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ابزار گردآوری دادهها انجام شده است.
مواد و روش ها :این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است .روش گردآوری دادهها سیاههی
وارسی و مشاهدهی اسنادی بوده است .جـامعهی پژوهش شـامل  249مقالهی فارسی منتشر شده در مجالت
علمی -پژوهشی و علمی – ترویجی حوزهی علم اطالعات و دانششناسی در بازهی زمانی 8814-8811
است .دادهها پس از ورود به نرمافزار  SPSSبا استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون  Chi-squareمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :مطالعهی مقاالت منتشر شده نشان داد که روشهای پژوهش "سندی" ( 49/18درصد) و
"پیمایشی" ( 81/38درصد) پر استفادهترین روشهای پژوهش به کـار رفته توسط پژوهشگران حوزهی علم
اطالعـات و دانششناسی است .مشاهده اسنادی ( 05/44درصد) و پرسشنامه ( 90/38درصد) رایجترین ابزار
گردآوری دادهها در میان پژوهشگران این حوزه بودهاند .همچنین ،نتایج آزمون  Chi-squareنشان داد که
میان مجالت علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی از نظر روشهای پژوهش و ابزار گردآوری دادهها به کار
رفته در آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری :مطالعهی مقاالت منتشر شده حاکی از پراکندگی نامتوازن روشهای پژوهش و ابزار گردآوری
دادههای به کار رفته در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی کشور است.
واژگان کلیدی :علم اطالعات و دانششناسی ،مجالت ،روششناسی ،ابزار گردآوری دادهها ،تحلیل محتوا

مقدمه
مجالت به عنوان بستر ارائهی اطالعات و دانش تخصصی در

هریک از زاویهای خاص به این مسأله پرداختهاند .مطالعهی Rochester

حوزههای گوناگون علمی ،از نقش مؤثری در معرفی آخرین یافتههای

و همکاران بر روی مجالت هستهی کتابداری و اطالعرسانی طی

پژوهشها و پیشرفتهای صورت گرفته و ارائهی راهکارهای احتمالی و

سالهای  ،8210 ،8230و  8210حاکی از این است که روش پژوهش

روشن کردن زوایای تخصصی برخوردار هستند .تحلیل محتوای مجالت

"مفهومی" با میانگین  91درصد و روش پژوهش "پیمایشی" با میانگین

از زوایای گوناگون ،عالوه بر روشن نمودن خط سیر و سیاست کلی دست

 99درصد رایجترین روشها طی سالهای مورد مطالعه بوده است (.)9

اندرکاران مجله ،ابزار مناسبی برای ارزیابی و تحلیل موضوع و سیر تحول

 Koufogiannakisو همکاران با بررسی  9334مقالهی منتشر شده

مجله است ( .)8مطالعات متعددی در راستای بررسی و مطالعهی روشهای

در  851مجلهی کتابداری یافتند که در مجموع  151مورد از مقالهها (85/8

پژوهش به کار رفته در مقاالت مجالت علمی صورت گرفته است که

درصد) را مقاالت پژوهشی اصیل تشکیل دادهاند و روش «پژوهش
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پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی در ایران /دکتر فریده عصاره و دیگران

توصیفی» و «روش ارزیابی برنامهها» به ترتیب بیشترین و کمترین کاربرد

روشهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند مورد استفاده قرار گیرد.

را در میان پژوهشگران داشتهاند ( Hider .)8و همکاران با انتخاب 95

دستیابی به اهداف مذکور پژوهشگران را به انجام این پژوهش ترغیب کرده

مجلهی با ضریب تأثیر باال در حوزهی کتابداری به مطالعهی راهبردها و

است.

فنون پژوهشی به کار رفته در این مجالت پرداختند .مطالعهی  031مقالهی

مواد و روشها

موردنظر نشان داد که روش پژوهش پیمایشی با  85/0درصد و روش
پژوهش آزمایشی با  95/1درصد ،پراستفادهترین روشهای پژوهش ،و

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است.

