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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.
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.

چکیده
 ایتن،پژوهشهتای بینرشتتهای در خلت علتم

 با توجه به اهمیت:هدف

پژوهش با هدف مطالعه روابط بین شاخصهای مرکزی با بهرهوری علمتی
و کارآیی پژوهشگران و مصوّرسازی شبکه همتألیفی حتوزه آمتوزش از دور
. انجام شده اس
 جامعته.  پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی علتمستنجی است:روش
 متتدر کلیتته پژوهشتتگرانی40252( آمتتاری پتتژوهش را متتدار علمتتی
تشکیل میدهند که از آنها دس کم یک مقاله در پایگتاه
- پس از تهیه متاتریس هتم.  نمایه شده اس2012  تا1992 در بازه زمانی
Web of Science

 بهمنظور استتررا نتتایا از سته،(C1) ( و پژوهشگرانAU) تألیفی کشورها
دستتته نتترمافزارهتتای التتح تحلیتتل شتتبکههتتای اجتمتتاعی
( وPajek & NetDraw)  ب مصوّرستتازی شتتبکه هتتمتتتألیفی،(UCINET
.  استفاده شده اسSPSS( تحلیلهای آماری

& Bibexcel)

.  نتایا حاکی از رشد فزاینده همتألیفی در بین پژوهشتگران است:یافتهها
 وChen, X ؛Dodson, SC ؛Chen, Y ؛Liu, J ،در بین این پژوهشتگران
به ترتیب بیشترین میزان تولید آثار علمی بینالمللتی و
 نیز بیشترین استنادات دریافتی بته مقتا تLiu, J  وZhou, DX ؛Liu, B ؛SC
( باLiu J *** Chen H)  زو، از نظر زو های برتر همنویسنده.را دارا هستند
Li ( ( وChen Y *** Chang C)  مورد همکاری علمی رتبه اول و زو های28
 کشتورهای، بتهعالوه. نیز در رتبتههتای بعتدی قترار دارنتد، Z *** Chen J
 آرژانتین و استرالیا به ترتیب در ردههای اول تا چهتارم بته، الجزایر،آمریکا
، در مرکزیتت رتبتته. قتترار دارنتتدISI لحتتات تعتتداد رکوردهتتا در پایگتتاه
Liu,  در مرکزی نزدیکتی،Dodson, SC  وChen, Y ;Liu, J پژوهشگرانی چون
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Visualization of Co-Authorship Social
Network and Study of Relationships
Between Centrality Metrics with Scientific
Productivity and Performance in Distance
Education Researcher

