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زمینه و هدف :هدف از پژوهش حاضررر ،ارائه دیدی جامع از وض ر یت جاری پژوهش ها در حوزه یادگیری و کالس درس م کوس اسررت .ملال ه
حاضرر کوشرشری از نوع علم سرنجی به منظور اسرتررا و تحلیل شربکه های کتابشرناختی در این حوزه اسرت که بر اسراس نمایه های اسرتنادی علوم
( )ISIانجام گرفتهاست.
روش پژوهش :بدین منظور با اسرررتهاده از تکنیک جسرررتجوی نظامند ،مجموعه تولیدات علمی نمایه شرررده در زمینه یادگیری و کالس درس
م کوس بین سرالهای  1990تا  2018از پایگاه اطالعاتی وب آو سراینس ( 3259رکورد) اسرتررا شرد .به منظور تحلیل شربکه های کتابشرناختی و با
اسرتهاده از تکنیک متن کاوی دادهها وارد نرم افزار  VOSviewerگردید .تکنیک متن کاوی بر روی کلمات کلیدی ،عناوین و چکیده مقاالت به
منظور شبکه گرافهای علمی پیاده سازی شد.
یافته ها :تحلیل ها در خصرو مجموعه تولیدات علمی منتشرر شرده به تهکیک سرال ،دانشرگاهها و موسرسرات آموزع عالی پرکار و کشرورها در
جداولی نشران داده شرد .تکنیک شربکه های کتابشرناختی بر روی کشرورها و دانشرگاههای پرکار به منظور شرناسرایی میزان همکاری آنها در تولید علم
در این حوزه پیاده گردید .همچنین بررسی تولیدات علمی با کیهیت از طریق میزان ارجاعات ،از جمله یافته های این پژوهش بود.
نتیجه گیری :حوزه یادگیری م کوس از حوزههای جدید آموزشری اسرت که ارتبا آن با خیلی از موضروعات دیگر بررسری نشرده و همچنین اب اد
مرتلف آن از نظر پژوهشی به اشباع کافی نرسیده است و جای واکاوی عمیق دارد.
کلیدواژهها :یادگیری م کوس ،شبکه های کتاب شناختی ،علم سنجی ،متن کاوری ،شبکه گراف های علمی
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Abstract
Aim: The purpose is to provide a comprehensive overview of the current state of research in the field of flipped
learning and classroom. It is a science metrics attempt to extract and analyze bibliographic networks based on the
international scientific indexing (ISI)
Methodology: Systematic search technique was applied: A set of scientific productions indexed in the field of
flipped learning and classroom between 1990 and 2018 extracted from the Web of Science Database (3259 records). VOS viewer software was used to analyze bibliographic networks using data mining technique. Text mining
techniques were implemented on keywords, titles, and abstracts in order to network scientific graphs.
Findings: Analyzes of published scientific product collections by year, Universities and institutions of higher
education and countries are revealed in tables. Bibliographic networking techniques have been applied to countries and Universities to identify the extent of their contribution to science production. The findings of this study
were also used to evaluate the quality of scientific output through the number of citations.
Conclusion: Flipped learning is a new educational topic which its significance to other subjects has not been
explored nor its various dimensions have been sufficiently and effectively researched.
Keywords: Flipped Learning, Text-mining, Bibliometric Networks, Scient Metrics, Scientific Graphs Network.
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تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری م کوس
مقدمه
در قرن بیستویک و با روندهای رو به رشد گسترع فناوری ،استهاده

آن ها باید در خانه یا فضایی به غیر از کالس درس ،به صورت انهرادی

روز افزون از تکنولوژی و تلهیق آن در یادگیری هر روز شاهد بروز نوآوری

محتوای آمو زشی مورد نظر را با دیدن فیلم یا آزمایش ،فایل متنی و

ها هستیم و با وجود این فناوری های جدید دیگر نمیتوان با رویکردهای

صوتی یا سایر مواد یادگیری که اختیار آن ها قرار داده بیاموزند و در

سنتی به آموزع نگریست و به تربیت آنان پرداخت (سرمدی و م صومی

کالس حاضر شوند .در این روس کالس درس محلی برای رفع اشکال

فرد .)2018 ،یکی از آخرین نوآوری هایی که امروزه ملرح شده یادگیری

و گهتگو در باره دانستهها و نادانسته هاست .مرور درس ،پرسش و پاسخ

م کوس 1و کالس درس م کوس است .آموزع به روع م کوس،

و حل تمرین از جمله اتهاقاتی هستند که در کالس درس رخ میدهند.

رویکردی نسبتا جدیدی در دنیاست (اوفالهرتی و فیلیپس .)2015، 2این

ف الیتهاییی که قرار است در خانه اتهاق بیافتد جایگزین تدریس در

رویکرد زیرشاخه ای از یادگیری ترکیبی است .موسوی ،رضوی و رحیمی

کالس درس می شود و از این رو به این روع آموزشی ،روع آموزع

دوست ( )1397به طور ساده یادگیری ترکیبی را ترکیب یادگیری برخط

م کوس می گویند (گذاری ،علاران .)2016،به عبارتی در این روع

و آموزع چهره به چهره ت ریف کردهاند .در توضیح روع یادگیری

تدریس جای تدریس کالسی و تکالیف ب د از کالس جا به جا میشود

م کوس میتوان گهت در این روع م لم محتوایی که قرار است در یک

(مومنی راد و پورجمشیدی .)1397 ،تصویر زیر (تصویر  )1میتواند گویای

جلسه به فراگیران آموزع دهد ،پیش تر در اختیار آن ها قرار میدهد.

این ت ریف باشد.

(دریافت سخنرانی)

 -1درون کالس

(تکالیف خانگی انفرادی)

 -2بعد از کالس

سخنرانی)

 -1قبل کالس (دریافت

های کالسی مشارکتی)

 -2درون کالس (فعالیت

مدل تدریس
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مدل تدریس وارونه

سنتی

تصویر  )1مدل تدریس وارونه در برابر مدل تدریس سنتی

یا یادگیری م کوس اصلالح نسبتاً جدیدی هستند ولی اصلالحاتی مثل

چیزی که باعث شده این رویکرد مجددا بر سر زبانها بیهتد دسترسی به

«کالس متهاوت» (خدابنده لو ،مهران و نیمه چی سالم  )2018،و

اطالعات و فضای مجازی است که امروزه این امکان را برای م لمان و

«کالس برعکس» (لگی و پلت )2000،3از قبل در ادبیات پژوهشی مورد

اساتید فراهم آوردهاست که بتوانند بدون دغدغه ملالب و محتوا را در

استهاده محققان قرار گرفتهاست .محققانی چون زاهای 4و همکاران

اختیار یادگیرندگان قرار داده و در کالس درس به رفع اشکال بپردازند.