مصاحبه و پرسشنامه با  89/0درصد پرکاربردترین ابزار گردآوری دادهها

جامعهی این پژوهش شامل کلیهی مقاالت تألیفی منتشر شده در مجالت

بودهاند ( Gore .)4و همکاران با استفاده از روش تحلیل محتوا و

علمی -پژوهشی و علمی -ترویجی فارسی علم اطالعات و دانششناسی

کتابسنجی به بررسی دو مجلهی Bulletin of Medical Library

کشور در بازهی زمانی  8814-8811میباشد .مجالت پژوهشنامه کتابداری

 Associationو Journal of Medical Library Association

و اطالعرسانی ،علوم و فناوری اطالعات ،مطالعات کتابداری و علم

طی سالهای  8228-9551پرداختند ( .)0یافتههای آنها نشان داد که

اطالعات و کتابداری و اطالعرسانی دارای درجهی علمی -پژوهشی و

روش پژوهش پیمایشی رایجترین روش پژوهش به کار رفته در این

مجالت اطالع شناسی ،تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی،

مجالت بوده است .مروری بر پژوهشهای انجام شده در کشور نیز حاکی

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی و مطالعات ملی کتابداری و

از این است که روشهای پژوهش"پیمایشی" و "سندی" بیشترین و

سازماندهی اطالعات دارای درجهی علمی -ترویجی می باشند .الزم به

روشهای "تجربی" و "میدانی" کمترین کاربرد را در میان مقاالت و

توضیح است که تمام عناوینی که در دورهی زمانی مورد بررسی در گروه

پایاننامههای علم اطالعات و دانششناسی داشتهاند (.)3-85

علمی -ترویجی ظاهر شدهاند ،بعداً به رتبهی علمی -پژوهشی ارتقاء پیدا

بررسی اجمالی پیشینهها بیانگر این است که در مقاالت و

کردند اما در این تحقیق ،به خاطر اهداف تحقیق ،همچنان به عنوان

پایاننامههای فارسی و غیر فارسی حوزهی علم اطالعات و دانششناسی

مجالت علمی -ترویجی منظور شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .علت

روش پژوهش پیمایشی ،بیشترین کاربرد را داشته است ،اما پژوهش

انتخاب بازهی زمانی فوق این است که تا سال  8814تحقیقاتی در راستای

جامعی در رابطه با ابزار گردآوری دادهها انجام نشده است .همچنین

این پژوهش انجام شده است و این پژوهش به نوعی ادامهی کار

مطالعات نشان داده است که در مقاطع زمانی مختلف ،روشهای پژوهش

پژوهشگران قبلی میباشد .بر این اساس پس از حذف مقاالت ترجمه شده،

مورد استفاده در هر رشتهی علمی یکسان نبوده و تحت تأثیر موضوعهای

در مجموع تعداد  249مقاله برای انجام تحلیل نهایی انتخاب شدند.

پژوهشی ،گرایشهای تحصیلی و عوامل دیگر در گذر زمان برخی از

برای مشخص کردن روش پژوهش و ابزار گردآوری دادههای

روشها و ابزارهای گردآوری دادهها بیشتر مورد اقبال قرار گرفتهاند .برای

مقاالت مورد بررسی یک سیاهه وارسی شامل نام مجله ،عنوان مقاله ،سال

مثال در یک دورهی زمانی مطالعات مربوط به سواد اطالعاتی در کشور

تالیف ،روش پژوهش و ابزار گردآوری دادهها تهیه شد .به منظور حصول

بیشتر مورد نظر بوده ،و به تبع آن از روش پژوهش پیمایشی و پرسشنامه

اطمینان از روایی سیاهه وارسی ،نسخهی اولیهی آن بین  3نفر از اساتید و

بیشتر استفاده شده و در بازهی زمانی کنونی مطالعات سنجش کمی و به

صاحبنظران علم اطالعات و دانششناسی توزیع و پس از جمعآوری

تبع آن روشهای کتابسنجی ،علمسنجی ،وبسنجی ،تحلیل استنادی و

نظرات اساتید ،اصالحات و ویرایشهای الزم روی آن لحاظ و نسخهی

مانند آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

نهایی سیاهه وارسی تدوین گردید .برای تحلیل دادههای از نرم افزار
 SPSSو آزمون  Chi-squareاستفاده شده است.

