تحليلمحتواىفصلنامۀاطالعشناسے:
بررسىڪتابسنجانه
چڪیده

در این پژوهش ،با استفاده از روش ڪتابسنجی به مطالعۀ کلیۀمدارک
فصلنامۀ اطالعشناسی ،از ابتدا تا آخرین شامرۀ چاپ شده ( )19در
بهار  ،1387پرداخته شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
تعداد  159مدرک به چاپ رسیده است که دارای  1643منبع التین و
 698منبع فارسی و  669منبع اینرتنتی میباشد .از  159مدرک موجود،
 114مدرک تأليف 14 ،مدرک ترجمه 18 ،مدرک گزارش ،و  13مدرک
نیز معرفی و نقد کتاب میباشد .نرگس نشاط با تولید یا مشارکت در
تولید  10مدرک ،و عباس حری با تولید یا مشارکت در تولید  9مدرک،
به ترتیب در رتبههای اول و دوم تولید و چاپ مدرک در این فصلنامه
قرار دارند .همچنین حمید کشاورز با چاپ  2مدرک ترجمهای فعالترین
مرتجم در این بررسی میباشد 19 .پژوهشگر از استان تهران در تولید
یا مشارکت در تولید مدارک این مجله فعالیت داشتهاند .نویسندگان با
مدرک کارشناس ارشد ڪتابداری بیشرتین فعالیت را در تولید مدارک
این مجله داشتهاند.

ڪلیدواژهها

فصلنامۀ اطالعشناسی ،ڪتابسنجی
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3

دريافت1387/12/26 :

پذيرش1388/6/31 :

مقدمه

توليد و چاپ مقاله بهعنوان يکي از مهمترين مهارتها و شاخصههاي تحقيق و توسعه
شناخته شده است .ب ه همين دليل بسياري از پژوهشگران جهت آگاهي ساير پژوهشگران،
اين شاخصها (تولید و چاپ مقاله) را مورد بررسي و تحقيق قرار دادهاند.
در موارد مختلف ،تبادالت و ارتباطات علمي پژوهشگران در سراسر جهان ،با چاپ
مقاالت علمي در مجالت مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد تا ميزان تولید ،رشد ،و توسعة
علم در هر کشور و يا رشتة خاص نمايان شود و بتوان از آن جهت سياستگذاري در
نظام آموزشي و پژوهشي کشور بهرهبرداري کرد .يکي از شيوههاي بررسي وضعيت کلي
پژوهش ،استفاده از مطالعات کتابسنجی است ،که با بررسي مقاالت پژوهشي منتشر شده
در نشريات علمي صورت ميگيرد .در اين مطالعات ،از توليدات علمي ،اندازهگيري ک ّمي
به عمل ميآيد تا مشخص شود که فراواني پژوهشهاي هر کشور ،نهاد ،رشتة علمي،
و هر فرد و روند آن چگونه است؛ پژوهشگران چه زمينههایی را براي پژوهش خود
برميگزينند؛ و چه زمينههایی مورد غفلت واقع شده است؛ چه کساني و چه نهادهايي و در
کجا پژوهشها را انجام ميدهند؛ تا چه حد از اين پژوهشها حمايتهاي مالي ميگردد؛ و
اين پژوهشها چه اثرگذاري بر محيط علمي دارد (شريفي ،1382 ،ص . )89
مجالت علمی ،بهعنوان یکی از ابزارهای اطالعرسانی علمی و بهعنوان یکی از

 .1عضو هيئت علمے دانشگاه پيام نور
alijanir@pnu.ac.ir

.2ڪارشناس ارشدڪتــابدارى
واطالعرسانىمركزمنطقهاى
اطالعرسانى علوم و فناورى
karaminus@gmail.com
 .3دانشجوى ڪارشناسے ڪتابدارى
و اطالعرسانى دانشگاه پيامنور
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مشخصههای اصلی ورود یک نظام اجتماعی به دورة توسعهیافتگی تلقی میشوند و در
شکلدهی به شبکة پیچیدة تبادل اطالعات در سطح جهان از نقش ویژهای برخوردارند.
مجالت علمی ،یکی از ابزارهای بارورساز صنعت محسوب میشوند ،چرا که از یکسو میان
مجامع علمی و پژوهشگران ارتباط برقرار میکنند و از سوی دیگر ،علم را از بخشهای
دانشگاهی و تحقیقاتی به حوزة صنعت و تولید انتقال میدهند .ارتباط نزديك مجالت
علمی با دانشگاه ،پژوهش ،و صنعت سبب میشود که موضوع مجالت علمی با مباحث
کالن توسعه و رشد صنعتی و اجتماعی پیوند یابد و بازتابدهندة حد توسعهیافتگی باشد،
چنانکه امروزه میتوان در کنار پیشرفتهای شتابان علم و فناوری در جهان توسعهیافته
شاهد انتشار انبوه روزافزون نشریات علمی بود (رياحينيا ،1375 ،ص .)17

