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Abstract
Purpose: Due to the importance of the interdisciplinary
investigations in create of knowledge, this research
study relationships between centrality metrics with
researcher's scientific productivity and Performance
and visualization of co-authorship social network in
distance education.
Methods: The present study is an applied study of
scientometrics. The statistical population is the
scientific productions (In overall 40252) of all
researchers, which at least one of the articles is indexed
in the Web of Science citations (ISI) database from
1992 to 2012. After preparation the co-authorship
matrix of countries (C1) and researchers (AU), in order
to extract the results, three types of softwares it has been
used: (a) Social Network Analysis Softwares (UCINET
& Bibexcel), (b) Visualization of Co-Authorship Social
Network Softwares (Pajek & NetDraw) and (c)
Statistical Analysis Softwares (SPSS).
Findings: The results show that there is a growing
growth in increase of co-authorship between scholars in
distance education. Among the scholars, Liu, J; Chen,
Y; Dodson, SC; Chen, X and Chen, J respectively have
the highest measure of articles and also Chen, Y;
Dodson, SC; Liu, B; Zhou, DX and Liu, J have the
highest amount of citations received to the articles. Also
in terms of the superior couples of the author, couples
of (Liu J** Chen H) with 28 cases scientific
collaboration had the highest rating and then couples of
the (Chen Y ** chang C) and (Li Z ** Chen J) are in
the next ranks. In addition, USA, Algeria, Argentina
and Austria are ranked first to forth in terms of the
number of records. In degree centrality, scholars such
as Liu, J; Chen, Y and Dodson, SC, in closeness
centrality, Chen, T; Liu, B and Chen, H and in
betweenness centrality, Chen, H; Zhu, Y and Chen, J
ranked first to third. Finally, the research findings
showed that there is a significant relationship between
the researcher's centrality scores with their scientific
productivity and performance.
Conclusion: The results indicate that the number of
citations received by researchers is a function of the
number of articles published by them. Also, researchers
in a co-authorship social network have social influence
that have earned a higher centrality score.
Keywords: Co-Authorship, Social Network, Social
Network Analysis (SNA), Centrality of Network,
Scientific Productivity, Performance.
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احمد کریمی

چکیده
 این، با توجه به اهمیت پژوهشهای بینرشتتتتهای در خلق علم:هدد
پژوهش با هدف مطالعه روابط بین شاخصهای مرکزیت با بهرهوری علمی
و کارآیی پژوهشگران و مصوّرسازی شبکه همتألیفی حوزه آموزش از دور
.انجام شده است
 جامعه.روش پژوهش حاضتر از نو مطالعات کاربردی علمستنجی است
 مدرع) کلیه پژوهشتتتگرانی48202( آمتاری پژوهش را متدارع علمی
تشتتتکیت میدهند که از آنها دستتتتکم یک مقاله در پایگاه
 په از تهیه. نمایه شتتتده استتتت2812  تا1992  در بازه زمانیScience

Web of

 بهمنظور استخراج،(C1) ( و پژوهشگرانAU) ماتریه همتألیفی کشتورها
نتتای از ستتته دستتتتته نرمافزارهای الف) تحلی شتتتبکههای اجتماعی
& NetDraw)  ب) مصتوّرستازی شبکه همتألیفی،(UCINET & Bibexcel)
.) استفاده شده استSPSS( ( و ج) تحلی های آماریPajek
یافتهها نتای حاکی از رشتتتد فزاینده همتألیفی در بین پژوهشتتتگران
 وChen, X ؛Dodson, SC ؛Chen, Y ؛Liu, J ، در بین این پژوهشگران.استت
؛Chen, Y  به ترتیب بیشترین میزان تولید آثار علمی بینالمللی وChen, J
 نیز بیشتترین استنادات دریافتیLiu, J  وZhou, DX ؛Liu, B ؛Dodson, SC
(Liu J  زوج، از نظر زوجهای برتر همنویستتنده.به مقاالت را دارا هستتتند
(Chen Y  مورد همکاری علمی رتبه اول و زوجهای20  *** بتاChen H)
. نیز در رتبههای بعدی قرار دارند،)Li Z *** Chen J(  *** وChang C)
 آرتانتین و استتتترالیا به ترتیب در، الجزایر، کشتتتورهای آمریکا،بهعالوه
. قرار دارندISI ردههتای اول تتا ههارم به لحا تعداد رکوردها در پایگاه
 در،Dodson, SC  وChen, Y ;Liu, J  پژوهشتتگرانی هون،در مرکزیت رتبه
Zhu,  و در مرکزیت بینابینیChen, H  وLiu, B ;Chen, T مرکزیت نزدیکی
 سرانجام نتای پژوهش. برترین پژوهشگران هستندChen J  وY ;Chen, H
حتتاکی از آن استتتتت کتته رابطتته معنیداری بین نمرههتتای مرکزیتتت
.پژوهشگران و بهرهوری علمی و کارآیی آنان وجود دارد
نتیجهگیری نتای مبیّن آن استتت که استتتنادات دریافتی پژوهشتتگران
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 همچنین پژوهشگرانی در.تابعی از تعداد انتشار مقاالت توسط آنان است
شبکه اجتماعی همتألیفی دارای نفوذ اجتماعی هستند که نمره مرکزیت
.باالتری کسب نمودهاند
 مرکزیت، تحلی شتتتبکه، شتتتبکهی اجتماعی،کلید واژهها همتألیفی
. کارآیی، بهرهوری علمی،شبکه

* نویسنده مسئول

  2مصوّرسازی شبکه اجتماعی همتألیفی و مطالعه روابط...