آندرمان6

گزارعهای اخیر نشان میدهد که استهاده از رویکرد یادگیری م کوس

( )2017چنگ ،ریتزهاوتک و آنتونوک)2018( 5؛ سان ،ژی و

___________________________________
1

4

2

5

- Flipped Learning
- O'Flaherty & Phillips
3
- Lage & Platt

- Zhai
- Chen, K, Monrouxe, Jenq, Chang,Chang& Chai
6
- Sun, Xie & Anderman
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مروری بر ادبیات پژوهشی نشان میدهد که اگرچه کالس درس م کوس

( )2018م تقدند راهبرد یادگیری م کوس راهبرد جدیدی نیست ولی آن

خدابنده لو و همکاران
رویکردی است که استهاده از آن روزبروز درحال افزایش است .ب نوان

دهد ،هنوز در این حوزه انجام نشده است .لذا محققان درصدد هستند به

مثال مرکز آموزع دیجیتال گزارع میدهند که  27درصد اعضای هیات

منظور ارائه یک دید جامع نسبت به تحقیقات انجام شده در حوزه

علمی موسسات آموزع عالی در آمریکا در حال استهاده از رویکرد

یادگیری و کالس درس م کوس یک پژوهش از نوع کتابشناختی انجام

یادگیری م کوس هستند (کارابلوت 1و همکاران )2018 ،محققان دالیل

دهند .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی پژوهشهای سه دهه

مت ددی را برای استهاده از یادگیری م کوس بیان کرده ند .ب نوان مثال

اخیر در این حوزه خواهد بود.

کارابلوت و همکاران ( )2018افزایش ت امل بین یادگیرندگان ،و افرادی

بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهشی نشان میدهد تاکنون ملال ه جام ی

مثل جانسون 2و همکاران ( )2014درگیری آموزشی عمیق و اوفالهرتی

از نوع علم سنجی و با استهاده از تکنیک های جدیدی چون متن کاوی

و فیلیپس ( )2015هو و لو ( )2018افزایش یادگیری عمیق دانشجویان

و شبکه های کتابشناختی به منظور بررسی همه جانبه موضوع در ایران

را از مزایای این نوع از آموزع بیان کردهاند .این شیوه آموزشی به دنبال

و جهان انجام نشده است .لذا پژوهش حاضر با هدف ،ارایه یک دید کلی

پاسخ به این سوال ملرح شده است که چگونه میتوان زمان بیشتری از

و جامع از وض یت جاری پژوهش ها درحوزه یادگیری و کالس درس

داد.

م کوس با استهاده از تکنیک های جدید است .این ملال ه در صدد است

برگمن و سامس )2014( 3در پاسخ به این سوال که زمان برگزاری کالس

با استهاده از تکنیک جستجوی سیستماتیک ،مجموعه تولیدات علمی

به شیوه م کوس چه زمانی است؟ می گویند برخی آموزع و تجربه های

نمایه شده در زمینه یادگیری و کالس درس م کوس بین سالهای

مستقیم کلی فرصت های فوق ال اده یادگیری هستند که فراگیران باید

 1990تا  2018را از پایگاه اطالعاتی  Web of Scienceاستررا و

خودشان تجربه کنند.

با استهاده از تکنیک شبکه های کتابشناختی مورد بررسی و ملال ه قرار

برگمن و سامس ( )2014یکی از راه های اجرای مللوب کالس م کوس

دهد.

کالس درس را به ت امالت رو در رو و گهتگوهای موثر اختصا

را ایجاد امکان انتراب های مت دد برای یادگیری یک مههوم مشرص
ذکر میکنند .از این امکان انتراب مت دد تحت عنوان« ترته انتراب»

این پژوهش درصدد پاسرگویی به سواالت زیر بوده است:

یاد می کند .ترته انتراب فرصتی است که به تهاوت های فردی در

 -1ت داد مقاالت منتشر شده در حوزه یادگیری م کوس از نظر فراوانی

یادگیری احترام می گذارد .یکی از دالیل گرایش به انجام آموزع

در چه وض یتی هستند؟

م کوس ،توجه هر چه بیشتر به مسئله کیهیت در آموزع است و حرکت

 -2همکاری کشورهای مرتلف با یکدیگر در تولید مقاله های مربو

از یادگیری طوطی وار به یادگیری م نادار است .اما سوال اصلی اینجا

به یادگیری م کوس به چه صورت است؟

باقی است مسئله کیهیت آیا در حوزه یادگیری م کوس اثبات شده است؟

 -3همکاری دانشگاهها و موسسات آموزع عالی با یکدیگر در تولید

این سوال محرک اصلی انجام این پژوهش بود .به بیان دیگر هدف اصلی

مقاالت مربوطه به یادگیری م کوس به چه صورت است؟

از انجام این پژوهش بررسی مجموعه ملال ات انجام شده در طی سالیان

 -4کلمات کلیدی استهاده شده در مقاالت توسط نویسندگان بیشتر

اخیر در حوزه یادگیری و کالس درس م کوس برای پاسخ به این سوال

چه کلماتی هستند؟

که آیا این رویکرد مناسب برای آموزع است .به همین منظور بررسی

 -5عناوین و چکیده های تحقیقات انجام شده بیشتر حاوی چه

روندهای تحقیقاتی در این زمینه کمک خواهد کرد تا به این سوال اساسی

موضوعاتی است؟

پاسخ داده شود.

