نمایۀ حاضر نمایۀ کامل شمارههای ( 95-92دورۀ  ،24شمارۀ  1الی  ،4سال  )1397فصلنامۀ
تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی است و در چهار بخشِ نمایۀ اطالعات کتابشناختی،
نمایۀ عنوان مقاالت ،نمایۀ پدیدآورندگان ،و نمایۀ موضوعی تنظیم شده است.
در بخش اول ،فهرست مقاالت مندرج در هر شماره آمده و مقاالت به ترتیب توالی،
شمارهگذاری گردیدهاند .برای مثال برای یافتن اطالعاتی درباره مقالۀ «مطالعۀ سیر تکاملی حوزۀ
«خدمات و منابع مراجع» با استفاده از طیفسنجی سال انتشار مآخذ» به کد  530مراجعه میشود.
در بخشهای بعدی نمایه از این شمارهها به عنوان جاینما استفاده شده و عنوان مقاالت،
پدیدآورندگان و موضوعات به آن ارجاع داده شده است و کاربر از طریق آن میتواند اطالعات
کامل کتابشناختی مقاله (نام پدیدآورنده ،عنوان ،شماره صفحات و شماره و سال انتشار) را از
فهرست مندرجات بیابد .کلیدواژهها و اصطالحهای نمایهای ،شناسهها و بیانگرها با توجه به مفاهیم
ارائهشده در مقاله و براساس اصطالحنامههای موجود ،به ویژه بانک اطالعات کتابشناسی ملی،
انتخاب شدهاند .همچنین کلیدواژههای ارائهشده در پایان مقاالت مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند
و مطابق اصول و قواعد واژهگزینی ،اصل وحدت و سیاست نمایهسازی تغییر یافتهاند و در صورت
لزوم حذف یا افزوده گردیدهاند.
در مورد شیوه کار در نمایه موضوعی موارد زیر قابل ذکر است:
 .1مدخل های نمایه موضوعی و بیانگرهای آن ،براساس نظم الفبایی حرف به حرف تنظیم
شده است؛
 .2بیانگرها به ترتیب الفبایی به دنبال مدخل اصلی آمدهاند؛
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محل الفبایی خود نیز مدخل قرار گرفته و رابطۀ دو سویه مدخل و بیانگر حفظ شده است.
به این ترتیب ،کاربر میتواند از طریق کلیدواژههای مختلف به مفهوم مورد نظر خود
دست یابد؛
 .4در مواردی که مدخل به صورت عبارت بوده و کلیدواژه در ابتدا قرار نگرفته ،از روش
وارونهسازی استفاده شده است .در چنین مواردی از ارجاع برای حفظ شکل طبیعی مدخل
استفاده شده است؛
 .5دو نوع ارجاع مورد استفاده قرار گرفته است:
ارجاع « نگااه کنیاد » باا عالمات (← ) کاه خوانناده را از اصاطالح ناامرج باه اصاطالح مارج
راهنمایی میکند ،و ارجاع «نیز نگاه کنید» با عالمت (نیاز ←) در انتهاای مادخل کاه کااربر را از
یک اصطالح مرج به یک اصطالح مرج دیگر که احتماالً مورد عالقۀ اوست ،سوق میدهد.
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 .3هر یک از بیانگرها که از نظر معنایی و بار اطالعاتی واجد شرایط مدخل شدن بوده ،در

فصلنامۀ تحقیقات اطالعرساني و كتابخانههاي عمومي ،سال بیستوچهارم ،شمارۀ  ،1بهار 1397