مقدمه و بیان مسئله
امروزه نظامهای آموزشی نیازمند نوعی ایدئولوتی هستند که ضمن حمایت از تحوالت ،قابلیت تطابق
مطلوب با آنها را داشتتته باشتتد ( .)Maleki and Kian, 2018آموزش از دور 1بهعنوان یک پارادایم
جدید در آموزش ،یکی از مهمترین نظامها در این راستتتتاستتتت ،زیرا راهبردهای یاددهی -یادگیری
( )Bashokooh and Jafarzadeh, 2018و ستتاختارهای آموزش ستتنتی ( Arkorful and Abaidoo,
 )2015را به شتتکلی تغییر داده تا حداکثر انطباق با ویژگیهای فراگیران را داشتتته باشتتد .با توجه به
ماهیت میانرشتهای این حوزه ،گرایش به پژوهشهای مشترع رو به فزونی نهاده است.
عادتهای انتشتتاراتی 2پژوهشتتگران نیز طی زمان تغییر و به همکاری علمی در گروههای بزرگتر
ستوق یافته استت ) .(Gazni and Didegah, 2011درحالیکه در ستال  ،1908تنها  0درصد مقاالت
منتشتر شتده بهصتورت همتألیفی بوده ،این میزان به  00درصد در سال  1993و  01درصد در سال
 2814رستیده استت ) .(Popp et al., 2018همراستا با این تغییرات ،عالقه به مطالعه این همکاریها
نیز افزایش یافته ( )Parreira et al., 2017و تنوعی از شتتاخصتتهای علمستتنجی 3را برای ارزیابی کمّی
(بهرهوری) و کیفی (کارآیی) تولیدات علمی عام (های) مؤثر در خلق علم (پژوهشتتگران ،کشتتورها و
 )...ایجاد نموده استت .مطالعه شبکههای همتألیفی بهویژه با استفاده از دادههای پایگاههای اطالعاتی
معتبر هون  ،Web of Scienceعام مهمی در عینی نمودن این اهداف است.
همگام با تستهی همکاریهای علمی بهواسطهی پیشرفتهای فناورانه )،(Cabanac et al., 2015
درع مزایای آن نیز افزایش ( )Cygler et al., 2014و دانشتتتمندان را به این اعتقاد بالب رهنمودن
نموده که این همکاریها به بهینهستتتازی پژوهش کمک مینماید ( .)Mohammadian, 2018مفهوم
«همکاری »4بهعنوان توصتیفی بر رفتارهای انتشتاراتی پژوهشگران به فرایندی اشاره میکند که طی
آن ،متخصصان در یک همافزایی شناختی 0در پی اتخاذ بهترین شیوه انجام کار هستند .فرایندی که
در آن کمتر بر برد -باخت و بیشتر بر مشارکت تأکید میشود (.)Popp et al., 2018
0
در ارزیابی همکاریهای علمی دو وجه بالب کمّی و کیفی قاب شتناسایی است :بهرهوری علمی و
کارآیی .7در علمسنجی درحالیکه بهرهوری علمی بر میانگین نرخ مقاالت منتشر شده افراد یا نسبت
ستترانه انتشتتارات برای گروهها متمرکز استتت ( ،)Bozeman and Lee, 2003وجه کیفی بر ارزیابی
کیفیت و تأثیر آثار اشتتاره مینماید ( .)Abbasi, 2011تأثیر پژوهش 0به ارزیابی دقیق تأثیر تحقیقات
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بر عام (های) یک جامعه علمی اشتتاره میکند ( )Tajedini et al., 2018که یکی از شتتاخصتتهای آن،
استتتنادهاستتت .استتتناد ،1نمرهی مشتتارکت پژوهشتتگر و تأییدیهی ارزشتتمندی نتیجه پژوهش برای
محققان دیگر استت ) .(Reingewertz, 2018تعداد استتنادها با همتألیفی همبسته است؛ بدین معنی
که با افزایش نویسندگان ،تعداد استناد به آن نیز افزایش مییابد (.)Bornmann et al., 2008
همکاری علمی محققان به خلق دو نو شتتبکه منجر میشتتود .شتتبکه همتألیفی 2بهعنوان شتتبکه
اجتماعی 3و شتتبکه استتتنادی مقاالت 4بهعنوان شتتبکه علم اطالعات .(Popp et al., 2018) 0شتتبکه
استتتنادی نشتتانگر شتتبکهی روابط در یک موضتتو ویژه استتت ( .)Newman, 2010لذا از آن بهعنوان
«شبکه مقاالت علمی »0نام برده میشود ( .)Gazni and Didegah, 2011تحلی شبکه استنادی یک
ابزار مهم برای ارزیابی مقاالت استت ،اما برای تحلی یک حوزه علمی نیازمند ابزار مؤثرتری هستیم.
این ابزار ،تحلی شبکه همتألیفی است (.)Whitley et al., 2013
مهمترین روابط اجتماعی بین پژوهشتتگران در قالب همتألیفی ظاهر میگردد .همتألیفی محصتتول
همکاری علمی ( )Tajedini et al., 2018و شتبکهی روابط هندگانه بین پژوهشتگرانی است که برای
خلق یک اثر ،دانش خود را بهصتتورت بیرمستتتقیم به اشتتتراع میگذارند ( .)Newman, 2004هنین
زنجیرهی بهم مرتبطی از همکاریها ،یک شتبکه اجتماعی به عنوان «سرمایه اجتماعی »7شک داده
و نقش مهمی در تولید و تستهیم دانش بین اعضتای شبکه ایفا مینماید ( .)Tajedini et al., 2018از
طریق این تعامالت ،اعضاء میتوانند از مزایای آن بهرهمند شده و پیامدهای بهتری کسب نمایند .این
شتبکهی اجتماعی بهعنوان یک فرایند خلق علم ،حول پژوهشتگران برجسته بهعنوان قطبهایی 0که
پژوهشگران حوزههای علمی را گرد هم میآورند ،شک میگیرد ( .)Zhao and Zhao, 2016با تجزیه
و تحلیت این پیونتدهتتا ،می توان پژوهشتتتگران برتر آن حوزه را از نظر نفوذ اجتمتاعی 9یتتا توانتتایی
تأثیرگذاری بر پژوهشگران دیگر در شبکه مشخص کرد (.)Cuellar et al., 2016
طیف وستیعی از سنجهها در ارزیابی شبکه همتألیفی مورداستفاده است (.)Van Noorden, 2010
یک مدل نستتبتاج جدید برای این منظور ،تحلی شتتبکههای اجتماعی 18استتت (.)Vanderelst, 2015
تحلی شبکههای اجتماعی ساختار پیچیدهای هستند ( )Kumar and Ratnavelu, 2015که ارتباطات
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فردی پژوهشگران (گرههای گراف :1کشورها و  )...را در یک بستر اجتماعی (لبههای گراف :2تعامالت
بین عام ها) مصوّر نموده و درع همکاری بین آنها را تسهی مینماید ( .)Brandão et al., 2017فن
تحلی شتتبکههای اجتماعی بهعنوان یک راهبرد فراگیر در مطالعه ستتاختار یک حوزه علمیQi et ( ،
 )al., 2012شتتیوههایی را برای آزمون روابط همتألیفی بین عام ها ()McKether and Friese, 2016
رتبتهبنتدی «نویستتتنتدگتان نخبه ،»3یک حوزه ( )Freire et al., 2011و پیشبینی پیوندهای بین
پژوهشگران ( )Luna et al., 2013فراهم مینماید.
4
پژوهشتتتگران زیتادی ستتتنجتههتای مرکزیتت و نفوذ اجتماعی فریمن (مرکزیت رتبه  ،مرکزیت
نزدیکی ،0مرکزیت بینابینی )0را به کار گرفتهاند تا افراد برجستته درون شبکه اجتماعی را شناسایی،
هگونگی روابط آنها را تحلی و حتی ارتباطات آتی عام ها را پیشبینی نمایند .مطالعه ستتتنجههای
مرکزیت پژوهشتتگران در ستتطد خرد 7قرار میگیرد که در آن ،روابط تعاملی میان اجزاء گروه تحلی
میشتود ( .)Racherla and Hu, 2010مرکزیت مهمترین مفهوم فردی تحلی شبکه و سنجهای است
که برتری یک عام در شتتبکه را کمّیستتازی مینماید ( .)Freeman, 1979مرکزیت بینابینی برای
درع اینکته یتک گره هگونته در کوتتاهترین مستتتیر بین گرههتتای دیگر در شتتتبکتته قرار میگیرد
( )Milojevic, 2009بتهکار میرود .ارزش مرکزیت رتبه با شتتتمارش تعداد گرههای هر نقطه (تعداد
پیوندهای داده شتده یا خارج شتده از یک گره) با همسایگان بهدست میآید .باال بودن رتبه به معنی
اثرگذاری باالتر آن عام در شتتبکه استتت ( .)Sohieli et al., 2015مرکزیت نزدیکی نیز بر نزدیکی