تحلیل محتوا ابزاری برای آگاهی از این تغییر و دگردیسی روشهای
پژوهش و ابزارهای مورد استفاده و فراوانی استفاده آنها توسط

یافتهها

پژوهشگران یک حوزه است .در همین راستا ،پژوهش حاضر بر آن است تا
با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا به تحلیل و واکاوی روشها و ابزار

تحلیل دادههای گردآوری شده نشان داد که روشهای پژوهش

گردآوری دادههای به کار رفته در حوزهی علماطالعات و دانششناسی

«سندی» و «پیمایشی» به ترتیب با فراوانی  49/18( 491درصد) و 811

کشور طی سالهای  8814 -8811پرداخته و تصویری روشن از شرایط

( 81/38درصد) روشهای غالب بهکار رفته توسط پژوهشگران علم

حاکم بر پژوهشهای این حوزه ارائه دهد .یافتههای حاصل از این پژوهش

اطالعات و دانششناسی در بازهی زمانی مورد مطالعه بودند .در حالی که

میتواند در راستای اصالح سرفصلهای آموزشی دروس روش پژوهش در

روشهای پژوهش «طراحی سیستم» و «میدانی» با فراوانی 5/85( 8

سطوح مختلف تحصیلی و شیوههای تدریس آن با هدف توجه به

درصد) و  5/95( 9درصد) کمترین میزان کاربرد را در میان پژوهشگران

8
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این حوزه داشتهاند .همچنین ،تفکیک روشها براساس مجالت نشان داد،

جدید و تازه تأسیس هستند« ،مشاهده اسنادی» ،و در دو مجله مورد اشاره،

روش پژوهش غالب در مجالت «تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای

«پرسشنامه» میباشد (جدول  .)9مقایسهی روشهای پژوهش و ابزارهای

عمومی»« ،اطالعشناسی» ،و «مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی

گردآوری دادهها در مطالعات این حوزه نشان داد که اختالف معنـاداری

اطالعات» روش «سندی» است .در حالی که ،در مجالت «تحقیقات

بین مجالت علمـی – پژوهشی و علمی – ترویجی در روشهای پژوهش

کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی»« ،پژوهشنامه کتابداری و

وجود دارد ( .)p=5/558همچنین ،مقایسه مجالت بر اساس ابزار گردآوری

اطالعرسانی»« ،علوم و فناوری اطالعات»« ،کتابداری و اطالعرسانی» ،و

دادهها حاکی از اختالف معناداری میان این دو گروه مجالت است

«مطالعات کتابداری و علم اطالعات» ،روش غالب «پیمایشی» میباشد

(.)p=5/558
مقایسهی دادهها در این خصوص نشان میدهد که هم در مجالت

(جدول .)8
تحلیل داده ها در حوزهی ابزارهای گردآوری دادهها نشان داد که

علمی -پژوهشی و هم در مجالت علمی -ترویجی دو روش «پیمایشی»

«مشاهده اسنادی» و «پرسشنامه» به ترتیب با فراوانی 05/44( 098

و «سندی» روشهای غالب پژوهشی ،و ابزارهای «مشاهده اسنادی» و

درصد) و  90/83( 939درصد) ابزار غالب گردآوری دادهها در میان

«پرسشنامه» ابزارهای غالب در گردآوری دادهها هستند .با این تفاوت که

پژوهشگران این حوزه بوده است .این در حالی است که «مصاحبه» با

در مجالت علمی – پژوهشی ،روش پیمایشی اولویت اول و روش سندی

فراوانی  9/49( 90درصد) و «آزمایش» با فراوانی  5/41( 0درصد) کمتر

اولویت دوم را دارد ،در حالی که در گروه مجالت علمی -ترویجی ،ترتیب

مورد استفاده قرار گرفتهاند.

اولویتها برعکس است و غالباً روش سندی اولویت اول را دارد (جدول .)9

از نکات قابل توجه دیگر سیر صعودی «مصاحبه» به عنوان یک ابزار

در مورد ابزارهای گردآوری دادهها نیز تقریباً همین الگو مشاهده میشود.

گردآوری دادهها در بازهی زمانی مورد نظر است .عالوه براین ،تفکیک

به این معنی که در مورد مجالت علمی – ترویجی« ،مشاهده اسنادی»

دادهها براساس عناوین مجالت حاکی از این است که ،ابزار غالب گردآوری

اولویت اول ،و «پرسشنامه» اولویت دوم را دارد؛ در حالی که در نیمی از

اطالعات در تمامی مجالت به استثنای «پژوهشنامه کتابداری و

مجالت علمی – پژوهشی «پرسشنامه» ،و در نیم دیگر «مشاهده اسنادی»

اطالعرسانی» و «مطالعات کتابداری و علم اطالعات» ،که هر دو مجالتی

اولویت اول را دارند.