بیان مسئله

مجالت کتابداری و اطالعرسانی ،یکی از منابع اصلی جهت تبادل اطالعات و بستر
مهمی برای آزمایش ،سنجش ،و ارزشگذاری نویافتههای این رشته میباشند (حري،
 ،1376ص.)24
در اين مقاله ،با استفاده از روش کتابسنجي به بررسي و تجزيه و تحليل مقاالت
موجود در فصلنامة اطالعشناسی پرداخته شده است .نشریة اطالعشناسي (تأسیس ،)1382
نالمللی ،با
بهصورت فصلنامه در حوزة اطالعرسانی و کتابداری و با گسترة توزیع بی 
حمایت دفتر پژوهشهای فرهنگی (صاحب امتیاز) منتشر میشود .این فصلنامه ،دارای
رویکردی عملی -تحلیلی است که به جنبههای نظری علم اطالعات و مباحث وابسته به
آن از قبيل فناوری اطالعات ،نیازسنجی اطالعات ،رفتار اطالعیابی ،نظامها و فرایندهای
اطالعرسانی و اطالعجويي ،و مفاهیم وابسته به آنها میپردازد .اکثر مقاالت به زبان فارسی
هستند ،اما مجله از انتشار مقاالت انگلیسی نیز استقبال میکند.
هدف اصلی مجلة اطالعشناسی ،فراهم كردن شرایط تعالی اندیشهها در زمینة
زیرساختهای مرتبط با فعالیتهای اطالعاتی ،با توجه به جنبههای مفهومی ،ابزاری ،و
کارکردی است .برای تحقق این هدف ،اطالعشناسی به مثابة شناخت ماهیت اطالعات،
تواناييهای اطالعاتی ،اکوسیستمهای اطالعاتی ،ابزارهای انتقال اطالعات ،و نیز سیاستها،
راهبردها ،و روشهای ناظر بر اطالعات و اطالعرسانی در معنایی گسترده درنظر گرفته
شده است .بنابراین ،استادان ،دانشجویان کتابداری ،اطالعرسانان ،و صاحبان ساير حرفههای
مرتبط با مقولههای پیشگفته و دیگر عالقهمندان ،مخاطبان بالقوة این مجله تلقی شدهاند.
سردبیر فصلنامه ،دکتر نرگس نشاط و مدیر مسئول آن دکتر عباس حری میباشد.
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پیشینۀپژوهش