(مسیر کوتاهتر) یک عام به تمام عام های دیگر اشاره میکند (.)Cheng, 2006
مرور مطالعههای پیشتین نشتان میدهد که پژوهشهای مختلفی با این روشها انجام شده است.
مطالعه همتألیفی پژوهشتتگران علوم پزشتتکی با روش تحلی شتتبکههای اجتماعی نشتتان داد که بین
متغیرهتای مرکزیت رتبه ،بتا ،بردار ویژه و نزدیکی با بهرهوری علمی پژوهشتتتگران رابطه وجود دارد
( .)Sohieli et al., 2015در پژوهش دیگری با عنوان «تحلی شتتبکه همنویستتندگی مقاالت خارجی
اعضتتای هیئتعلمی رشتتته علوم تربیتی» ،الگوی «ستته نویستتندگی» مهمترین الگوی همکاری در
مقالهها بوده استتت ( 38درصتتد) .همچنین عباع عباعپور و خستترو باقری با بیشتتترین همکاری با
سایرین ،مشارکتپذیرترین پژوهشگران شبکه بودهاند (.)Nocheh Nasar et al., 2018
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در مطتالعتهای دیگر بتا عنوان «همنویستتتنتدگی و رابطه بین نفوذ اجتماعی و کارآیی و بهرهوری
پژوهشتگران حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق» ،کشورهای آمریکا و استرالیا بیشترین همکاری را در
تولید علم داشتتتند .همچنین از یکستتو بین نمره مرکزیت رتبه و مرکزیت بینابینی پژوهشتتگران و
میزان بهرهوری (تعتداد مقاالت) و کارآیی (تعداد استتتتنادات دریافتی) آنها رابطه معنیداری وجود
داشت و از سوی دیگر پژوهشگران دارای مرکزیت باال ،از نظر بهره وری و کارآیی در وضعیت مطلوبی
قرار داشتند (.)Hasanzadeh et al., 2018
( )Tajedini et al., 2018نیز بته مطتالعه تأثیر راهبردهای همتألیفی (میانه ،مستتتتق  ،پ بندی،
پیچیده ،رابطهای و مزدوج )1بر عملکرد استتنادی پژوهشتگران حوزه هستهای پرداختند .راهبردهای
پ بندی ،رابطهای ،مستق  ،ایزوله و دوتایی پرکاربردترین راهبردهایی هستند که پژوهشگران از آنها
برای انتشتار مقاالت خود استتفاده کردهاند .پژوهشتگران با کاربستت راهبرد مستق دارای بیشترین
میزان استتتناد به مقاالت بودند .بهعالوه در زمینه عملکرد استتتنادی پژوهشتتگران ،تفاوت معنیداری
بین پژوهشگرانی که از راهبردهای مختلف استفاده میکردند ،وجود دارد.
پژوهشتتتگران با مطالعه روابط بین اندازه و کیفیت شتتتبکههای همتألیفی و خصتتتوصتتتیات فردی
(بهرهوری علمی پژوهشتگران) در دانشگاههای فرانسه نتیجه گرفتند که اندازه و کیفیت شبکه رابطه
معنیداری بتا بهرهوری پژوهشتتتگران دارد ( .)Besancenot et al., 2017ارزیابی شتتتبکه همتألیفی
پژوهشتگران علوم پزشتکی دانشتگاه کنتاکی 2نیز نشانگر رابطه مستقیم بین مرکزیت رتبه ،بینابینی،
نزدیکی و بتا با بهرهوری پژوهشتگران این حوزه استت ( .)Fagan et al, 2018همچنین مطالعة شبکه
همتألیفی مقاالت مجله ستیاستت بذایی 3نشان میدهد که بین مرکزی بودن نویسندگان و جنسیت
پژوهشگران با بهرهوری و کارآیی رابطه مثبت وجود دارد (.)Popp et al., 2018
مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که علیربم مطالعات متعدد برای سنجش تأثیر همکاریهای
علمی بر تعداد (بهرهوری) و میزان استتناد (کارآیی) به آثار ،مطالعهی نظاممند و مصوّرسازی ساختار
شتبکه اجتماعی همتألیفی در حوزه آموزش از دور بسیار نادر است .همچنین در این حوزه ،مطالعهی
روابط بین شتتاخصتتهای مرکزیت و بروندادهای علمی پژوهشتتگران (بهرهوری و کارآیی) کمتر مطمع
نظر محققان بوده استتت .اینکه همتألیفی پژوهشتتگران هگونه کمیّت و کیفیت پژوهشها را دگرگون
نموده ،مبحثی است که باید در این حوزه مورد ارزیابی دقیق علمسنجی قرار گیرد .این مطالعه شبکه
میتواند این مطلب را بهگونهای واضتد روشتن نمایند که پژوهشگران این حو زه هگونه کار میکنند،
هگونه با همتایانشان تعام دارند ،نویسندگان و کشورهای دارای نقش محوری این حوزه هه کسانی
هستند و هه پژوهشگرانی گروهها و زیرگروههای علمی را به هم متص میکنند.
1. Middle, Independent, Bridging, Complex, Bonding & Dyadic
2. University of Kentucky
3. Food Policy
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امیتد استتتت این پژوهش موجبتات افزایش مشتتتارکتت علمی ،تبادل دانش و اطالعات و ارتقای
برونتدادهای علمی پژوهشتتتگران را فراهم نماید .کمک به تصتتتمیمستتتازان حوزه آموزش از دور در
ستتیاستتتگذاریهای مرتبط با تروی پژوهش از اهدافی استتت که پژوهش حاضتتر میتواند در تحقق
آنها سهیم باشد .سرانجام شناسایی ساختار و الگوهای موجود در شبکه همتألیفی و نیز تعیین افراد
محوری این حوزه کمک میکند که پژوهشتگران به تشتکی گروههای پژوهشتتی به شتک شتتبکهای
مبادرت ورزند که این امر میتواند آنان را به ستتمت این پژوهشتتگران هدایت نماید .امید استتت این
پژوهش شرو از دامنه برای فتد بابی جدید برای مطالعات بعدی در حوزه علوم تربیتی باشد.
سؤاالت پژوهش
 .1بهرهورترین و کارآمدترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور هه کسانی هستند؟
 .2برترین و پرتولیدترین (بهرهوری علمی) کشورهای حوزه آموزش از دور هه کشورهایی هستند؟
 .3زوجهای همنویسندگان برتر حوزه آموزش از دور هه کسانی هستند؟
 .4شبکه همتألیفی کشورهای حوزه آموزش از دور هگونه است؟
 .0برترین پژوهشتگران حوزه آموزش از دور بر استاع سنجههای مرکزیت (مرکزیت رتبه ،نزدیکی و
بینابینی) در شبکه همتألیفی پژوهشگران هه کسانی هستند؟
 .0آیا بین نمرههای مرکزیت پژوهشگران و بهرهوری آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
 .7آیا بین نمرههای مرکزیت و میزان کارآیی پژوهشگران رابطه معنیداری وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضتتر از نو مطالعات کتابستتنجی استتت که بهمنظور کستتب درع کاملی از الف) عام ها
شام نویسندگان و کشورهای محوری ،ب) گرهها شام همنویسندگان ،ج) تعامالت بین گرهها و د)
دیداریستتازی شتتبکههای همتألیفی از روش تحلی شتتبکههای اجتماعی استتتفاده مینماید .جامعه
آمتاری پژوهش کلیته مقاالت علمی بینالمللی از نو & Article, Proceedings Paper, Abstract
 Reviewهستند که در حوزه آموزش از دور در پایگاه ) (ISIدر بازه زمانی  1992تا  2812نمایه شده
است .دلی انتخاب این بازه ،از یکسو به دیداریسازی همتألیفی در بین پژوهشگران و از سوی دیگر
به امکان مطالعهی تغییر عادات انتشتاراتی پژوهشتگران از تکنویسندگی به همتألیفی در اواخر قرن
بیستم ،ابتدای قرن بیست و یکم و سالهای اخیر مربوط است .بدین منظور از راهبرد جستجوی زیر
استفاده شد:
((WC=Distance Education AND Blended Learning And Online Learning AND Distance
Learning & …))AND LANGUAGE: (All Language) AND DUCUMENT TYPES:
)(Article OR Proceeding Paper OR Review OR Abstract
Indexes=SCI-EXPANDED
Timespan=1992-2012