 -6میزان ارجاعات مقاالت تولید شده توسط کشورهای مرتلف در چه
وض یتی است؟

کالس درس نشان میدهد علیرغم اینکه پژوهشهای مروری زیادی در
این حوزه انجام شده ،ولی بیشتر آنها از نوع تحلیل محتوا بوده و محدود

چارچوب نظری پژوهش

به بررسی و مرور ت داد انگشت شماری از مقاالت هستند .پژوهشی جامع

در روع یادگیری م کوس م لم تمام محتوایی که قرار است در یک

که خیل عظیمی از پژوهش ها را به شیوه کتابشناختی مورد بررسی قرار

جلسه به فراگیران آموزع دهد ،پیش تر در اختیار آنان قرار میدهد .آن
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سواالت پژوهش

تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری م کوس

صوتی یا هر آنچه م لم برای یادگیری بهتر موضوع جلسه کالسی در

مروری نظامند بر  31ملال ه انجام شده در این زمینه است .یافته های

اختیار ان ها قرار داده بیاموزند و در کالس درس حاضر شوند (هیری،

پژوهش بیانگر این است که رویکرد کالس م کوس تأثیر مثبتی بر

چیلیر .)2013،1کالس درس مکانی برای گهتگو بر روی موضوعاتی است

یادگیری ،کاهش بار شناختی ،درگیر شدن ،دقت ،انگیزه ،نگرع و رضایت

آنها اطالعاتی دارند .رفع اشکال ،پرسش

از دوره و خودکارآمدی در آموزع عالی دارد و از مهم ترین چالش های

و پاسخ ،شرکت در بحثهای گروهی و حل تمرین از جمله اتهاقاتی هستند

کالس م کوس نیز به عدم آشنایی و سازگاری مناسب دانشجویان با

که در کالس درس رخ میدهند .ی نی دقیقاً ف الیت هایی که سابقاً و در

روع م کوس سازی ،افزایش بار کاری مدرسان و مشکالت یادگیری از

شیوه های سنتی در خانه انجام می شد هم اینک در کالس درس انجام

ویدئو بودند .کاویانی و دیگران ( )1396به شناسایی بازدههای آموزشی

میشود و از این روست که به این روع آموزشی ،روع یادگیری و یا

روع تدریس وارونه با استهاده از روع سنتز پژوهی پرداختند ،نتایج نشان

کالس درس م کوس می گویند .تا زمانی که کالس توسط یک م لم

داد کاربست روع تدریس وارونه در آموزع منجر به وقوع  119نوع

متکلم وحده اداره میشود آموزع م کوس و کالس م کوس برگزار

بازده آموزشی میشود که با توجه به دستهبندی کردن بازدهها در

نرواهد شد .به همین دلیل دانش آموز محوری یکی از اجزای اصلی

محورهای کلی این بازدهها شامل  7ب د در حیله-های زمانی ،ت امل،

یادگیری م کوس به شمار می رود .در این رویکرد ارائه مستقیم محتوا

مهارت فردی ،گروهی ،تحصیلی و تدریس میشد که بیشترین بازده

در کالس درس جایگزین ف الیتهایی دیگر برای بهبود و ت میق

آموزشی آن متوجه فرد بود .در پژوهشی دیگر حقانی و رضایی ()1394

یادگیری میشود (هو و لو .)2018،2در این روع م لم زمان بیشتری را

به بررسی روع تدریس وارونه به عنوان یک روع آموزع تربیتی

خواهد داشت تا به فراگیران آموزع دهد و هر کسی با توجه به سرعت

پرداختند .نتایج نشان داد ،کالس وارونه یک روع آموزشی است که

یادگیری خود به آموختن ملالب خواهد پرداخت .در این حوزه با توجه به

شامل دو برش آموزع مستقیم انهرادی بیرون از کالس و آموزع

جستجوی پژوهشگران حاضر در این مقاله از سال  1990به موضوع

گروهی درون کالس است .از مزایای آن به ت املی بودن و از م ایب آن

یادگیری م کوس پرداخته شده است .در این پژوهش س ی بر این است

به صرف تالع و زمان بیشتر از جانب استاد میتوان اشاره کرد.

چنگ8

با رویکردی علم سنجی اب اد مرتلف این موضوع که در رابله با آن

و همکاران ( )2018ظهور اصلالح یادگیری و کالس درس م کوس را

پژوهش صورت گرفتهاست ،مورد بررسی قرار گیرد.

به سال  2007نسبت میدهند و در عین حال عنوان میکنند که بصورت

پیشینه پژوهش

پراکنده ادبیات پژوهشی برخی اصلالحات نزدیک به این دو اصلالح در

برای بررسی پیشینه پژوهش پایگاه اطالعات داخل و خار از کشور مورد

ملال اتی نشان داده شده است .پژوهشگران م تقدند در کالس م کوس

جستجو قرار گرفت .بدین منظور با کلید واژه های مناسب در پایگاه های

تنها یادگیری فردی اتهاق نمی افتد بلکه با استهاده از انواع روع ها و

اطالعاتی اشپرینگر ،3گوگل اسکوالر ،4ساینس دایرکت ،5جان وایلی،

تکنیک ها میتوان انگیزه فراگیران ،مسئولیت پذیری ،یادگیری در حد

گیگالیپ 6و پروکوئست 7و همچنین پایگاه داده های داخل کشور از جمله

تسلط و حتی یادگیری سلح باال اتهاق میافتد (هلگیسن2015 ،9؛

نورمگز ،مگ ایران ،پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی ،ایران داک و

سوویت .)2014 ،10به همین دلیل برخی از محققان اذعان دارند که

پورتال جامع علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج جستجو به شرح

یادگیری م کوس میتواند منجر به افزایش ت امل بین استاد و فراگیر

زیر بود.

(ملین 11و همکاران ،)2016 ،ت میق یادگیری (پراشر ،)2015 ،12افزایش

که فراگیران قبالً در خصو

انگیزه (گذاری و علاران )2016 ،و افزایش درگیری آموزشی (ملین و

___________________________________
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محتوای آموزشی مورد نظر را با دیدن فیلم یا آزمایش ،فایل متنی و

نظامند کاربرد کالس م کوس در آموزع عالی پرداختهاند .این پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.24237418.1401.9.2.6.4

ها باید در خانه یا فضایی به غیر از کالس درس ،بصورت انهرادی

طوفانی نژاد ،هوشمند جا و کرمی ( )1398در ملال هی خود به مرور

خدابنده لو و همکاران

جای خود را بروبی در بین محققان ،اساتید و مدرسان باز کند.

