده ،وضع شده ،امر مورد بحث ،چیزی کهه دربهاره ی آن بحهث کننهد و متهرادف آن:
سوژه ،مبحث ،مسئله ،مشکل ،مطلب ،محمول ،باب ،خصوص ،فقره ،قضهیه ،نههاده ،گهذارده ،وضهع شهده،
قهههرارداده شهههده ،سهههاختگی ،مصهههنوع ،مجعهههول ،مکهههذوب ،مبتهههدا و متضهههاد آن محمهههول اسهههت
( )dictionary.abadis.irموضوع« ،مجموعه واژگانی منتزع از مسئله یا سهؤال اولیهه تحقیهق اسهت» و
دارای ویژگیهای زیر است:
 .8کلی است (وسیع).
 .7زمینه است و ابعاد مختلفی را در بر دارد.
 .3مقدمه ورود به بحث و جستوجو است.
اما عنوان ،اخص از موضوع است و شامل «واژگانی است که محدوده پژوهش را مشخص مهیکنهد» و
دارای ویژگیهای زیر است:
 .8جزئی است.
 .7محوری است.
 .3عامل ظهور متغیرها و کلمات کلیدی است.
در کل عنوان فشردهای منضبط از مطالب متن است که تفصیل آن در فهرست مندرجات و سپس در
متن اصلی متجلی میشود (حری .)84 :8311 ،موضوع و عنوان اگر چه به یکدیگر مرتبط هستند اما یکی
نیستند .عنوان بسیار جزئیتر و دقیقتر از موضوع به تبیین محتوای اثر میپردازد (ایمانپور و ناظری،
.)72 :8332
روش پژوهش ترکیبي
رویکرد ترکیبی یا پژوهشهای چندوجهی/چندروشی ،کمی و کیفی ،آمیخته ،بهم تنیده ،نوعی از پهژوهش
است که در آن محقق یا محققان با بکارگیری مجموعهای از روشهای کمهی و کیفهی کهه اسهاس آنهها
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پارادایم های گوناگون است ،بررسی موقعیت نامعین را میسر میکننهد و فرآینهد آن را تسههیل مهینماینهد
(بازرگان .)821 :8332 ،به عبارت دیگر ،این نوع تحقیق ،که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکهرد پراگماتیسهم
است ،با تأکید بر همگرایی پارادایمی ،درصدد ترکیب هردو رهیافت کمی و کیفی ،در یک مطالعه واحد بهه
طور همزمان ،متوالی یا تغییرپذیر (محمدپور و دیگران )22 :8313 ،و تحلیل دادهها به دو صورت عددی و
کالمی و تأکید بر استدالل قیاسی و استقرایی است (حکیم زاده ،عبدالملکی .)71 :8331 ،در ایهن رویکهرد
که به سرعت در حال تسری است ،سؤالی که در تحقیق پرسیده میشود ،مههمتهر از روش تحقیهق اسهت
(حسنی .)828 :8313 ،از این رو بهعنوان یک روش ،بر جمعآوری ،تحلیل و تلفیق دادههای کمی و کیفهی
در یک مطالعه منفرد ،یا یکسری از مطالعات تمرکز مییابهد (کرسهول ،کهالر .)1-2 :8334 ،،در نهایهت
رویکرد ترکیبی به در ،گستردهای از مسائل پژوهشی منجر میگردد (کرسول.)341 :8332 ،
با این اوصاف ،در این نوشتار برآن شدیم تا کاربرد و بررسی این نوع روش را در حوزه مطالعات انقهالب
اسالمی مورد تحقیق قرار دهیم .از آنجا که هدف این پژوهش بررسی عناوین مقاالت انقالب اسهالمی در
فصلنامه ها است ،ضرورت دارد ابتدا دادههای کمی یا همان تعداد مقاالت گردآوری و سهپس بها گهردآوری
دادههای کیفی و تحلیل موضوعی مقاالت ،ابعاد مختلف آن را آشکار کنیم.
تحلیل دادههای کمي
در این بخش قصد داریم ابتدا به وضعیت توجه به موضوعات در مقاالت فصلنامههای انقالب اسهالمی بها
روش کمی بپردازیم .پژوهشهای کمی با تأکید بر پارادیمهای اثباتگرایی و پهس اثبهاتگرایهی تها قهرن
بیست و یکم بهعنوان روش غالب در مطالعات حاکم بود .این نوع پژوهشها با مواردی از قبیل گهردآوری،
تحلیل ،تفسیر و ارائه گزارشات عددی و آماری همراه هسهتند (حکهیمزاده و عبهدالملکی .)71 :8331 ،بهه
عبارت دیگر در پارادایم کمی به پژوهشگر توصیه میشود تا فقط بر فلسفه اثباتگرایانه واقعیهتهها تکیهه
کند و پدیدهها را به کوچکترین جزء تقسیم کند و به دنبال کشف روابط علهی باشهد (صهادقی و دیگهران،
 .)87: 8331بنابراین در این مرحله ابتدا با نرمافزار  spssبه تحلیل دادههای کمی میپردازیم.
جدول  :1وضعیت توجه به موضوعات
عناوین