Chen, J

Dodson, ؛Chen, Y

Chen J  وZhu, Y ;Chen, H  و در مرکزی بینتابینیChen, H  وB ;Chen, T
 سرانجام نتایا پژوهش حاکی از آن است کته.برترین پژوهشگران هستند
رابطه معنیداری بین نمرههای مرکزی پژوهشتگران و بهترهوری علمتی و
.کارآیی آنان وجود دارد
نتایا مبیّن آن اس که استتنادات دریتافتی پژوهشتگران تتابعی از تعتداد
 همچنین پژوهشگرانی در شبکه اجتمتاعی. انتشار مقا ت توسط آنان اس
همتألیفی دارای نفوذ اجتماعی هستند که نمتره مرکزیت بتا تری کستب
.نمودهاند
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه نظامهای آموزشی نیازمند نوعی ایدئولوژی هستند که ضمن حمای از تحو ت ،قابلی تطاب
مطلوب با آنها را داشته باشد ( . Maleki and Kian, 2018آمتوزش از دور 1بتهعنوان یتک پتارادایم
جدید در آموزش ،یکی از مهمترین نظامها در این راستاست  ،زیترا راهبردهتای یتاددهی -یتادگیری
( Bashokooh and Jafarzadeh, 2018و ستاختارهای آمتوزش ستنتی ( Arkorful and Abaidoo,
 2015را به شکلی تغییر داده تا حداکثر انطباق با ویژگیهای فراگیران را داشته باشد .بتا توجته بته
ماهی میانرشتهای این حوزه ،گرایش به پژوهشهای مشتر رو به فزونی نهاده اس .
عادتهای انتشاراتی 2پژوهشگران نیز طی زمان تغییر و به همکاری علمی در گروههتای بزرگتتر
سوق یافته اس ) .(Gazni and Didegah, 2011درحالیکه در سال  ،1950تنهتا  8درصتد مقتا ت
منتشر شده بهصورت همتألیفی بوده ،این میزان به  55درصد در ستال  1993و  81درصتد در ستال
 2014رسیده اس ) .(Popp et al., 2018همراستا با این تغییرات ،عالقه به مطالعه ایتن همکاریهتا
نیز افزایش یافته ( Parreira et al., 2017و تنوعی از شاخصهای علمسنجی 3را برای ارزیتابی کمّتی
(بهرهوری و کیفی (کارآیی تولیدات علمی عامل(های مؤثر در خل علم (پژوهشتگران ،کشتورها و
 ...ایجاد نموده اس  .مطالعه شبکههای همتألیفی بهویژه با استفاده از دادههای پایگاههای اطالعتاتی
معتبر چون  ،Web of Scienceعامل مهمی در عینی نمودن این اهداف اس .
همگام با تسهیل همکاریهای علمی بهواسطهی پیشرف های فناورانته )،(Cabanac et al., 2015
در مزایای آن نیز افزایش ( Cygler et al., 2014و دانشمندان را به این اعتقتاد االتب رهنمتودن
نموده که این همکاریها به بهینهسازی پژوهش کمک مینمایتد ( . Mohammadian, 2018مفهتوم
«همکاری »4بهعنوان توصیفی بر رفتارهای انتشاراتی پژوهشگران به فرایندی اشاره میکند کته طتی
آن ،مترصصان در یک همافزایی شناختی 5در پی اتراذ بهترین شیوه انجام کار هستند .فرایندی که
در آن کمتر بر برد -باخ و بیشتر بر مشارک تأکید میشود (. Popp et al., 2018
6
در ارزیابی همکاریهای علمی دو وجه االب کمّی و کیفی قابلشناسایی اس  :بهرهوری علمتی و
کارآیی .7در علمسنجی درحالیکه بهرهوری علمی بر میانگین نرخ مقا ت منتشر شده افراد یا نسب
سرانه انتشارات برای گروهها متمرکتز است ( ، Bozeman and Lee, 2003وجته کیفتی بتر ارزیتابی
کیفی و تأثیر آثار اشاره مینماید ( . Abbasi, 2011تأثیر پژوهش 8به ارزیابی دقی تأثیر تحقیقتات
1. Distance Education
2. Publishing Habits
3. Scientometric
4. Collaboration
5. Cognitive Synergy
6. Scientific Productivity
7. Performance
8. Research Impact
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بر عامل(های یک جامعه علمی اشاره میکند ( Tajedini et al., 2018که یکی از شتاخصهای آن،
استنادهاس  .استناد ،1نمرهی مشتارک پژوهشتگر و تأییدیتهی ارزشتمندی نتیجته پتژوهش بترای
محققان دیگر اس ) .(Reingewertz, 2018تعداد استنادها با همتألیفی همبسته اس ؛ بتدین معنتی
که با افزایش نویسندگان ،تعداد استناد به آن نیز افزایش مییابد (. Bornmann et al., 2008
همکاری علمی محققان به خل دو نوع شبکه منجر میشود .شبکه هتمتتألیفی 2بتهعنوان شتبکه
اجتماعی 3و شبکه استنادی مقا ت 4بتهعنوان شتبکه علتم اطالعتات .(Popp et al., 2018) 5شتبکه
استنادی نشانگر شبکهی روابط در یک موضتوع ویتژه است ( . Newman, 2010لتاا از آن بتهعنوان
«شبکه مقا ت علمی »6نام برده میشود ( . Gazni and Didegah, 2011تحلیل شبکه استنادی یک
ابزار مهم برای ارزیابی مقا ت اس  ،اما برای تحلیل یک حوزه علمی نیازمند ابزار مؤثرتری هستتیم.
این ابزار ،تحلیل شبکه همتألیفی اس (. Whitley et al., 2013
مهمترین روابط اجتماعی بین پژوهشگران در قالب همتألیفی ظاهر میگردد .همتتألیفی محصتول
همکاری علمی ( Tajedini et al., 2018و شبکهی روابط چندگانه بین پژوهشگرانی اس کته بترای
خل یک اثر ،دانش خود را بهصورت ایرمستقیم به اشترا متیگاارنتد ( . Newman, 2004چنتین
زنجیرهی به هم مرتبطی از همکاریها ،یک شبکه اجتماعی بهعنوان «سرمایه اجتماعی »7شکل داده
و نقش مهمی در تولید و تسهیم دانش بین اعضای شبکه ایفا متینمایتد ( . Tajedini et al., 2018از
طری این تعامالت ،اعضاء میتوانند از مزایای آن بهرهمند شده و پیامدهای بهتری کسب نمایند .این
شبکهی اجتماعی بهعنوان یک فرایند خل علم ،حول پژوهشگران برجسته بهعنوان قطبهایی 8کته
پژوهشگران حوزههای علمی را گرد هتم متیآورنتد ،شتکل متیگیترد ( . Zhao and Zhao, 2016بتا
تجزیهوتحلیل این پیوندها ،می توان پژوهشگران برتر آن حوزه را از نظر نفتوذ اجتمتاعی 9یتا توانتایی
تأثیرگااری بر پژوهشگران دیگر در شبکه مشرص کرد (. Cuellar et al., 2016
طیح وسیعی از سنجهها در ارزیابی شبکه همتألیفی مورداستفاده است (. Van Noorden, 2010
یک مدل نسبتاً جدید برای این منظور ،تحلیل شبکههتای اجتمتاعی 10است (. Vanderelst, 2015
تحلیتل شتبکههتای اجتمتاعی ستاختار پیچیتدهای هستتند ( Kumar and Ratnavelu, 2015کته
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)10. Social Network Analysis (SNA
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ارتباطات فردی پژوهشگران (گرههای گتراف :1کشتورها و  ...را در یتک بستتر اجتمتاعی (لبتههتای
گراف :2تعامالت بین عاملها مصوّر نموده و در همکاری بین آنها را تسهیل مینماید ( Brandão
 . et al., 2017فن تحلیل شبکههای اجتماعی بهعنوان یک راهبرد فراگیتر در مطالعته ستاختار یتک
حوزه علمی Qi et al., 2012( ،شیوههایی را برای آزمون روابط همتألیفی بین عاملهتا ( McKether
 and Friese, 2016رتبهبندی «نویسندگان نربه ،»3یک حوزه ( Freire et al., 2011و پتیشبینتی
پیوندهای بین پژوهشگران ( Luna et al., 2013فراهم مینماید.
4
پژوهشگران زیادی ستنجههتای مرکزیت و نفتوذ اجتمتاعی فتریمن (مرکزیت رتبته  ،مرکزیت
نزدیکی ،5مرکزی بینابینی 6را به کار گرفتهاند تا افراد برجسته درون شبکه اجتماعی را شناستایی،
چگونگی روابط آنها را تحلیل و حتی ارتباطات آتی عاملها را پیشبینی نمایند .مطالعه سنجههتای
مرکزی پژوهشگران در سطح خرد 7قرار میگیرد که در آن ،روابط تعاملی میان اجزاء گتروه تحلیتل
میشود ( . Racherla and Hu, 2010مرکزی مهمترین مفهوم فردی تحلیل شبکه و سنجهای است
که برتری یک عامل در شبکه را کمّیسازی مینمایتد ( . Freeman, 1979مرکزیت بینتابینی بترای
در اینکه یک گره چگونته در کوتتاهترین مستیر بتین گترههتای دیگتر در شتبکه قترار متیگیترد
( Milojevic, 2009بهکار میرود .ارزش مرکزی رتبه با شمارش تعداد گرههتای هتر نقطته (تعتداد
پیوندهای داده شده یا خار شده از یک گره با همسایگان بهدس میآید .با بودن رتبه بته معنتی
اثرگااری با تر آن عامل در شبکه اس ( . Sohieli et al., 2015مرکزی نزدیکتی نیتز بتر نزدیکتی
(مسیر کوتاهتر یک عامل به تمام عاملهای دیگر اشاره میکند (. Cheng, 2006
مرور مطالعههای پیشین نشان میدهد که پژوهشهای مرتلفی با این روشها انجام شتده است .
مطالعه همتألیفی پژوهشگران علوم پزشکی با روش تحلیل شبکههای اجتمتاعی نشتان داد کته بتین
متغیرهای مرکزی رتبه ،بتا ،بردار ویژه و نزدیکی با بهرهوری علمتی پژوهشتگران رابطته وجتود دارد
( . Sohieli et al., 2015در پژوهش دیگری با عنوان «تحلیل شبکه همنویستندگی مقتا ت ختارجی
اعضای هیئ علمی رشته علوم تربیتی» ،الگتوی «سته نویستندگی» مهمتترین الگتوی همکتاری در
مقالهها بوده اس ( 30درصد  .همچنین عباس عباسپور و خسرو بتاقری بتا بیشتترین همکتاری بتا
سایرین ،مشارک پایرترین پژوهشگران شبکه بودهاند (. Nocheh Nasar et al., 2018
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در مطالعهای دیگر با عنوان «همنویسندگی و رابطته بتین نفتوذ اجتمتاعی و کتارآیی و بهترهوری
پژوهشگران حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق» ،کشورهای آمریکا و استرالیا بیشترین همکتاری را در
تولید علم داشتند .همچنین از یکسو بین نمره مرکزیت رتبته و مرکزیت بینتابینی پژوهشتگران و
میزان بهرهوری (تعداد مقا ت و کارآیی (تعداد استنادات دریافتی آنهتا رابطته معنتیداری وجتود
داش و از سوی دیگر پژوهشگران دارای مرکزی با  ،از نظر بهرهوری و کارآیی در وضعی مطلوبی
قرار داشتند (. Hasanzadeh et al., 2018
( Tajedini et al., 2018نیز به مطالعه تأثیر راهبردهای هتمتتألیفی (میانته ،مستتقل ،پتلبنتدی،
پیچیده ،رابطهای و مزدو  1بر عملکرد استنادی پژوهشگران حوزه هستهای پرداختنتد .راهبردهتای
پلبندی ،رابطهای ،مستقل ،ایزوله و دوتایی پرکتاربردترین راهبردهتایی هستتند کته پژوهشتگران از
آنها برای انتشار مقا ت خود استتفاده کتردهانتد .پژوهشتگران بتا کاربست راهبترد مستتقل دارای
بیشترین میزان استناد به مقا ت بودند .بهعالوه در زمینته عملکترد استتنادی پژوهشتگران ،تفتاوت
معنیداری بین پژوهشگرانی که از راهبردهای مرتلح استفاده میکردند ،وجود دارد.
پژوهشگران با مطالعه روابط بین اندازه و کیفی شبکههای همتألیفی و خصوصیات فردی (بهتره-
وری علمی پژوهشگران در دانشگاههای فرانسه نتیجه گرفتنتد کته انتدازه و کیفیت شتبکه رابطته
معنیداری بتا بهترهوری پژوهشتگران دارد ( . Besancenot et al., 2017ارزیتابی شتبکه هتمتتألیفی
پژوهشگران علوم پزشکی دانشگاه کنتاکی 2نیز نشانگر رابطه مستقیم بین مرکزیت رتبته ،بینتابینی،
نزدیکی و بتا با بهرهوری پژوهشگران این حوزه اس ( . Fagan et al, 2018همچنین مطالعتة شتبکه
همتألیفی مقا ت مجله سیاس ااایی 3نشان میدهد که بین مرکزی بودن نویستندگان و جنستی
پژوهشگران با بهرهوری و کارآیی رابطه مثب وجود دارد (. Popp et al., 2018
مسئله اصلی پتژوهش حاضتر ایتن است کته علتیراتم مطالعتات متعتدد بترای ستنجش تتأثیر
همکاریهای علمی بر تعداد (بهرهوری و میزان استتناد (کتارآیی بته آثتار ،مطالعتهی نظتاممنتد و
مصوّرسازی ساختار شبکه اجتماعی همتألیفی در حوزه آموزش از دور بسیار نادر اس  .همچنتین در
این حوزه ،مطالعهی روابط بین شاخصهای مرکزی و بروندادهای علمتی پژوهشتگران (بهترهوری و
کارآیی کمتر مطمع نظر محققان بوده اس  .اینکه همتألیفی پژوهشگران چگونته کمیّت و کیفیت
پژوهشها را دگرگون نموده ،مبحثی اس که باید در این حوزه مورد ارزیابی دقی علمستنجی قترار
گیرد .این مطالعه شبکه میتواند این مطلب را بهگونهای واضح روشن نماینتد کته پژوهشتگران ایتن
حوزه چگونه کار میکنند ،چگونه با همتایانشان تعامل دارند ،نویستندگان و کشتورهای دارای نقتش

