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چڪیده 
در این پژوهش، با استفاده از روش ڪتابسنجی به مطالعۀ کلیۀمدارک 

ابتدا تا آخرین شامرۀ چاپ شده )19( در  از  فصلنامۀ اطالع شناسی، 

بهار 1387، پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد 

تعداد 159 مدرک به چاپ رسیده است که دارای 1643 منبع التین و 

698 منبع فارسی و 669 منبع اینرتنتی می باشد. از 159 مدرک موجود، 

114 مدرک تأليف، 14 مدرک ترجمه، 18 مدرک گزارش، و 13 مدرک 

نیز معرفی و نقد کتاب می باشد. نرگس نشاط با تولید یا مشارکت در 

تولید 10 مدرک، و عباس حری با تولید یا مشارکت در تولید 9 مدرک، 

به ترتیب در رتبه های اول و دوم تولید و چاپ مدرک در این فصلنامه 

قرار دارند. همچنین حمید کشاورز با چاپ 2 مدرک ترجمه ای فعال ترین 

مرتجم در این بررسی می باشد. 19 پژوهشگر از استان تهران در تولید 

یا مشارکت در تولید مدارک این مجله فعالیت داشته اند. نویسندگان با 

مدرک کارشناس ارشد ڪتابداری بیشرتین فعالیت را در تولید مدارک 

این مجله داشته اند. 

ڪلیدواژه ها 
اطالع شناسی، ڪتابسنجی فصلنامۀ

تحليل محتواى فصلنامۀ اطالع شناسے: 
بررسى ڪتابسنجانه
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 دريافت: 1387/12/26       پذيرش: 1388/6/31

مقدمه
توليد و چاپ مقاله به عنوان يکي از مهم ترين مهارت ها و شاخصه هاي تحقيق و توسعه 
شناخته شده است. به  همين دليل بسياري از پژوهشگران جهت آگاهي ساير پژوهشگران، 

اين شاخص ها )توليد و چاپ مقاله( را مورد بررسي و تحقيق قرار داده اند.
در موارد مختلف، تبادالت و ارتباطات علمي پژوهشگران در سراسر جهان، با چاپ 
مقاالت علمي در مجالت مختلف مورد مطالعه قرار می گيرد تا ميزان توليد، رشد، و توسعة 
علم در هر کشور و يا رشتة خاص نمايان شود و بتوان از آن جهت سياست گذاري در 
نظام آموزشي و پژوهشي کشور بهره برداري کرد. يکي از شيوه هاي بررسي وضعيت کلي 
پژوهش، استفاده از مطالعات کتابسنجی است، که با بررسي مقاالت پژوهشي منتشر شده 
در نشريات علمي صورت مي گيرد. در اين مطالعات، از توليدات علمي، اندازه گيري کّمي 
به عمل مي آيد تا مشخص شود که فراواني پژوهش هاي هر کشور، نهاد، رشتة علمي، 
و هر فرد و روند آن چگونه است؛ پژوهشگران چه زمينه هايی را براي پژوهش خود 
برمي گزينند؛ و چه زمينه هايی مورد غفلت واقع شده است؛ چه کساني و چه نهادهايي و در 
کجا پژوهش ها را انجام مي دهند؛ تا چه حد از اين پژوهش ها حمايت هاي مالي مي گردد؛ و 

اين پژوهش ها چه اثرگذاري بر محيط علمي دارد )شريفي، 1382، ص 89( .
از  به عنوان يکی  ابزارهای اطالع رسانی علمی و  از  به عنوان يکی  مجالت علمی، 

رحيم عليجانى 1| نورالله كرمى 2 | فاطـمه محمدى3
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مشخصه های اصلی ورود يک نظام اجتماعی به دورة توسعه يافتگی تلقی می شوند و در 
شکل دهی به شبکة پيچيدة تبادل اطالعات در سطح جهان از نقش ويژه ای برخوردارند. 
مجالت علمی، يکی از ابزارهای بارورساز صنعت محسوب می شوند، چرا که از يکسو ميان 
مجامع علمی و پژوهشگران ارتباط برقرار می کنند و از سوی ديگر، علم را از بخش های 
دانشگاهی و تحقيقاتی به حوزة صنعت و توليد انتقال می دهند. ارتباط نزديک مجالت 
علمی با دانشگاه، پژوهش، و صنعت سبب می شود که موضوع مجالت علمی با مباحث 
کالن توسعه و رشد صنعتی و اجتماعی پيوند يابد و بازتاب دهندة حد توسعه يافتگی باشد، 
چنانکه امروزه می توان در کنار پيشرفت های شتابان علم و فناوری در جهان توسعه يافته 

شاهد انتشار انبوه روزافزون نشريات علمی بود )رياحي نيا، 1375، ص 17(. 