فراوانی

درصد فراوانی

امام خمینی و رهبری
سیاسی ،نظامی -امنیتی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی
سیاست خارجی و روابط بینالملل
مجلس ،حقوق و فقه و مردم ساالری
روشها و رهیافتهای جدید

721
843
821
741
27
813

72/7
84/4
82/2
74/1
2/7
81/4
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سایر
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نمودار  :1وضعیت توجه به موضوع

نمودار  :2وضعیت توجه به عناوین
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جدول  :2آزمون خي دو تک نمونه وضعیت موضوع در مقاالت فصلنامههای انقالب اسالمي
جنسیت

مشاهده

انتظار

باقیمانده

امام خمینی و رهبری
سیاسی ،نظامی -امنیتی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
تاریخی
سیاست خارجی و روابط
بینالملل
مجلس ،حقوق و فقه و مردم
ساالری
روشها و رهیافتهای جدید
سایر
کل

721
843

848/2
848/2

811/3
8/3

821

848/2

84/3

741

848/2

814/3

27

848/2

-13/2

813
47
337

848/2
848/2

-31/2
-33/2

خی دو

731/421

درجات
آزادی

1

Sig

1/111

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده میتوان گفت ،مقدار خی دو 8حاصل برابر با  731/421میباشهد
که این مقدار در سطح  1/18معنادار است ،یعنی با  33درصد اطمینان میتوان گفت که وضعیت توجه بهه
موضوعات در مقاالت فصلنامه های انقالب اسالمی دارای تفهاوت معنهادار بها یکهدیگر اسهت .طهوریکهه
موضوعات مربوط به امام خمینهی(ره) و رهبهری تعهداد دویسهت و پنجهاه مهورد ( 72/7درصهد) ،سیاسهی،
نظامی -امنیتی صد و چهل و سه مورد ( 84/4درصد) ،اقتصهادی ،اجتمهاعی ،فرهنگهی و تهاریخی صهد و
پنجاه و شش مورد (82/2درصد) ،سیاست خارجی و روابط بینالملل دویست و چهل و شهش مهورد (74/1
درصد) ،مجلس ،حقوق و فقه و مردم ساالری پنجاه و دو مورد ( 2/7درصد) ،روشها و رهیافتهای جدیهد
صد و سه مورد (  81/4درصد) و سایر موضوعات چهل و دو مورد ( 4/7درصد) است.

 .8آزمون مجذور خی یا خیدو که با عالمت  ℵ2نشان داده میشود یک آزمون آماری ناپارامتری است کهه بهرای دادهههایی کهاربرد
دارد که از نوع اسمی میباشد .به عبارت دیگر دادههایی که بهصورت فراوانی در میآیند ،میتوان از آمار خهیدو جههت تحلیهل آنهها
استفاده نمود .فرمول کلی خیدو به شکل زیر میباشد (اصغری جعفرآبادی و دیگران.)8337 ،
2
) 𝑒𝑓 ( 𝑓𝑜 −
∑ = 𝜘2
𝑒𝑓

آسیبشناسی موضوعات فصلنامههای مرتبط با ....

042 ....................................................................................................................................