کوالئیان ( ،)1377در پژوهشی باعنوان «بررسی میزان کاربرد انواع منابع اطالعاتی در
طرحهای تحقیقاتی مؤسسة واکسن و سرمسازی رازی کرج (تحلیل استنادی نشریة آرشیو
مؤسسه رازی)» به بررسی آن پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان داد که در  545عنوان
مقاله 6173 ،بار استناد شده است .باالترین میزان استناد مربوط به نشریات ادواری میباشد.
 62/54درصد از استنادها به زبان انگلیسی است .همچنین 22 ،عنوان نشریه ،طبق قانون
بردفورد 43/21 ،درصد از استنادها را به خود اختصاص داده بودند .همچنین میانگین کل
استناد  11/32منبع در هر مقاله است.
کرمی ،علیجانی ،و صالحی ( ،)1386در پژوهشی باعنوان «فصلنامه علوم و فناوری
اطالعات :مطالعه کتابسنجی» به بررسی این مجله از سال  1380الی  1384پرداختهاند.
یافتههای این پژوهش نشان داد که در این دورة  5ساله  67مقالة تألیفی 29 ،مقالة ترجمهای،
و  7مورد گزارش به چاپ رسیده است .همچنین 115 ،مؤلف و مترجم این مقاالت را
به چاپ رساندهاند .احمد شعبانی با چاپ  5مقالة تألیفی فعالترین مؤلف ،و همچنین با
چاپ  4مقالة ترجمهای فعالترین مترجم میباشد .از نظر سازمانی ،پژوهشگران پژوهشگاه
اطالعات و مدارک علمی ایران ،با داشتن  20مؤلف در رتبة اول چاپ مقاله قرار دارند.
همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مردان در مقایسه با زنان مشارکت بیشتری
در چاپ مقاله داشتهاند.
محمدی و دادگر ( ،)1386در پژوهشی باعنوان «تحلیل استنادی مقالههای منتشر
شده در  30شماره فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی بین سالهای  »1384 -1376به انجام
رساندهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که  219مقاله در دورة مورد بررسی به
چاپ رسیده است که از این تعداد  165مقاله تألیفی و  54مقاله ترجمهای میباشد .مقطع
تحصیلی نویسندگان  74مقاله ،کارشناسی ارشد و  63مقاله ،دکتری بود 1748 .استناد در
این مقالهها بهکار رفته بود .منابع به زبان انگلیسی با  50/3و منابع فارسی با  49/7درصد-
با اندکی اختالف -باالتر از زبان فارسی قرار گرفته است.
کاتوزيان ( ،)1378در پژوهشي باعنوان «بررسي مقاالت کتابداري و اطالعرساني
مجالت فارسي ايران در فاصله سالهاي  »1372 -1357پرداخته است .يافتههاي اين
پژوهش نشان داد که  147عنوان مجلة فارسي زبان داخل کشور در مجموع 942 ،مقالة
کتابداري و اطالعرساني منتشر کردهاند و از اين ميان مجلة پيام کتابخانه با  11/40درصد
باالترين سهم انتشار مقاالت را برعهده داشته است .از سال  1368تا  1372انتشار مقاالت
اين حوزه سير صعودي داشته است ،بهطوريكه مقاالت تأليفي  3/04برابر مقالههاي
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ترجمه شده بوده است .نگارش پيرامون موضوعات مرتبط با کتابخانهها بيشترين گرايش
موضوعي مقاالت را به خود اختصاص داده بود 24 .درصد نويسندگان  48درصد از سهم
تولید مقاالت را به خود اختصاص داده بودند.
شهرياري ( ،)1385در پژوهشي باعنوان «تحليل استنادي مقاالت فصلنامه علوم
اطالعرساني ( »)1381-1351با روش تحليل استنادي به بررسي وضعيت استناد در مقاالت
فصلنامة علوم اطالعرساني مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران از آغاز نشر ( )1351تا
پايان سال  ،1381دورة هجدهم شمارههاي  1و  ،2پرداخته است .بدين منظور ،مقاالت
تأليفي انتخاب شده و  1330استناد آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .نتايج اين
تحقيق نشان داد که از مجموع  266مقالة چاپ شده 159 ،مقاله تأليف و  107مقاله ترجمه
است .باالترين نيمعمر به گزارش ،با  9سال و  7ماه ،و کمترين آن به يادداشت شخصي،
با  6ماه ،تعلق دارد 81/7 .درصد استنادها در حوزة کتابداري و  18/3درصد غيرکتابداري
و يا نامشخص بودهاند.
برنن ،)1978( 4قانون پراکندگی بردفورد را با تجزیه و تحلیل استنادات مجلة
 Tropical Diseases Bulletinمورد بررسی قرار داد .یافتههای این پژوهشگر نشان میدهد
که قانون بردفورد در مورد این مجله مناسبت دارد ،بهگونهای که تعداد قابل توجهی
از مقاالت مورد استناد در تعداد اندکی از مجالت به چاپ رسیده بود .عالوه بر این،
بیشتر مقاالت از منابع انگلیسی زبان استفاده کرده بودند.
القالف ،)2003( 5در پژوهشی باعنوان «الگوهای استناد در مجله کویتیMedical Principles
 12 :and Practiceسال نخست »2000 -1989 ،به بررسی وضعیت استناد در این مجله
پرداخت .یافتههای این پژوهشگر نشان میدهد که  4740منبع در  221مقاله مورد استفاده
قرار گرفته است .کلیة استنادات برای تجزیه و تحلیل وارد نرمافزار  ProCiteگردید.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مؤلفان این مجلةکویتی بهصورتی عمده از مدارک
انگلیسی زبان برای استنادات خود استفاده میکنند .همچنین ،در آن حیطة زمانی ،منابع
الکترونیکي بهندرت مورد استناد قرار گرفته بودند 32/59 .درصد از منابع نیمعمر کمتر
از شش ماه دارند ،و باالخره  87/78درصد از مؤلفان این مجله یا کویتی یا از کشورهای
عربی بودهاند.