بیان مسئله
مجالت کتابداری و اطالع رسانی، يکی از منابع اصلی جهت تبادل اطالعات و بستر 
مهمی برای آزمايش، سنجش، و ارزش گذاری نويافته های اين رشته می باشند )حري، 

1376، ص24(.
در اين مقاله، با استفاده از روش کتابسنجي به بررسي و تجزيه و تحليل مقاالت 
موجود در فصلنامة اطالع شناسی پرداخته شده است. نشرية اطالع شناسي )تأسيس 1382(، 
به صورت فصلنامه در حوزة اطالع رسانی و کتابداری و با گسترة توزيع بين ا لمللی، با 
حمايت دفتر پژوهش های فرهنگی )صاحب امتياز( منتشر می شود. اين فصلنامه، دارای 
رويکردی عملی- تحليلی است که به جنبه های نظری علم اطالعات و مباحث وابسته به 
آن از قبيل فناوری اطالعات، نيازسنجی اطالعات، رفتار اطالع يابی، نظام ها و فرايندهای 
اطالع رسانی و اطالع جويي، و مفاهيم وابسته به آنها می پردازد. اکثر مقاالت به زبان فارسی 

هستند، اما مجله از انتشار مقاالت انگليسی نيز استقبال می کند.
زمينة  در  انديشه ها  تعالی  شرايط  کردن  فراهم  اطالع شناسی،  مجلة  اصلی  هدف 
زيرساخت های مرتبط با فعاليت های اطالعاتی، با توجه به جنبه های مفهومی، ابزاری، و 
کارکردی است. برای تحقق اين هدف، اطالع شناسی به مثابة شناخت ماهيت اطالعات، 
توانايي های اطالعاتی، اکوسيستم های اطالعاتی، ابزارهای انتقال اطالعات، و نيز سياست ها، 
راهبردها، و روش های ناظر بر اطالعات و اطالع رسانی در معنايی گسترده درنظر گرفته 
شده است. بنابراين، استادان، دانشجويان کتابداری، اطالع رسانان، و صاحبان ساير حرفه های 
مرتبط با مقوله های پيشگفته و ديگر عالقه مندان، مخاطبان بالقوة اين مجله تلقی شده اند. 

سردبير فصلنامه، دکتر نرگس نشاط و مدير مسئول آن دکتر عباس حری  می باشد. 

رحيم عليخــانى
نورالله كرمے| فاطمه محمدى 
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پیشینۀ پژوهش
کوالئيان )1377(، در پژوهشی باعنوان »بررسی ميزان کاربرد انواع منابع اطالعاتی در 
طرح های تحقيقاتی مؤسسة واکسن و سرم سازی رازی کرج )تحليل استنادی نشرية آرشيو 
مؤسسه رازی(« به بررسی آن پرداخته است. يافته های پژوهش نشان داد که در 545 عنوان 
مقاله، 6173 بار استناد شده است. باالترين ميزان استناد مربوط به نشريات ادواری می باشد. 
62/54 درصد از استنادها به زبان انگليسی است. همچنين، 22 عنوان نشريه، طبق قانون 
بردفورد، 43/21 درصد از استنادها را به خود اختصاص داده بودند. همچنين ميانگين کل 

استناد 11/32 منبع در هر مقاله است. 
کرمی، عليجانی، و صالحی )1386(، در پژوهشی باعنوان »فصلنامه علوم و فناوری 
اطالعات: مطالعه کتابسنجی« به بررسی اين مجله از سال 1380 الی 1384 پرداخته اند. 
يافته های اين پژوهش نشان داد که در اين دورة 5 ساله 67 مقالة تأليفی، 29 مقالة ترجمه ای، 
و 7 مورد گزارش به چاپ رسيده است. همچنين، 115 مؤلف و مترجم اين مقاالت را 
به چاپ رسانده اند. احمد شعبانی با چاپ 5 مقالة تأليفی فعال ترين مؤلف، و همچنين با 
چاپ 4 مقالة ترجمه ای فعال ترين مترجم می باشد. از نظر سازمانی، پژوهشگران پژوهشگاه 
اطالعات و مدارک علمی ايران، با داشتن 20 مؤلف در رتبة اول چاپ مقاله قرار دارند. 
همچنين يافته های اين پژوهش نشان می دهد که مردان در مقايسه با زنان مشارکت بيشتری 