تحلیل دادههای کیفي
در این بخهش از مقالهه ،از روش تحقیهق کیفهی اسهتفاده شهده اسهت .در یهک نگهاه کلهی ویژگهیههای
پژوهشهای کیفی عبارتند از :انسان محور ،انعطهافپهذیر ،دروننگهر ،ذهنهی ،تعمهیم تحلیلهی ،فراینهدی،
استقرایی ،احتمالپذیر ،دادههای شفاهی ،استفهامی ،نظریه سازی ،تولید فرضیه ،توصهیف جامعهه ،انتخهاب
هدفمند نمونه و نتایج اکتشافی است (صادقی و دیگران.)84-83 :8331 ،
تحلیل موضوعی و عنوانی مقاالت ،میتواند به نوعی تحلیل کیفی باشد .چرا که بر اساس مآخهذ مهورد
استفاده در تحقیقات اسنادی و کتابخانه ای است .پژوهش اسنادی ،پژوهش مبتنهی بهر شهواهد برگرفتهه از
مطالعه اسناد ،مانند آرشیوها یا آمار رسمی است (مجدفر .)721 :8317 ،مثل مجلهه هها و نشهریات ادواری،
شامل روزنامه ها و سایر مجلههای عمومی و تخصصی .در این روش منابع اصهلی مهورد اسهتفاده ،کتهب و
مدار ،منثور و منظومی است که از دوره های گذشته بهه جهای مانهده و جدیهداً از اسهالید ،فهیلم و سهایر
تکنولوژی های ضبط وقایع تاریخی نیز در پژوهش اسهنادی اسهتفاده مهی شهود .اسهنادی کهه در پهژوهش
اسنادی مورد استفاده قرار می گیرند عمهدتاً شهامل اطالعهات و نتهایجی اسهت کهه توسهط نویسهندگان و
پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند (گیدنز .)271 :8321 ،بنابراین آرشیو فصلنامه ههای
انقالب اسالمی مدخلی مناسب جهت آسیبشناسی موضوع و عنوان مقاالت انقالب اسالمی است .اساسهاً
موضوع باید دارای ویژگیهای زیر باشد.
 .8محدود و محصور.
 .7روشن ،شفاف و ساده ،بدون پیچیدگی و با استفاده از کمترین کلمات (عبارات کوتاه) (استاپلتون،
.)31-32: 8324
 .3جدید و مفید و بکر.
 .4مختصر و واضح و جذّاب بودن عنوان (عسکری.)32 :8313 ،
 .2موضوع نباید بر تعصبات ،پیش داوریها ،قضاوتها و نگرشهای ذهنی پژوهشهگر باشهد (مالیهی
توانی.)14 :8337 ،
 .1در انتخاب موضوع فضای سیاسی و اجتماعی کشور ،منطقه و جهان و گفتمان حاکم بر هر دوره و
زمان نیز تأثیرگذار است (مقصودی.)842 :8312 ،
آسیبشناسي موضوعي

اولین نکتهای که در بررسی موضوعی مقاالت به چشم میخورد اولویت موضوعات سیاسی است .بهه ایهن
مفهوم که حدود یک چهارم از آنها مربوط به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است .همچنین سیاست
خارجی و روابط بینالملل در بین موضوعات رتبه دوم را به لحاظ فراوانی در بردارد .موضوعات اجتمهاعی و
فرهنگی و اقتصادی در اولویت بعد هستند .این امر را نیز نباید از نظر دور داشت که فصلنامههای علمهی-
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پژوهشی مورد مطالعه (مطالعات انقالب اسهالمی ،پهژوهش ههای انقهالب اسهالمی و پژوهشهنامه انقهالب
اسالمی) با هدف تولید پژوهش های بنیادین و راهبردی ذیل مبانی انقالب اسالمی و اهداف کالن انقالب
اسالمی ،مبانی نظری ،اندیشههای سیاسی بنیانگذار جمهوری اسهالمی و مباحهث روز مهرتبط بها انقهالب
اسالمی و آینده انقالب اسالمی است ،بنابراین طبیعی است که طیف وسیعی از موضهوعات در ایهن زمینهه
باشد .اما چاپ مقاالتی با موضع زنان ،معماری ،ادبیات و شعر ،مسجد ،آموزش ،آیندهپژوهی ،رسانه ،سهینما
و تلویزیون و تمدن ،گویای این مطلب است که فصلنامههای انقالب اسالمی ،این چنین موضوعاتی را نیز
چاپ میکنند .موارد زیر مقاالتی هستند که با موضوعات مورد اشاره در نشریات انقالب اسالمی بهه چهاپ
رسیدهاند .این موضوعات درصد بسیار کمی از موضوعات انقالب اسالمی را به خود اختصاص دادهانهد کهه
در زیر به آنها اشاره میکنیم.
زنان
 .8مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقالب اسالمی ایران
 .7تحلیلی بر مشارکت سیاسی زنان در انقالب اسالمی ایران
 .3نگرشی گفتمانی به مشارکت زنان در انقالب اسالمی
 .4شناسایی مؤلفههای راهبردی دکترین ،سیاستها و اهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان والیت
فقیه
 .2ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسهی جمههوری اسهالمی ایهران و اندیشهه
والیت فقیه
معماری
 .8بازتاب انقالب اسالمی در معماری معاصر ایران (سالهای ( )8322-8312نمونه موردی71 :پروژه
شاخص با کاربری عمومی که در سالهای مذکور طراحی شدهاند)
 .7ویژگیهای آرمانی معماری انقالب اسالمی ایران
 .3راهبردهای معماری مساجد در تراز انقالب اسالمی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و اهداف
سند چشمانداز
شعر و ادبیات
 .8بازتاب گفتمان انقالب اسالمی ایران در شعر بیداری اسالمی بحرین
 .7بازتاب انقالب اسالمی ایران در اشعار شاعران انقالبی
 .3شور و شعور در آیینه بررسی تأثیر انقالب اسالمی بر شعر فارسی
 .4کاوشی در مضامین انتقادی شعر برخی از شاعران معروف دهه اول انقالب اسالمی
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 .2هژمونی :انقالب اسالمی و طنز با تمرکز بر گلآقا (نگاهی گفتمانی به رابطه انقالب اسالمی و
طنز)
 .1بررسی میزان تأثیر انقالب اسالمی بر رویکردهای دینی نویسندگان رمانهای دفاع مقدّس
 .2جلوههای ادبی -سیاسی شعارهای دوران انقالب اسالمی ایران