روششناسى پژوهش

4. Brennen
5. Al-Qallaf
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داخل و خارج از کشور در مجلة اطالعشناسی ،از ابتدای انتشار این مجله در سال 1382
تا آخرین شمارة منتشر شده یعنی شمارة  19بهار  ،1387میباشد .در پژوهش جاري،
گردآوري و تجزية دادهها طي يک دورة  2ماهه انجام گرديد .روشي که پژوهشگران بهکار
گرفتند به اين صورت بود که بعد از فیشبرداری از قسمتهاي مورد نياز هر مدرک ،مانند
صفحة عنوان و فهرست منابع و يادداشتبرداري از آنها ،دادههاي جمعآوري شده را،
جهت تجزيه و تحليل ،وارد نرمافزار اکسل کردند .براي اطمينان از صحت مرور ،در انتهاي
جمعآوري دادهها ،بار ديگر کلية دادهها با منابع مطابقت داده شد .قابل ذکر است که کلية
مدارک اعم از ترجمه ،تأليف ،و سایر مدارک و استنادها محاسبه گرديد .تعداد معدودي
از مدارک ،مشخصاتي از جمله مدرک تحصيلي ،رتبة علمی ،نام استان را ذکر نکرده بودند
که در اين مقاله با نام «نامشخص» در جدولها آمده است.

سؤالهاى پژوهش

 .1فعالترين نویسندگان چه کساني هستند؟
 .2فعالترين مترجمان چه کساني هستند؟
 .3چه تعداد منابع فارسي ،التين ،و اینترنتی در تولید مدارک مجلة اطالعشناسی مورد
استفاده قرار گرفته است؟
 .4پژوهشگران کدام استانها بيشترين فعالیت را در توليد مدارک داشتهاند؟
 .5چه تعداد و چه نوع مدارکی اعم از تأليف ،ترجمه ،و گزارش در اين مجله به
چاپ رسيدهاند؟
 .6توزيع نویسندگان مدارک برحسب مدرک تحصیلی به چه صورت میباشد؟
 .7توزیع نویسندگان مدارک برحسب رتبة علمی به چه صورت میباشد؟

یافتههای پژوهش

 .1فعالترين نویسندگان چه کسانى هستند؟

در جدول  ،1نویسندگانی که حداقل  3مدرک در طول دورة مورد بررسی داشتهاند نشان
داده شده است .طبق این جدول نرگس نشاط با تولید یا مشارکت در تولید  10مدرک در
رتبة اول قرار میگیرد .همچنین عباس حری با تولید یا مشارکت در تولید  9مدرک در رتبة
دوم قرار دارد .سایر نویسندگان فعال و تعداد مدارک و درصد مدارک آنها در جدول  1نشان
داده شده است.
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جدول 1

فعالتریننویسندگان

نام نويسندگان

تعداد

درصد

نرگس نشاط

10

6/3

عباس حری

9

5/7

کیوان کوشا

5

3/1

محمد حس نزاده

4

2/5

هیالن علیاکربزاده

3

1/9

بشارت فتحی

3

1/9

حمیدرضا جاملیمهموئی

3

1/9

داریوشعلیمحمدی

3

1/9

زهرا حداد

3

1/9

علیرضا نوروزی

3

1/9

محمدرضا قانع

3

1/9

نرگس خلیل مقدم

3

1/9

هاجر ستوده

3

1/9

یزدان منصوریان

3

1/9

یعقوب نوروزی

3

1/9

 .2فعالترين مرتجامن چه کسانى هستند؟

طبق جدول  ،2در کل  15نفر در ترجمة  14مدرک شرکت داشتهاند .که از این میان ،دو
مقاله هر کدام دارای دو مترجم میباشد و دو مقاله هم توسط یک مترجم به چاپ رسیده
است .طبق این جدول آقای حمید کشاورز با چاپ دو مدرک ترجمهای فعالترین مترجم
در این مجله میباشد.
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نام مرتجامن

