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چكيده
هم روشتحليل از يكي علماستنادي مطالعات در كه است وهايي سنجي

حوزه علمي ساختار كاترسيم گوناگون پژوهشرهاي دارد. هدف فراواني برد
هم تحليل اساس بر دور راه از آموزش حوزه ساختار ترسيم واستناديحاضر

مآنروش همتحليل تحليل از استفاده با است. جامعهحتوايي استنادي
پايگاه در دور راه از آموزش مطالعات حوزه در كه است مداركي پژوهش

زماني بازه در ساينس آو وب شده2016تا1985اطالعاتي تعدادنمايه و اند
دادهبراي. استركورد31607آن تحليل و نرمهاتجزيه سي«افزارهاياز يو

ن اكسل«و»تآي نيز»بايب خوشهو تحليل روش و متقارن هاماتريس
د.شاستفاده

هم تحليل اساس بر دور راه از آموزش حوزه هشتساختار از استنادي
است:  شده تشكيل زير شرح به ماشيني«خوشه هايزيرساخت«،»يادگيري

الكترونيكي سيار«،»آموزش يادگيري و«،»الگوهاي آموزشي تكنولوژي
مصنوعيهو مدلتئوري«،»متفرقه«،»ش و يادگيري فهميدنهاي ،»هاي
مجازي« فضاي در دورروش«و»آموزش راه از آموزش به». هاي توجه با

اصليخوشه گرفته، شكل رايجهاي و پژوهشترين در موضوع اينترين هاي
الكترونيكي«حوزه .است»يادگيري

خوشه تحليل از حاصل رهانتايج نمودار مفاهيمو كه داد نشان اهبردي
عبارتنوظه دور راه از آموزش حوزه آموزش،ازور در مصنوعي هوش

مديريت آموزشي، طراحي هوشمند، يادگيري محيط آموزشي، مهندسي
رسانه چند محاسباتي، هوش تاكسونومي، بازآموزي، اشتراكايانگيزشي، ها،

مدل و مفاهيمهاياطالعات بايد. سياستگذارناستادراك پژوهشي
سوييتاولو به را حوزه اين پژوهشي دهند. مفاهيماينهاي سوق

كليديگانواژ
دانش.هم ساختار دور، راه از آموزش استنادي،

Abstract
Co-citation analysis is one of the methods used in scien-
tific studies and drawing the scientific structure of vari-
ous domains. The purpose of the present research is to
map the structure of the field of distance learning based
on computational analysis and its method is content
analysis by the use of Co-citation analysis. The research
community includes the documents that have been in-
dexed in the field of distance learning studies in the
World Wide Web Database from 1985 to 2016 and
reaches 31607 records. For analyzing the data, the soft-
ware "UCInet" and "Bibe Excel" have been used. In this
research, the symmetric matrix and cluster analysis
method were used to analyze the data.

The structure of the distance education field is based
on the citation analysis composed of eight clusters as
follows: "Machine learning", "E-learning infrastructure",
"Mobile learning patterns", "Educational technology and
artificial intelligence", "Miscellaneous", "Learning theo-
ries and understanding models", "Education in cyber-
space" and "Distance Education methods". According to
formed clusters, the main and most common topic in
research in this field is "E-learning".

The results of clusters analysis and strategic diagram
showed that emerging concepts of distance education
field are as follows: artificial intelligence in education,
educational engineering, intelligent learning environ-
ment, educational design, motivational management,
retraining, taxonomy, computational intelligence, multi-
ple Media, information sharing and Models of concepts
understanding. Research policymakers should push the
research priorities of this field toward these concepts.
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مقدمه
پيشرفت نوزدهم، قرن در صنعتي انقالب از درهاپس

آموزشفن از جديدي شكل و اهداف با را افرادي اوري،
شناختههروب دور راه از آموزش نام با امروزه كه كرده رو
اخيرمي دهه فوقصف،شود. در ارتباطاتآرايي العاده

بخشيده،الكترونيكي جديدي موقعيت دور راه از آموزش به
و شاغلين آموزش براي آموزشي رهيافتي به را آن و است

يابراي مدارس در حضور به قادر يادگيري براي كه افرادي
نيستنددانشگاه اينكرتبديل،ها به پاسخ است. در ده
سازمانخواسته ميها، تالش دور راه از آموزش كههاي كنند

فراگيران ثبتبراي از كاملي آموزش سيستم تاشان نام
موقعيت در و كميت كيفيت، در كه آورند فراهم را آزمون

فراگيرانا براي آموزش دانشكده،رائه مدارس، وبا ها
ودانشگاه كمي باشد. توسعه برابر جهان سراسر در ها

اقتصادي، روزافزون رشد و صنعت و علم كيفي گستردگي
و جمعيت پرشتاب افزايش و سويي از فرهنگي و اجتماعي

و تحصيالت به مستعد و جوان نسل شديد افزايشنياز
مها كسب تخصصهايرتتشنگان و ازفني علمي هاي

ديگر وامي،سوي را جوامع آموزشي براينظام كه دارد
فراوان نيازهاي به پاسخگويي و تحوالت با همگامي

آموزش مرز از نظاممشتاقان، و نهند فراتر را پا سنتي هاي
بينند.  تدارك جامعه فعلي شرايط براي خاصي، آموزشي

مي دور راه از بخآموزش جامعهتواند آموزشي نيازهاي از شي
را تحصيل مشتاق و شيفته جوان هزاران و سازد برآورده را
موجبات و دهد سوق جامعه بهسازي و خودسازي مسير در
آورد فراهم را آموزش كمي و كيفي سطح اعتالي

همكاران،اللهيفرج( حوزه).1391و سمت به شوق اين
دانشگاه پيدايش سبب دور از هايپژوهشوهاآموزش

آموزش بر عالوه كه است شده دنيا در بهبودبرايمتعددي
حوزه اين كارايي انجامهايپژوهش،و آنها توسط ومختلفي

نمايه و منتشر معتبر مجالت شود.ميدر
مدارك،پژوهشگرانه،امروز قالب در را خود توليدات
كه سازيهايپايگاهدرعلمي نمايه علمي شوند،ميمعتبر

پژوهشيميتشرمن دستاوردهاي و پژوهشگران اين كنند،
و قوت نقاط بتوان تا دارند سنجش و ارزيابي به نياز آنها

شناسايي را علمي حوزه يا فرد هر راستايكرضعف در و د
سرمايه به حوزه هر مدت كوتاه و مدت بلند واهداف گذاري

علمي كرسياستگذاري متعدديهايپژوهش،د. ساالنهاقدام

اين خروجي و شده انجام دور راه از آموزش حوزه در
مقالههاپژوهش قالب همايشهايدر و منتشرهامجالت

ازچشمگيريد. بخششومي آموزش حوزه علمي توليدات از
منتشر و ساينس) نمايه آو (وب آي اس آي پايگاه در دور راه

استشومي اين نيازمند علمي توليدات از عظيم حجم د. اين
شونكه حوزهارزيابي آنها، رشد روند تا نوظهور،هايد

شناساييحوزه را است شده منسوخ و كهنه كه وهايي كرده
كن كمك حوزه اين پژوهشگران حوزهبه تا راهايد نوظهور