سال هفتم ،شمارة اول ،بهار 7 8931

فصلنامه تدریس پژوهی

در مجمو تعداد  48202رکورد بازیابی و تحلی های شبکهای و آماری انجام گردید .از آنجاییکه
دادههای مستتتخرج از پایگاهها ،دارای اشتتکاالتی هون ناشتتناع بودن 1عام (ها) ،تکراری بودن ،بلط
امالیی نویسندگان یا کشورها  ...است ،این موارد در فرایند پیشپردازی اصالح گردیدند .په از تهیه
ماتریه خام همتألیفی کشتورها ( )C1و پژوهشگران ( )AUبا استفاده از نرمافزار  ،Bibexcelبهمنظور
تحلی نتای از ستته دستتته نرمافزارهای الف) تحلی شتتبکههای اجتماعی )،(UCINET & Bibexcel
ب) مصتوّرستتازی شتتبکه همتألیفی ) (Pajek & NetDrawو نرمافزارهای مربوط به تحلی های آماری
( )SPSSاستفاده شد .برای محاسبه بهرهوری و کارآیی پژوهشگران نیز ،به ترتیب از مجمو مقالههای
منتشر شده پژوهشگران و میزان استناد به مقاالت آنان استفاده شده است.
هون در تحلی شبکههای اجتماعی تمامی روابط بین عام ها مدنظر است ،از سرشماری استفاده
میشتود .از طرفی ازآنجاکه هر گونه تکرار محاستبات منجر به حصتول نتای مشابه میشود ،پژوهش
حاضتتر دارای پایایی نیز هستتت .همچنین با استتتناد به اینکه معادالت این پژوهش برگرفته از منابع
معتبر بوده و پژوهشهای زیادی با استتتتفاده از این فرمولها انجام گرفته ،پژوهش از روایی الزم نیز
برخوردار است.
یافتههای پژوهش
برای شترو فرایند ارائه نتای  ،تعداد ک مقاالت نمایه شتده ،مقاالت همتألیفی شده و نیز روند رشد
مقاالت همتألیفی حوزه آموزش از دور در بازههای زمانی 1992تا  1999 ،1990تا  2880و  2880تا
 2812در جدول  1ارائه میگردد .علت این تقستمبندی از یکسو به سهولت مطالعه و از سوی دیگر
به دیداریسازی فرایند رشد همتألیفی در بین پژوهشگران حوزه آموزش از دور مربوط میشود.
جدول ()1
ردیف
1
2
3
4

نتایج توصیفی تعداد کل نویسندگان ،مدارک نمایه شده و مقاالت همتألیفی در پایگاه ISI

بازه
زمانی
 1992تا
1990
 1999تا
2880
 2880تا
2812
جمع ک

مقاالت
همتألیفی

ک
نویسندگان

درصد

ک
مدارع

درصد

درصد

%27/48

4943

%10/19

7840

%17/08

0029

0847

%29/01

11908

%29/00

18291

%32/00

14170

%02/10

21204

%02/08

12004

%39/98

27100

%188

48202

%188

31404

%188

مطابق جدول ،یک ستتیر صتتعودی هم به لحا تعداد ک نویستتندگان و هم به لحا تعداد ک
مقاالت نمایه شتتده در پایگاه اطالعاتی  Web of Scienceمشتتاهده میگردد .این یافته همچنین از
رشتد همکاری علمی در بین پژوهشگران حکایت دارد .طبق این جدول ،کمترین میزان همتألیفی به
1. Unknown Actors
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دوره اول با  0029رکورد و بیشتتتترین همتألیفی نیز به دوره ستتتوم با تعداد  12004مدرع مربوط
میشود.

نمودار ()1

روند رشد مقاالت همتألیفی حوزه آموزش از دور در بازههای زمانی مورد مطالعه در پایگاه ISI

مطابق نمودار در اکثر ستالهای مورد بررستی ،تولید مقاالت همتألیفی از روند تصاعدی برخوردار
بوده استت .نرخ رشتد سالیانه در سالهای 1992تا  1990 ،1990تا  2888 ،2888تا 2882 ،2882
تتا  2880و  2880تتا  2880و  2880تتا  2812به ترتیب با ،%04/00 ،%08/40 ،%77/00 ،%70/70
 %09/40 ،09/74 ،%09/00 ،%00/90حاکی از فزایندگی روند موجود است .تنها در سال  2880روند
موجود کاهشتی و به میزان  01/03درصتد بوده است .همچنین بیشترین میزان افزایش همتألیفی به
سال  2812با  %09/40و کمترین آن نیز به سال  2880با  %01/03مربوط میشود.
سؤال ( :)1بهرهورترین و کارآمدترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور هه کسانی هستند؟
جدول ()2