مسجد
 .8مسجد و فرآیندهای فرهنگی قدرت در نظام جمهوری اسالمی ایران
 .7مسجد ،بسیج سیاسی و انقالب اسالمی بررسی موردی؛ دوره تاریخی
آموزش
 .8رشد و توسعه آموزش عالی و تأثیر آن بر دگرگونی ساخت سیاسی و اجتماعی ایران بعهد از انقهالب
اسالمی
 .7چگونگی گفتمان سازی نظریه والیت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظهام آمهوزش و پهرورش
جمهوری اسالمی ایران
 .3جامعهپذیری سیاسی در کتابهای آموزشی دانشآموزان مقطع دبیرستان بعد از انقالب اسالمی
 .4دستاوردهای آموزشی و علمی چهل ساله انقالب اسالمی
 .2بررسی عملکرد انقالب اسالمی در حوزه نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی
آینده پژوهی
 .8جنگ نرم و سناریوهای آینده انقالب اسالمی ایران (با نگاهی به بیداری اسالمی در منطقه)
 .7انقالب اسالمی ،بیداری اسالمی و آینده اسالم سیاسی در منطقه
 .3نظام برنامهریزی فرهنگی شده در انقالب اسالمی با رویکرد آینده پژوهی
 .4طراحی الگوی آینده پژوهانه اسناد سیاستگذاری فناوری انقالب اسالمی
 .2تأثیرات فرایند تدوین آینهده پژوهانهه اسهناد سیاسهتگهذاری فنهاوری انقهالب اسهالمی ایهران بهر
کشورهای جهان اسالم
 .1جمهوری اسالمی ایران و ایفاء نقش در نظام چندقطبی آینده (فرصتها و چالشها)
 .2دولت ،فضای مجازی و آینده پژوهی پروبلماتیکهای بازتولید قدرت در ایران پس از انقالب
 .1آینده پژوهی انقالب اسالمی ایران
 .3آینده انقالب اسالمی و منازعات آیندهی جهان
 .81آینده انقالب اسالمی در اندیشه شهید مطهری
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 .88نظام جهانی و آینده انقالب اسالمی
 .87انقالب اسالمی ،نظام بینالملل و آینده غرب
 .83انقالب اسالمی و آینده چالش با پارادایم «ترقی»
 .84سناریوهای آینده تعامل دو سویه «بیداری اسالمی» و «گفتمان انقالب اسالمی ایران»
 .82آینده انقالب اسالمی و قدرتنرم آموزش عالی
 .81هویت فرهنگی انقالب اسالمی ایران؛ فرصتها و چالشها ،چشمانداز آینده
 .82طراحی سناریوهای تهدیدات نوظهور فرهنگی انقالب اسالمی بر مبنای روش عدم قطعیت بحرانی
مجلس
 .8جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .7بررسی اندیشه اصالحی حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره دوم تا چهارم مجلس شورای ملی
 .3نقش جریان اسالمگرا در فرایند شکلگیری رکن تقنینی (مجلس اول) در جمهوری اسالمی ایران
سینما ،تلویزیون و رسانه
 .8بررسی نقش و جایگاه سینمای ایران در سیر تحوالت فرهنگی و سیاسی منتهی به انقالب اسالمی
ایران در دوره پهلوی دوم
 .7عوامل مرتبط با رضایت از برنامههای تلویزیونی مربوط به انقالب اسالمی
 .3بررسی ضعف دستگاه فرهنگی جمهوری اسالمی در برجسته سازی و حاشیه رانی گفتمهان فرهنگهی
(مطالعه موردی سریالهای تلویزیونی)
 .4نارسایی نظریههای موجود و بایستههای نظریهپردازی برای رسانه طراز
 .2اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانهای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتمهاد سیاسهی شههروندان
جمهوری اسالمی)
 .1رسانههای اجتماعی و توانمندسازی شهروندان در جریان تحوالت بیداری اسالمی
 .2الزامات راهبرد تجهیز رسانهای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسالمی ایران
 .1بررسی نقش رسانههای گرم و سرد بر پایه نظریه مک لوهان در تسریع روند پیروزی انقالب
 .3تاریخ هنر پوستر در دهه نخست انقالب اسالمی ایران
تمدن
.8
.7
.3
.4