پژوهش تمركز و دهند. هايبشناسند قرار آنها بر را خود
خالء داردهمچنين وجود حوزه اين در كه پژوهشي هايي

پژوهش اجراي با تا شوند هرهايشناسايي به بتوان بعدي
كامل كمكترچه حوزه اين د. كرشدن

در آن پژوهشي دستاوردهاي و حوزه يك علمي توليدات
بين و ملي يا دانشگاهي استسطوح مهمي شاخص المللي

مي نشان بهرهكه و توسعه در علمي جامعه يك ازدهد گيري
علمي دستاوردهاي ميآخرين عمل (رشيدي،كندچگونه

فعاليت1396مولوي، ارزيابي در). كشور هر علمي هاي
جهاني، علمي بينتوليدات انتشارات به بومياغلب و المللي

مي و دارد بستگي برنامهآن براي وتواند ريزي
باشدگذاريسياست ضروري بسيار پژوهشي (كرميهاي
عل.)1395رباطي، ارزيابي و كهموام،سنجش است قعيتي

است شده مطرح جهان سطح در حال و گذشته (دوستدر
در1390محمدي، اينكه براي علمي توليد هرگونه ديد).

عيني قالب يك در بايد ناگزير گيرد قرار متخصص عالمان
صورتشومنتشر آراء تبادل و افكار تعاطي وسيله بدين تا د

زاد (حسن شود شكوفا علم زايشي ماهيت و ).1390ه،پذيرد
تحل از ترينرايجازيكي،ياستنادهملياستفاده

شمارميترسيبراهانهيگز به دانش . دررودميساختار
اياستنادليتحل بر مقالهنيفرض كه پراستنادترهاياست

مقا مقالهسهيدر تأثبا استنادتر كم كيبريشتريبريهاي
داشته تحلحوزه در يكافهايدادهازياستنادلياند. چنانچه

مناسب شوديو شناساتواندمي،استفاده ها،مجلهييبه
تأثمقاله مؤلفان و ككيدررگذاريها، خاص . دكنمكحوزه

فرض داشتن نظر در تحلترينشايع،باالهيبا يبرايليابزار
تحلياستنادليتحل فراوانليهمانا نوع كهياز است

اكيبهكندميمشخص بار چند استمقاله شده داده ستناد
الگو دريفراوانيو زمانكياستناد چگونهيدوره خاص
ساختارتواندينمياستنادلي. تحلتاسافتهيتكامل
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تبكيدريرگذاريتأث را خاص ونييحوزه منظوركند به
ا كردن بزرگنيبرطرف تحلتوانمي،ضعف ةشبكلياز

بكراستفادهياستنادهم روابط تا مجلهمؤلفاننيد ها،،
ادواژهايكل موارد ياستنادهمليد. تحلشوآشكارينيچننيو
نويروتوانميرا مجلهسندگانيمدارك، دادهاو انجام

خاصهلي(سه شعباني، ).1395،ي،
نشانميعلميهاينقشه وتوانند علم بين رابطه دهنده

و استخراج پردازش، طريق از باشند. پژوهشگران فناوري
اطالعاتسامرتب نقشهميزي ترسيم به دست توانند
دانشايعلمي نمايش و مسيريابي تحليل، امكان كه بزنند

فراهم محققان براي ديگرانكنرا و (كي يك1،2014د .(
نشان علمي رشتهنقشه ارتباط چگونگي فضاي ها،دهنده

تخصصحوزه مقالهها، پژوهشگرانهايها، گروهي يا فردي
است يكديگر موقعيتبا يا فيزيكي نزديكي طريق از هايكه

داده نشان واقعمينسبي بههاينقشه،شوند. در علمي
بهره و دانش بهتر انتقال روشمنظور از مناسب هايگيري

استفاده آن (اسمال،شومينمايش ترسيم).1996ند براي
روشنقشه از علمي جملههاي از مختلفي ياستنادهمهاي

ه و واژگان،نويسندگان رخدادي مجلهاستنادهمم ها،ي
استفاده آن مانند و پژوهشميكشورها اين در كه شود،
هم روش از است اين بر استفادهسعي د.شواستنادي

بردنهم پي براي معمول طور به نويسندگان استنادي
برده كار به حوزه يك فكري ساختار سندشوميبه د. هر

ا قبلي آثار به استناد پيونديشامل عنوان به نويسنده كه ست
چند يا دو شناسايي است. با كرده دريافت خود پژوهش به
نويسنده كنوني، پژوهش با مرتبط آثار عنوان به قبلي اثر

آن به كردن استناد با گذشته آثار بين همديگرهاپيوندي با
پيوندهاياستنادهمتحليلتاكيدكند. ميشناسايي بر ي

آثا بين شده آنخلق حاصل كه است شده واقع مستند با،ر
است.  منابع نويسندگان شدن واقع استناد مورد تحليلهم

روشياستنادهم از ديگر كتابهاييكي استمهم سنجي
ساختار ترسيم براي را آن اطالعات علم دانشمندان كه

كار به تحقيقاتي حوزه يك تحليلميفكري واقع برند. در
ارزيابيهم كهاستنادي است مقاالتي معنايي شباهت

اشتراك به را كهمياستنادات رخداد يك عنوان به و گذارند

1. Kay

قرار استناد مورد ديگري توسط مقاله دو آن گيرد،ميدر
ديگرانميتعريف و (ونگ ).2،2016شود

همهاينقشه با مفاهيمعلمي يا و موضوعات نشيني
تصمي به را علمي حوزه يك نمادهاي درآورند. توانند وير

ساختار و روابط ماهيت هم، كنار در مفاهيم اين گرفتن قرار
نقشه در نشانهايجوامع را واقعميعلمي در،دهد. در

پديده و ارتباطات از بعضي علوم، صورتهاساختار به
درك ذهن براي فيزيكي؛استپذيرانتزاعي صورت به ولي

هسشدنيمشاهده تالش در كهنيست. پژوهشگران تند
پديده و كشفهايروابط را علم ساختار در موجود نامرئي

قالب در بعدي چند صورت به گرافيكي زبان با و كرده
ترسيمهاينقشه روريساكنعلمي و (آسفا نقشه).3،2013ند

كتاب هستندهاي كتابشناختي شبكه بصري نمايش شناختي
مجموعه آن در موجوديتكه از كتاباي وشناختيهاي

آن ميان دادههاروابط نماييمينمايش ارائه آن هدف و شود
است.  نظر مورد حوزه يك در علمي متون ساختار از

كتابنقشه حوزهميشناختيهاي درتوانند پژوهشي هاي
اين كمك با دهند. همچنين نشان را علمي رشته يك

حوزهميهانقشه ارتباط ميزان نيزتوان را پژوهشي هاي
نقشهتعيين ميانهاكرد. اين روابط درك كه زماني اغلب

دادهمجموعه از استهااي نظر هستند. ،مورد كارآمد بسيار
كتابنقشه برايهاي مفيدي ابزارهاي شناختي

هستندسياست علم مطالعه؛گذاري كه ترتيب اين به
شاخصهاموجوديت تعيين شاخصميكمك،هابه و هاكند

