
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه راهنمای خوانندگان آورده شدده هده در آن   

 وازده رده موضوعی به صورت الفباییمقاالت زیر  د

طبقه بندی شدده اندد  دا مران دان      زیر واژه هلیدی 

بتوانند به آسانی مقداالت را در موضدوعات دلادواه    

خود بیابند؛ شایان ذهر است هه مقاالت ممکن است 

     زیر بیشتر از یک رده فهرست شده باشند.

در صفحات ب د فهرست افرادی هه در  هیه دانشنامه 

ویراستاری و نوشتن مقاالت آن دست داشدته اندد    و

و در ذیل هر یدک دانشدهاهی هده     آورده شده است

آنها در آن مشغول به هار بوده و یا زمینه هدایی هده   

 در آنها به  حقیق پرداخته اند را ذهر هرده است. 

در پایان هر دو نلد نمایه موضوعی آورده شده هده  

 هند. استفاده را برای هاربران  سهیل می

 ساختار هر مدخل
هر مدخل صفحه ندیدی را به خود اختصاص داده 

بدا نمد    مدخلها با حدرو  بدگرو و ضدای     است. 

 ب دووه   .شدده اندد   نتمدی   زیر واژه هلیددی  الفبایی

 : دندارای ارناعات متقابل نیگ می باشمدخلها 

CELLULAR TELEPHONES 

See MOBILE TELEPHONES 

نویسندگان آورده شده ضای پایان هر مقاله امدر 

در پایان  مناب ی برای مطال ه بیشتر نیگوه ب و است؛

 برخی  از در پایان و  مقاالت ذهر شده است اغلب
 

 آدرس اینترنتی آنها نیگ ذهر شده است. مقاالت

 نمایه
 است آورده شدهنمایه موضوعی در پایان هر دونلد 

. ورت گیدرد بده آسدانی صد    ا بازیابی مقاالت مر بط 

 Boldز  به ذهر است هه آنهه در نمایه به شدکل  ال

نوشته شده به این م نی است هه مددخلی در هتدا    

 دارد.

با عبارات ارناعی  از نما  ارناعات متقابلدر نمایه 

  see, see also, see also entries on مثدل 

 ا خواننده را بده شدکل پریرفتده     استفاده شده است

وضدو  دلادواه وی   بط بدا م شده و یا به مقاالت مر 

 .ارنا  دهد

 مثال:

Sensorimotor experience,   :    

See also Cognitive development, 

media and; preschoolers, media 

impact on developmental needs of  

infants and toddlers, media 

exposure of,       -   ,  :      
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Encyclopedia of children, 

adolescents and the media 

/Thousand okas: sage 

publications,c     

دانشدنامه هودهدان    " این اثر  حدت عندوان فارسدی   

 دوین  در دونلد  "نونوانان  و رسانه های گروهی

 694مقدداالت ایددن دانشددنامه  وسددط   شددده اسددت.

  ماتلف از نملده  متاصص موضوعی در زمینه های

روانشناسی  علو  انتماعی  ار باطات  رسدانه هدای   

گروهی  مسائل مربوط به هودهان و نونوانان  ألیف 

نفری ننسن ویراستاری این دانشنامه را شده است. 

مسداعدت  بدا   (Jeffrey Jensen Arnett) آرندت 

از محققان مطرح  فرنستاری شامل  چهار همیته ویرا

بده   در زمینه های مر بط بدا موضدوعات دانشدنمامه   

عنوان ویراستاران همکدار  و ندوزده  دن از اسدتادان     

. اسدت انجدا  داده   برنسته به عنوان هیات مشاوره 

روانشناسی رشد مدی   زمینهاستاد و محقق در ننسن 

 Emergingباشد هه از آثار برنسته او می  وان به 

Adulthood: The Winding Road from 

the Late Teens Through the Twenties  و

  Adolescence and Emergingهتا  درسی 

Adulthood: A Cultural Approach    
 وی   عووه بر ویراستاری این دانشنامه  ؛اشاره هرد

 

دانشتاامه نجوجانتا     "ویراستتار  در همین زمینه 

"(Encyclopedia of Adolescence را )

  آورد. حسابه از کارها  او ب تجا  مینیز

 گستره مجضجعی

 بده صدورت ندام ی    پوشش موضوعی این دانشنامه 

هودهان و نونوانان در ار باط بدا   و مشکوت مسائل

بده عندوان     .را در بدر مدی گیدرد   ه های نم ی رسان

شناسه  به رده ننسیت و گرایشات ننسدی   64مثال

ونت اختصاص داده شده اسدت  شناسه به خش 13و 

و بگرگتدرین نهراندی عصدر    هه مهمترین موضوعات 

 می باشند.در ار باط با رسانه های نم ی حاضر 

 اگر چه مقاالت این دانشنامه عمد ا بدر آثدار بدالقوه    

رسانه های گروهی  اهید بیشدتری دارد امدا از    منفی

 اثیرات مثبت این رسانه هدا بدر زنددگی هودهدان و     

نیگ غافل نشده و شناسه های فراواندی نیدگ   نونوانان 

به این ننبه های مثبت در دانشدنامه اختصداص داده   

 .شده است

 

 اثیرات مثبت  شناسه های فراوانی به  به عنوان مثال

 لویگیون  موسدیقی  فدیل  و رسدانه هدای چداپی و      

الکترونیکی بر افکدار و رفتدار هودهدان و نونواندان     

 اختصاص داده شده اند:
 Reading, Literacy and 

Knowledge Gap 

Movies, Perceived Realism of 

 ساختار دانشاامه
این دانشنامه در قطع بگرو و به صورت دو سدتونی  

به گونه ای یکدست  نمی  شده است به طوریکه بدا  

مران ه به هر یک از نلدها به  نهایی می  دوان بده   

خط مشی  دوین آن پدی بدرد. صدفحات آغدازین و     

ی هر دو نلد همانندد اسدت. در ابتددای هتدا      پایان

شناسدده بددا نمدد  الفبددایی و زیددر واژه  641فهرسددت 

 هه آورده شده ( Japan,Media in مانند: )هلیدی

این شناسه ها  وسط نویسدندگان مقالده هدا سداخته     

در خول شناسده   و به نقل از نویسنده آنهه شده اند

و  دها آمده نتیجه مطال ات محققان ماتلف می باشد 

 نمدی  آن   .هسدت ب ووه دارای ارناعات متقابل نیگ

ریدق  خوانندده میتواندد از ط  هده  به طدوری   و الفبایی

مدخل ها ویا بدا   لفباییب ای  رست مندرنات   فهر

استفاده از نمایه  انتهای هر نلد به مطلب مورد نمر 

  برسد.
 