منظور فراهم آوردن یک دید جامع در زمینه استهاده از این رویکرد در

نتایج برخی ملال ات مروری و فراتحلیل ها هم نشان میدهد که

آموزع عالی پرداختند .نتایج ملال ه نشان میدهد که شواهد فراوانی

یادگیری و کالس درس م کوس منجر به بهبود عملکرد شاگردان در

وجود دارد که نشان میدهد ب د از استهاده از رویکرد یادگیری م کوس

دروس و دوره های مرتلف از جمله پزشکی و مهندسی شده است

پیشرفت تحصیلی بهبود یافته و رضایت دانشجویان و حتی اساتید با این

(کارابولوت و همکاران2018 ،؛ چن و همکاران2018،؛ گیلیت 1و

رویکرد وجود دارد ،اما با این وجود محققان اذعان میکنند که کمبود

همکاران2018،؛ هو و لو2018،؛ چنگ و همکاران .)2018 ،ضمناً برآیند

شواهد قانع کننده ای مبنی بر این که آیا کالس درس م کوس در ایجاد

پژوهشهای مرتلف نشان میدهد که بلور کلی برداشت فراگیران

یادگیری مادام ال مر و دیگر مهارت های قرن بیست و یکم بویژه در دوره

نسبت به ف الیتهایی یاددهی یادگیری در محیط های یادگیری

های تحصیالت تکمیلی توانایی دارد یا نه؟ و این سوال همچنان

م کوس مثبت بوده است (اوفالهرتی و فیلیپس .)2015 ،فلسهه بوجود

پابرجاست .پیشنهاد میشود در این زمینه ملال اتی صورت گیرد.

آمدن یادگیری م کوس در این بوده است که به یادگیرندگانی که توانایی

کارابلوت و همکاران ( ،)2018با استهاده از مرور ملال اتی نظامند

نقش ف ال در سیستم یادگیری سنتی را ندارند کمک نماید .در روشهای

پژوهشهای انجام شده در زمینه یادگیری م کوس را در حوزه آموزع

سنتی دانشجویان با مشکالت مت ددی دست بگریبان هستند؛ مثالً

مهندسی با هدف بررسی روندها و موق یت جاری پژوهش در این زمینه

ساپیگتون ،کینزی و مونسایاک )2002( 2نشان دادند اگر چه دانشجویان

مورد واکاوی قرار دادند .آنها به دنبال فراهم آوردن راهنمای عملیاتی

نیاز دارند محیلی ت املی را تجربه کنند تا محیط خشک کالسی .به

برای استهاده افراد تاثیرگزار در حوزه آموزع مهندسی بودند و می

همین دلیل نقش عمده محیطهای یادگیری م کوس فراهم کردن یک

خواستند نشان دهند که آیا یادگیری و کالس درس م کوس نقشی در

محیط یاددهی یادگیری ف ال و ت املی است (کارابولت .)2018 ،برخی

یادگیری دانشجویان بازی می کند یا نه؟ به همین منظور مجموعه

پژوهش ها هم نشان میدهند که ف الیتهایی یادگیری م کوس منجر

پژوهشهای انجام شده در حوزه آموزع مهندسی را در بین سالهای

به استهاده از راهبردهای یادگیری ف ال شده و این امر نهایتاً فراگیران را

 2000تا  2015با استهاده از تحلیل سیستماتیک مورد ارزیابی قرار دادند.

در سلوح باالی شناختی از جمله تحلیل و ترکیب درگیر می کند

آنها نشان دادند که یادگیری م کوس در حوزه آموزع مهندسی به ویژه

(لنتو.)2016،3

در سالهای ب د از  2012بلوغ یافته است .چن و همکاران ( )2018با

اخیراً پژوهشهای مروری و بررسی ادبیات پژوهشی در حوزههای مرتلف

استهاده از تکنیک فراتحلیل و با جستجو در پایگاههای داده ای م تبر به

جای خود را باز نمودهاست و در ایران و کشورهای مرتلف به این امر

بررسی بروندادهای یادگیری م کوس در بین یادگیرندگان پرداختند .آنها

توجه شایانی میشود ب نوان مثال سرمدی و فدایی نژاد ( )2017پژوهشی

به همین منظور  56ملال ه تجربی و نیمه تجربی را با ت داد بیش از

با عنوان «مرور نظام مند پژوهشهای انجام شده در زمینه دانشگاه پیام

 9000آزمودنی مورد بررسی قرار دادند .ب د از تجزیه تحلیل های آماری

نور» با استهاده از ابزارهای جستجو در پایگاههای الکترونیکی انجام

نتایج نشان داد که بلور کلی رویکرد یادگیری م کوس بر عملکرد و

دادهاند .آنها در انتها نتیجه گرفته اند که اکثر پژوهشهای انجام شده در

بروندادهای یادگیرندگان تاثیر دارد .شبیه همین ملال ه را چن و همکاران

زمینه دانشگاه پیام نور دارای ساختارهای نگارشی ض یف و چارچوب های

( )2018به منظور بررسی تاثیر یادگیری م کوس بر برون دادهای

نظری نامشرصی هستند .انجام این قبیل پژوهش ها به منظور نشان

یادگیری دانشجویان انجام دادند .آنها نیز با استهاده از تکنیک فرا تحلیل

دادن یک چشم انداز کلی بسیار موثر هستند .در زمینه یادگیری م کوس

ت داد  55ملال ه را مورد ارزیابی قرار دادند .با بررسی اثر کلی یادگیری

نیز ما پژوهشهایی از این دست زیاد وجود دارد که در اینجا به برخی از

م کوس بر برون دادهای یادگیری شناختی فراگیران نسبت به کالس

آنها اشاره می کنیم.

سنتی ،محققان اثرات مثبت و م نی داری را پیدا کردند.