تصميم سمبناي قرارياستگيري وميگذاران اك (ون گيرند
).2010لتمن،او

ز برنامهاز كارگيري به و ظهور دورهامان از آموزش ،ي
مي زيادي چارچوبساليان مدت، اين در و وهاگذرد
پژوهش مناسبيهمچنين نسبتاً تكامل حوزه اين هاي

و؛انديافته پژوهش متمادي ساليان گذشت با كه آنچه اما
در انجامتجربه است مانده مغفول دور از آموزش حوزة

داده از استفاده با و علمي روشي به كه است هايپژوهشي
پژوهش اين وضعيت غيرواكنشي و جامعهاعيني طور به را

جنبه از متفاوتو كنهاي بررسي دقت راستا،؛دبه همين در
دور،مطالعاتتدريجيتكاملوظهوربهتوجهبا از آموزش

2. Wang
3. Assefa & Rorissa
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پژوهشازجامعوكالنتصويرياستالزم هايوضع
دانشساختارعبارتيبهوشوارائهحوزهايندرشدهانجام

شوحوزهايندر حوزهاينتوسعهورشدنحوةتادبررسي
گردد.آشكارزمانگذردر

مس شدلهئبنابراين خواهد بررسي پژوهش اين در كه ،اي
آمو حوزه در دانش فكري ساختار باشناسايي دور راه از زش

تحليل از است. استنادهماستفاده دصددرهشوپژيناي
روشدهستفااباستا حوزهكهمسئلهينابهاستناديهماز

دور راه از هشدتشكيلموضوعييهازهيرحوزچهازآموزش
ار وپاسخ،ستاچگونهيكديگرباهازهيرحوزيناطتباو داده
ورينادبرركا،ترتيبينابه درييراكاانميزوش را آن

.كندبررسيعلمييهازهحورساختاترسيم
وضعيتميپژوهشاين از جامعي تصوير تواند
بينپژوهش سطح در دور از آموزش ارائههاي وكنالمللي د

محتوايبرايمناسبيراهنقشةعنوانبه كيفي ارتقاي
دوره بههايآموزشي و دور راه از آموزش گرايش تخصصي

سرفصل نظر تجديد و اصالح در اصولي منبعي هايعنوان
استفاده گرايش اين به مربوط دروس برد. عالوهشوكنوني

مطالعاتدانشساختاردراين، (وحوزة دور از آموزش
مند،عالقهپژوهشگرانبهتواند) ميهاحوزهسايرهمچنين
ارائهاطالعات راستايدرعلميمديرانبهوكردهمفيدي
.دكنكمكحوزهايندرعلميهايگذاريسياست

مطالعات حوزه در پژوهش معدودي تعداد تاكنون
علم روش با دور راه از بهآموزش كه گرفته انجام سنجي

اشاره نمونه شود.ميچند
همكارانفايال روي)2017(و مقاله9/1، ميليون

كامپيوتر سال،علمي در شده 2014تا1945هايمنتشر
باا را خود پژوهش ساينس آف وب داده پايگاه در شده رائه

كتاب تحليل و تجزيه ازروش دادند. يكي انجام شناختي
يافته اين اصلي مصنوعي«كهبوداينهانتايج يكي»هوش

زمينه پيشرفتهاز رايانههاي علوم استترين اما؛اي
رشتهبرنامه« بين اس»ايهاي نسبي تاثير بيشترين .تداراي

مك2پادساكوف بچرچ3كينز، تحت2008(4و پژوهشي ) در
مديريت«عنوان رشته در علمي وهادانشگاه»نفوذ

1. Fayla et al.
2. Podsakoff, P.
3. MacKenzie
4. Bachrach

زماني بازه يك در كه را (25پژوهشگراني تا1981ساله
بررسي2004 داشتند، مديريت رشته در را تأثير ) بيشترين

وكر و100ده پراستناد را150دانشگاه پراستناد پژوهشگر
را آنان پژوهشي كردند. جامعه مجله،شناسايي سي تعداد

مي پژوهشداد. يافتهتشكيل شدههاي بودياد آن از حاكي
دانشگاه از اندكي نسبتاً بخش اكثريتكه پژوهشگران، و ها

داده اختصاص خود به مديريت رشته در را دوايز.انداستنادات
همكاران پايان،)2010(و بررسي دانشجويانهاينامهبه

سال در شمالي آمريكاي تكميلي تا1998هايتحصيالت
علم2007 روش پرداختند. پايانبا بانامهسنجي كه هايي

نشان است دور راه از آموزش سالميموضوع طي هادهد
پژوهش اين مطالعاتسطح اغلب و است يافته توسعه ها

در مختلف ذينفعان رضايت سطوح و نگراني و درك روي
كه است دور راه از تحصيلي پيشرفت و توسعه و تجربه

پژوهش اين در آمارمعموال و گزارشات از استفاده با ها
است. متاسفانه شده پرداخته تحليل و تجزيه به ،توصيفي

در اندكي بسيار دورنظريهبارهتحقيقات راه از آموزش هاي
راه از آموزش و سنتي آموزش بتواند كه است گرفته انجام

بررسي و بكشد چالش به را در،)2010(5د. استوارتكندور
مي نتيجه اين به خود دورتحقيق راه از آموزش كه رسد

دانش از استتركيبي مختلف پژوهش؛هاي هابنابراين
بنمي كه دور راه از آموزش از مشخص تصوير يك هتوانند

تصوير به را است مختلف موضوعات از تركيبي صورت
ازابكشند. آموزش گسترش و توسعه روند تحليل و تجزيه و

مكاتبه آموزش دوره سه طي دور آموزشراه اي،
تعاملچندرسانه ارتباط، برقراري در الكترونيكي يادگيري اي،

داد نشان پرداخت. نتيجه وب و ابزارها موزشساختارآكهبا
متمركزي فرايند آمريكا شمال دور راه و6تيسايد.داراز

مقاالت،)2013(انهمكار تعداد بررسي به خود پژوهش در
برنامه زبان موضوع وبا الكترونيكي يادگيري حوزه در نويسي

بين نشريات در شده منتشر آنالين بينآموزش المللي
مقاالتندپرداخت2012تا2003هايسال اين ميان در،. در
سال4تنها،سال38طي بين منتشر2007تا2003مورد
استشد كه؛ه حالي سال34در در تا2008يهامورد

است2012 شده مينتايجبنابراين؛منتشر ازنشان دهدكه

5. Stewart
6. Tsai
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برنامه،2008سال زبان سريع وافزايش آنالين نويسي
و است گرفته صورت الكترونيكي يادگيري زمينه در تحقيق

ب بيشتري درهتوجه گذشته5ويژه محققان،،سال سوي از
و امدارسمربيان وبه است. يان شده موضوعات ين
) حوزة،)2015ديگران فكري اشياء«ساختار را»1اينترنت

از حاصل كردند. نتايج سلسلهبندخوشهبررسي بهي مراتبي
جمله7شناسايي از حوزه اين در اصلي خوشة

ابري«،»آر.اف.آي.دي« حسگرهايشبكه«،»محاسبات
اينترنت«،»سيمبي در و2د. زانكارانوشمنجر»اشياءامنيت

) حوزه،)2015همكاران ساختار بررسي به تحقيقي در
علم روش با باز، پرداختآموزش مسئله چند به . 1. ندسنجي