تعداد

درصد

حمید کشاورز

2

1/26

سعید غفاری

1

0/63

فزاده
عبدالحمیدمعر 

1

0/63

امیررضا اصنافی

1

0/63

نرگس محمدعلیپور /فریربز درودی

1

0/63

غالم حیدری

1

0/63

مریم اسدی /اکرم اسدی

1

0/63

هیالن علی اکربزاده

1

0/63

محمد خندان

1

0/63

صدیقه محمد اسامعیل

1

0/63

مرضیه هدایت

1

0/63

فاطمه ناهید طباطبایی

1

0/63

هادی حری

1

0/63

جدول 2
فعالتــرین مترجمان

 .3چه تعداد منابع فارسى ،التني ،و اینرتنتی در تولید مدارک مجلۀ اطالعشناسی
مورد استفاده قرار گرفته است؟

طبق جدول  ،3استفاده از منابع التین در این مجله بیشتر از سایر منابع میباشد .بهطوریکه،
 1643منبع التین معادل  54/58درصد از منابع التین استفاده شده است .همچنین منابع
فارسی -با فاصلهای کم -بیشتر از منابع اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته است.
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جدول 3

نوع منابع

تعداد

درصد

منابعالتین

1643
698
669
3010

54/58
23/19
22/23
10000

منابعفارسی

تعداد منابع مورد استفاده
در تولید مدارک

منابعاینرتنتی
جمع

 .4پژوهشگران کدام استانها بيشرتين فعالیت را در توليد مدارک داشتهاند؟

طبق جدول  ،4بهطورکلی 182 ،نویسنده در تولید  159مدرک تولید شده در این مجله
دست داشتهاند ،که از این تعداد  119نویسنده از استان تهران در تولید یا مشارکت در تولید
مدارک این مجله فعالیت داشتهاند و از این حیث در رتبة اول در بین سایر استانها قرار
میگیرند .استان خوزستان با داشتن  16نویسنده در رتبة دوم قرار دارد .همچنین استان
خراسان رضوی با  13نویسنده و استان فارس با  11نویسنده بهترتیب در رتبههای سوم
و چهارم قرار دارند .سایر استانها و تعداد پژوهشگران آن استان در جدول  4نشان داده
شده است.

جدول 4

فعــالترین استانها
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نام استانها

تعداد

درصد

تهران

119

65/4

خوزستان

16

8/8

خراسان رضوی

13

7/1

فارس

11

6

نامشخص

9

4/9

اسرتالیا

2

1/1

اصفهان

2

1/1

مازندران

2

1/1

لرستان

2

1/1

آذربایجان رشقی

1

0/5

بوشهر

1

0/5

همدان

1

0/5

کرمان

1

0/5

مالزی

1

0/5

پاکستان

1

0/5

جمع

182

100

تحليل محتواى فصلنامۀ
اطالع شناسى:بررسےڪتابسنجانه

 .5چه تعداد و چه نوع مدارکی اعم از تأليف ،ترجمه ،و گزارش در اين مجله به چاپ
رسيدهاست؟

همانطور که در جدول  5مشاهده میگردد  4نوع مدرک مختلف در این مجله به چاپ
رسیده است .مدارک تألیفی با  114مورد ( 71/7درصد) بیشترین نوع مدارک به چاپ
رسیده میباشد .سایر انواع مدارک و تعداد آنها در جدول  5نشان داده شده است.
نوع مدارك

تعداد

درصد

مقالهتألیفی

114

71/7

گزارش

18

11/3

مقالهترجمهای

14

8/8

معرفی و نقد کتاب

13

8/2

جمع

159

100

جدول 5
انواع مدارک تولیــد
شده و تعداد آنها

 .6توزيع نویسندگان مدارک برحسب مدرک تحصیلی به چه صورت میباشد؟

طبق جدول  ،6نویسندگان مدارک تولید شده در فصلنامة اطالعشناسی با مدرک کارشناس
ارشد کتابداری  60نفر ( 33درصد) میباشند که بیشترین فعالیت را در بین نویسندگان
با مدارک تحصیلی مختلف داشتهاند .همچنین  53نفر از نویسندگان معادل  29/1درصد
دانشجویان دکتری میباشند که در رتبة دوم قرار گرفتهاند .جدول  6تعداد نویسندگان و
مدارک تحصیلی آنها را نشان میدهد .از آنجا که بعضی مدارک دارای بیشتر از یک نویسنده
بودند تفاوت در تعداد مدارک و تعداد نویسندگان و مدارک آنها مشاهده میشود
مدرک تحصيلى