 .525سخن سردبیر :سرمایۀ اجتماعی و پنج «میم» اطالعات ص10-7 :
 .526نقد مفهوم اطالع و دانش ص33-11 :
غالمرضا فدائی
 .527تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر وضعیت مطالعۀ نوجوانان :مطالعۀ موردی دانشآموزان
مقطع متوسطۀ مدارس دخترانۀ سما در شهر تهران ص49-35 :
سودابه حسنزاده ،نجال حریری ،عباس گیلوری
 .528رویکااردی کتااابشااناختی بااه مسااائل و موضااوعات اساساای :آمااوزش علاام اطالعااات و
دانششناسی ایران ص80-51 :
احسان گرایی ،غالمرضا حیدری ،مرتضی کوکبی
 . 529نقااش میااانجی دلبسااتگی شااغلی و تعهااد عاااطفی در رابطااۀ بااین بازاریااابی داخلاای و رفتااار
مشتریمحور کتابداران کتابخانههای عمومی استان کرمان ص102-81 :
محمدکریم صابری ،نیما سلطانینژاد ،علیاصغر رشید ،جالل مظلوم
 .530مطالعۀ سیر تکاملی حوزۀ «خدمات و منابع مراجع» با استفاده از طیفسنجی سال انتشار مآخذ
ص124-103 :
افشین موسوی چلک ،علیاکبر خاصه ،فرامرز سهیلی
 .531بررسی ویژگی محتوایی و شخصیتپاردازی رماان هاای پرفاروش نوجاوان منتشار شاده باین
سالهای  1380-1389ص147-125 :
زکیه عربشیبانی ،مهدی محمدی ،سُکینه فلسفین ،سمانه خویدکی
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 .532بهرهگیری از شبکه هاای اجتمااعی توساط کااربران کتابخاناه هاای عماومی :مطالعاۀ ماوردی
حمید قاضیزاده ،زلیخا جهانشاهی
 .533شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر بهکارگیری سیساتمهاای شناساایی باهوسایلۀ اماواج
رادیویی ( )RFIDدر کتابخانههای عمومی ص190-169 :
امیر فاضل ،آزین هرندی
 .534عوامل ماثثر بار تاأخیر بازگشات کتااب هاای اماانتی اعضاای کتابخاناه هاای عماومی اساتان
آذربایجان شرقی ص205-191 :
رحمان ابراهیمی ،داود حاصلی
فصلنامۀ تحقیقات اطالعرساني و كتابخانههاي عمومي ،سال بیستوچهارم ،شمارۀ  ،2تابستان 1397

 .535سخن سردبیر :چالشهای سردبیری ص211-207 :
 . 536تأثیر فناوری اطالعات بر چابکی کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شاورای اساالمی ص:
233-213
ارینب کرمی ،فریبا نظری ،زاهد بیگدلی
 .537شناسایی شاخص های فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،ساخت و اعتباریابی ابزار اندازهگیری آن
در نهاد کتابخانههای عمومی کشور ص263-235 :
راضیه کاظمی ،لیلی سیفی ،علی عسگری
 .538عوامل مثثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی ص280-265 :
انیس میری ،ثریا ضیایی
 .539بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخاناههاای عماومی شاهر تهاران (ساال  )1395ص:
303-281
علیاصغر رضوی ،لیلی طاهرخانی ،بهناز جاللی ،هستی سهرابی
 .540آموزش سواد اطالعاتی به کودکان  7تا 11سالۀ ایرانی ص325-305 :
نسترن پورصالحی ،فاطمه فهیمنیا ،مریم ناخدا ،عباس بازرگان
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کتابخانههای عمومی شهرستان تنکابن ص167-149 :

رتبهبندي كتابخانههاي عمومي استان آذربايجان غربي بر اساس خدمات كتابخانهاي ...

 .541بررسی مقایسه ای توان مدیریتی مدیران کتابخاناه هاای دانشاگاهی و مسانوالن کتابخاناههاای
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عمومی شهر تهران

ص339-327 :

مهدی رحمانی ،امیررضا اصنافی
 .542طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای مثثر بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره
کل کتابخانههای عمومی خوزستان ص356-341 :
مژگان قاسمی ،عبدالحسین فرجپهلو ،فریده عصاره ،نسرین ارشدی
فصلنامۀ تحقیقات اطالعرساني و كتابخانههاي عمومي ،سال بیستوچهارم ،شمارۀ  ،3پايیز 1397

 . 543سخن سردبیر :شورای نقد متاون و کتاب علاوم انساانی و نقاد ناام کنگاره متخصصاان علاوم
اطالعات

ص361-357 :