مؤلفههای اصلی تمدن سازی انقالب اسالمی (با تأکید بر نقش عقالنیت ،معنویت و علمگرایی)
ظرفیتهای انقالب اسالمی ایران در بازسازی تمدن اسالمی در قالب نظریه سیستمی
بررسی و مقایسه مؤلفههای تمدنی میان ایران و آمریکا
تمدن اسالمی -ایرانی الهام بخش موج سوم بیداری اسالمی
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 .2بایستههای فرهنگی ،نظری و ساختاری شکلگیری تمدن اسالمی ایرانی
 .1انقالب اسالمی و استقاللخواهی در سپهر آرمانی و افق تمدنی
 .2انقالب اسالمی و نقش محوری آن در شکلگیری تمدن نوین اسالمی با تأکید بر دکترین امامت
آسیبشناسي عنواني
تشابه عنواني

از مهمترین آسیبهایی که مقاالت انقالب اسالمی را تهدیهد مهیکنهد مشهابهت عنهوانی مقهاالت اسهت.
بهطوریکه یک عنوان دو بار چاپ شده است .مقالهای تحت عنوان «بررسی میزان تأثیر انقهالب اسهالمی
بر رویکرد های دینی نویسندگان رمانهای دفاع مقدّس» یهکبهار در دوره  ،2شهماره ( ،72پهژوهشههای
انقالب اسالمی )8332 ،و بار دوم در دوره  ،1شماره ( ،73همان )8331 :بر روی سامانه قرار گرفته اسهت.
مقاله دیگر با عنوان «کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در چهارچوب
اصول و ارزشهای انقالب اسالمی» یکبار در فصلنامه پژوهشهای انقالب اسالمی ،شماره  8دوره یهک
( )8338و بار دیگر در نشریه پژوهشنامه انقالب اسالمی دوره  3شماره  )8337( 2به چاپ رسیده است.
از جمله موارد دیگری که میتوان به آنها اشاره کرد در مباحثی از جمله نظریه کاریزماتیک وبر مثل:
 .8مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ره)
 .7تحلیل تطبیقی نظریه اقتدار کاریزماتیک وبر با نقش رهبری امهام خمینهی(ره) در انقهالب اسهالمی
ایران
 .3تبیین نظری رهبری امام خمینی(ره) ،از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک
نظریه والیت فقیه
 .8مبانی نظریه والیت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره)
 .7نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه والیت فقیه
 .3تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه والیت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه
والیت مطلقه فقیه امام خمینی(قدس سره)
 .4ارزیابی تطور اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با تأکید بر نظریه والیت مطلقه فقیه
دانش سیاسی
 .8رهیافت بومیسازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشههای امام خمینی(ره)
 .7بررسی رویکرد بومیسازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(قدس سره)
 .3سیاست چیست؟ (تبیین دیدگاه امام خمینی)
 .4رابطه عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره)
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 .2مبانی عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) بر مبنای مصباح الهدایه
 .1انقالب اسالمی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی(قدس سره)
بیداری اسالمی
 .8تأثیر گفتمان امام خمینی(ره) بر بیداری اسالمی ملتهای مصر ،تونس و بحرین
 .7بیداری اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
 .3بررسی ماهیت بیداری اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب
 .4نظریه بیداری اسالمی بر اساس اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری
 .2انقالب اسالمی و بیداری اسالمی (تأثیرگذاری و نمونهها)
 .1انقالب اسالمی و بیداری اسالمی جهان اسالم :چالشها و فرصتها
 .2بازتابهای انگارههای انقالب اسالمی ایران بر بیداری اسالمی در خاورمیانه
 .1بیداری اسالمی و دستگاه دیپلماسی ایران؛ فرصتها و تهدیدها
 .3راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال جنبش بیداری اسالمی اخیر
 .81بیداری اسالمی در بحرین
 .88انقالب بحرین ،بیداری اسالمی و علل ناکامی آن
 .87بیداری اسالمی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و واکنش ایاالت متحده نسبت به آن
 .83رویکرد تئوریک به سیاست آمریکا در قبال انقالب اسالمی ایران و بیداری اسالمی در خاورمیانه
 .84ظرفیت الگوسازی انقالب اسالمی ایران به انقالبهای اخیر در منطقه خاورمیانه
 .82مردم ساالری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسالمی منطقه
انقالب رنگی
 .8امکان وقوع انقالب رنگی در ایران
 .7بررسی زمینهها ،علل و امکان وقوع انقالب رنگی در جمهوری اسالمی ایران
بسیج مردمی
 .8بررسی نقش طبیعی امام خمینی (ره) و دکتر علی شریعتی در بسیج انقالبی سال 8322
 .7راهبرد مبارزاتی امام خمینی(ره) :بسیج سیاسی مردم
 .3تحلیل گفتمان رهبری مسلط امامخمینی (ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در
فرآیند پیروزی انقالب اسالمی
 .4نقش و چگونگی رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج مردمی در فرآیند انقالب اسالمی
اقتصاد مقاومتی
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 .8بررسی ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسهالمی ایهران در اندیشهه حضهرت آیهت اهلل
خامنهای
 .7طراحی الگوی راهبردی  -فرهنگی اقتصاد مقاومتی بها مالحظهه اقتصهادی  -دفهاعی مبتنهی بهر
اندیشههای مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران
روششناسی اندیشه سیاسی امام
 .8روششناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
 .7مبانی ،نتایج و تمایزات روششناسی اصولی اندیشه سیاسی امام خمینی
 .3درآمدی بر روششناسی فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