در چاپ مقاله داشته اند.
محمدی و دادگر )1386(، در پژوهشی باعنوان »تحليل استنادی مقاله های منتشر 
شده در 30 شماره فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی بين سال های 1376- 1384« به انجام 
رسانده اند. يافته های اين پژوهش نشان می دهد که 219 مقاله در دورة مورد بررسی به 
چاپ رسيده است که از اين تعداد 165 مقاله تأليفی و 54 مقاله ترجمه ای می باشد. مقطع 
تحصيلی نويسندگان 74 مقاله، کارشناسی ارشد و 63 مقاله، دکتری بود. 1748 استناد در 
اين مقاله ها به کار رفته بود. منابع به زبان انگليسی با 50/3  و منابع فارسی با 49/7 درصد- 

با اندکی اختالف- باالتر از زبان فارسی قرار گرفته است.  
کاتوزيان )1378(، در پژوهشي باعنوان »بررسي مقاالت کتابداري و اطالع رساني 
مجالت فارسي ايران در فاصله سال هاي 1357- 1372« پرداخته است. يافته هاي اين 
پژوهش نشان داد که 147 عنوان مجلة فارسي زبان داخل کشور در مجموع، 942 مقالة 
کتابداري و اطالع رساني منتشر کرده اند و از اين ميان مجلة پيام کتابخانه با 11/40 درصد 
باالترين سهم انتشار مقاالت را برعهده داشته است. از سال 1368 تا 1372 انتشار مقاالت 
برابر مقاله هاي  تأليفي 3/04  اين حوزه سير صعودي داشته است، به طوري که مقاالت 

تحليل محتواى فصلنامۀ 
اطالع شناسى: بررسے ڪتابسنجانه
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ترجمه شده بوده است. نگارش پيرامون موضوعات مرتبط با کتابخانه ها بيشترين گرايش 
موضوعي مقاالت را به خود اختصاص داده بود. 24 درصد نويسندگان 48 درصد از سهم 

توليد مقاالت را به خود اختصاص داده بودند.
علوم  فصلنامه  مقاالت  استنادي  »تحليل  باعنوان  پژوهشي  در   ،)1385( شهرياري 
اطالع رساني )1351-1381(« با روش تحليل استنادي به بررسي وضعيت استناد در مقاالت 
فصلنامة علوم اطالع رساني مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران از آغاز نشر )1351( تا 
پايان سال 1381، دورة هجدهم شماره هاي 1 و 2، پرداخته است. بدين منظور، مقاالت 
تأليفي انتخاب شده و 1330 استناد آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين 
تحقيق نشان داد که از مجموع 266  مقالة چاپ شده، 159 مقاله تأليف و 107 مقاله ترجمه 
است. باالترين نيم عمر به گزارش، با 9 سال و 7 ماه، و کمترين آن به يادداشت شخصي، 
با 6 ماه، تعلق دارد. 81/7 درصد استنادها در حوزة کتابداري و 18/3 درصد غيرکتابداري 

و يا نامشخص بوده اند.   
استنادات مجلة با تجزيه و تحليل  قانون پراکندگی بردفورد را  برنن4 )1978(، 
Tropical Diseases Bulletin مورد بررسی قرار داد. يافته های اين پژوهشگر نشان می دهد 

که قانون بردفورد در مورد اين مجله مناسبت دارد، به گونه ای که تعداد قابل توجهی 
از مقاالت مورد استناد در تعداد اندکی از مجالت به چاپ رسيده بود. عالوه بر اين، 

بيشتر مقاالت از منابع انگليسی زبان استفاده کرده بودند. 
 Medical Principlesالقالف5  )2003(، در پژوهشی باعنوان »الگوهای استناد در مجله کويتی
and Practice: 12 سال نخست، 1989- 2000« به بررسی وضعيت استناد در اين مجله 