پژوهش و تحقيقات كنوني بازوضعيت آموزش حوزه در ها
المللي بين سطوح باز2در آموزش تكامل تاريخچه . بررسي

آموزش3 انتشار اصلي نويسندگان،4باز. منابع . شناسايي
از حوزه اين در را خود تحقيقات كه كشورهايي و مؤسسات

كرده2002سال مربوط5اند. آغاز اصلي و كليدي . كلمات
حوزه اين را6به باز آموزش نظري مبناي كه اصلي . مفاهيم

ميپايه كردنگذاري برجسته هدف با پژوهش كنند. اين
كنن كمك اصلي علمي عالقهمنابع كه حوزه اين در مندانده

حوزه اين واردان تازه ويژه به باز آموزش به پژوهشگران و
مطالعات براي مبنايي ازبتوانند بتوانند و داده قرار شان

مي ارائه را صحيحي نظري پايه كه مرجع روندنشريات دهند
كنند. چيانگ دريافت را مقاالت2010(3فعلي بررسي ) به

حوزه شده دادهچاپ پايگاه در الكترونيكي ،SSCIآموزش
سال است. يافته1967-2001هايطي هايپرداخته

نشان الكترونيكي آموزش در اخير اينميپژوهشي كه دهد
گسترش حال در آموزش است.چشمگيرنوع ي

پيشينه نشانهايمرور تحليلميپژوهش كه دهد
سا،ياستنادهم بررسي براي رايج و كارآمد علميروشي ختار

ازهايحوزه آموزش حوزه تاكنون و است گوناگون علمي
بررسي روش اين با استنشددور پژوهشبنابراين؛ه اين در

است. شده پرداخته مهم اين به
پرسش اساس، همين شرحبر اين به پژوهش اين اصلي

است:

1. Internet of Things
2. Zancanaro
3. Chiang

اساس بر دور از آموزش مطالعات حوزه فكري ساختار
هم چگوتحليل است؟استنادي نه

آموزش)الف مطالعات حوزه پژوهشگران فراواني توزيع
هم و دريافتي استنادهاي اساس بر دور چگونهاز استنادي

است؟
يمراتبسلسلهيبندخوشهبهمربوطجينتا)ب

بهدورازآموزشمطالعاتحوزهدرمؤلفانياستنادهم
است؟منجرييهاخوشهچهيريگشكل شده
پموضوع)ج و وها ايجاد در تاثيرگذار ژوهشگران
خوشهگيرشكل از هريك دوري از آموزش مطالعات هاي

كدامند؟

شناسيروش
گردآوري شيوه نظر از و كاربردي هدف منظر از تحقيق اين

استهاداده تحليلپيمايشي فن با انجاماستنادهمو هشدي
موضوع با كه است مداركي همه پژوهش است. جامعه

از دورآموزش زماني،راه بازه در،2016تا1985در
پايگاههايمجله در شده بهنمايه ساينس آو وب اطالعاتي

رسيده دادهاند. نمونهچاپ استخراج دوم مرحله در باهاگيري
برادفورد سوم يك قاعده از براياستفاده و شد انجام

داده گرديد:هااستخراج استفاده زير جستجوي راهبرد از
TS=("distan* educ*") OR TS=("distan* learn*")
OR TS=("distan* teach*") OR TS=("e-
learning") OR TS=("elearning") OR
TS=("electronic learning") OR TS=("virtual
learning") OR TS=("virtual education") OR
TS=("distributed learn*") OR TS=("online
learning") OR TS=("online education") OR
TS=("Multimedia education") OR TS=(" Web
network education")

تحليل انجام منظور مطالعاتاستنادهمبه حوزه ي
دور، راه از رفرنسآموزش كلية مقاالتابتدا در موجود هاي

بيشترين؛شداستخراج كه افرادي و آثار از دسته آن سپس
كر دريافت را همچنينشدندشناساييبودند،دهاستناد و

استناد مورد يكديگر با همزمان طور به كساني چه آثار اينكه
گرفته طريقهباستقرار آمد. بدين توانستيمدست

و دريافتي استنادات تعداد اساس بر را حوزه اين پژوهشگران
كنيم.استنادهمميزان شناسايي ي



علمي112 (پياپي–فصلنامه چهارم شماره ششم، سال مجازي، و آموزشگاهي يادگيري در پژوهش بهار24پژوهشي، ،(1398

خوشه شناسايي منظور دربه موجود موضوعي هاي
دور از آموزش گرفتهمطالعات تصميم بايد بعد مرحلة در

آمي چه كه همستانهشد تحليل براي انتخاباي استنادي
شكل براي كه است اين آستانه ايجاد از گيريشود. منظور

فراوانيِهاخوشه تعداد چه از نماييم مشخص بايد
مطالعههم بايد را باال به دركنيم؛استنادي ديگر، عبارت به

به تأثيرگذار نويسندگان از مناسبي تعداد بايد قسمت اين
شمو هممنظور تحليل در مشخصل ند. شدمياستنادي

شد خواهد استفاده برادفورد م سو يك قانون از منظور ؛بدين
شناسايي آستانه برش از پس كه پژوهشگراني براي سپس،

بعدمي مرحلة در و شد طراحي مربعي ماتريس يك شوند،
ماتريس همبستگياين ماتريس مرحلهتبديلبه در شد. و

ا استفاده با بهبعد مربوط مراحل اس.پي.اس.اس ز
دندروگرامبندخوشه نمودار و شد انجام مراتبي سلسله ي

تحليل سپسحاصله نويسندگيگرديد؛ هم ماتريس ،ايجاد
ب ماتريس پيدااين تغيير همبستگي ماتريس برايكره و د

داده تحليل و خوشههاتجزيه تحليل روش سلسلهاز اي
ف مربع و وارد روش با اقليدوسيمراتبي شد.1اصله استفاده

پژوهشيافته هاي
شدههينمادورراهازآموزشمطالعاتةحوزيعلمداتيتول
فاصلي.اس.آيآياستنادگاهيپادر در 1985يهاسالةكه

سال 31607مجموعدر،شدهاستخراجيالديم2016تا
20539مقاله،10722تعدادنياازكهشديابيبازركورد
.شديمشاملرايمرورمقاله346وشياهممقاله

جدولطورهمان در مي1كه توليدات،شودمشاهده
دور راه از آموزش مطالعات حوزة تقسيمات،علمي اساس بر

باآمجغرافيايي است. آمريكا (6781ده درصد) 45/21ركورد
زياد نسبت به اختالف با انگليس و چين نخست، جايگاه در

1. Squared Euclidean Distance

دورراهازآموزشمطالعاتةحوزبرترسندگانينو.2جدول
يافتيدرياستنادهامجموعاساسبر

پژوهشگررتبه استنادنام مقالهتعداد تعداد
1Liaw SS72713
2Kinshuk58146
3Shea P55218
4Ventura S53211
5Tsai CC52228
6Ebner M52118
7Huang HM50912
8Chen NS50533
9Chen CM48531