1. Middle, Independent, Bridging, Complex, Bonding & Dyadic
2. University of Kentucky
3. Food Policy
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محوری این حوزه چه کسانی هستند و چه پژوهشگرانی گروهها و زیرگروههای علمی را به هم متصل
میکنند.
امید اس این پژوهش موجبتات افتزایش مشتارک علمتی ،تبتادل دانتش و اطالعتات و ارتقتای
بروندادهای علمی پژوهشگران را فتراهم نمایتد .کمتک بته تصتمیمستازان حتوزه آمتوزش از دور در
سیاس گااریهای مرتبط با ترویا پژوهش از اهدافی اس که پتژوهش حاضتر متیتوانتد در تحقت
آنها سهیم باشد .سرانجام شناسایی ساختار و الگوهای موجود در شبکه همتألیفی و نیز تعیین افراد
محوری این حوزه کمک میکند که پژوهشگران به تشکیل گروههتای پژوهشتی بته شتکل شتبکهای
مبادرت ورزند که این امر میتواند آنان را به سم این پژوهشگران هتدای نمایتد .امیتد است ایتن
پژوهش شروع از دامنه برای فتح بابی جدید برای مطالعات بعدی در حوزه علوم تربیتی باشد.
سؤاالت پژوهش
 .1بهرهورترین و کارآمدترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور چه کسانی هستند؟
 .2برترین و پرتولیدترین (بهرهوری علمی کشورهای حوزه آموزش از دور چه کشورهایی هستند؟
 .3زو های همنویسندگان برتر حوزه آموزش از دور چه کسانی هستند؟
 .4شبکه همتألیفی کشورهای حوزه آموزش از دور چگونه اس ؟
 .5برترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور براساس سنجههای مرکزی (مرکزیت رتبته ،نزدیکتی و
بینابینی در شبکه همتألیفی پژوهشگران چه کسانی هستند؟
 .6آیا بین نمرههای مرکزی پژوهشگران و بهرهوری آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
 .7آیا بین نمرههای مرکزی و میزان کارآیی پژوهشگران رابطه معنیداری وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
تحقی حاضر از نوع مطالعات کتابسنجی اس که بهمنظور کستب در کتاملی از التح عامتلهتا
شامل نویسندگان و کشورهای محوری ،ب گرهها شامل همنویسندگان ،تعامالت بین گرهها و د
دیداریسازی شبکههای همتألیفی از روش تحلیل شبکههای اجتمتاعی استتفاده متینمایتد .جامعته
آماری پژوهش کلیه مقا ت علمتی بتینالمللتی از نتوع & Article, Proceedings Paper, Abstract
 Reviewهستند که در حوزه آموزش از دور در پایگتاه ) (ISIدر بتازه زمتانی  1992تتا  2012نمایته
شده اس  .دلیل انتراب این بازه ،از یکسو به دیداریسازی همتألیفی در بین پژوهشگران و از سوی
دیگر به امکان مطالعهی تغییر عادات انتشاراتی پژوهشگران از تکنویسندگی به همتتألیفی در اواختر
قرن بیستم ،ابتدای قترن بیست و یکتم و ستالهای اخیتر مربتو است  .بتدین منظتور از راهبترد
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