پرتولیدترین و پراستنادترین پژوهشگران آموزش از دور در پایگاه اطالعاتی ISI

رتبه

نام پژوهشگر

تعداد مقاله

درصد

ردیف

نام پژوهشگر

تعداد استناد
2420

1

Liu J

120

%8/31

1

Chen Y

2

Chen Y

124

%8/38

2

Dodson SC

2101

3
4
0
0
7
0
9
18

Dodson SC

123
189
189
94
04
79
70
04

%8/29
%8/27
%8/27
%8/23
%8/28
%8/19
%8/17
%8/10

3
4
0
0
7
0
9
18

Liu B

1000
1304
1819
927
009
040
033
420

Chen X
Chen J
Zhou JJ
Liu B
Zhou DX
Capps AE
LIU H

Zhou DX
Liu J
Capps AE
Frank MS
Zhang Z
Tulsky
Lorenz KA

سال هفتم ،شمارة اول ،بهار 9 8931

فصلنامه تدریس پژوهی

مطتابق جتدول فوق بتهترتیتب محققتانی هون  Liu, Jبتا  120مقتاله Chen, Y ،با  124مقاله،
 Dodson, SCبا  123مقاله Chen, X ،و  Chen, Jمشتتترکاج با  189مقاله و ستترانجام  Zhou, JJبا 94
مقاله محققانی هستتند که بیشتترین میزان تولیدات علمی بینالمللی نمایه شتده در پایگاه  ISIرا به
خود اختصتتاد دادهاند .همچنین به لحا تعداد استتتنادات دریافتی ،به ترتیب  Chen, Yبا دریافت
 2420مورد استناد Dodson, SC ،با  2101مورد استناد Liu, B ،با  1000مورد استنادZhou , DX ،
با  1304مورد استتتناد و نهایتاج  Liu, Jبا  1819مورد استتتناد به ترتیب پژوهشتتگرانی هستتتند که
بیشتترین میزان استتنادات دریافتی به آثار را دارا هستتند .نکته استاسی قاب استنباط این است که
محققانی که باالترین بهرهوری را دارند ،از بیشترین کارآیی نیز برخوردار هستند.
سؤال ( :)2پرتولیدترین (بهرهوری علمی) کشورهای حوزه آموزش از دور هه کشورهایی هستند؟
جدول ( )3برترین کشورهای حوزه

آموزش از دور بر حسب تعداد آثار نمایه شده در پایگاه ISI

ردیف

نام کشور

تعداد
مدارع

درصد

ردیف

نام کشور

تعداد
مدارع

درصد

1
2
3
4
0
0
7
0
9
18
11

ایاالت متحده آمریکا
الجزایر
آرتانتین
استرالیا
بنگالدش
بلژیک
بوسنی
بوتسوانا
برونئی
بلغارستان
کلمبیا

1290
410
390
397
291
298
274
204
234
232
238

%3222
%1283
%8290
%8290
%8272
%8271
%8200
%8203
%8200
%8207
%8200

12
13
14
10
10
17
109
19
28
21
22

کاستاریکا
بنا
کرواسی
کوبا
یونان
لهستان
دانمارع
هند
اندونزی
ایران
مصر

211
194
191
179
170
170
170
170
170
74
74

%8202
%8240
%8247
%8244
%8244
%8244
%8243
%8243
%8241
%8210
%8210

همانطور که در جدول شتماره ( )3مشاهده میگردد ،در بین ک کشورهای ارائهدهنده آموزش از
دور ،کشتتورهای آمریکا ،الجزایر ،آرتانتین ،استتترالیا و بنگالدش بهترتیب با 397 ،390 ،410 ،1290
 291رکورد از انوا مدارع نمایه شده در پایگاه اطالعاتی  Web of Scienceدر رتبههای اول تا پنجم
قرار دارند .کشتتور ایران نیز با  74مدرع در طول بازههای زمانی مورد مطالعه ،در رتبه بیستتت و یکم
از نظر تعداد مدرع نمایه شده در این پایگاه علمی قرار دارد.
سؤال ( :)3زوجهای همنویسندگان برتر حوزه آموزش از دور هه کسانی هستند؟
جدول ذی  ،مشتتارکتپذیرترین پژوهشتتگران آموزش از دور را نشتتان میدهد که طی آن ،تمای
پژوهشتتگران به تشتتکی زوجهای همتألیفی در طول زمان مورد بررستتی قرار میگیرد .همانطور که
قاب مشاهده است ،پژوهشگران برتر بیشترین میزان همتألیفی را با یکدیگر به ثبت رساندهاند.
جدول ()4

برترین زوجهای همتألیفی پژوهشگران حوزه آموزش از دور در پایگاه ISI
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ردیف

زوج استناد شونده

تعداد همتألیفی

1
2
3
4
0
0
7
0
9
18

Liu j *** Chen h

20
23
22
22
21
28
17
10
14
11

Chen y*** Chang c
Li z***Chen j
Chen x*** Chen j
Chen j*** Chen h
Chen t*** Zhu y
Liu b*** Chen j
Li H*** Chen h
LI Q*** Zhang z
LIU H*** Li j

از منظر زوج همنویستتتنتتدههتتای برتر ،زوج ) (Liu J ** Chen Hبتتا تعتتداد  20همتتتألیفی،
مشارکتپذیرترین پژوهشگران این حوزه بودهاند .زوجهای دیگر به ترتیب ) (Chen Y ** Chang Cبا
 23مورد همکاری ،زوجهای ( )Li Z ** Chen Jو ) (Chen X ** Chen Jبا  22همتألیفی و ستترانجام
زوج ) (Chen J ** Chen Hبا  21مورد همتألیفی مشترع در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
سؤال ( :)4شبکه همتألیفی کشورهای حوزه آموزش از دور هگونه است؟
برای درع ستتاختار شتتبکه همتألیفی کشتتورها ،باید مجموعهای از گرهها (کشتتورها) و پیوندهای
موجود در شبکة همتألیفی (روابط بین پژوهشگران این کشورها) را مورد ارزیابی قرار داد.
جدول ()5

ساختار همبندی شبکه اجتماعی همتألیفی کشورها در حوزه آموزش از دور در پایگاه ISI
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بازه زمانی

 1992تا 1990

 1999تا 2880

 2880تا 2812

1
2
3
4
0

تعداد گرهها
تعداد پیوندها
تراکم شبکه
تعداد مؤلفهها (پارهها)
تعداد گرهها در بزرگترین مؤلفه

90
003
8/120
10
40

128
1348
8/107
0
124

102
2430
8/321
0
132

0

نسبت گرههای مؤلفه اصلی به ک

8/710

8/937

8/900

7
0
9
18
11
12

میانگین طول مسیر در شبکه
شبکه انفکاع
ضریب خوشهبندی
قطر شبکه
تمرکز شبکه
اتصال شبکه