پرداخت. يافته های اين پژوهشگر نشان می دهد که 4740 منبع در 221 مقاله مورد استفاده 
قرار گرفته است. کلية استنادات برای تجزيه و تحليل وارد نرم افزار ProCite گرديد. 
يافته های اين پژوهش نشان می دهد که مؤلفان اين مجلةکويتی به صورتی عمده از مدارک 
انگليسی زبان برای استنادات خود استفاده می کنند. همچنين، در آن حيطة زمانی، منابع 
الکترونيکي به ندرت مورد استناد قرار گرفته بودند. 32/59 درصد از منابع نيم عمر کمتر 
از شش ماه دارند، و باالخره 87/78 درصد از مؤلفان اين مجله يا کويتی يا از کشورهای 

عربی بوده اند.  

روش شناسى پژوهش
در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از روش کتابسنجي استفاده شده است. جامعة آماري 
اين پژوهش شامل کلية مدارک منتشر شده توسط متخصصان کتابداري و اطالع رساني 

رحيم عليخــانى
نورالله كرمے| فاطمه محمدى 
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داخل و خارج از کشور در مجلة اطالع شناسی، از ابتدای انتشار اين مجله در سال 1382 
تا آخرين شمارة منتشر شده يعنی شمارة 19 بهار 1387، می باشد. در پژوهش جاري، 
گردآوري و تجزية داده ها طي يک دورة 2 ماهه انجام گرديد. روشي که پژوهشگران به کار 
گرفتند به اين صورت بود که بعد از فيش برداری از قسمت هاي مورد نياز هر مدرک، مانند 
صفحة عنوان و فهرست منابع و يادداشت برداري از آنها، داده هاي جمع آوري شده را، 
جهت تجزيه و تحليل، وارد نرم افزار اکسل کردند. براي اطمينان از صحت مرور، در انتهاي 
جمع آوري داده ها، بار ديگر کلية داده ها با منابع مطابقت داده شد. قابل ذکر است که کلية 
مدارک اعم از ترجمه، تأليف، و ساير 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 جدول ها آمده است. 

سؤال هاى پژوهش
1. فعال ترين نويسندگان چه کساني هستند؟

2. فعال ترين مترجمان چه کساني هستند؟
3. چه تعداد منابع فارسي، التين، و اينترنتی در توليد مدارک مجلة اطالع شناسی مورد 

استفاده قرار گرفته است؟
4. پژوهشگران کدام استان ها بيشترين فعاليت را در توليد مدارک  داشته اند؟

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

6. توزيع نويسندگان مدارک برحسب مدرک تحصيلی به چه صورت می باشد؟
7. توزيع نويسندگان مدارک برحسب رتبة علمی به چه صورت می باشد؟

 یافته های پژوهش
1. فعال ترين نویسندگان چه کسانى هستند؟

در جدول 1، نويسندگانی که حداقل 3 مدرک در طول دورة مورد بررسی داشته  اند نشان 
داده شده است. طبق اين جدول نرگس نشاط با توليد يا مشارکت در توليد 10 مدرک در 
رتبة اول قرار می گيرد. همچنين عباس حری با توليد يا مشارکت در توليد 9 مدرک در رتبة 
دوم قرار دارد. ساير نويسندگان فعال و تعداد مدارک و درصد مدارک آنها در جدول 1 نشان 

داده شده است.
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درصدتعدادنام نويسندگان

106/3نرگس نشاط

95/7عباس حری

53/1کیوان کوشا

42/5محمد حسن زاده

31/9هیالن علی اکربزاده

31/9بشارت فتحی

مهموئی 31/9حمیدرضا جاملی 

31/9داریوش علیمحمدی

31/9زهرا حداد

31/9علیرضا نوروزی

31/9محمدرضا قانع

31/9نرگس خلیل مقدم

31/9هاجر ستوده

31/9یزدان منصوریان

31/9یعقوب نوروزی

جدول  1
 فعال ترین نویسندگان

2. فعال ترين مرتجامن چه کسانى هستند؟
طبق جدول 2، در کل 15 نفر در ترجمة 14 مدرک شرکت داشته اند. که از اين ميان، دو 
مقاله هر کدام دارای دو مترجم می باشد و دو مقاله هم توسط يک مترجم به چاپ رسيده 
است. طبق اين جدول آقای حميد کشاورز با چاپ دو مدرک ترجمه ای فعال ترين مترجم 