فصلنامه تدریس پژوهی

سال هفتم ،شمارة اول ،بهار 71 1398
Indexes=SCI-EXPANDED
Timespan=1992-2012

در مجموع تعداد  40252رکورد بازیابی و تحلیلهای شبکهای و آماری انجام گردید .ازآنجاییکته
دادههای مسترر از پایگاهها ،دارای اشکا تی چون ناشناس بودن 1عامل(ها  ،تکتراری بتودن ،التط
امالیی نویسندگان یا کشورها  ...اس  ،این موارد در فرایند پیشپردازی اصالح گردیدند .پس از تهیه
ماتریس خام همتألیفی کشورها ( C1و پژوهشگران ( AUبا استفاده از نرمافزار  ،Bibexcelبتهمنظور
تحلیل نتایا از سه دسته نرمافزارهای الح تحلیل شتبکههتای اجتمتاعی )،(UCINET & Bibexcel
ب مصوّرسازی شبکه همتألیفی ) (Pajek & NetDrawو نرمافزارهای مربو به تحلیتلهتای آمتاری
( SPSSاستفاده شد .برای محاسبه بهرهوری و کارآیی پژوهشگران نیز ،به ترتیب از مجموع مقالههای
منتشر شده پژوهشگران و میزان استناد به مقا ت آنان استفاده شده اس .
چون در تحلیل شبکههای اجتماعی تمامی روابط بین عاملها مدنظر اس  ،از سرشماری استفاده
میشود .از طرفی ازآنجاکه هر گونه تکرار محاسبات منجر به حصول نتایا مشابه متیشتود ،پتژوهش
حاضر دارای پایایی نیز ه س  .همچنین با استناد به اینکه معاد ت ایتن پتژوهش برگرفتته از منتابع
معتبر بوده و پژوهشهای زیادی با استفاده از این فرمولها انجام گرفته ،پتژوهش از روایتی زم نیتز
برخوردار اس .
یافتههای پژوهش
برای شروع فرایند ارائه نتایا ،تعداد کل مقا ت نمایه شده ،مقا ت همتألیفی شده و نیز رونتد رشتد
مقا ت همتألیفی حوزه آموزش از دور در بازههای زمانی 1992تا  1999 ،1998تا  2005و  2006تا
 2012در جدول  1ارائه میگردد .عل این تقسیمبندی از یکسو به سهول مطالعه و از سوی دیگر
به دیداریسازی فرایند رشد همتألیفی در بین پژوهشگران حوزه آموزش از دور مربو میشود.

1. Unknown Actors
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جدول ( :) 1نتایج توصیفی تعداد کل نویسندگان ،مدارک نمایه شده و مقاالت همتألیفی در پایگاه ISI

ردیح
1
2
3
4

بازه زمانی
 1992تا
1998
 1999تا
2005
 2006تا
2012
جمع کل

کل
نویسندگان

درصد

کل
مدار

درصد

مقا ت
همتألیفی

درصد

4943

%18/19

7048

%17/50

8629

%27/40

8047

%29/61

11950

%29/68

10291

%32/68

14178

%52/18

21254

%52/80

12564

%39/90

27168

%100

40252

%100

31484

%100

مطاب جدول ،یک سیر صعودی هم به لحات تعداد کل نویسندگان و هتم بته لحتات تعتداد کتل
مقا ت نمایه شده در پایگاه اطالعاتی  Web of Scienceمشاهده میگتردد .ایتن یافتته همچنتین از
رشد همکاری علمی در بین پژوهشگران حکای دارد .طب این جدول ،کمترین میزان همتألیفی بته
دوره اول با  8629رکورد و بیشترین همتألیفی نیز به دوره سوم با تعداد  12564مدر مربو می-
شود.

نمودار ( :)1روند رشد مقاالت همتألیفی حوزه آموزش از دور در بازههای زمانی موردمطالعه در پایگاه ISI

مطاب نمودار در اکثر سالهای موردبررسی ،تولید مقا ت همتألیفی از رونتد تصتاعدی برختوردار
بوده اس  .نرخ رشد سالیانه در سالهای 1992تا  1998 ،1998تتا  2000 ،2000تتا 2002 ،2002
تا  2005و  2005تا  2008و  2008تا  2012بته ترتیتب بتا ،%84/85 ،%80/45 ،%77/66 ،%76/76
 %89/45 ،89/74 ،%89/68 ،%85/95حاکی از فزایندگی روند موجود اس  .تنها در سال  2005روند
موجود کاهشی و به میزان  81/63درصد بوده اس  .همچنین بیشترین میزان افزایش همتتألیفی بته
سال  2012با  %89/45و کمترین آن نیز به سال  2005با  %81/63مربو میشود.
سؤال ( : 1بهرهورترین و کارآمدترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور چه کسانی هستند؟
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جدول ( :)2پرتولیدترین و پراستنادترین پژوهشگران آموزش از دور در پایگاه اطالعاتی ISI