جدول  .1روشهای پژوهش بهکار رفته در مقاالت مجالت علم اطالعات و دانششناسی طی سالهای  ،1988-1988به تفکیک مجله
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42

14

1

848

491

49/18

طراحی سیستم

5

5

5

8

5

8

8

5

8

5/85

کتابسنجی ،علمسنجی ،وبسنجی

88

4

8

1

85

83

8

88

33

3/02

میدانی

5

5

5

5

5

8

5

8

9

5/95

جمع

881

80

22

14

899

981

84

858

8559

855

9

مجله علم سنجی کاسپین ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،39صفحه 7-19
پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی در ایران /دکتر فریده عصاره و دیگران

جدول .2ابزارهای گردآوری دادهها در مقاالت مجالت علم اطالعات و دانششناسی طی سالهای  1988-1988به تفکیک مجله
عنوان مجله
ابزارهای

پژوهشنامه
اطالعشناسی

کتابداری و
اطالعرسانی

گردآوری دادهها

تحقیقات

تحقیقات

اطالعرسانی و

کتابداری و

کتابخانههای

اطالعرسانی

عمومی

دانشگاهی

علوم و کتابداری
فناوری و اطالع
اطالعات رسانی

جمع

مطالعات مطالعات ملی
کتابداری کتابداری و

و علم سازماندهی فراوانی درصد
اطالعات

اطالعات

آزمایش

5

5

5

8

5

8

5

8

0

5/41

پرسشنامه

88

88

90

93

89

01

84

18

939

90/83

سیاهه وارسی

0

8

3

3

80

82

9

90

18

1/14

مشاهده

82

3

1

3

81

48

1

84

882

88/43

مشاهده اسنادی

18

85

38

84

04

855

89

832

098

05/44

مصاحبه

5

8

8

8

1

0

5

1

90

9/49

881

88

858

13

891

993

80

881

8588

855

جمع

بحث و نتیجهگیری
حوزهی علم اطالعات و دانششناسی نیز به عنوان یک رشتهی

نکته مهم دیگر این است که از نظر این نویسندگان ،تحت تأثیر فشار

علمی برای رشد و توسعه نیازمند پژوهش است .پژوهشگران برای انجام

جو حاکم بر تحقیقات کشور که شدیداً کمّیگرا است ،گرایش شدید به

پژوهش های خود ناگزیر به استفاده از یک یا چند روش متناسب با موضوع

سمت استفاده از روش پیمایشی در تحقیقات و به تبع آن استفاده از

پژوهش هستند .شناسایی روشهای پژوهش رایج و دالیل اقبال

روشهای آماری سبب شده است که گاه به جای اینکه آمار در خدمت

پژوهشگران به برخی روشها در دورهی زمانی خاص میتواند نقش مؤثری

موضوع پژوهش و پژوهشگر باشد ،موضوع تحت تأثیر روش قرار میگیرد.