___________________________________
- Gillette
- Sappington, Kinsey & Munsayac
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روشن میشود که یادگیری م کوس در این مدت کوتاه توانسته است

محدود به بررسی پژوهشهای انجام شده در حوزه یادگیری م کوس به

] [ DOR: 20.1001.1.24237418.1401.9.2.6.4

همکاران ،)2016 ،در بین یادگیرندگان شود .با مراج ه به این ملال ات

اوفالهرتی و فیلیپس ( )2015با استهاده از تکنیک مرور کوتاه و بازبینی

تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری م کوس
پژوهشهای انجام شده داخل و خار بیشتر متمرکز بر ب دی خا

یادگیری و کالس م کوس بوده اند .برای مثال ملین و همکاران ()2016

ای که در حد فاصل سالهای  1990تا  2018در پایگاه داده ای نمایه

بر روی تأثیر این روع در افزایش ت امالت مدرس و یادگیرنده ،گذاری

شده اند ،تشکیل میدهد.

و علاران ( )2016بر روی تأثیر این روع بر روی انگیزه و پراشر ()2015

به منظور تحلیل داده ها و بازشناسی رابله ها و ت امالت متغیرهای

بر تأثیر این روع در عمق برشی به یادگیری ملال اتی انجام دادهاند.

مرتلف استهاده شده در پژوهش ها ،از شیوه تحلیل شبکههای

برخی پژوهش ها تحلیلی نظامند بر ملال ات انجام شده در حوزه یادگیری

کتابشناختی استهاده شد .منظور از تحلیل شبکههای کتابشناختی ،ملال ه

م کوس انجام دادهاند که میتوان به ملال ه طوفانی نژآد ،هوشمند جا و

ویژگی های متغیرهای مورد استهاده در پژوهشهای مورد نظر به منظور

کرمی ( ،)1398چن و همکاران ( )2018و کاویانی و دیگران ()1396

درک روابط و ت امالت بین آنهاست .امروزه تحلیل شبکههای

اشاره نمود .به طور کلی پژوهشهای انجام شده بیشتر به دنبال بررسی

کتابشناختی به منظور بررسی روندهای تحقیقاتی در حوزههای مرتلف

اثربرشی این روع آموزع در کنار دیگر روع های آموزشی و تأثیری

علوم استهاده میشود (خدابنده لو و همکاران .)2018 ،امروزه برای

که بر دیگر متغیرهای حاضر در حوزه آموزع و یادگیری بوده اند و

جام یت تحلیل ها و برای انجام تحلیل های شبکههای کتابشناختی و

پژوهشی که نگاهی علم سنجی به ملال ات انجام شده در این حوزه

تولید گراف های علمی از نرم افزار های مرتلهی استهاده میشود .در

داشته باشد ،یافت نشد.

تحلیل یافته های این پژوهش از یکی م روفترین نرم افزارهای تحلیل

روش شناسی پژوهش

شبکههای کتابشناختی باعنوان ویس ویور برای بررسی و آنالیز داده ها

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای متن کاوی است .هدف اصلی این نوع

استهاده شد.این نرم افزار در هلند توس ه داده شده و به منظور تحلیل و

پژوهش ها ،بررسی و ارزیابی پژوهشهای انجام شده در حوزه ای خا

بررسی پایگاههای اطالعاتی مثل اسکپوس 3و وب اف ساینس بسیار

به منظور دریافت و استررا یافته های جدید است .این ملال ه به

مناسب است .در این نرم افزار که با استهاده از متن کاوی کار می کند

پژوهشهای مرتلف انجام شده در زمینه آموزع م کوس و کالس

اطالعات کتابشناختی مقاالت پس از استررا 0از پایگاه داده ایی (مثالً

م کوس طی  27سال اخیر ( 1990تا  )2018که در پایگاه داده  ISIنمایه

وب او ساینس) اطالعات در فایلهای محتوایی ذخیره شده و به نرم افزار

شده اند ،پرداخته است .این پژوهش با استهاده از تکنیک های مرتلف

وارد میشود .نرم افزار که براساس متن کاوی ف الیت می کند تمام متن

تحلیل کتابشناختی ،شبکه های گراف علمی ،و تحلیل ساختار متن یا

های موجود در عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی بررسی می کند و نتایج

متن کاوی انجام گردیده است .با توجه به ماهیت موضوع ،نوع روع

را بصورت گراف های شبکه ایی ارائه میدهد.

میتواند در زمره پژوهشهای تحلیل محتوا به شمار آید .از آنجایی که با

یافته ها

مجموعه بسیار بزرگی از داده و اطالعات سروکار داریم ،نوع پژوهش

سوال اول پژوهش :تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه

میتواند ،داده کاوی نیز قلمداد گردد.

یادگیری معکوس از نظر فراوانی در چه وضعیتی هستند؟

به همین منظور ،داده ها و اطالعات مقاالتی که در پایگاه استنادی وب

در گام اول این پژوهش ،محققان به دنبال بررسی روند زمانی

اف ساینس 1در طی سالهای  1990تا  2018نمایه شده اند جمع آوری

پژوهشهای انجام شده در طی سه دهه اخیر در حوزه یادگیری و کالس

کالس م کوس) 2در تاریخ یک بهمن  1397انجام شد .ب د از جستجو و

سه دهه ،چه ت داد مقاله در این حوزه منتشر شده است .بررسی

مرتبط به حوزه علوم

پژوهشهای انجام شده طی سالهای اخیر ،در جدول زیر نمایش داده

پایش اولیه مقاالت ،رکوردهایی که به طور خا

تربیتی و آموزع بودند جدا شدند .ب د از جدا کردن مقاالت خار از حوزه،

شده است.

نهایتاً ت داد  3259رکورد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل عمیق قرار

___________________________________
- Web of Science
- Flipped Learning, Flipped Classroom

1

- Scopus

3

2
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شدند .جستجو در پایگاه داده  ISIبا کلمات کلیدی (یادگیری م کوس،

درس م کوس بودند .به عبارت دیگر در این گام روشن شد که طی این

] [ Downloaded from hii.khu.ac.ir on 2023-01-10

از

گرفت .به عبارت دیگر حجم نمونه در این پژوهش را ت داد  3259مقاله

خدابنده لو و همکاران
جدول  :1مقاالت منتشره شده در حوزه یادگیری معکوس به تفکیک سال

2018

548

16.81

2004

9

0.27

2017

883

27.10

2003

8

0.24

2016

730

22.40

2002

7

0.21

2015

538

16.51

2001

7

0.21

2014

232

7.12

2000

6

0.18

2013

108

3.31

1999

7

0.21

2012

37

1.13

1998

4

0.12

2011

24

0.73

1997

4

0.12

2010

22

0.63

1996

4

0.12

2009

15

0.43

1995

4

0.15

2008

16

0.49

1994

4

0.12

2007

12

0.37

1993

3

0.09

2006

7

0.21

1992

3

0.09

2005

7

0.21

1991

4

0.12

است که با ت داد  )27.10%( 883مقاله در حوزه یادگیری م کوس و

به ترتیب به  2014 ،2015 ،2018 ،2016 ،2017و  2013بر می گردد.