رتبه

نام پژوهشگر

تعداد مقاله

درصد

ردیح

نام پژوهشگر

تعداد استناد

1

Liu J

126

%0/31

1

Chen Y

2428

2

Chen Y

124

%0/30

2

Dodson SC

2181

3
4
5
6
7
8
9
10

Dodson SC

123
109
109
94
84
79
76
64

%0/29
%0/27
%0/27
%0/23
%0/20
%0/19
%0/17
%0/15

3
4
5
6
7
8
9
10

Liu B

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

1888
1364
1019
927
859
848
633
425

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

مطاب جدول فتوق بتهترتیتب محققتانی چتون  Liu, Jبتا  126مقالته Chen, Y ،بتا  124مقالته،
 Dodson, SCبا  123مقاله Chen, X ،و  Chen, Jمشترکاً با  109مقاله و سترانجام  Zhou, JJبتا 94
مقاله محققانی هستند که بیشترین میزان تولیدات علمی بینالمللی نمایه شده در پایگتاه  ISIرا بته
خود اختصاص دادهاند .همچنین به لحات تعداد استنادات دریافتی ،به ترتیتب  Chen, Yبتا دریافت
 2428مورد استناد Dodson, SC ،با  2181مورد استتناد Liu, B ،بتا  1888متورد استتنادZhou , ،
 DXبا  1364مورد استناد و نهایتاً  Liu, Jبا  1019مورد استناد به ترتیب پژوهشتگرانی هستتند کته
بیشترین میزان استنادات دریافتی به آثار را دارا هستند .نکته اساسی قابل استتنبا ایتن است کته
محققانی که با ترین بهرهوری را دارند ،از بیشترین کارآیی نیز برخوردار هستند.
سؤال ( : 2پرتولیدترین (بهرهوری علمی کشورهای حوزه آموزش از دور چه کشورهایی هستند؟
جدول ( :)3برترین کشورهای حوزه
ردیح

نام کشور

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ایا تمتحده آمریکا
الجزایر
آرژانتین
استرالیا
بنگالدش
بلژیک
بوسنی
بوتسوانا
برونئی
بلغارستان
کلمبیا

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

تعداد مدار

درصد

ردیح

نام کشور

تعداد
مدار

درصد

1298
416
398
397
291
290
274
254
234
232
230

%3.22
%1.03
%0.98
%0.98
%0.72
%0.71
%0.68
%0.63
%0.58
%0.57
%0.55

12
13
14
15
16
17
189
19
20
21
22

کاستاریکا
انا
کرواسی
کوبا
یونان
لهستان
دانمار
هند
اندونزی
ایران
مصر

211
194
191
179
178
178
176
176
175
74
74

%0.52
%0.48
%0.47
%0.44
%0.44
%0.44
%0.43
%0.43
%0.41
%0.18
%0.18
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همانطور که در جدول شماره ( 3مشاهده میگردد ،در بین کل کشورهای ارائهدهنده آموزش از
دور ،کشورهای آمریکا ،الجزایر ،آرژانتین ،استرالیا و بنگالدش بتهترتیتب بتا 397 ،398 ،416 ،1298
 291رکورد از انواع مدار نمایه شده در پایگتاه اطالعتاتی  Web of Scienceدر رتبتههتای اول تتا
پنجم قرار دارند .کشور ایران نیز با  74مدر در طول بازههای زمانی موردمطالعه ،در رتبه بیست و
یکم از نظر تعداد مدر نمایه شده در این پایگاه علمی قرار دارد.
سؤال ( : 3زو های همنویسندگان برتر حوزه آموزش از دور چه کسانی هستند؟
جدول ذیل ،مشارک پایرترین پژوهشگران آموزش از دور را نشان متیدهتد کته طتی آن ،تمایتل
پژوهشگران به تشکیل زو های همتألیفی در طول زمان موردبررسی قرار متیگیترد .همتانطور کته
قابلمشاهده اس  ،پژوهشگران برتر بیشترین میزان همتألیفی را با یکدیگر به ثب رساندهاند.
جدول ( :)4برترین زوجهای همتألیفی پژوهشگران حوزه آموزش از دور در پایگاه ISI

ردیح

زو استناد شونده

تعداد همتألیفی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Liu j *** Chen h

28
23
22
22
21
20
17
16
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 زو همنویسندههای برتر ،زو ) (Liu J ** Chen Hبا تعداد  28هتمتتألیفی ،مشتارک -
پایرترین پژوهشگران این حوزه بودهاند .زو هتای دیگتر بتهترتیتب ) (Chen Y ** Chang Cبتا 23
مورد همکاری ،زو های ( Li Z ** Chen Jو ) (Chen X ** Chen Jبا  22همتألیفی و سرانجام زو
) (Chen J ** Chen Hبا  21مورد همتألیفی مشتر در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
سؤال ( : 4شبکه همتألیفی کشورهای حوزه آموزش از دور چگونه اس ؟
برای در ساختار شبکه همتألیفی کشورها ،باید مجموعتهای از گترههتا (کشتورها و پیونتدهای
موجود در شبکة همتألیفی (روابط بین پژوهشگران این کشورها را مورد ارزیابی قرار داد.
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جدول ( :)5ساختار همبندی شبکه اجتماعی همتألیفی کشورها در حوزه آموزش از دور در پایگاه ISI

بازه زمانی

 1992تا 1998

 1999تا 2005

 2006تا 2012

1
2
3
4
5

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

95
653
0/125
16
45

120
1340
0/167
6
124

152
2435
0/321
5
132

6

نسب گرههای مؤلفه اصلی به کل

0/716

0/937

0/966

7
8
9
10
11
12

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

1/391
0/490
0/324
6
0/434
0/456

1/588
0/123
0/317
5
0/517
0/873

2/50
0/068
0/370
4
0/450
0/929

ردیح

سنجههای شبکه

مطاب جدول ( ، 5شبکه همتألیفی حوزه آموزش از دور در پنجره زمتانی اول از  95گتره و 653
پیوند ،در بازه زمانی دوم از  120گره و  1340پیوند و در پنجتره زمتانی ستوم از  152گتره و 2435
پیوند تشکیل شده اس  .ضریب خوشهبندی بهدست آمده بترای بتازه اول معتادل  ،0/324بتازه دوم
 0/317و بازه سوم  0/37اس که این ضرایب نشان میدهد که با احتمال نزدیک بته  30درصتد ،دو
پژوهشگر (الح و (ب در آینده همتألیفی خواهند داش  .شاخص اتصال در شبکه بیتانگر پیوستتگی
گرهها به همدیگر اس که در جدول فوق معادل  0/45برای دوره اول 0/87 ،برای دوره دوم و 0/92
برای دوره سوم اس  .این ضرایب بیانگر آن اس که شبکه ماکور از انسجام با یی برختوردار است .
قطر شبکه معادل  5 ،6و  4بدین معنی اس که دورترین عاملهای شبکه برای اتصال به یکدیگر بته
 5 ،6و  4گره یا واسطه نیاز دارند .سایر مؤلفهها در جدول آورده شده اس .
گراف ذیل شبکه همتألیفی پژوهشگران کشورهای مرتلح را نمایش میدهتد کته در آن ،ضترام
خطو بین کشورها حجم همتألیفی بین عاملها (کشورهای مرتلح را مشرص متینمایتد .مطتاب
این شکل ،میزان همکاری علمی پژوهشگران در کشورهای آمریکتا ،الجزایتر ،استترالیا و بوتستوانا بتا
همتایان خود چشمگیر اس  .در این گراف ،اندازه گرهها نیز نشاندهنده مرکزیت رتبته کشتورها در
شبکه همتألیفی اس .
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شکل ( :)1نگاشت مؤلفه اصلی شبکه همتألیفی کشورها براساس مرکزیت رتبه