1/391
8/498
8/324
0
8/434
8/400

1/000
8/123
8/317
0
8/017
8/073

2/08
8/800
8/378
4
8/408
8/929

ردیف

سنجههای شبکه

مطابق جدول ( ،)0شتتتبکه همتألیفی حوزه آموزش از دور در پنجره زمانی اول از  90گره و 003
پیونتد ،در بازه زمانی دوم از  128گره و  1348پیوند و در پنجره زمانی ستتتوم از  102گره و 2430
پیوند تشتکی شتده استت .ضتریب خوشتهبندی بهدستآمده برای بازه اول معادل  ،8/324بازه دوم
 8/317و بازه ستوم  8/37استت که این ضرایب نشان میدهد که با احتمال نزدیک به  38درصد ،دو
پژوهشتگر (الف) و (ب) در آینده همتألیفی خواهند داشتت .شاخص اتصال در شبکه بیانگر پیوستگی
گرهها به همدیگر است که در جدول فوق معادل  8/40برای دوره اول 8/07 ،برای دوره دوم و 8/92
برای دوره ستوم استت .این ضرایب بیانگر آن است که شبکه مذکور از انسجام باالیی برخوردار است.
قطر شتبکه معادل  0 ،0و  4بدین معنی است که دورترین عام های شبکه برای اتصال به یکدیگر به
 0 ،0و  4گره یا واسطه نیاز دارند .سایر مؤلفهها در جدول آورده شده است.
گراف ذی شتبکه همتألیفی پژوهشتگران کشتورهای مختلف را نمایش میدهد که در آن ،ضخامت
خطوط بین کشتورها حجم همتألیفی بین عام ها (کشتورهای مختلف) را مشتتخص مینماید .مطابق
این شتتک  ،میزان همکاری علمی پژوهشتتگران در کشتتورهای آمریکا ،الجزایر ،استتترالیا و بوتستتوانا با
همتایان خود هشتمگیر استت .در این گراف ،اندازه گرهها نیز نشتاندهنده مرکزیت رتبه کشورها در
شبکه همتألیفی است.
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شکل ( )1نگاشت مؤلفه اصلی شبکه همتألیفی کشورها براساس مرکزیت رتبه

سؤال ( :)0برترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور بر اساع سنجههای مرکزیت هه کسانی هستند؟
برای پاست به این سؤال ،ابتدا برترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور در پایگاه اطالعاتی Web of
 Scienceبه تفکیک ستتنجههای مرکزیت (رتبه ،نزدیکی و بینابینی) مدنظر فریمن مورد ارزیابی قرار
گرفته و رتبهبندی میشتتوند .دلی انتخاب این شتتاخصها برای مطالعه آن استتت که این ستتنجهها
پراستتتتفادهترین موارد برای تحلی روابط در مطالعات پیشتتتین بودهاند .در نهایت شتتتبکه همتألیفی
پژوهشتتگران بر استتاع ستتنجه مرکزیت رتبه مصتوّرستتازی میگردد .این مصتوّرستتازی به درع بهتر
مجموعه روابط و پیوندهای بین پژوهشگران کمک مینماید.
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جدول ()6

برترین محققان حوزه آموزش از راه دور براساس شاخصهای مرکزیت در پایگاه ISI

رتبهبندی براساع مرکزیت رتبه
ردیف

نام پژوهشگران

1
2
3
4
0
0
7
0
9
18

Liu J
Chen Y
Dodson SC
Chen X
Chen J
Wang L
Zhang J
Koontz NA
Hwang GJ
Frank MS

رتبهبندی بر اساع مرکزیت بینابینی

رتبهبندی براساع مرکزیت نزدیکی
مرکزیت

ردیف

نام پژوهشگران

نزدیکی

ردیف

نام پژوهشگران

بینابینی

414
411
481
370
304
341
337
380
204
240

1
2
3
4
0
0
7
0
9
18

Chen T

4/332424
4/112122
4/811124
4/811121
4/811111
3/710812
3/788824
3/810004
2/040208
2/089002

1
2
3
4
0
0
7
0
9
18

Chen H

182321/23140
92921/21143
02121/43140
72021/03142
02021/23142
02221/28182
08821/88842
42931/23098
39991/29149
37021/83077

Liu B
Chen H
Dodson SC
Chen J
Chang C
Koontz NA
Frank MS
Zhou DX
Chen Y

Zhu Y
Chen J
Zhang Z
Li J
Chen T
Chen T
Okamoto
Tulsky
Zhou DX
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جدول شتماره ( )0محققان برتر آموزش از دور را بر استتاع شتتاخصتتهای مرکزیت نشتان میدهد.
مطابق جدول ،در مرکزیت رتبه  Liu, Jبا نمرهی  Chen, Y ،414با نمرهی  411و  Dodson, SCبا
نمرهی  481برترین رتبهها را به خود اختصاد دادهاند؛ بدین معنی که تأثیرگذاری بیشتری بر سایر
عتامت ها در جریان انتقال دانش دارند .همچنین این افراد کانون همکاری بوده و مرجع به حستتتاب
میآینتتد .از منظر مرکزیتتت نزدیکی Chen, T ،بتتا نمره  Liu, B ،4/332424بتتا نمره  4/112122و
 Chen, Hبا نمره  4/811124باالترین رتبه مرکزیت را دارند؛ لذا این افراد به تمامی محققان شتتبکه
نزدیکتر بوده و با طول مسیر کوتاهتری توسط دیگر گرهها در دسترع هستند .در مرکزیت بینابینی،
 Chen, Hبتتا نمره  Zhu, Y ،182321/23140بتتا نمره  92921/21143و  Chen, Jنیز بتتا نمره
 02121/43140در رتبتههای اول تا ستتتوم قرار دارند؛ بدین مفهوم که این محققان با قرارگیری در
کوتاهترین مسیر بین همه گرهها ،نقش میانجی را در ارتباطات علمی ایفا مینمایند.
سرانجام گراف ذی شبکه همتألیفی پژوهشگران برتر را نمایش میدهد که در این گراف ضخامت
خطوط ،حجم همکتاری علمی میان پژوهشتتتگران را نمایش میدهد .همانطور که به وضتتتوح قاب
مشتتاهده استتت ،میزان همتألیفی در بین افرادی هون  Chen X ;Dodson SC ;Chen Y ;Liu, Jو
 Chen Jهشمگیرتر از سایرین بوده و در جایگاه مرکزیتری قرار گرفتهاند .در این گراف ،اندازه گرهها
نیز نشاندهنده مرکزیت رتبه پژوهشگران در شبکه همتألیفی است.
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شکل ( )2نگاشت مؤلفه اصلی شبکه همتألیفی پژوهشگران بر اساس مرکزیت رتبه

ستتؤال ( :)0آیا بین نمرههای مرکزیت پژوهشتتگران حوزه آموزش از راه دور و بهرهوری آنها رابطه
معنیداری وجود دارد؟
برای بررستی فرضتیه فوق از روش همبستتگی پیرسون استفاده شده است .نسبت معنادار  Rنشانگر
ارتباط معنیدار بین مرکزیت رتبه ( )8/700و مرکزیت بینابینی ( )8/730با بهرهوری پژوهشتتگران
استتت .در ادامه و به منظور بررستتی دقیقتر رابطه و تعیین ستتهم هر یک از متغیرهای پیشبین در
تبیین متغیر مالع ،از روش تحلی رگرستتیون گامبهگام استتتفاده شتتد .در هر مرحله به علت تعدد
متغیرهای پیشبین ،فرض خطی بودن هندگانه برای ستنجش استتقالل متغیرهای پیشبین بررسی
شتتتد .میانگین شتتتاخص تحم متغیرها برای مرحلهی اول و دوم به ترتیب حداق  8/01و  8/92و
شاخص عام تورم واریانه به ترتیب حداق  1/2و  1/87محاسبه گردید .لذا متغیرهای پیشبین از
یکدیگر مستتتتق بوده و خطی بودن هندگانه اتفاق نیافتاده استتتت .ادامه تحلی در دو مرحله انجام
گردید؛ ابتدا «مرکزیت رتبه» و سپه «مرکزیت بینابینی» وارد تحلی شد:
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جدول ( )7نتایج آزمون رگرسیون گامبهگام پیشبینی رابطه نمرههای مرکزیت و بهرهوری پژوهشگران
مدل
1