در اين مجله می باشد.
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درصدتعدادنام مرتجامن

21/26حمید کشاورز

10/63سعید غفاری

10/63عبدالحمید معرف زاده

10/63امیررضا اصنافی

10/63نرگس محمدعلیپور/ فریربز درودی

10/63غالم حیدری

10/63مریم اسدی/ اکرم اسدی

10/63هیالن علی اکربزاده

10/63محمد خندان

10/63صدیقه محمد اسامعیل

10/63مرضیه هدایت

10/63فاطمه ناهید طباطبایی

10/63هادی حری

جدول  2

فعال تــرین مترجمان

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

طبق جدول 3، استفاده از منابع التين در اين مجله بيشتر از ساير منابع می باشد. به طوری که، 
1643 منبع التين معادل 54/58 درصد از منابع التين استفاده شده است. همچنين منابع 

فارسی- با فاصله ای کم- بيشتر  از منابع اينترنتی مورد استفاده قرار گرفته است.
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درصدتعدادنوع منابع

164354/58منابع التین

69823/19منابع فارسی

66922/23منابع اینرتنتی

301010000جمع

جدول  3
 تعداد منابع مورد استفاده
 در تولید مدارک

جدول  4
فعــال ترین استان ها

4. پژوهشگران کدام استان ها بيشرتين فعالیت را در توليد مدارک داشته اند؟
طبق جدول 4، به طورکلی، 182 نويسنده در توليد 159 مدرک توليد شده در اين مجله 
دست داشته اند، که از اين تعداد 119 نويسنده از استان تهران در توليد يا مشارکت در توليد 
مدارک اين مجله فعاليت داشته اند و از اين حيث در رتبة اول در بين ساير استان ها قرار 
می گيرند. استان خوزستان با داشتن 16 نويسنده در رتبة دوم قرار دارد. همچنين استان 
خراسان رضوی با 13 نويسنده و استان فارس با 11 نويسنده به ترتيب در رتبه های سوم 
و چهارم قرار دارند. ساير استان ها و تعداد پژوهشگران آن استان در جدول 4 نشان داده 

شده است.

درصدتعدادنام استان ها

11965/4تهران

168/8خوزستان

137/1خراسان رضوی

116فارس

94/9نامشخص

21/1اسرتالیا

21/1اصفهان

21/1مازندران

21/1لرستان

10/5آذربایجان رشقی

10/5بوشهر

10/5همدان

10/5کرمان

10/5مالزی

10/5پاکستان

182100جمع

رحيم عليخــانى
نورالله كرمے| فاطمه محمدى 



83
فصلنامه كتاب | شامره 82 

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

همانطور که در جدول 5 مشاهده می گردد 4 نوع مدرک مختلف در اين مجله به چاپ 
رسيده است. مدارک تأليفی با 114 مورد )71/7 درصد( بيشترين نوع مدارک به چاپ 

رسيده می باشد. ساير انواع مدارک و تعداد آنها در جدول 5 نشان داده شده است.

درصدتعدادنوع مدارك

11471/7مقاله تألیفی

1811/3گزارش

148/8مقاله ترجمه ای

138/2معرفی و نقد کتاب

159100جمع

جدول  5

انواع مدارک تولیــد 
شده و تعداد آنها

جدول  6

توزیع نویسندگان برحسب 
مدرک تحصیـلی

6. توزيع نویسندگان مدارک برحسب مدرک تحصیلی به چه صورت می باشد؟
طبق جدول 6، نويسندگان مدارک توليد شده در فصلنامة اطالع شناسی با مدرک کارشناس 
ارشد کتابداری 60 نفر )33 درصد( می باشند که بيشترين فعاليت را در بين نويسندگان 
با مدارک تحصيلی مختلف داشته اند. همچنين 53 نفر از نويسندگان معادل 29/1 درصد 
دانشجويان دکتری می باشند که در رتبة دوم قرار گرفته اند. جدول 6 تعداد نويسندگان و 
مدارک تحصيلی آنها را نشان می دهد. از آنجا که بعضی مدارک دارای بيشتر از يک نويسنده 