10Bidjerano T45313
11Hazan E42613
12Fernandez-Manjon B38432
13Lin FJ35328
14Graham CR35224
15Yao X35017
16So HJ34613
17He HB33517
18Minku LL33312
19De-Marcos L33017
20Huang YM32829
21Wang MJ32518
22Garcia E31511
23van der Schaar M31454
24Liu DR30212
25Tsai CW29739

راه.1جدول از آموزش مطالعات حوزة علمي توليدات
جهان در دور

درصدركوردتعدادكشورفيرد
678145/21آمريكا1
271358/8چين2
199832/6انگليس3
179266/5اسپانيا4
170940/5آلمان5
125396/3رماني6
124292/3استراليا7
120982/3تايوان8
115164/3كانادا9

103226/3ژاپن10
101822/3ايتاليا11
86072/2برزيل12
70422/2هند13
64102/2فرانسه14
61193/1تركيه15
60089/1يونان16
57983/1مالزي17
50760/1پرتغال18
48754/1هلند19
43738/1ايران20
جنوبي21 42735/1آفريقاي
جنوبي22 42434/1كره
35311/1اسكاتلند23
32402/1روسيه24
32302/1اتريش25
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جايگاهر1998و2713با در ترتيب به سومكورد و دوم هاي
دارند.  مجموعشايانقرار با ايران كه است ركورد437ذكر

مرتبط38/1( ركورد تعداد لحاظ از بيستم جايگاه درصد) در
دارد. قرار دور، راه از آموزش مطالعات حوزة با

اساس بر دور از آموزش مطالعات حوزه فكري ساختار
هم چگتحليل است؟استنادي ونه

آموزش) الف مطالعات حوزه پژوهشگران فراواني توزيع
هم و دريافتي استنادهاي اساس بر دور چگونهاز استنادي

است؟

داده تحليل و تعدادتجزيه براساس پژوهش هاي
جدول در دريافتي آ3استنادهاي هاياست. يافتهمده،

نشان كهميپژوهش حوزة»1لياو«دهد يپژوهشبا
با،»يكيالكترونتجارت«و»يكيالكترونآموزش«
پژوهشگر727مجموعريافتد پراستنادترين استناد،

مجموع لحاظ به دور راه از آموزش مطالعات حوزة
مي شمار به با»3شييا«و»2كينشاك«رود. استنادات هم

به نسبت مجموع»لياو«اختالف با ترتيب به و581،
جايگاه552 در دارند. سايراستناد قرار سوم و دوم هاي

به نيز تپژوهشگران و استنادات مجموع عدادهمراه
جدولمقاله در آنها آم2هاي است. داده، جدولده هاي

مي برنشان سزايي به تأثير پژوهشگران اين كه دهد
گذاشتهپژوهش دور راه از آموزش مطالعات حوزة اند. هاي

مينكته مشاهده جدول اين در كه وجوداي شود
كه است لياو مانند بهاندتوانستهپژوهشگراني مقاالت با

كم كنننسبت خود آن از را استنادات بيشترين اينكهد،
مي تأثيرپژوهش،دهدنشان آنها برهاي خوبي گذاري

است داشته خود .حوزه
جدولطورهمان،ياستنادهميهازوجنظراز در كه

زوجآم5 است، ةحوزدركه»4اييش- سونيگار«ده
نيشتريبدارند،تيالفعيكيالكترونيريادگييپژوهش

مطالعاتةحوزپژوهشگرانسطحدرراياستنادهم
يهادادهبهتوجهبانيهمچن. اندداشتهدورراهازآموزش
سونيگارپرتكرار،يِاستنادهمزوجيسنيبدر،3جدول

ب همه طورشوديمدهيدشترياز سي. به در زوج،زدهيكه
طرفيكي دادهنياز اختصاص خود به است. زوجرا
بهزين»سونيگار- 6وغيآربا«و»5سوان- سونيگار«

ودوميهاگاهيجا،ياستنادهم460و468بابيترت
.انددادهاختصاصخودبهراسوم

1. Liaw SS
2. Kinshuk
3. Shea P
4. Garrison D - Shea P
5. Swan K
6. Arbaugh J

فراواني. 3جدول هم30توزيع مطالعاتزوج حوزة استنادي
دور راه از آموزش

شوندهرتبه استناد همزوج استناديتعداد
1Garrison D - Shea P512
2Garrison D - Swan K468
3Arbaugh J - Garrison D460
4Davis F - Venkatesh V423
5Anderson T - Garrison D381
6Garrison D - Garrison D374
7Garrison D - Rourke L347
8Garrison D - Moore M338
9Pintrich P - Zimmerman B304

10Garrison D -Gunawardena C286
11Garrison D - Rovai A281
12Shea P - Swan K273
13Arbaugh J - Shea P273
14Ajzen I - Davis F257
15Garrison D - Richardson J235
16Arbaugh J - Swan K231
17Allen I - Garrison D221
18Bandura A - Pintrich P221
18Felder R - Graf S215
20Anderson T - Moore M213
21Garrison D - Graham C212
22Felder R - Kolb D209
23Lave J - Wenger E207
24Brusilovsky P - Felder R197
25Garrison D - Picciano A195
26Pintrich P - Schunk D192
27Ajzen I - Venkatesh V192
28Mayer R - Sweller J190
29Brusilovsky P -Brusilovsky P188
30Deci E - Ryan R182
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از.1شكل حاصل ياستنادهميبندخوشهدندروگرام
(ادامه) دور راه از آموزش مطالعات حوزة پژوهشگران

يمراتبسلسلهيبندخوشهبهمربوطجينتا)ب
بهدورازآموزشمطالعاتحوزهدرمؤلفانياستنادهم

است؟منجرييهاخوشهچهيريگشكل شده
وديمفنكاتواطالعاتدندروگرام،ينمودارهايبررس

ةحوزيفكرساختاروپژوهشگرانها،خوشهبارهدريجامع
با،پژوهشازسمتقنيادر. دهنديمارائه،مطالعهمورد
كهيپژوهشگر151اساسبر،يمربعسيماتربهتوجه

مربعواردروشبهاند،داشتهراياستنادهمنيشتريب و
آمد.يدسياقلةفاصل دست ازلحاصدندروگرامبه

مراتبيبندخوشه شكليسلسه آ1در استم، توجهكهده با
گستردگ هم،نموداريبه دنبال به تكه سه قالب آمدهدر

است.
استهمان مشخص دندروگرام نمودار در كه طور

پژوهش در دانش فكري آموزشساختار مطالعات حوزه هاي
است.  شده تشكيل اصلي خوشة هشت از دور راه از

براساسگرفتهشكليهاخوشهبهمربوطاطالعات.4جدول
دندروگرامنمودار

شماره
خوشه

تعداد
پژوهشگر

اصلي موضوع
اموضوعاخوشه خوشهيصلت

ماشيني19 يادگيري
ماشيني موتورهاي ماشيني، يادگيري

تئوري ماشيني، يادگيري هايالكتريكي،
شبكه بييادگيري، تقوهاي يتسيم،

مصنوعي هوش يادگيري،

218
يهارساختيز

آموزش
يكيالكترون

سيستم فناوري، اطالعاتي،پذيرش هاي
روشسرويس الكترونيكي، هايهاي

آموزش الكترونيك، تجارت تحقيق،
سازي شبكه الكترونيكي،

يالگوها320
اريسيريادگي

شبكه ماشيني، حسگريادگيري هاي
يادگ سيار، يادگيري فراگير،بيسيم، يري

يادگيري، در مصنوعي ارتباطاتهوش
الگوشناسيبيسيم،

49
يتكنولوژ

هوشويآموزش
يمصنوع

هوش اطالعات، علم آموزشي، تكنولوژي
الگوهاي پرورش، و آموزش در مصنوعي
آموزشي، مهندسي آموزش، و يادگيري