2

متغیر

B

Beta

T

ثابت
مرکزیت رتبه
ثابت
مرکزیت رتبه

10/880
8/311
14/940
8/232
8/823

8/730
8/004
8/232

10/431
23/020
10/240
10/380
4/372

مرکزیت بینابینی

R

R2

D-W

مقدار افزوده
شده به R2

سطد
معنیداری

8/700

8/028

2/807

-

8/88

8/730

8/044

8/810

8/88

مطابق جدول از بین عوام ستتتهگانه متغیرهای پیشبین ،مرکزیتهای رتبه و بینابینی توان الزم
برای ورود به معادله رگرستیونی را دارا هستند .بررسی نتای نشانگر آن است که بین مرکزیت رتبه و
مرکزیت بینابینی با بهرهوری علمی پژوهشتتگران در ستتطد معنیداری  8/88همبستتتگی باالیی به
ترتیب ) (R= 0.788و ) (R= 0.738وجود دارد .یعنی هر هه رتبه پژوهشتتگران در مرکزیتهای فوق
باالتر باشتتد ،بهرهوری آنها نیز بیشتتتر خواهد بود؛ لذا فرضتتیه پژوهش تأیید میگردد .همچنین بین
نمرههای مرکزیت نزدیکی با بهرهوری پژوهشگران رابطه معنیداری مشاهده نشد.
مقدار ضتتریب تعیین ) (R2مبیّن آن استتت که مجمو مرکزیتهای رتبه و بینابینی  04درصتتد از
مجمو تغییرپذیری متغیر مالع را تبیین مینمایند .به عبارتی 04 ،درصد از مجمو تغییرات متغیر
مالع به تغییرات متغیرهای پیشبین منوط استتتت .مطابق ضتتترایب  ،Bمابهازای افزایش یک نمره
مرکزیت رتبه پژوهشگران ،معادل  8/232نمره و مابهازای افزایش یک نمره مرکزیت بینابینی ،معادل
 8/823نمره به بهرهوری علمی محققان افزوده میشود.
ستتؤال ( :)7آیا بین نمرههای مرکزیت و میزان کارآیی پژوهشتتگران حوزه آموزش از راه دور رابطه
معنیداری وجود دارد؟
تحلی این فرضتیه با روش همبستتگی پیرستون مبیّن رابطه معنیدار بین کارآیی پژوهشگران با
سنجههای مرکزیت رتبه ( )8/794و مرکزیت بینابینی ( )8/740است .اما کارآیی با مرکزیت نزدیکی
رابطه معنیداری ندارد .در ادامه و به منظور تعیین ستتهم هر یک از متغیرهای پیشبین در تبیین
متغیر مالع از روش تحلی رگرسیون گامبهگام استفاده گردید( .جدول .)0
جدول ( )8نتایج آزمون رگرسیون پیشبینی رابطه بین نمرههای مرکزیت و کارآیی پژوهشگران
مدل