در ترسیم و شناسایی مسیر تحقیقاتی هر رشته داشته باشد .بر این اساس

از طرف دیگر ،از آنجایی که مجالت علمی– ترویجی در پی ارتقای

مقاله حاضر با هدف شناسایی پرکاربردترین روشهای پژوهش و ابزار

درجهی خود به علمی– پژوهشی هستند ،با پذیرش مقاالتی از این دست

گردآوری دادههای بهکار رفته در پژوهشهای علم اطالعات و

تالش میکنند شانس خود را برای ارتقای درجه افزایش دهند .این امر به

دانششناسی انجام شده است .یافتههای پژوهش بیانگر این مطلب است

خوبی در مورد مجالت علمی -پژوهشی مورد بررسی در جدول  8مشاهده

که استفاده از روشهای «سندی» ( 49/18درصد) و «پیمایشی» با (81/38

میشود .از دالیل احتمالی دیگر این گرایشها در روش و ابزار پژوهش

درصد) بیش از سایر روشها بوده است .پس از این دو روش ،روش

میتواند حجم زیاد مقاالت برگرفته از پایاننامهها باشد ،چون اکثر

«کتابسنجی ،علمسنجی ،وبسنجی» با تفاوت چشمگیری قرار دارد .در

پایاننامهها (احتماالً تحت تأثیر جو یاد شده) با استفاده از روش پیمایشی

بین روشها ،روش تاریخی سیر نزولی داشته است ،درحالی که استفاده از

نوشته میشوند .این یافته با یافتهی پژوهشهای دیگر همراستا میباشد

روش «پیمایشی» در بازهی زمانی مورد مطالعه روندی صعودی داشته

(.)88 ،2 ،1 ،3 ،4 ،8

است .یکی از دالیل تمایل پژوهشگران به استفاده از روش پیمایشی برای

مقایسهی یافتههای پژوهش حاضر با سایر پژوهشها حاکی از این

انجام پژوهش را میتوان ناشی از این دانست که روش گردآوری دادهها

است که گرایش مقاالت و پایاننامههای علم اطالعات و دانششناسی در

در این روش نظاممند بوده ،و اکثراً جامعهی مورد نظر به صورت نمونهگیری

داخل و خارج از کشور از لحاظ بهکارگیری روشهای پژوهش یکسان بوده

انتخاب شده و به ندرت از روش سرشماری استفاده میشود ( ،)88مگر

است و این احتماالً بهخاطر ماهیت رشته است ،و دیگر اینکه در عمل

اینکه تعداد پاسخگویان بهحدی باشد که نیازی به نمونهگیری احساس

مشاهده شده است که اعضای جامعهی علم اطالعات و دانش شناسی ،به

نشود .از طرفی ،پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی مطالعات پیمایشی ،با

ویژه در یک دههی اخیر تالش کردهاند ارتباط و پیوستگی موضوعی خود

برخورداری از مزایایی همچون سرعت در توزیع و گردآوری اطالعات،

را با جهان خارج حفظ کنند .از همینرو تالش بر این بوده است که هم از

هزینهی کم ،صرفهجویی در زمان به علت سهولت استفاده ،سبب تمایل

نظر گرایشهای موضوعی و تحقیقاتی و هم از نظر روشها و فناوری تا

بیشتر دانشجویان به استفاده از این روش شده است.

جایی که مقدور است فاصله علمی کم شود .لذا ،همانطور که حرّی و
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محسنزاده ( )1نیز اظهار میدارند ،میتوان نتیجه گرفت روش پژوهش

استفاده کردهاند .دلیل این امر احتماالً در سیاستهای این مجالت برای

بیش از آنکه بومی جامعهای خاص باشد ،جزو سرشت رشته است .عالوه

پذیرش مقاالت نهفته است .میدانیم که بسیاری از دانشجویان تحصیالت

براین ،دیده میشود که فراز و فرود روشهای مختلف از نظم خاصی پیروی

تکمیلی ،هم به خاطر عالئق فردی ،و اعتباری که چاپ مقاله برایشان

نمیکند و این امر شاید متأثر از نوع مسائل پژوهش باشد که هریک روش

ایجاد میکند ،و هم اجباری که اخیراً از سوی وزارت متبوع برایشان قرار

ویژهای را طلب میکند .از سوی دیگر ،برای گردآوری دادههای مورد نیاز

داده شده ،ناچارند (معموالً با کمک اساتید راهنما و مشاور خود) برای چاپ

برای هر پژوهش به ابزار خاصی نیاز است که این ابزار طبیعتاً متأثر از

مقالهی برگرفته از پایاننامهی خود در مجالت علمی – پژوهشی اقدام

روشی است که در پژوهش از آن استفاده میشود.

کنند .از سوی دیگر ،در عین حال ،چون پایاننامهها اکثراً به روش
«پیمایشی» نوشته میشوند ،طبیعتا ًاین روش در محتوای مقاالت مجالت

جدول  9نشان داد که پراستفادهترین ابزار بهکار گرفته شده در

علمی – پژوهشی نیز خود را نشان میدهد و افزایش مییابد.