 .544ارزیابی تعالی عملکرد کتابخانههای عمومی ایران بر اساس مدل مالکوم بالدریج ص386-363 :
رضا اکبرنژاد ،محسن نوکاریزی ،محمدحسین دیانی
 .545طراحی و آزمون مدل ارزیابی محیط دانش آفارین در مراکاز پژوهشای اساالمی ص-387 :
410
عبدالحسین فرجپهلو ،فریده عصاره ،رضا کریمی
 .546سواد اطالعاتی در اَسناد باالدستی نهاد کتابخانههای عمومی کشور ص435-411 :
بتول کیخا ،حسن کیانیخوزستانی ،امیر غائبی
 .547پیش بینای ناوع نیااز مشاتری در فاروش اینترنتای کتااب :مطالعاۀ ماوردی فروشاگاه اینترنتای
آدینهبوک ص460-437 :
عظیمه مظفری ،زهیر حیاتی ،افسانه مظفری
 .548اثربخشی تبلیغ طرحهای کتاب خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر جاذب مخاطاب از
نظر اعضای کتابخانه :مطالعۀ موردی کتابخانههای عمومی استان زنجان ص478-461 :
مهناز کریمزاده ،طاهره ابوالقاسم مسلمان
 .549تأثیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی بر فرسودگی شغلی باا میاانجی گاری انگیازش
شغلی :مطالعۀ موردی کارکنان کتابخانههای عمومی استان خوزستان ص494-479 :
عباس حسینزاده بندقیری ،سید علیاصغر رضوی ،عبداهلل فاضلی
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فصلنامۀ تحقیقات اطالعرساني و كتابخانههاي عمومي ،سال بیستوچهارم ،شمارۀ  ،4زمستان 1397

ص499-495 :
 .551طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران ص521-501 :
محمدرضا امیری ،ثریا ضیایی ،هادی شریفمقدم ،بیبی مرجان فیاضی
 .552تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری و رضایت مندی کاربران با نقش میانجی ارزش ادراکشادۀ
خدمات :مطالعۀ موردی کتابخانههای عمومی استان خوزستان ص544-523 :
مریم فاطمیان ،محمدرضا فرهادپور
 .553ترسیم نقشاۀ علمای حاوزۀ کتابخاناه هاای عماومی باا اساتفاده از تحلیال شابکۀ هامواژگاانی
ص568-545 :
مریم کشوری ،زینب همتی
 .554ارزیابی نقش تبلیغات در جذب مخاطب به کتابخانههای وابسته به نهاد کتابخانههاای عماومی
کشور بر اساس مدل آیدا در شهر تهران ص589-569 :
مجتبی رستمی ماژین ،امیررضا اصنافی ،محسن حاجی زینالعابدینی
 .555هوش اجتماعی کتابداران و نقش آن بر ارتقای مسنولیت اجتماعی کتابخانهها :مطالعۀ موردی
کتابخانههای عمومی استان مرکزی ص612-591 :
اکبر بهمنی چوببستی ،مهرداد سیدین
 .556رتبه بندی کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای با فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی ص633-613 :
فاطمه زندیان ،حجتاهلل امینی قراقیه ،محمد حسنزاده

640

Downloaded from publij.ir at 3:38 +0430 on Monday June 17th 2019

 .550سخن سردبیر :علم اطالعات و دانششناسی :ریشه در فلسفه و شاخه در علوم اجتماعی دارد.

ابراهیمی ،رحمان534 :

حسینزاده بندقیری ،عباس549 :

ابوالقاسم مسلمان ،طاهره548 :

حیاتی ،زهیر437 :

ارشدی ،نسرین542 :

حیدری ،غالمرضا547 :

اصنافی ،امیررضا554 ،541 :

خاصه ،علیاکبر530 :

اکبرنژاد ،اکبر544 :

خویدکی ،سمانه531 :

امیری ،محمدرضا551 :

دیانی ،محمدحسین544 :

امینی قراقیه ،حجتاهلل556 :

رحمانی ،مهدی541 :

بازرگان ،عباس540 :

رستمی ماژین ،مجتبی554 :

بهمنی چوببستی ،اکبر555 :

رشید ،علیاصغر529 :

بیگدلی ،زاهد536 :