کالس درس م کوس در مجالت م تبر بین المللی به چاپ رسیده است.

جدول شماره  2ت داد  7دانشگاه و موسسات آموزع عالی برتر از سراسر

آمارها نشان میدهد در سال  1992-1993تنها  3مقاله در این حوزه در

جهان به همراه ت داد کل مقاالت چاپ شده و همچنین کشوری که

پایگاه داده ای ای اس ای نمایه شده که با توجه به اینکه در آن سالها

دانشگاه مربوطه به آن جا ت لق دارد را طی سه دهه اخیر در حوزه

هنوز آموزع سنتی پررنگ بوده و توجه چندانی به یادگیری م کوس

یادگیری م کوس و کالس درس م کوس را نشان میدهد.

نشده بود ،که این امر طبی ی به نظر می رسد .نکته قابل توجه که در

جدول  .2دانشگاهها و موسسات آموزع عالی با بیشترین ت داد مقاله

نمودار مشاهده میشود ،رشد چند درصدی و هم تهاوت محسوس از سال

دانشگاه

 2013تا کنون است ،که ت داد چاپ مقاالت ای اس ای در خصو

پرلری ترکرنریررک

یادگیری م کوس افزایش قابل توجه ای داشتهاست .همچنین براساس
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کشور
اسپانیا

فراوانی
26

%
80
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همانلور که مشاهده میکنید بیشترین فراوانی مربو به سال 2017

جدول فوق بیشترین فراوانی مقاالت چاپ شده در نشریات م تبر علمی
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سال

فراوانی

درصد

سال

فراوانی

درصد

تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری م کوس
کررارونرریررالی
شمالی

امریکا

25

سوال دوم پژوهش :همکاری کشورهای مختلف با یکدیگر

77

در تولید مقاله های مربوط به یادگیری معکوس به چه

بوهای

چین

20

61

صورت است؟

میشیگان

امریکا

20

61

به منظور تجزیه و تحلیل عمیق تر داده ها و کشف روابط و ت امل بین

هاروارد

امریکا

18

55

شد .در وهله اول محققان در پی آن بودند تا نشان دهد که کشورهای

ایالت اوهایی

امریکا

18

55

مرتلهی که در تولید علم در این حوزه ف ال هستند چه مقدار با هم

متغیرها ،از یکی از نرم افزارهای تحلیل شبکههای کتابشناختی استهاده

مشارکت دارند؟ شکل زیر میزان همکاری کشورهای مرتلف با یکدیگر

همانلور که مشاهده میکنید دانشگاه پلی تکنیک والنسیا در کشور اسپانیا

در زمینه انجام پژوهش ها و نگارع مقاالت را نشان میدهد .همانلور

با  26مقاله ( )%0.8و سپس دانشگاههای کارولینای شمالی آمریکا و

که مشاهده میکنید ،کشور آمریکا باالترین همکاری و بیشترین تولید

بوهایی چین به ترتیب با ت داد  26رکورد ( )%0.77و )%0.61( 20رکورد

علم را در این حوزه نسبت به سایرکشورها داشته و محققین این کشور با

علمی ،در باالترین رتبه قرار دارند .نکته جالب توجه حضور  5دانشگاه از

کشورهای چین ،اسپانیا ،کره جنوبی ،کانادا ،انگلستان ،المان ،ترکیه،

کشور امریکا در بین  7دانشگاهی است که بیشترین مقاله را در حوزه

مالزی و نروژ بیشترین مشارکت را داشتهاند.

یادگیری م کوس منتشر نموده اند .طوفانی نژاد ،هوشمند جا و کرمی

همچنین از نکات جالب توجه در شکل یک میتوان به ف الیت های

( )1398نیز در مرور نظامندی که بر ملال ات انجام شده در حوزه

درخور توجه کشورهای چین و تایوان ،ترکیه ،مالزی اشاره کرد .محققان

یادگیری م کوس داشتهاند ،ذکر کردهاند که بیشترین ملال ات بر روی

این کشورها ب د از آمریکا بیشترین همکاری و مشارکت را در تولید علم

یادگیری م کوس در کشور آمریکا صورت پذیرفتهاست.

در حوزه یادگیری م کوس و کالس م کوس با محققان دیگر کشورها
محققان و دانشگاههای آمریکا بوده است.
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شکل  .1میزان همکاری کشورهای مرتلف با یکدیگر در تولید مقاله های مربو یادگیری م کوس
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داشتهاند .نکته جالب توجه اینکه بیشترین همکاری این کشورها با

خدابنده لو و همکاران
سوال سوم پژوهش :همکاری دانشگاهها و موسسات

در ادامه تحلیل شبکههای کتابشناختی ،دانشگاهها و میزان ارتبا آنها با

آموزش عالی با یکدیگر در تولید مقاالت مربوطه به یادگیری

یکدیگر در تولید مقاالت مربو به یادگیری م کوس و کالس م کوس

معکوس به چه صورت است؟

نیز مورد بررسی قرار گرفت .شکل زیر میزان همکاری و ف الیت محققین
مرتلف دانشگاهها و موسسات آموزع عالی و پژوهشی با یکدیگر را
نشان میدهد.

کارولینای شمالی ،از جمله دانشگاههایی هستند که محققان آن بیشترین

مرحله ب د ،مجموعه کلمات کلیدی که بیش از ده بار در مقاالت مرتلف

همکاری را با سایر پژوهشگران داشتهاند .این مورد از طریق مشاهده

تکرار شده بودند جدا گردید .در این مرحله مجموع کلمات کلیدی بیش

ت داد ارتباطات و همچنین شدت خلو ارتباطی قابل مشاهده است.