تجربي،داده يادگيري آموزشي، هاي
يادگيري محيط آموزشي، طراحي

يادگيريهوش علوم مند،
آموزشمتفرقه56 بازآموزي، انگيزشي، مديريت

انساني نيروي مديريت بزرگساالن،

617

يهايتئور
ويريادگي

يهامدل
دنيفهم

طبقه يادگيري آموزشي، بنديانگيزه
چشم آموزشي،شده(تاكسونومي)، انداز

يادگيري تئوري محاسباتي، هوش
ش اطالعات، اشتراك رايطاجتماعي،

يادگيري آموزشي، روانشناسي ، يادگيري
مدلچندرسانه فهميدناي، هاي

721
يفضادرآموزش

يمجاز

يادگيريتكنولوژي محيط يادگيري، هاي
كامپيوتر، با مشاركتي يادگيري مجازي،
در آموزش مجازي، مدرسه آموزش،
يادگيري، تمرين تكنولوژي، عصر

يادگيري، فضاي يادگيري،

857
يهاشرو

دورراهازآموزش

يادگيري، ارزيابي يادگيري، روشهاي
راه از آموزش بزرگسالي، در يادگيري

وب يادگيري2دور، الكترونيكي، آموزش ،
شبكه يادگيريآنالين، يادگيري، هاي

محيط يادگيريمشاركتي، هاي
موسسه يادگيري،الكترونيكي، هاي

آموزش تلفيقي، يادگيري آموزشي، تجربه
آنالينمد يريت
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شاملبزرگ خوشه كوچك50ترين و خوشهپژوهشگر ترين
دقيق6از است. اطالعات شده تشكيل دربارةپژوهشگر تر

خو از يك جدولشههر در مربوطه پژوهشگران و دهمآ4ها
است.

شكلموضوع)ج و ايجاد در تاثيرگذار پژوهشگران و گيريها
خوشه از كدامند؟هريك دور از آموزش مطالعات هاي

الزم مرحله اين در دندروگرام، نمودار طراحي از پس
عالقه نوعي به و آثار پژوهشگراناست مطالعاتي منديِ

هر در خوشهموجود از ويك شناسايي دقيق طور به ها
پژوهششومطالعه با و درد موجود پژوهشگران ساير هاي

مقايسه خوشه خوشهگردآن آن اصلي موضوع نهايت در و د
مشخص و خانوادگيشود؛تعيين نام و نام ابتدا منظور بدين

خوشه در موجود پژوهشگران از يك برخطيهر منابع در ها
اسكالر گوگل بهچون و جستجو آنها شخصي سايت وب و

پژوهشجمع آنانآوري شهاي جمع؛داقدام آثار آوريسپس
و بررسي خوشه هر در موجود پژوهشگران نفكيك به شده

مشخصگرديدمطالعه آنان موضوعي و كاري زمينة شود؛تا
در كه دارند وجود نيز پژوهشگراني است طبيعي البته

م در مطرح مباحث از دربسياري دستي گوناگون وضوعات
و دارند مشكلاينكار با را آنان موضوعي حوزه تعيين

مي مرحلهموجه اين مجزا،كند. در طور هايخوشه،به
حاصل دندروگرام از شده شود:ميبررسيتشكيل

ماشيني«1خوشه از»:يادگيري خوشه 9اين
كرامر همچون است. پژوهشگراني شده تشكيل ،1پژوهشگر

گ2ساتون وان گرفته3و جاي خوشه اين اند. حوزةدر
مطالعات از مختلفي موضوعات پژوهشگران اين پژوهشي

مي شامل را دور راه از همچونشود. حوزهآموزش هايي
يهايتئور،ينيماشيريادگي،يكيالكترينيماشيموتورها

هوشويريادگيتيتقوم،يسيبهايشبكه،يريادگي
اصليمصنوع تمركز كه يادگيريي بر پژوهشگران اين

مي كه است اسمماشيني اين به را خوشه اين توان
كرد. نامگذاري

:»يكيالكترونآموزشيهارساختيز«2خوشه
ازنيا تشك18خوشه استليپژوهشگر حضور،شده

1. Crammer K
2. Sutton R
3. Wang J

چون تأثيرگذاري همچنين»4لياو«پژوهشگر ،»5داويس«،
ندرسون« رگ«،»6اَ تو،»7روزنبِ حديكأبا يپژوهشيهاوزهبر

شاملآنان موضوعاتي هايسيستم،يفناوررشيپذ،
سرويساطال روشعاتي، الكترونيكي، ق،يتحقيهاهاي

وسازشبكه،يكيالكترونآموزشك،يالكترونتجارت ي
حوزه اين در ميموضوعاتي پژوهشي، زيرهاي برچسب توان

اطالقساخت خوشه اين به را الكترونيكي آموزش د. كرهاي
شكل در خوشه اين نويسندگان بين ارتباطي 2شبكه

است. شده داده نمايش
مي»: اريسيريادگييالگوها«3خوشه نظر رسدبه

از كه خوشه، اين اصلي شده20موضوع تشكيل پژوهشگر
باشد.  سيار يادگيري الگوهاي ساي«است، از»8ت يكي

دور راه از آموزش مطالعات حوزة پراستناد استپژوهشگران
مانند مختلفي دارد. موضوعات قرار خوشه اين در كه

ار،يسيريادگيم،يسيبگرحسيهاشبكه،ينيماشيريادگي
ارتباطات،يريادگيدريمصنوعهوشر،يفراگيريادگي

موضوعيالگوشناسوميسيب حوزة در يادگيري، ي
دارد.  قرار حوزه اين پژوهشگران

4. Liaw S
5. Davis F
6. Anderson J
7. Rosenberg M
8. Tsai C

هم.2شكل خوشهشبكه در مدارك 2استنادي
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ميآموزشيتكنولوژ«4خوشه هوش :»يصنوعو
شكلپژوهشگرنه نقشدر خوشه اين تكامل و گيري

وداشته خوشه در حاضر پژوهشگران در دقت اند. با
ميعالقه نشان آنان پژوهشي اصليمندي موضوع كه دهد
هوش،4خوشه و آموزشي تكنولوژي در مطرح مباحث همانا

است.  ي«مصنوعي و«،»1بروسيلووسكا و»2رومر
جمله»3شارپلس« پيراموناز كه هستند يتكنولوژافرادي

وآموزشدريمصنوعهوشاطالعات،علم،يآموزش
،يآموزشيمهندسآموزش،ويريادگييالگوهاپرورش،

وآموزيهاداده آموزشي طراحي تجربي، يادگيري شي،
كردههوشمنديريادگيطيمح پژوهشمطالعه و ايناند هاي

شكل در زيادي تأثير داشتهگيريپژوهشگران خوشه اين
است. 