رضوی ،علیاصغر549 ،539 :

پورصالحی ،نسترن540 :

زندیان ،فاطمه556 :

جاللی ،بهناز539 :

سلطانینژاد ،نیما529 :

جهانشاهی ،زلیخا532 :

سهرابی ،هستی539 :

حاجی زینالعابدینی ،محسن554 :

سهیلی ،فرامرز530 :

حاصلی ،داود534 :

سیدین ،مهرداد555 :

حریری ،نجال527 :

سیفی ،لیلی537 :

حسنزاده ،سودابه527 :

شریفمقدم ،هادی551 :

حسنزاده ،محمد556 :

صابری ،محمدکریم529 :
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طاهرخانی ،لیلی539 :

کریمی ،رضا545 :

عربشیبانی ،زکیه531 :

کشوری ،مریم553 :

عسگری ،علی537 :

کوکبی ،مرتضی528 :

عصاره ،فریده545 ،542 :

کیانیخوزستانی ،حسن546 :

غائبی ،امیر546 :

کیخا ،بتول546 :

فاضل ،امیر533 :

گرایی ،احسان528 :

فاضلی ،عبداهلل549 :

گیلوری ،عباس527 :

فاطمیان ،مریم552 :

محمدی ،مهدی531 :

فدائی ،غالمرضا526 :

مظفری ،افسانه547 :

فرجپهلو ،عبدالحسین545 ،542 :

مظفری ،عظیمه547 :

فرهادپور ،محمدرضا552 :

مظلوم ،جالل529 :

فلسفین ،سُکینه531 :

موسوی چلک ،افشین530 :

فهیمنیا ،فاطمه540 :

میری ،انیس538 :

فیاضی ،بیبی مرجان551 :

ناخدا ،مریم540 :

قاسمی ،مژگان542 :

نظری ،فریبا536 :

قاضیزاده ،حمید532 :

نوکاریزی ،محسن544 :

کاظمی ،راضیه537 :

هرندی ،آزین533 :

کرمی ،ارینب536 :

همتی ،زینب553 :
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ضیایی ،ثریا551 ،538 :

کریمزاده ،مهناز548 :

اثربخشی تبلیغ طرحهای کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بار جاذب مخاطاب از نظار
اعضای کتابخانه :مطالعۀ موردی کتابخانههای عمومی استان زنجان 548
ارزیابی تعالی عملکرد کتابخانههای عمومی ایران بر اساس مدل مالکوم بالدریج 544
ارزیابی نقش تبلیغات در جذب مخاطب به کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور
بر اساس مدل آیدا در شهر تهران 554
آموزش سواد اطالعاتی به کودکان  7تا 11سالۀ ایرانی 540
بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانههای عمومی شهر تهران (سال 539 )1395
بررسی مقایسه ای توان مدیریتی مدیران کتابخانه های دانشگاهی و مسنوالن کتابخاناه هاای عماومی
شهر تهران 541
بررسی ویژگی محتوایی و شخصیتپردازی رمانهای پرفروش نوجوان منتشر شاده باین ساالهاای
531 1380-1389
بهرهگیری از شبکههای اجتماعی توسط کاربران کتابخانههای عمومی :مطالعۀ موردی کتابخانههای
عمومی شهرستان تنکابن 532
پیشبینی نوع نیاز مشتری در فروش اینترنتی کتاب :مطالعۀ موردی فروشگاه اینترنتی آدینهبوک 547
تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر وضعیت مطالعۀ نوجوانان :مطالعۀ موردی دانشآموزان مقطع
متوسطۀ مدارس دخترانۀ سما در شهر تهران 527
تأثیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی بر فرسودگی شغلی با میانجیگاری انگیازش شاغلی:
مطالعۀ موردی کارکنان کتابخانههای عمومی استان خوزستان 549
تأثیر فناوری اطالعات بر چابکی کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 536
تأثیر کیفیت خدمات بر وفااداری و رضاایت منادی کااربران باا نقاش میاانجی ارزش ادراکشادۀ
خدمات :مطالعۀ موردی کتابخانههای عمومی استان خوزستان 552
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ایران 528
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