طوالني بودن عنوان

موضوع تحقیق ،باید در حد امکان ،ساده و بیپیرایه باشد و هیچ مطلب مبهمی نداشته باشهد و بهه عبهارت
دیگر ،موضوع باید مختصر ،مفید و گویا باشد و پژوهشگر میبایست با حداقل کلمات بیشترین اطالعات را
در مورد موضوع پژوهش به مخاطب ارائه دهد (ایمانپور و ناظری.)81 :8332 ،
 .8بررسی و شناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) با تأکید بر مختصات بینشی ،منشی و رفتاری و
تأثیر در پیشروندگی انقالب اسالمی با محوریت اندیشههای حضرت آیت اهلل خامنهای»
 .7بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقالب اسالمی ایران (با تأکید بر اندیشهه ههای امهام
خمینی(ره))
 .3بررسی زمینه ها و علل مشتر ،تحوالت جهان عرب در سالهای ( 7187-7188بررسهی مهوردی
تونس ،مصر ،لیبی ،یمن و بحرین
 .4تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسهی (امهر بهه معهروف و
نهی از منکر) در جمهوری اسالمی ایران
 .2وضعیت سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسالمی در آغاز دهه چهارم انقالب :قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدها
 .1بررسی اندیشه اصالحی حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره دوم تا چهارم مجلس شورای ملی
( 8311ه  8711ش)
 .2نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسالمی بر اساس اندیشه حاجی آقها مجتههد شهیرازی نماینهده
دوره مشروطیت
 .1رویکرد به آینده در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران؛ درآمدی برآینده نگاری توسعه علهم و
فناوری در جمهوری اسالمی ایران
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 .3همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمانهای سیاسی پس از انقالب اسالمی در ایران
 .81تحلیلی بر سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسهالمی ایهران و رویکردههای متعهار شهورای
همکاری خلیج فارس در قبال آن؛ ریشهها و پیامدهای متفاوت
 .88رویکرد تئوریک به سیاست آمریکا در قبال انقالب اسالمی ایران و بیداری اسالمی در خاورمیانه
 .87مطالعه تطبیقی ظهور و سقوط محمد مصدق و محمد مرسی در انقالب مصر و نهضت ملی نفهت
در ایران
 .83مقایسه اندیشههای سیاسی شیخ فضلاهلل نوری و امام خمینی(ره) درباره حکومهت در زمینههههای
مبانی فقهی ،حدود اختیارات ،نقش روحانیت ،مشروعیت ،مصلحت و قانونگذاری
 .84شهید حاج حسین خرازی در تغییرات سیاسی و نظهامی جمههوری اسهالمی ایهران دردوران دفهاع
مقدس
 .82تأثیر اتحاد علیه تروریسم بر منابع مادی قدرت ملی جمهوری اسالمی ایهران ،جمههوری عهراق و
جمهوری عربی سوریه از منظر واقعگرایی
 .81تحلیل نقش ساختار اجتماعی سوریه و خاورمیانه در شکلگیری و گسترش جریان سلفیگهری در
سوریه با کاربست نظریه سازه انگاری
 .82تحلیل گفتمانی چالش های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقالب اسالمی (بها تأکیهد بهر روش
تحلیل گفتمان الکال و موفه)
 .81سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسائل قومی ایران (مسئلهی آذربایجان)
 .83تبیین فرآیند و عوامل مؤثر بر علل همگرایی و واگرایی جریان روشنفکری دینی لیبرال نسبت بهه
نهضت (اسالمی) و انقالب اسالمی (از  8341تا خرداد)8311
 .71مطالعه تطبیقی منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (بررسی موردی دولت های
اصالحات (دولتهای هفتم و هشتم) و اصولگرا (دولتهای نهم و دهم))
 .78بازتاب انقالب اسالمی در معماری معاصر ایران (سالهای ( )8322-8312نمونه موردی71 :
پروژه شاخص با کاربری عمومی که در سالهای مذکور طراحی شدهاند)
 .77راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و موازنه تهدید با ایران (بررسی تأثیر انقالب اسالمی بر
تغییر راهبرد اتحاد پیرامونی)
 .73نقش شبکه مدارس اسالمی در شکلگیری انقالب اسالمی ایران از منظر سرمایه اجتماعی؛ مورد
مطالعاتی مدارس اسالمی "جامعه تعلیمات" و "رفاه"
 .74طراحی الگوی راهبردی -فرهنگی اقتصاد مقاومتی بها مالحظهه اقتصهادی  -دفهاعی مبتنهی بهر
اندیشههای مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران
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 .72بررسی تطبیقی بازنگری در قهانون اساسهی مشهروطیت و جمههوری اسهالمی؛ امکهان یها امتنهاع
بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 8311
 .71چهل سال با تحریمها :نگاهی به تاکتیکهای رسانهای آمریکا برای تأثیرگذاری بیشتر تحهریمهها
بر ایرانیان
 .72جایگاه و نقش رهبری در قهانون اساسهی جمههوری اسهالمی در مقایسهه آن بها قهوانین اساسهی
دموکراسیهای غربی
 .71رفتار سیاسی حضرت ابراهیم علیهالسالم الگوی امام خمینی رحمة الله در انقالب اسالمی
 .73جرقه انقالب بررسی تحلیلی مقاله احمد رشیدی مطلق
 .31تأملی در بازار :مطالعه تحوالت بازار در دهه اول پس از انقالب اسالمی
 .38چشماندازی بر ژیوپولتیک جهان اسالم در بازی قدرت و رهبری جهانی؛ فرصتها و چالشها (با
تأکید بر توان و ظرفیتهای ژیوپولتیکی جمهوری اسالمی ایران)
نامفهومي عنوان