سؤال ( : 5برترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور براساس سنجههای مرکزی چه کسانی هستند؟
برای پاسخ به این سؤال ،ابتدا برترین پژوهشگران حوزه آموزش از دور در پایگاه اطالعتاتی Web of
 Scienceبه تفکیک سنجههای مرکزی (رتبه ،نزدیکی و بینابینی مدنظر فریمن مورد ارزیتابی قترار
گرفته و رتبهبندی میشوند .دلیل انتراب این شاخصها برای مطالعه آن است کته ایتن ستنجههتا
پراستفادهترین موارد برای تحلیل روابط در مطالعات پیشین بتودهانتد .در نهایت شتبکه هتمتتألیفی
پژوهشگران بر اساس سنجه مرکزی رتبه مصوّرستازی متیگتردد .ایتن مصوّرستازی بته در بهتتر
مجموعه روابط و پیوندهای بین پژوهشگران کمک مینماید.
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جدول ( :)6برترین محققان حوزه آموزش از راه دور براساس شاخصهای مرکزیت در پایگاه ISI

رتبهبندی براساس مرکزی رتبه
ردیح

نام پژوهشگران

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

رتبهبندی براساس مرکزی نزدیکی
مرکزی
414
411
401
378
354
341
337
306
284
246

رتبهبندی بر اساس مرکزی بینابینی

ردیح

نام پژوهشگران

نزدیکی

ردیح

نام پژوهشگران

بینابینی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chen T

4/332424
4/112122
4/011124
4/011121
4/011111
3/715012
3/700024
3/015864
2/846260
2/809652

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chen H

102321/23145
92921/21143
82121/43145
72621/63142
62521/23142
52221/20102
50021/00042
42931/23890
39991/29149
37521/03677

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 شماره ( 6محققان برتر آموزش از دور را براساس شاخصهای مرکزیت نشتان متیدهتد.
مطاب جدول ،در مرکزی رتبه  Liu, Jبا نمرهی  Chen, Y ،414با نمترهی  411و  Dodson, SCبتا
نمرهی  401برترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند؛ بدین معنی که تأثیرگااری بیشتری بر سایر
عاملها در جریان انتقال دانش دارند .همچنین این افراد کانون همکتاری بتوده و مرجتع بته حستاب
میآیند .از منظر مرکزی نزدیکتی Chen, T ،بتا نمتره  Liu, B ،4/332424بتا نمتره  4/112122و
 Chen, Hبا نمره  4/011124با ترین رتبه مرکزی را دارند؛ لاا این افراد به تمامی محققتان شتبکه
نزدیکتر بوده و با طول مستیر کوتتاهتری توستط دیگتر گترههتا در دستترس هستتند .در مرکزیت
بینابینی Chen, H ،با نمره  Zhu, Y ،102321/23145بتا نمتره  92921/21143و  Chen, Jنیتز بتا
نمره  82121/43145در رتبههای اول تا سوم قرار دارند؛ بدین مفهوم که این محققان با قرارگیتری
در کوتاهترین مسیر بین همه گرهها ،نقش میانجی را در ارتباطات علمی ایفا مینمایند.
سرانجام گراف ذیل شبکه همتألیفی پژوهشگران برتر را نمایش میدهد که در این گراف ضرام
خطو  ،حجم همکتاری علمتی میتان پژوهشتگران را نمتایش متیدهتد .همتانطور کته بته وضتوح
قابلمشاهده اس  ،میزان همتألیفی در بین افرادی چون  Chen X ;Dodson SC ;Chen Y ;Liu, Jو
 Chen Jچشمگیرتر از سایرین بوده و در جایگاه مرکزیتری قرار گرفتهاند .در این گراف ،اندازه گتره-
ها نیز نشاندهنده مرکزی رتبه پژوهشگران در شبکه همتألیفی اس .
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شکل ( :)2نگاشت مؤلفه اصلی شبکه همتألیفی پژوهشگران بر اساس مرکزیت رتبه

پژوهشگران حوزه آمتوزش از راه دور و بهترهوری آنهتا رابطته

سؤال ( : 6آیا بین نمرههای مرکزی
معنیداری وجود دارد؟
برای بررسی فرضیه فوق از روش همبستگی پیرسون استفاده شده اس  .نستب معنتادار  Rنشتانگر
ارتبا معنیدار بین مرکزی رتبه ( 0/788و مرکزی بینابینی ( 0/738بتا بهترهوری پژوهشتگران
اس  .در ادامه و بهمنظور بررسی دقی تر رابطه و تعیین سهم هتر یتک از متغیرهتای پتیشبتین در
تبیین متغیر مال  ،از روش تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده شد .در هتر مرحلته بته علت تعتدد
متغیرهای پیشبین ،فرض خطی بودن چندگانه برای سنجش استقالل متغیرهای پیشبتین بررستی
شد .میانگین شاخص تحمل متغیرها بترای مرحلتهی اول و دوم بته ترتیتب حتداقل  0/81و  0/92و
شاخص عامل تورم واریانس به ترتیب حداقل  1/2و  1/07محاسبه گردید .لاا متغیرهای پیشبین از
یکدیگر مستقل بوده و خطی بودن چندگانه اتفاق نیفتاده است  .ادامته تحلیتل در دو مرحلته انجتام
گردید؛ ابتدا «مرکزی رتبه» و سپس «مرکزی بینابینی» وارد تحلیل شد:
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جدول ( :)7نتایج آزمون رگرسیون گامبهگام پیشبینی رابطه نمرههای مرکزیت و بهرهوری پژوهشگران
مدل
1