مقاالت تألیفی فارسی «مشاهده اسنادی» بود .پژوهشهایی که به روش
«سندی» انجام میشوند ،همگی از این ابزار استفاده میکنند .همچنین،

مطالعهی مقاالت منتشر شده حاکی از پراکندگی نامتوازن روشهای

پژوهشهایی که به روشهای «تحلیل محتوا» و «تحلیل استنادی»

پژوهش و ابزار گردآوری دادههای به کار رفته در حوزهی علم اطالعات و

صورت میگیرند نیز گاهی از این ابزار برای گردآوری دادههای خود استفاده

دانششناسی کشور است .برخی از علل این پراکندگی نامتوازن را میتوان

میکنند .و اما ،همانطور که حجم زیادی از مقاالت که از روش

در نامتوازنی مطالب مطرح شده در دروس روش پژوهش ،آشنایی کم

«پیمایشی» استفاده کردهاند« ،پرسشنامه» نیز با  90/83درصد دومین ابزار

مدرسین و دانشجویان با سایر روشهای پژوهشی ،و انجام پژوهشهای

مورد استفاده پژوهشگران بود .پرواضح است که روش «پیمایشی» از ابزار

تکراری دانست .امروزه پژوهش های کیفی بخش وسیعی از تحقیقات

دیگری نظیر «مشاهده»« ،سیاهه وارسی» و «مصاحبه» نیز استفاده

حوزههای علوم انسانی و علوم تجربی را تشکیل میدهد.

میکند .در این میان «آزمایش» با فراوانی  ،0در جایگاه آخر قرار دارد ،که

بررسیهای انجام گرفته در این پژوهش مبین آن است که در اکثر

البته دور از انتظار نیست زیرا در این رشته بسیار کم اتفاق میافتد که در

پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی سالهای  8814-8811روش

یک پژوهش از شرایط آزمایشگاهی استفاده شود .ضمناً ،باید اشاره کرد که

کمی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد .این در حالی است که رشتهی

یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش  Hider & Pymmمغایر

علم اطالعات و دانششناسی حرفهای با رویکرد مشتری مداری است و

است که نشان دادند در سال « 9550پرسشنامه» و «مصاحبه»

بنابراین نیاز به انجام تحقیقات کیفی میباشد .عدم آشنایی به ویژگیهای

پرکاربردترین ابزار گردآوری دادهها در مجالت علم اطالعات و

کیفی و پیچیدگی متغیرهای رفتاری مربوط به مطالعه از یک سو و تجربهی

دانششناسی بوده است (.)4

متمادی پژوهشگران این حوزه در زمینههای کمی از سوی دیگر میتواند

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،مجالت علمی– پژوهشی بیشتر

دلیل چنین وضعیتی باشد.

از روش "پیمایشی" ،و مجالت علمی– ترویجی بیشتر از روش «سندی»
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Abstract
Background and aim: Content analysis of scientific journals is a good method
for becoming aware of the evolutionary flow of research strategies and data
collection techniques used researchers in different fields. The aim of this study

1. Department of Knowledge and
Information Science, School of

was to investigate the content analysis of Persian released articles from Iranian

Psychology and Education

Knowledge and information science Journals in terms of research strategies

Sciences, Shahid Chamran

and data collection techniques.

University, Ahwaz, Iran.

Material and methods: This study was conducted using content analysis

2. Department of Knowledge and
Information Science, School of

method. The data collection technique was checklist and document

Psychology and Education

observation. The study population included 943 Persian articles published in

Sciences, Shahid Chamran

the field of Knowledge and Information Science in scientific-research and

University, Ahwaz, Iran.
3. Iran public libraries librarian,

peer-reviewed Iranian Journals during 2005-2009. Data were entered to SPSS

lorestan, iran. Knowledge and

software and analyzed by using descriptive statistics and Chi-square formula.

Information Science.

Findings: the study showed that citation (42.71%) and survey (37.63%)
methods were the most popular methods used by the Iranian researchers in the
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field of Knowledge and Information Science. The most common technique for

Siamaki S

data collection was citation (50.44%) and questionnaire (25.63%) among

Hazratmahdi library, Iran public

researchers, respectively. Chi-square indicated that there was a significant

libraries librarian, khoramabad,
lorestan, iran.

difference between scientific-research and peer-reviewed journals based on
research methods and data collections techniques.
Conclusion: Study of the published articles indicated the asymmetric
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distribution of research methods and data collection techniques used in
knowledge and information science field.
Keywords: Knowledge and Information Science, Journals, methodology,
Data collection techniques, Content analysis.
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