تعداد

درصد

کارشناس ارشد کتابداری

60

33

دانشجوی دکرتی

53

29/1

دکرتی کتابداری

37

20/3

نامشخص

13

7/1

دانشجوی کارشناسی ارشد

10

5/5

کارشناس کتابداری

8

4/4

دانشجویکارشناسی

1

0/5

جمع

182

100

جدول 6
توزیعنویسندگانبرحسب
مدرکتحصیـلی
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 .7توزیع نویسندگان مدارک برحسب رتبۀ علمی به چه صورت میباشد؟

جدول  7نشان میدهد که تعداد  52نفر از نویسندگان داراي رتبة علمی کارشناس ارشد
کتابداری میباشند که در جایگاه اول قرار میگیرند .همچنین 44 ،نفر از نویسندگان ،با
رتبة علمی مربی در جایگاه دوم قرار دارند .سایر رتبههای علمی و تعداد آنها در جدول
 7مشخص شدهاند.

جدول 7

توزیعنویسندگان
برحسب رتبۀ علمی

رتبۀ علمى نويسندگان

تعداد

درصد

استاد

9

4/9

استادیار

20

11/0

دانشجویدکرتی

16

8/8

دانشجویکارشناسیارشد

3

1/6

دانشیار

5

2/7

مربی

44

24/2

کارشناسارشدکتابداری

52

28/6

کارشناسکتابداری

10

5/5

عضوهیئتعلمی

8

4/4

نامشخص

14

7/7

دانشجویکارشناسی

1

0/5

جمع

182

100

بحث و نتیجهگیری

یافتههای این پژوهش نشان داد که از ابتدا تا شمارة  19این مجله در بهار  ،1387تعداد 159
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مدرک ،در این مجله به چاپ رسیده است .این مدارک دارای  1643منبع التین 698 ،منبع
فارسی ،و  669منبع اینترنتی میباشند .از  159مدرک موجود 114 ،مدرک تأليفي 14 ،مدرک
ترجمهای 18 ،مدرک گزارش ،و  13مدرک نیز معرفی و نقد کتاب میباشد.
استفاده از منابع التين و اينترنتي به نسبت دیگر پژوهشها مانند کاتوزيان ،شهرياري ،و
حری رو به افزايش داشته است .از نظر توزيع استاني ،تعداد  119نویسندة مدارک تولیدشده
در این مجله ،از محققان و پژوهشگران استان تهران بودهاند ،ازآنجاکه مراکز دانشگاهي و
تحقيقاتي در حوزة علوم کتابداري و اطالعرساني در استان تهران ،نسبت به ديگر استانها،
بيشتر ميباشد اين مهم دور از انتظار نيست .همچنين ،از ابتدای شروع به کار این مجله تا
آخرین شمارة چاپ شدة آن 114 ،مدرک تألیفی 14 ،مدرک ترجمهای 18 ،مورد گزارش ،و
 13مورد معرفی و نقد کتاب در آن به چاپ رسيده است .نرگس نشاط با تولید یا مشارکت
در تولید  10مدرک و عباس حری نیز با تولید یا مشارکت در تولید  9مدرک ،از فعالترين
مؤلفان در اين دوره ميباشند .با توجه به آنکه نرگس نشاط سردبیر این مجله و عباس حری
مدیر مسئول این مجله میباشند ،اين نكته قابل توجه میباشد .همچنين ،حمید کشاورز با
چاپ  2مقالة ترجمهای در این فصلنامه ،فعالترين مترجم در بين سایر مترجمان ميباشد.
همچنین ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که  60نفر از نویسندگان مدرک کارشناسی
ارشد کتابداری و  53نفر دانشجوی دورة دکتری میباشند که بهترتیب در رتبههای اول و
دوم قرار میگیرند .اعضای هیئت علمی با رتبة مربی سهم بيشتري در توليد و چاپ مدارک
در اين بررسی داشتهاند .با توجه به فعالیت کم دانشجويان کارشناسي ارشد در این پژوهش،
این گروه باید تالش بيشتري جهت چاپ و توليدات علمی در اين حوزه بنمايند .همچنین
 13نفر از نویسندگان ،مدرک تحصیلی و  14نفر رتبة علمی خود را مشخص ننمودهاند که
جا دارد دستاندرکاران اين مجله استاندارد خاصي را جهت اين مورد تهيه و در مجله در
قسمت ارسال مقاله درج نمايند تا در اين موارد يکدستي بهوجود آيد.
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