عنوان پژوهش میبایست به روشنی و صراحت حیطه و قلمرو پژوهش را بیان کنهد .در واقهع مخاطهب بها
مطالعه عنوان باید به مسئله اصلی پژوهش و سؤالی که پژوهشگر به دنبال پاسخگویی آن است پی ببرد .از
سوی دیگر عنوان باید بهگونهای انتخاب شود که بیشتر افهراد یهک فههم و برداشهت از آن داشهته باشهند.
انتخاب عناوین کلی و مبهم که چارچوب پژوهش را روشن نکند موجب میشود تا ضمن ابههام در مسهئله
اصلی پژوهش ،برداشتهای متعدد و متفاوتی در ذهن خوانندگان ایجاد شود (ایمانپهور و نهاظری:8332 ،
.)83
 .8تحلیل گفتمان آیت اهلل خامنهای پیرامون رابطه ایران با ایاالت متحده
 .7نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسالمی بر اساس اندیشه حاجی آقها مجتههد شهیرازی نماینهده
دوره مشروطیت
 .3واکاوی عنصر امر به معروف و نههی از منکهر در سهبک زنهدگی موسهوی و رفتهار سیاسهی امهام
خمینی(ره)
 .4تحلیلی بر تحوالت اخیر کشورهای حوزه بیداری اسالمی
 .2فلسفه مطالعات انقالب اسالمی
 .1تأثیر انقالب اسالمی بر نظام بینالملل
 .2امواج بیداری و خیزش انقالبی اسالمی
 .1سازماندهی در انقالب اسالمی ایران
 .3منابع سیاسیِ قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در کشور عراق جدید
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.81
.88
.87
.83
.84
.82
.81
.82
.81
.83
.71
.78
.77
.73
.74
.72
.71
.72
.71
.73
.31
.38
.37
.33
.34

بیداری اسالمی در بحرین
تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقالب اسالمی ایران
انقالب اسالمی ایران ،بیداری اسالمی و ایران هراسی دولتهای عربی منطقه
امام خمینی(ره) و حسن البنا پیرامون نظام سیاسی
جمهوری اسالمی ایران و ناصریسم
انقالب اسالمی و محدویتهای بازتاب در اندونزی
انقالب اسالمی ایران؛ انقالبی آزادی خواهانه
نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسالمی
انقالب اسالمی ،بنیادگرایی و آمریکا
نظریه گفتمان و انقالب اسالمی
نظریه انقالب در اسالم
رابطه دین و دولت در دوره معاصر (صفویه و قاجاریه)
چرا انقالب ایران ،اسالمی شد
انقالب اسالمی و استبداد تاریخی در ایران
جریان نوسلفیها در دوران معاصر
از والیت فقیه تا جمهوری اسالمی
نمایی کلی از سیاست اخالقی
نامه امام خمینی (ره) به گورباچف
بازشناسی هویت انقالب اسالمی
روحانیت ،سیاست و دموکراسی
بررسی تطبیقی انقالب اسالمی با انقالبهای بزرگ دنیا
سیاست تعاملی ضدنظام سلطه
انقالب :بغرنجی در مفهوم ،تنوع در مصداق
اهداف حکومت اسالمی
انقالب در قرآن