بودند تفاوت در تعداد مدارک و تعداد نويسندگان و مدارک آنها مشاهده می شود

درصدتعدادمدرک تحصيلى

6033کارشناس ارشد کتابداری

5329/1دانشجوی دکرتی

3720/3دکرتی کتابداری

137/1نامشخص

105/5دانشجوی کارشناسی ارشد

84/4کارشناس کتابداری

10/5دانشجوی کارشناسی

182100جمع
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7. توزیع نویسندگان مدارک برحسب رتبۀ علمی به چه صورت می باشد؟
جدول 7 نشان می دهد که تعداد 52 نفر از نويسندگان داراي رتبة علمی کارشناس ارشد 
کتابداری می باشند که در جايگاه اول قرار می گيرند. همچنين، 44 نفر از نويسندگان، با 
رتبة علمی مربی در جايگاه دوم قرار دارند. ساير رتبه های علمی و تعداد آنها در جدول 

7 مشخص شده اند. 

بحث و نتیجه گیری
يافته های اين پژوهش نشان داد که از ابتدا تا شمارة 19 اين مجله در بهار 1387، تعداد 159 

درصدتعدادرتبۀ علمى نويسندگان

94/9استاد

2011/0استادیار

168/8دانشجوی دکرتی

31/6دانشجوی کارشناسی ارشد

52/7دانشیار

4424/2مربی

5228/6کارشناس ارشد کتابداری

105/5کارشناس کتابداری

84/4عضو هیئت علمی

147/7نامشخص

10/5دانشجوی کارشناسی

182100جمع

جدول  7
توزیع نویسندگان 
برحسب رتبۀ علمی
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مدرک، در اين مجله به چاپ رسيده است. اين مدارک دارای 1643 منبع التين، 698 منبع 
فارسی، و 669 منبع اينترنتی می باشند. از 159 مدرک موجود، 114 مدرک تأليفي، 14 مدرک 

ترجمه ای، 18 مدرک گزارش، و 13 مدرک نيز معرفی و نقد کتاب می باشد.  
استفاده از منابع التين و اينترنتي به نسبت ديگر پژوهش ها مانند کاتوزيان، شهرياري، و 
حری رو به افزايش داشته است. از نظر توزيع استاني، تعداد 119 نويسندة مدارک توليدشده 
در اين مجله، از محققان و پژوهشگران استان تهران بوده اند، ازآنجاکه مراکز دانشگاهي و 
تحقيقاتي در حوزة علوم کتابداري و اطالع رساني در استان تهران، نسبت به ديگر استان ها، 
بيشتر مي باشد اين مهم دور از انتظار نيست. همچنين، از ابتدای شروع به کار اين مجله تا 
آخرين شمارة چاپ شدة آن، 114 مدرک تأليفی، 14 مدرک ترجمه ای، 18 مورد گزارش، و 
13 مورد معرفی و نقد کتاب در آن به چاپ رسيده است. نرگس نشاط با توليد يا مشارکت 
در توليد 10 مدرک و عباس حری نيز با توليد يا مشارکت در توليد 9 مدرک، از فعال ترين 
مؤلفان در اين دوره مي باشند. با توجه به آنکه نرگس نشاط سردبير اين مجله و عباس حری 
مدير مسئول اين مجله می باشند، اين نکته  قابل توجه می باشد. همچنين، حميد کشاورز با 
چاپ 2 مقالة ترجمه ای در اين فصلنامه، فعال ترين مترجم در بين ساير مترجمان مي باشد. 
همچنين، يافته های اين پژوهش نشان می دهد که 60 نفر از نويسندگان  مدرک کارشناسی 
ارشد کتابداری و 53 نفر دانشجوی دورة دکتری می باشند که به ترتيب در رتبه های اول و 
دوم قرار می گيرند. اعضای هيئت علمی با رتبة مربی سهم بيشتري در توليد و چاپ مدارک 
در اين بررسی داشته اند. با توجه به فعاليت کم دانشجويان کارشناسي ارشد در اين پژوهش، 
اين گروه بايد تالش بيشتري جهت چاپ و توليدات علمی در اين حوزه بنمايند. همچنين 
13 نفر از نويسندگان، مدرک تحصيلی و 14 نفر رتبة علمی خود را مشخص ننموده اند که 
جا دارد دست اندرکاران اين مجله استاندارد خاصي را جهت اين مورد تهيه و در مجله در 

قسمت ارسال مقاله درج نمايند تا در اين موارد يکدستي به وجود آيد. 
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