1

2

متغیرها

B

Beta

T

R

R2

ثابت

1/821
4

-

7/901

مرکزیت رتبه

8/200

8/700

21/470

/794
8

8/038

ثابت

1/441
3

-

0/240

/740
8

D-W

مقدار افزوده
شده به R2

سطد
معنیداری

-

8/88

2/101
/491

8/810

8/88
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مرکزیت رتبه

1/242
2

8/004

10/380

مرکزیت بینابینی

8/843

8/101

0/231

بتا عنایت به نتای فوق« ،مرکزیت رتبه» به عنوان اولین و «مرکزیت بینابینی» به عنوان دومین
متغیر پیشبین وارد معادله رگرسیونی شده است .نتای نشانگر آن است که بین مرکزیتهای رتبه و
بینابینی با کارآیی پژوهشتگران در سطد معنیداری  8/88همبستگی باالیی وجود دارد؛ به ترتیب با
) (R= 0.794و ) .(R= 0.701یعنی هر هقدر رتبه پژوهشتگران در مرکزیت باالتر باشتد ،تعداد استناد
به آثار آنان (کارآیی) نیز بیشتر خواهد بود .لذا ،فرضیه پژوهش تأیید میگردد .بین نمرههای مرکزیت
نزدیکی با کارآیی پژوهشگران نیز رابطه معنیداری مشاهده نشد.
مقدار ضریب تعیین ) (R2نشان میدهد که مجمو دو متغیر پیشبین حدود  08درصد از مجمو
تغییرپذیری متغیر کارآیی پژوهشگران را تبیین مینمایند .ضرایب  Bمعادله رگرسیون نیز نشانگر آن
استتت که مابهازای افزایش یک نمره مرکزیت رتبه ،معادل  12/242نمره و مابهازای افزایش یک نمره
مرکزیت بینابینی معادل  8/843نمره به میزان کارآیی پژوهشگران افزوده میشود.
بحث و نتیجهگیری
نظام آموزش از دور به عنوان یکی از مهمترین ستتیستتتمهای آموزشتتی در پاستتخگویی به نیازهای
منعطف جوامع نوین ،بتا تغییر راهبردها و ستتتاختارهای آموزش ستتتنتی بستتتتر نوینی برای تبدی
یادگیرندگان به عنصتری مستق در محیط تدریه و یادگیری فراهم مینماید .در این راستا ،مطالعه
نظاممند همتألیفی پژوهشگران در این سیستم و ارتباط آن با بهرهوری و کارآیی پژوهشگران با فنون
علمسنجی موضوعی است که پژوهش حاضر در پی مطالعه آن بوده است.
یافتهها از تغییر عادات انتشتاراتی پژوهشگران و رشد تصاعدی همتألیفی و روند نزولی تکنویسی
مقاالت حکایت دارد .پژوهشتهای ( )Abbasi, 2011; Popp et al., 2018نیز نتای مشابهی را گزارش
کردهاند .همچنین بهترتیب  Chen, Y ،Liu, Jو  ،Dodson, SCبیشتترین میزان تولیدات علمی را دارا
هستتند .رتبه باالی پژوهشگران بدین معنی است که این افراد ضمن برخورداری از نفوذ اجتماعی ،با
تأثیرگذاری بر عام های شبکه بر جریان تسهیم دانش در میان اعضاء نقش مؤثری ایفا مینمایند .به
لحا تعداد استتنادات نیز Dodson, SC ،Chen, Y ،و  Liu, Bکارآترین پژوهشگران هستند .بهعالوه
کشورهای ایاالت متحده آمریکا ،الجزایر ،آرتانتین ،استرالیا بیشترین میزان تولیدات علمی بینالمللی
نمایه شتتده در پایگاه  ISIرا دارند .کشتتور ایران نیز با  74مدرع نمایه شتتده در طول بازههای زمانی
مدنظر پژوهش ،در رتبه بیستتت و یکم از نظر تعداد مدرع نمایه شتتده در این پایگاه قرار دارد که از
دیدگاه نگارندگان ،این رتبه باید هر هه سریعتر ترمیم گردد.
در مرکزیتت رتبته افرادی هون  Chen, Y ،Liu, Jو  Li, Zبرترین رتبتههتا را دارند .رتبه باالی
پژوهشتتگران اوالج حاکی از آن استتت که این پژوهشتتگران با بیشتتترین میزان تولید آثار ،نقشآفرینی
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فعالتری در شبکه دارند .دوم اینکه این افراد کنترل جریان انتقال اطالعات در میان اعضای شبکه را
در دست دارند .از منظر مرکزیت نزدیکی Liu, B ،Chen, T ،و  Chen, Hدر صدر فهرست قرار دارند؛
این افراد به تمامی پژوهشتتگران دیگر شتتبکه همتألیفی حوزه آموزش از دور نزدیکتر هستتتند .در
مرکزیت بینابینی نیز Zhu, Y ،Chen, H ،و  Chen, Jدر رتبههای اول تا ستتوم قرار دارند .رتبه باالتر
پژوهشگران در این مرکزیت بدین معنی است که پژوهشگران مذکور نقاط واسط بین پژوهشگران در
شتبکه هستند .به عبارت بهتر با ایفای نقش میانجی بین گرهها ،شبکهی همتألیفی آموزش از دور را
منستجم نگه داشتته و بهمثابه یک پ ارتباطی ،اعضتای شبکه را به هم متص مینمایند .نتای کلی
حاکی از آن استت که هرهند در رتبههای پژوهشگران برتر این حوزه علمی تغییراتی وجود دارد ،اما
پژوهشگران مرکزی در هر سه شاخص ،موقعیت خود را حفظ کردهاند.
بررستتتی رابطه بین ستتتنجههای مرکزیت شتتتبکه همتألیفی و بهرهوری علمی نیز نشتتتان داد که
همبستگی باالیی بین مرکزیت رتبه و بینابینی با بهرهوری علمی پژوهشگران وجود دارد .بدین معنی
که هر هقدر رتبه پژوهشگران در مرکزیت رتبه باالتر باشد ،بهرهوری آنها نیز بیشتر خواهد بود .این
نتیجه با یافتههای ) (Soheili et al., 2015; Hasanzadeh et al., 2018همراستتا است .از طرفی بین
نمرههتای مرکزیتت نزدیکی بتا بهرهوری پژوهشتتتگران رابطته معنیداری مشتتتاهده نشتتتد .به زعم
) ،(Erfanmanesh et al., 2014باال بودن نمره مرکزیت نزدیکی پژوهشتگری در شبکه الزاماج به معنای
باال بودن اثرگذاری علمی آن پژوهشتگر نیستت و ممکن است فردی صرفاج به دلی همتألیفی با افراد
شاخص در شبکه ،دارای رتبه نزدیکی باالیی باشد .همچنین بین مرکزیت رتبه و مرکزیت بینابینی با
کارآیی پژوهشگران حوزه آموزش از دور نیز رابطه معنیداری مشاهده گردید .این رابطه در مطالعات
( )Besancenot et al., 2017; Sadatmoosavi, 2018نیز تأیید گردیده است.
در یک جمعبندی کلی ،تطبیق نتای تحقیق حاضتتر با مطالعات پیشتتین آشتتکار میستتازد که
پژوهشتتگرانی دارای قدرت اجتماعی هستتتند که نمره مرکزیت باالتری کستتب نمودهاند .دلی برتری
این محققان آن استت که با مشارکت در همتألیفی با گروههای قویتر ،امکان بیشتری برای ارتباط با
دیگران در اختیار اعضتای شتبکه قرار میدهند .این محققان ،جایگزینها ی بیشتتتری نسبت به سایر
عام های شتبکه در اختیار داشته و به دلی این انتخابها ،از استقالل بیشتری نیز برخوردار هستند
) .(Sohieli,et al, 2015همچنین در بسیاری از ریزحوزهها مانند افزایش تمای به همتألیفی ،افزایش
تعداد مدارع نمایه شده و همبستگی بین نمرههای مرکزیت با بهرهوری علمی و کارآیی پژوهشگران
همراستتایی وجود دارد که این امر تبیین یافتهها توسط نگارندگان را تسهی نموده است .گستردگی
محدوده زمانی و جغرافیایی و عدم اعمال محدودیت زبانی ،بدیع بودن و بینرشتتتتهای بودن تکنیک
مورد استتفاده به معنی کاربست روش تحلی شبکههای اجتماعی ) (SNAدر حوزه آموزش از دور از
مزایایی هستتتند که پژوهش حاضتتر از آنها منتفع شتتده استتت .البته تازگی کاربرد تکنیک تحلی
شبکههای اجتماعی در حوزه آموزش از دور ،مستلزم صرف زمان زیاد مطالعه منابع در جهت آشنایی
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 در تجزیه و، در بازیابی دادهها از پایگاه اطالعاتی،با آن بوده و در تعریف و حدودیابی مستتئله پژوهش
.تحلی دادهها و در تبیین نتای محدودیتهایی را بر محققان اعمال نموده است
 پژوهشتتگران علوم تربیتی توجه ویژهای به تحقیقات: پیشتتنهاد میگردد،همستتو با نتای تحقیق
بینرشتتتتهای مبذول و با تکنیکهای کتابستتتنجی جنبههای مختلف این حوزه را مورد مداقه قرار
 نگاشت نقشه علمی ریزحوزههای آموزش از دور میتواند حیطه پژوهشی جذاب و بدیعی برای.دهند
،) درصد32  همچنین با عنایت به پایین بودن ضتریب ارتباط پژوهشگران (حدود.پژوهشتگران باشتد
الزم استت بستتر مساعدی در جهت تربیب محققان به تعامالت علمی و تشکی گروههای تحقیقاتی
 پیشتتنهاد میشتتود پژوهشتتگران ایرانی با محققانی همکاری نمایند که از مرکزیت باالیی.فراهم گردد
 از آنجا که مقاالت این پژوهشتتتگران توستتتط محققان زیادی مورد استتتتناد قرار.برخوردار هستتتتند
 به محققان توصتتتیه میشتتتود روابط بین. در تستتتریع رشتتتد علمی آنان حیاتی خواهد بود،میگیرد
راهبردهای همتألیفی مورد استتفاده محققان با بهرهوری علمی و کارآیی پژوهشگران را مورد مطالعه
 بستتتر نوین دیگری، مطالعه ستترمایة اجتماعی ایجاد شتتده از طریق شتتبکههای همتألیفی.قرار دهند
 تمامی این فعالیتها در نهایت در انتشتتار آثار در پایگاههای علمی معتبر و ترمیم.برای مطالعه استتت
.رتبه ایران در این حوزه علمی مؤثر خواهد بود
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