از  10بار استهاده شده  97کلمه مرتلف را شامل شد .این کلمات کلیدی

همچنین دانشگاه بوهای در چین از دیگر دانشگاههایی هستند که

بیشترین تکرار را در مقاالت مورد بررسی داشتند .در سومین مرحله،

محققین آنها ب د از دانشگاه والنسیا و کارولینای شمالی بیشترین مشارکت

کلمات کلیدی استررا شده برای تحلیل عمیق تر و کشف روابط بین

را با دیگر دانشگاهها در تولید علم در حوزه یادگیری م کوس داشتهاند.

آنها و به منظور تهیه یک نقشه مههومی وارد نرم افزار تحلیل شبکههای
کتابشناختی شد .نتایج تجزیه و تحلیل  97کلمه کلیدی پرکاربرد که در

سوال چهارم پژوهش :کلمات کلیدی استفاده شده در

مقاالت و توسط نویسندگان انتراب شده بود جهت شناسایی زمینه های

مقاالت توسط نویسندگان بیشتر چه کلماتی هستند؟

کاری در این حوزه در شکل زیر نمایش داده شدهاست.

در ادامه و به منظور آشنایی با موضوعات تحقیقاتی در زمینه یادگیری
م کوس ،به بررسی کلمات کلیدی مورد استهاده توسط نویسندگان
مقاالت با استهاده از متن کاوی پرداخته شد .در مرحله اول  5679کلمه
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همچنان که مشاهده میشود دانشگاه پلی تکنیک والنسیا و دانشگاه

کلیدی مرتلف از بین مجموعه مقاالت بررسی شده استررا شد .در
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شکل  .2میزان همکاری دانشگاهها و موسسات آموزع عالی با یکدیگر در تولید مقاالت

تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری م کوس

همانلور که مشاهده میشود کلمات کلیدی در شش حوزه (شش رنگ

چکیده تمام مقاله وارد نرم افزار شد و تحلیل شبکههای اجتماعی بر

متهاوت قرمز ،آبی روشن ،بنهش ،زرد ،سبز و آبی) جداگانه و با استهاده از

روی آنها اعمال شد .در ادامه بیش از  66597عبارت و کلمه مستقل در

نرم افزار نشان داده شده اند .همچنین شکل باال نشان میدهد بیشترین

چکیده ها و عناوین مقاالت شناسایی شد .در مرحله ب د عبارات و کلماتی

تحقیقات انجام شده در این حوزه در زمینه های مرتلهی مثل یادگیری

که بیش از  200بار تکرار داشتند شناسایی و از طریق نرم افزار تحلیل

ف ال ،یادگیری ترکیبی ،یادگیری الکترونیکی ،یادگیری دانش آموز محور،

شدند .در این مرحله بیش از  79عبارت و کلمه مورد بررسی دقیق تر قرار

نوآوری ،فناوری است.

گرفت .عبارات و کلماتی مثل روع شناسی،کالس درس ،روع
سرنرانی ،ارزشیابی ،روع گروهی ،کارایی ،مهارت ،دانش ،نقشه

شده بیشتر حاوی چه موضوعاتی است؟

خار کردن این عبارات استهاده و دخیل کردن کلماتی بود که به صورت

همچنین برای بررسی بیشتر موضوعات و کشف روابط و ت امالت بین

ترصصی مربو به یادگیری م کوس میشود و عباراتی مثل یادگیری و

متغیرها ،کلمات و عبارات به کار رفته در عناوین و چکیده مقاالت با

آموزع کلمات عمومی به شمار می آیند .نتایج این تجزیه تحلیل در

استهاده از تکنیک متن کاوی بررسی شد .به همین منظور عناوین و

شکل زیر نشان داده شدهاست.
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سوال پنجم پژوهش :عناوین و چکیده های تحقیقات انجام

مههومی ،مدل ،روع ... ،از فرایند تجزیه و تحلیل خار شدند .هدف از
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شکل  .3کلمات کلیدی استهاده شده در مقاالت توسط نویسندگان

خدابنده لو و همکاران

همچنان که شکل باال نشان میدهد عبارت "کالس درس ،منبع و

سوال ششم پژوهش :میزان ارجاعات مقاالت تولید شده

رویکرد" از جمله عبارات و کلماتی بود که بیشترین تکرار را در عناوین

توسط کشورهای مختلف در چه وضعیتی است؟

و چکیده های مقاالت مورد بررسی داشتهاست .این امر نشانگر این است

آخرین تحلیلی که بر روی مقاالت مربو به یادگیری م کوس انجام شد

که یادگیری م کوس و کالس م کوس از بحث های اساسی در ملال ات

مربو به کیهیت مقاالت بود .همچنان که می دانیم امروزه در تمامی

آموزع و پرورع است .مهاهیمی مثل ارزشیابی ،عملکرد ،مهارت ،پروژه،

رشتهها ژورنالهای مت ددی وجود دارد که رتبه بندی هایی نیز بر روی

فرایند ،تکنولوژی ،مشارکت ،ادارک و یادگیرنده از دیگر مهاهیمی است

آنها اعمال میشود .از نقله نظر بررسی کیهی مقاالت یکی از راه ها

که بیشترین تکرار را در مقاالت داشته و این امر نشانگر این است که

ت داد ارجاعاتی است که به مقاالت میشود .تجزیه و تحلیل مربو به

یادگیری م کوس و کالس م کوس یادگیرنده را بلور ف ال درگیر می

مقاالت در این زمینه در شکل زیر نشان داده شدهاست.