2

متغیر

B

Beta

T

ثاب
مرکزی رتبه
ثاب
مرکزی رتبه

16/008
0/311
14/946
0/232
0/023

0/735
0/654
0/232

18/431
23/628
18/245
18/308
4/372

مرکزی بینابینی

R

R2

D-W

مقدار افزوده شده
به R2

سطح معنی
داری

0/788

0/620

2/087

-

0/00

0/738

0/544

0/018

0/00

مطاب جدول از بین عوامل سهگانه متغیرهای پیشبین ،مرکزی های رتبه و بینتابینی تتوان زم
برای ورود به معادله رگرسیونی را دارا هستند .بررسی نتایا نشانگر آن اس که بین مرکزی رتبته و
مرکزی بینابینی با بهرهوری علمی پژوهشگران در ستطح معنتیداری  0/00همبستتگی بتا یی بته
ترتیب ) (R= 0.788و ) (R= 0.738وجود دارد .یعنی هر چه رتبه پژوهشگران در مرکزی هتای فتوق
با تر باشد ،بهرهوری آنها نیز بیشتر خواهد بود؛ لاا فرضیه پژوهش تأیید میگتردد .همچنتین بتین
نمرههای مرکزی نزدیکی با بهرهوری پژوهشگران رابطه معنیداری مشاهده نشد.
مقدار ضریب تعیین ) (R2مبیّن آن اس که مجموع مرکزی های رتبته و بینتابینی  54درصتد از
مجموع تغییرپایری متغیر مال را تبیین مینمایند .به عبارتی 54 ،درصد از مجموع تغییرات متغیر
مال به تغییرات متغیرهای پیشبین منو اس  .مطاب ضترایب  ،Bمابتهازای افتزایش یتک نمتره
مرکزی رتبه پژوهشگران ،معادل  0/232نمره و مابهازای افزایش یک نمره مرکزی بینابینی ،معادل
 0/023نمره به بهرهوری علمی محققان افزوده میشود.
سؤال ( : 7آیا بین نمرههای مرکزی و میزان کتارآیی پژوهشتگران حتوزه آمتوزش از راه دور رابطته
معنیداری وجود دارد؟
تحلیل این فرضیه با روش همبستگی پیرسون مبیّن رابطه معنیدار بین کتارآیی پژوهشتگران بتا
سنجههای مرکزی رتبه ( 0/794و مرکزی بینابینی ( 0/748اس  .اما کارآیی با مرکزی نزدیکی
رابطه معنیداری ندارد .در ادامه و بهمنظور تعیین سهم هر یک از متغیرهتای پتیشبتین در تبیتین
متغیر مال از روش تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده گردید( .جدول . 8
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جدول ( :)8نتایج آزمون رگرسیون پیشبینی رابطه بین نمرههای مرکزیت و کارآیی پژوهشگران
مدل
1