پیش داوری

یکی از مهمترین اصول پژوهش ،اجتناب از رویکرد جانبدارانه و پیشداوری است .در صورتیکه پژوهشهگر
در عنوان خویش این اصل را رعایت نکرده باشد ،چگونه میتوان انتظار داشت که در روند پژوهش و مهتن
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اثر ،به این اصل مهم پایبند بماند .بنابراین انتخاب عناوینی عاری از پیش داوری یکی از مهمتهرین اصهول
عنوان گزینی است (ایمانپور و ناظری.)78 :8332 ،
 .8بهائیت دستپرورده و عامل استکبار از منظر انقالب اسالمی ایران
 .7جنگ فرهنگی استکبار :اهداف  -راهبردها
 .3راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
 .4نسبتسنجی نظام بینالمللی سلطه و جنبشهای بیداری اسالمی
 .2انقالب اسالمی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری (رحمة الله علیه)
 .1تحریف ستیزی عالمه شهید مطهری و نقش آن در انقالب اسالمی
 .2تحریمها علیه ایران به مثابهی جنایت علیه بشریت
 .1راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
 .3بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسالمی
نتیجهگیری
نتایج حاصل از تبیین دادههای کمی و کیفی که سؤال سوم در این پژوهش را در برمی گیرد ،نشان میدهد
که دادههای کمی و کیفی همگرا هستند .بهطوریکه به لحاظ موضوعی ،سیاسی نگاری که منظهور از آن
نگارش مقاالتی با موضوعات سیاسی ،و روابط بینالملهل اسهت ،بیشهترین فراوانهی را در بهین موضهوعات
داشت و غفلت از موضوعات فرهنگی اجتماعی ،موضوعات مجلس و حقوق در بین موضوعات مشهود بهود
و آسیبشناسی عنوان شامل :آسیب تشابه عنوانی ،طوالنی بودن ،نامفهوم بودن و پیشداوری را مهیتهوان
از جمله عمدهترین آسیبهای عنوانی مقاالت علمی پژوهشی در زمینه انقالب دانست.
بنابراین از آنچه که تاکنون در این پژوهش در خصوص انتخاب موضوع و عنهوان در مجهالت انقهالب
اسالمی گفته شد میتوان نتیجه گرفت صرف نظر از وجود تعداد قابل توجهی از مقاالت علمی  -پژوهشی
در این زمینه ،ضوابط و معیارهای الزم در انتخاب موضوع و تنظهیم عنهوان تحقیهق در برخهی از مقهاالت
منتشر شده در مجالت معتبر کشور رعایت نشده است .به عبارت دیگهر برخهی از مقهاالت در ایهن حهوزه،
دارای کاستیها و نواقص هستند که در باال بدانها اشاره شد و این امر ناشی از عدم اهتمام و یا حتی عدم
آگاهی از اصول و مبانی روش تحقیق در زمینه انتخاب موضوع و تنظیم عنوان مقاالت میباشد.
پیشنهاد میگردد تا سردبیران و مدیر مسؤالن و داوران محترم فصلنامههای مذکور در استانداردسهازی
موضوعات و عناوین مقاالت و انتخاب آنها برای چاپ ،دقت بیشتری داشته باشند تا از چاپ موضهوعات و
عناوین مشابه و حتی تکراری ،جلوگیری به عمل آید و همچنان که موضوعات سیاسی در اولویت است به
موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز گوشه چشمی داشته باشند و میبایست سیاستگذاری مشخص علمی،
آموزشی برای هدایت موضوعات به سمت خالءها و نیازهای پژوهشی صورت گیرد .مسائلی مثل انقالب و
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 انقهالب و،  انقالب و مسهجد، انقالب و معماری، انقالب و ادبیات، انقالب و زنان، انقالب و سینما،ورزش
 همچنهین بهر.محیط زیست از موضوعاتی هستند که مغفول ماندهاند یا کمتر بدانها پرداخته شهده اسهت
 به آشهکار سهاختن ضهعف و قهوت آنهها، ساختار و روششناسی این آثار،پژوهشگران است تا با نقد محتوا
.بپردازند

تک سویه نگاری
آسیب شناسي موضوعي
غفلت از موضوعات
فرهنگي اجتماعي

آسیب شناسي

تشابه عنوان

طوالني بودن عنوان
آسیب شناسي عنواني
نامفهومي عنوان

پیش داوری

 شکل آسیبشناسي مقاالت:1 نمودار
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