از:»متفرقه«5خوشه خوشه تشكيل6اين پژوهشگر
نويسنده تعداد نظر است. از خوشه،شده كوچكترين،اين

است نمودار خوشهخوشه اين نويسندگان رويكه
مانند متفاوتي تركيبيروش«موضوعات پژوهش ،»هاي

متعارف«،»ارتباطات« ارزيابي«،»زبان و ،»سنجش
،»بزرگساالنآموزش«،»يبازآموز«،»يزشيانگتيريمد«
اين»يانسانيروينتيريمد« نويسندگان داشتند. از تمركز

مي نام»6اوليور«و»5هورتون«،»4جانسون«توانخوشه را
موارد بسياري پژوهشگران،برد. در اين مشترك نقطه

آثانمونه روي كه بود بررسي تحت بارهاي حوزة علمي
تنوع به نميتوجه موضوعات، يكزياد به را خوشه اين توان

محدود خاص متفرقهكرد؛حوزة خوشه اين نام بنابراين
شد. نامگذاري

يهايتئور«6خوشه يهامدلويريادگي
ريتأث6خوشهيريگشكلدرپژوهشگر17:»دنيفهم

همچونواندداشته پژوهشگراني وجود به توجه ،»7كيلر«با
ن«و»8باندورا« م»9درسوناَ نظر موضوعاترسديبه

1. Brusilovsky P
2. Romero C
3. Sharples M
4. Johnson R
5. Horton W
6. Oliver R
7. Keller J
8. Bandura A 
9. Anderson L

چشمي(تاكسونومشدهيبندطبقهيريادگي آموزش)، ،يانداز
محاسبات اشتراك،ياجتماعيريادگييتئور،يهوش

شرا حوزهدنيفهميهامدلويريادگيطياطالعات، هاي،
تأكيد و باشد حوزه اين پژوهشگران پژوهشي و عالقه مورد

تئوري روي آنها يابيشتر مدلهاي انواع و است.دگيري ها
مجازي«7خوشه فضاي در از»:آموزش خوشه اين

است. 21 شده تشكيل ت«،»10باراب«پژوهشگر 11پياگ«،
ل« خوشه»13جانسون«و»12دانيِ اين پژوهشگران جمله از

حوزه در كه پژوهشيهستند ،يمجازيريادگيطيمحهاي
،يجازممدرسهآموزش،وتر،يكامپبايمشاركتيريادگي

ويريادگي،يريادگينيتمر،يتكنولوژعصردرآموزش
پژوهشيريادگييفضا ادارياثر به توجه بهقيعالنيند. با

م يفضادرآموزشهمانا7ةخوشياصلموضوعرسدينظر
باشد. مجاز ي

دورروش«8خوشه راه از آموزش به:»هاي توجه با
خوشه از8بزرگي شده51كه تشكيل است. بهپژوهشگر

مي پژوهشنظر بر را تأثير بيشترين خوشه اين هايرسد
باشد. گذاشته دور راه از آموزش مطالعات بيشترينحوزة

دارند. زوجاستنادهمهايزوج قرار خوشه اين در هايي
برتريهم گاريسوناستنادي تعداد15شيا-14همچون با

گرفتهاستنادهم521 قرار خوشه اين در ينهمچناند.ي
مانند ديگري پژوهشگران ،»17آربايوغ«،»16بيگاس«وجود

سوان« برترين»18ا از كه خوشه اين هايزوجهايدر
نيزهم هستند دور راه از آموزش مطالعات حوزة استنادي

حوزة فكري ساختار در خوشه اين مباحث فراوان تأثير ن مبي
مطالعهاست. باشده،بررسي شناسايي، به يبررسوتوجه

خوشيمطالعاتيهاوزهح در موجود كه8ةپژوهشگران
از دريريادگي،يريادگييابيارز،يريادگيهايروشعبارتند

،يكيالكترونآموزش،2وبدور،راهازآموزش،يبزرگسال
ويمشاركتيريادگي،يريادگييهاشبكهن،يآناليريادگي

10. Barab S
11. Piaget J
12. Daniel J
13. Johnson
14. Garrison D 
15. Shea P
16. Biggas J
17. Arbaugh J
18. Swan K 
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يطيمح راهيهاروش«،يكيالكترونيريادگهاي از آموزش
ميموضوع»دور كه اختصاصخوشهنيابهتوانياست
حوزهمينظربه.داد بر را تأثير بيشترين خوشه اين رسد

خوشه اين باشد. در گذاشته دور راه از هايزوج،آموزش
برترهم (شكل،استنادي دارند پررنگي ).3حضور

هم.3شكل خوشهشبكه در مدارك 8استنادي

از استفاده با دور راه از آموزش حوزه علمي ساختار
ماتريسنم تشكيل از شد. پس ترسيم نيز راهبردي ودار

خوشه از هركدام خوشهبراي تراكم و مركزيت نمره و هاها

نمرات اين از استفاده با راهبردي نمودار و شد مشخص
شد.  ترسيم
مقدار8خوشه خوشه،464/28با و مركزيت 2بيشترين

مقدار دارند،7586/0با را تراكم بدا؛باالترين معناستاين ن
خوشه دربردارندهدورازراهآموزشيهاروشكه كه ر

كليدواژه ساير،هاستپرتكرارترين با ارتباط نفوذ، ازنظر

پيوند و كليدواژهموضوعات ساير ميان در بيشتريندهي، ها
شكل دارد. در را نشان3مركزيت افقي محور دهنده،

خوشه همبستگي (ميزان عموديمركزيت محور ها) و
خوشه) شانن هر دروني ارتباط توان (ميزان تراكم دهنده

است.
جدول راهبردي،5مطابق نمودار به توجه با و ،

وهاي(روش2و8هايخوشه دور راه از آموزش
نموداركيالكترونآموزشيهارساختيز يك بخش در ي) كه

گرفته باالقرار تراكم و مركزيت ايندارناند موضوعات د؛
دارند،عالهاخوشه محوري نقش اينكه بر توسعهوه خوش

هستند. خوشه در7و1هاينيز آموزش و ماشيني (يادگيري
مجازي) از مرتبهفضاي در حوزه، در تأثير و اهميت لحاظ

خوشهپايين به نسبت است. اين8و2هايتري گرفته قرار
نيستندخوشه محوري گرچه هستند. ؛ها، توسعه خوش اما
يا6و4،5هايخوشه نوظهور دوره هستند. زوالاين پذير
گرفته3خوشه قرار نمودار چهارم ربع مبيناست؛در امر اين

خوشه جزو خوشه اين كه است مطلب بودهاين محوري هاي
است. اما شده رها و نرسيده بلوغ به

به نگاهي خوشهبا كه راهبردي سومنمودار ربع هاي
خوشه موضوعاتميهستند،6و4،5هاينمودار، توان

يافت. كليدواژه را دوره اين درنوظهور مصنوعي هوش هاي
آموزشي، مهندسي هوشمند،آموزش، يادگيري محيط

تاكسونومي، بازآموزي، انگيزشي، مديريت آموزشي، طراحي
چندرسانه محاسباتي، وايهوش اطالعات اشتراك ها،