2

متغیرها

B

Beta

T

14/021

-

7/951

مرکزی رتبه

0/255

0/766

21/478

ثاب
مرکزی رتبه

13/441
12/242

0/654

8/245
18/308

مرکزی بینابینی

0/043

0/181

5/231

ثاب

R

R2

0/794

0/630

D-W

مقدار افزوده
شده به R2

سطح
معنیداری

-

0/00

2/151
0/748

/491

0/016

0/00

با عنای به نتایا فوق« ،مرکزی رتبه» بهعنوان اولین و «مرکزیت بینتابینی» بتهعنوان دومتین
متغیر پیشبین وارد معادله رگرسیونی شده اس  .نتایا نشانگر آن اس که بین مرکزی های رتبه و
بینابینی با کارآیی پژوهشگران در سطح معنیداری  0/00همبستگی با یی وجود دارد؛ به ترتیب بتا
) (R= 0.794و ) .(R= 0.701یعنی هر چقدر رتبه پژوهشگران در مرکزی با تر باشد ،تعتداد استتناد
به آثار آنان (کارآیی نیز بیشتر خواهد بود .لاا ،فرضتیه پتژوهش تأییتد متیگتردد .بتین نمترههتای
مرکزی نزدیکی با کارآیی پژوهشگران نیز رابطه معنیداری مشاهده نشد.
مقدار ضریب تعیین ) (R2نشان میدهد کته مجمتوع دو متغیتر پتیشبتین حتدود  50درصتد از
مجموع تغییرپایری متغیر کارآیی پژوهشگران را تبیین مینمایند .ضرایب  Bمعادله رگرستیون نیتز
نشانگر آن اس که مابهازای افزایش یک نمره مرکزی رتبه ،معادل  12/242نمره و مابهازای افزایش
یک نمره مرکزی بینابینی معادل  0/043نمره به میزان کارآیی پژوهشگران افزوده میشود.
بحث و نتیجهگیری
نظام آموزش از دور بهعنوان یکتی از مهمتترین سیستتمهتای آموزشتی در پاسترگویی بته نیازهتای
منعطح جوامع نوین ،با تغییر راهبردهتا و ستاختارهای آمتوزش ستنتی بستتر نتوینی بترای تبتدیل
یادگیرندگان به عنصری مستقل در محیط تدریس و یادگیری فراهم مینماید .در این راستا ،مطالعته
نظاممند همتألیفی پژوهشگران در این سیستم و ارتبا آن با بهرهوری و کارآیی پژوهشگران با فنون
علمسنجی موضوعی اس که پژوهش حاضر در پی مطالعه آن بوده اس .
یافتهها از تغییر عادات انتشاراتی پژوهشگران و رشد تصاعدی همتألیفی و روند نزولی تکنویستی
مقا ت حکای دارد .پژوهشهای ( Abbasi, 2011; Popp et al., 2018نیز نتایا مشابهی را گزارش
کردهاند .همچنین بهترتیب  Chen, Y ،Liu, Jو  ،Dodson, SCبیشترین میزان تولیدات علمی را دارا
هستند .رتبه با ی پژوهشگران بدین معنی اس که این افراد ضمن برخورداری از نفوذ اجتماعی ،بتا
تأثیرگااری بر عاملهای شبکه بر جریان تسهیم دانش در میان اعضاء نقش مؤثری ایفا مینمایند .به
لحات تعداد استنادات نیز Dodson, SC ،Chen, Y ،و  Liu, Bکارآترین پژوهشگران هستند .بتهعالوه
کشورهای ایا تمتحده آمریکا ،الجزایر ،آرژانتین ،استرالیا بیشترین میزان تولیدات علمی بینالمللتی
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نمایه شده در پایگاه  ISIرا دارند .کشور ایران نیز با  74مدر نمایه شتده در طتول بازههتای زمتانی
مدنظر پژوهش ،در رتبه بیس و یکم از نظر تعداد مدر نمایه شده در این پایگتاه قترار دارد کته از
دیدگاه نگارندگان ،این رتبه باید هر چه سریعتر ترمیم گردد.
در مرکزی رتبه افرادی چون  Chen, Y ،Liu, Jو  Li, Zبرتترین رتبتههتا را دارنتد .رتبته بتا ی
پژوهشگران او ً حاکی از آن اس که این پژوهشگران با بیشترین میتزان تولیتد آثتار ،نقتشآفرینتی
فعالتری در شبکه دارند .دوم اینکه این افراد کنترل جریان انتقال اطالعات در میان اعضای شبکه را
در دس دارند .از منظر مرکزی نزدیکی Liu, B ،Chen, T ،و  Chen, Hدر صدر فهرس قرار دارند؛
این افراد به تمامی پژوهشگران دیگر شبکه همتتألیفی حتوزه آمتوزش از دور نزدیتکتر هستتند .در
مرکزی بینابینی نیز Zhu, Y ،Chen, H ،و  Chen, Jدر رتبههای اول تا سوم قرار دارند .رتبته بتا تر
پژوهشگران در این مرکزی بدین معنی اس که پژوهشگران ماکور نقا واسط بین پژوهشگران در
شبکه هستند .به عبارت بهتر با ایفای نقش میانجی بین گرهها ،شبکهی همتألیفی آمتوزش از دور را
منسجم نگه داشته و بهمثابه یک پل ارتباطی ،اعضای شبکه را به هم متصل مینماینتد .نتتایا کلتی
حاکی از آن اس که هرچند در رتبههای پژوهشگران برتر این حوزه علمی تغییراتی وجود دارد ،امتا
پژوهشگران مرکزی در هر سه شاخص ،موقعی خود را حفظ کردهاند.
بررسی رابطه بین سنجههای مرکزی شتبکه هتمتتألیفی و بهترهوری علمتی نیتز نشتان داد کته
همبستگی با یی بین مرکزی رتبه و بینابینی با بهرهوری علمی پژوهشگران وجود دارد .بدین معنی
که هر چقدر رتبه پژوهشگران در مرکزی رتبه با تر باشد ،بهرهوری آنها نیز بیشتر خواهد بود .این
نتیجه با یافتههای ) (Soheili et al., 2015; Hasanzadeh et al., 2018همراستا اس  .از طرفی بتین
نمرههای مرکزیت نزدیکتی بتا بهترهوری پژوهشتگران رابطته معنتیداری مشتاهده نشتد .بته زعتم
) ،(Erfanmanesh et al., 2014با بودن نمره مرکزی نزدیکی پژوهشگری در شبکه الزاماً به معنتای
با بودن اثرگااری علمی آن پژوهشگر نیس و ممکن اس فردی صرفاً به دلیل همتألیفی بتا افتراد
شاخص در شبکه ،دارای رتبه نزدیکی با یی باشد .همچنین بین مرکزی رتبه و مرکزی 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 اس .
در یک جمعبندی کلی ،تطبی نتایا تحقی حاضتر بتا مطالعتات پیشتین آشتکار متیستازد کته
پژوهشگرانی دارای قدرت اجتماعی هستند که نمره مرکزی با تری کسب نمودهانتد .دلیتل برتتری
این محققان آن اس که با مشارک در همتألیفی با گروههای قویتر ،امکان بیشتری برای ارتبا بتا
دیگران در اختیار اعضای شبکه قرار میدهند .این محققان ،جایگزینهای بیشتری نستب بته ستایر
عاملهای شبکه در اختیار داشته و به دلیل این انترابها ،از استقالل بیشتری نیز برخوردار هستتند
) .(Sohieli,et al, 2015همچنین در بسیاری از ریزحوزهها مانند افزایش تمایل به همتألیفی ،افزایش
تعداد مدار نمایه شده و همبستگی بین نمرههای مرکزی با بهرهوری علمی و کارآیی پژوهشگران
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همراستایی وجود دارد که این امر تبیین یافتهها توسط نگارندگان را تسهیل نموده اس  .گستتردگی
محدوده زمانی و جغرافیایی و عدم اعمال محدودی زبانی ،بدیع بودن و بینرشتتهای بتودن تکنیتک
مورد استفاده به معنی کاربس روش تحلیل شبکههای اجتماعی ) (SNAدر حوزه آمتوزش از دور از
مزایایی هستند که پژوهش حاضر از آنها منتفع شده است  .البتته تتازگی کتاربرد تکنیتک تحلیتل
شبکههای اجتماعی در حوزه آموزش از دور ،مستلزم صرف زمان زیاد مطالعه منابع در جه آشنایی
با آن بتوده و در تعریتح و حتدودیابی مستئله پتژوهش ،در بازیتابی دادههتا از پایگتاه اطالعتاتی ،در
تجزیهوتحلیل دادهها و در تبیین نتایا محدودی هایی را بر محققان اعمال نموده اس .
همسو با نتایا تحقی  ،پیشنهاد میگردد :پژوهشگران علوم تربیتی توجته ویتژهای بته تحقیقتات
بینرشتهای مباول و با تکنیکهای کتابسنجی جنبههای مرتلح ایتن حتوزه را متورد مداقته قترار
دهند .نگاش نقشه علمی ریزحوزههای آموزش از دور میتواند حیطه پژوهشی جااب و بدیعی برای
پژوهشگران باشد .همچنین با عنای به پایین بودن ضریب ارتبا پژوهشتگران (حتدود  32درصتد ،
زم اس بستر مساعدی در جه ترایب محققان به تعامالت علمی و تشکیل گروههتای تحقیقتاتی
فراهم گردد .پیشنهاد میشود پژوهشگران ایرانی با محققانی همکاری نمایند کته از مرکزیت بتا یی
برخوردار هستند .از آنجا که مقا ت این پژوهشگران توسط محققان زیادی مورد استتناد قترار متی-
گیرد ،در تسریع رشد علمی آنتان حیتاتی خواهتد بتود .بته محققتان توصتیه متیشتود روابتط بتین
راهبردهای همتألیفی مورد استفاده محققان با بهرهوری علمی و کارآیی پژوهشتگران را موردمطالعته
قرار دهند .مطالعه سرمایة اجتماعی ایجاد شده از طری شبکههای همتتألیفی ،بستتر نتوین دیگتری
برای مطالعه اس  .تمامی این فعالی ها در نهای در انتشار آثار در پایگاههای علمی معتبتر و تترمیم
رتبه ایران در این حوزه علمی مؤثر خواهد بود.
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