معمدل بدان اين مفاهيم فهميدن اينهاي كه ناست
دورمانده پژوهشگران توجه از بهموضوعات، و كافياند قدر

است.  نشده پژوهش آنها درباره

مركز.5جدول و خوشهتراكم بهيت ازدستهاي آمده
هم استناديتحليل

تراكم رتبه مركزيت خوشه شماره
0,5875 4,112 1
0,7586 12,137 2
0,2919 10,217 3
0,3145 2,201 4
0,1738 2,085 5
0,3417 5,126 6
0,4468 8,49 7
0,5926 28,446 8

دور.3شكل ازراه آموزش حوزه راهبردي نمودار
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بحثنتيجه و گيري
مييافته نشان پژوهش توصيفي بخش درهاي كه دهد
اخيرسال حوزة،هاي علمي توليدات تصاعدي رشد با

بوده مواجه دور راه از آموزش د؛ايممطالعات كه طوري ربه
سال،2016-2015سالهاي به نسبت درصدي ده هايرشد

مي2013-2014 نشان اين و است آموزشداشته كه دهد
دانشگاه و نيست مكان و فضا به محدود حال زمان هايدر

يافته توسعه داكشورهاي مانند آمريكااي كاليفرنياي نشگاه
باره، اين دارددر قرار آموزش نوع اين صدر ك؛در طوري هبه

با و21معادل،ركورد6781آمريكا علمي توليدات از درصد
با كاليفرنيا دانشگاه مقدار اين خود384از آن از را ركورد

حوزه اين در علمي توليدات لحاظ از است. ايران در،كرده
ندارد قرار خوبي دانشگاه؛جايگاه از ميان اين كشور،در هاي

توليد بيشترين اسالمي آزاد كردهدانشگاه خود آن از را ات
رتبهواست مي30در نشان اين و دارد قرار دردنيا كه دهد
درخشيده،كل خوب دنيا سطح در اسالمي آزاد دانشگاه

است.
پژوهش استنادي ازتحليل آموزش مطالعات حوزة هاي

كه داد نشان دور مجموع»لياو«راه دريافت استناد،727با
حوزة پژوهشگر بهپراستنادترين دور راه از آموزش مطالعات

مي شمار به استنادات مجموع و»1كينشاك«رود. لحاظ
به»شيي« نسبت اختالف با مجموع»لياو«هم با ترتيب به ،

جايگاه552و581 در دارنداستناد قرار سوم و دوم كههاي
همچون پژوهشگراني ميان اين سچار«در ا در نظر»2وان از

ج در مقاالت داردتعداد قرار باالتري نتوانسته؛ايگاه ولي
كند كسب زيادي بررسياستنادات البته بيشتر؛ هاي

دارندكنندهبيان وجود نيز ديگري پژوهشگران كه است آن
مقاله با توانستهكه اندك راهاي زيادي استنادهاي اند

مانندكنندريافت پژوهشگراني نتورا«د؛ و»هيانگ«،»وِ
رانو« ا»بيدجِ جملهاز زوجاند. همچنينين نظر هاياز

زوجاستنادهم هم»3شييا-گاريسون«ي، استناديبيشترين
مطا حوزة پژوهشگران سطح در دوررا راه از آموزش لعات

هماندداشته زوج سي بين در ازو گاريسون پرتكرار، استناديِ
مي ديده بيشتر نويسندگان در؛شودديگر كه طوري به

1. Kinshuk
2. Van Der Schaar M
3. Garrison D - Shea P

ي زوج، است. سيزده داده اختصاص خود به را طرفين از كي
به»گاريسون-5آربايوغ«و»4سوان- گاريسون«زوج نيز

با جايگاهاستنادهم460و468ترتيب راي، سوم و دوم هاي
داده اختصاص خود اند.به

خوشه از تحليلاستفاده در مراتبي سلسله بندي
راهم از آموزش مطالعات حوزة پژوهشگران بهاستنادي دور ه

موضوعات با موضوعي خوشة هشت يادگيري«شناسايي
الكترونيكيزيرساخت«،»ماشيني آموزش الگوهاي«،»هاي

سيار مصنوعي«،»يادگيري هوش و آموزشي ،»تكنولوژي
مدلتئوري«،»متفرقه« و يادگيري فهميدنهاي ،»هاي
مجازي« فضاي در راهروش«و»آموزش از آموزش هاي

(روشدشمنجر»دور هشت شماره خوشة بين، اين هاي. در
شامل خوشه بزرگترين عنوان دور) به راه از 51آموزش

خوشة و كوچك»متفرقه«پژوهشگر عنوان خوشهبه ترين
بر نظير6مشتمل بود. پژوهشگراني پژوهشگر

خوشه»شييا«و»آندرسون«،»ژائو«،»ريچاردسون« در
دورروش« راه از آموزش د»هاي ميقرار نظر به و رسدارند

شكل در زيادي تأثير خوشه دانشاين فكري ساختار گيري
پژوهش داشتهدر دور راه از آموزش مطالعات حوزة هاي

خوشه به توجه با و كلي طور براست. به گرفته شكل هاي
هم تحليل مؤلفاناساس مي،استنادي نظر رسدبه

رايجاصلي و پژوهشترين در موضوع حوزههايترين اين
الكترونيكي«همانا ازباشد»يادگيري بسياري توجه كه

را تأثيرگذار استجلبخودبهپژوهشگران اينكرده كه
تساي پژوهش نتايج با ن6نتايج ش چيانگ7، ) 2013(8و

موضوعي زمينة به كه داد نشان آنها است. نتايج همسو
الكترونيكي« مدار»يادگيري و مربيان محققان، سوي ساز

است. نتايج شده موضوعات، ساير به نسبت بيشتري توجه
خوشه كه داد نشان همچنين يهايتئورهايپژوهش

هوشدنيفهميهامدلويريادگي و آموزشي تكنولوژي و
حوزه از پژوهشهايمصنوعي در راههاينوظهور از آموزش

سمتهستدور به را حوزه اين پژوهشگران توجه بايد كه ند
جلب الويتكننخود و پژوهش اجراي سياستگذاري و هايد

4. Swan K
5. Arbaugh J
6. Tsai
7. Shen
8. Chiang
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حوزه اين سمت به را خود د. همچنيندهنسوقهاپژوهشي
حوزه از رسيدهبرخي بلوغ به پژوهشي وهاي اند

حوزهسرمايه اين در وگذاري نيست منطقي پژوهشي هاي
بيرون آنها دل از خاصي نوآوري و بود خواهد تكراري

آمد. نخواهد

پژوهشپيشنهادهاي
كميتهشوميپيشنهاد ايرانريزيبرنامهد دور راه از آموزش

حوزهوآموزشيهايفعاليتگسترشبراي اين پژوهشي

اينبارهدر نتايج از حوزه، تغييرات آخرين و مهم موضوعات
گيرد.  بهره پژوهش

برنامهشوميپيشنهاد و سياستگذاران حوزهد ريزان
ايرا دور را از آموزش رويپژوهشي را خود برنامه ن

متمركزهايحوزه پژوهش اين در شده شناسايي نوظهور
هزينهكنن صرف و كاري دوباره از تا وشوجلوگيريهاد د

بشكافند. را دانش مرزهاي بتوانند
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