کند و تنها م لم برگزار کننده کالس نیست و یادگیری عمیق و پایداری
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شکل  . 4موضوعات مندر در عناوین و چکیده های تحقیقات انجام شده با استهاده از متن کاوی

در یادگیرنده بوجود میآید.
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تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری م کوس

بحث و نتیجه گیری
کیهیت باز هم کشور آمریکا با اختالفی از سایر کشورها در رتبه

تحلیل شبکههای کتابشناختی و متن کاوی تحقیقات انجام شده

اول قرار دارد .در رتبه های ب دی مقاالت محققان چین ،اسپانیا،

در حول موضوع تحقیقاتی یادگیری و کالس درس م کوس در

تایوان ،کانادا ،استرالیا ،ترکیه و مالزی از ارجاعات زیادی برخوردار

طی سه دهه اخیر مورد بررسی و مداقه قرار گرفت .مروری بر

شده و در رتبه های ب دی مقاالت با کیهیت قرار دارند .نتایج

ادبیات پژوهشی نشان میدهد که یادگیری و کالس درس

جدول باال همچنین نشان میدهد محققانی از کشورهای استرالیا،

م کوس یکی از مباحث مهم و اساسی در ملال ات مربو به

نروژ ،انگستان ،تایوان ،مالزی و آلمان بیشتر از کارهای محققان

آموزع و پرورع و آموزع عالی و اگر یک م لمی برواهد

آمریکایی در پژوهشهای خود استهاده کرده و به آثار محققان

آموزع وی اثربرش باشد باید از مکانیزمهای موجود به نحو

آمریکائی بیشتر ارجاع دادهاند.

احسن در طراحی درس و آموزع بهرهگیرد.
از سویی دیگر یافته های ملال ات نشان میدهد بسیاری از
مشکالت یادگیری در دانشجویان از آنجا ناشی میشود که آنها
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همانلور که شکل شماره پنج نشان میدهد در مقوله مقاالت با

در این پژوهش به صورت عمیق و با استهاده از تکنیک های

] [ Downloaded from hii.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .5میزان ارجاعات مقاالت تولید شده توسط کشورهای مرتلف

خدابنده لو و همکاران
نقش منه لی در روع سرنرانی سنتی دارند ،از این رو آنها از

این رویکرد در کشورمان جهت بررسی پیامدهای آن در فرایند

ف الیت در یادگیری به عنوان یک جایگزین حمایت میکنند

یاددهی – یادگیری ضرورت پیدا میکند؛

(باکر2000،؛ فوت .)2015،م موالً چالش اساسی م لمان در هر

نتایج این پژوهش همچنین روشن ساخت که کدام دانشگاهها و

کالس و برای تدریس هر موضوعی این است که چگونه

موسسات آموزع عالی بیشترین ت داد مقاله را در حوزه یادگیری

یادگیرندگان خود را درگیر موضوع یادگیری سازند .به گونه ای

م کوس به چاپ رسانده اند .نکته جالب توجه دیگر در رابله با

که یادگیرندگان درگیر یادگیری م نی دار و با لذت شوند

یافته های پژوهش حاضر ،این بود که از  7دانشگاه برتر در حوزه

(پورجمشیدی ،مومنی راد و کیهانی فاضل .)1397 ،همچنین

یادگیری م کوس ،دانشگاههایی از کشور آمریکا بیشترین نقش را

ساپیگتون و همکاران ( )2002نیز نشان دادند که دانشجویان به

داشتند و از کشور آسیا تنها یک نماینده وجود داشت .این عامل

طور کلی نمیتوانند تکالیف خواندنی را کامل کنند .با این اوصاف

کمک کرد که نشان دهد همانند سایر رشتهها و حوزه ها ،کشور

از سوی دانشجویان پیشنهاد شده است که مدرسان تکالیهی قبل

آمریکا در حوزه یادگیری م کوس نیز سرآمد بوده و بیشترین سهم

از کالس درس بر اساس ملالب درسی تنظیم کنند ،دانشجویان

را در تولید علم دارند .محققان این کشور در مجموع قریب به 26

ارائه زنده مدرس را در یک سرنرانی تصویری ترجیح میدهند،

درصد تولیدات علمی جهان را به خود اختصا

دادهاند .یافته ها

اما همچنین دوست دارند بیشتر زمان کالس به ت امالت کالسی

همچنین میزان همکاری محققان دانشگاهها و کشورهای مرتلف

اختصا

را نیز روشن ساخت .در این مقوله نیز محققان آمریکا بیشترین

داشته باشد تا سرنرانی یک شرص.

است ،دانشجویان بیشتر ترجیح میدهند که با ابزارهای

استرالیا داشتند .کشورهای اروپایی نیز بیشترین همکاری را با

الکترونیکی از جمله :تلهن همراه ،تبلت ،لپ تاپ و سایر ابزارهای

کشورهایی از قاره اروپا دارند .حال آنکه همکاری عمده محققان

مرتبط ،فرآیند یادگیری را دنبال کنند و جدای از این موارد

کشور چین با تایوان هم از نکات جالب توجه این یافته است.

پژوهشها نشان دادهاند که این ابزارها با قابلیتهای صوتی و

به منظور تحلیل عمیق تر کلمات و عبارات استهاده شده در عنوان

تصویری به صورت همزمان حواس بیشتری را در انسان درگیر

و چکیده مقاالت نیز به همراه کلمات کلیدی استهاده شده توسط

کرده )حس دیداری و شنوایی) و در نتیجه منجر به یادگیری

نویسندگان مقاالت به منظور کشف روابط و ت امالت مورد تجزیه

عمیقتری میشوند؛ این در حالی است که در موارد آموزع کتابی

و تحلیل قرار گرفت .یافته ها نشان داد موضوعاتی چون کالس

که به صورت متن ارائه میشود ،بیشتر بر یک جنبه از حواس

درس ،فرایند ،ارزیابی ،پروژه ،از موضوعاتی هستند که بیشترین

تاکید میشود )بیشتر شنوایی(؛ بنابراین در زمان حال متناسب با

سهم مقاالت را به خود اختصا

این تحوالت صورت گرفته یکی از مهم ترین مواردی که باید

دادهاند .پژوهشهای مت دد

نشان میدهد که در حوزههای مرتلف بویژه حوزه علوم انسانی و

در رویکردهای یادگیری دانشگاهی به آن توجه کرد ،خلق

تربیتی بسیاری از حوزه ها به حدی از تکامل رسیده باشند که

موق یت های یادگیری جذاب است ،این اقدام میتواند از طریق

توجه به پژوهش ها از منظری باالتر و کلی است .مثالً بررسی

استهاده از فناوریهای صوتی و تصویری و همچنین کاربست

شود در موضوعی خا

تحقیقات امروزه به چه سمت و سویی

بنابراین نیاز است در این زمینه جهت رسیدن به اثربرشی بیشتر

چراغی فرا روی موضوعات مرتلف است و نشان دهنده وض یت

در بازدههای یادگیری بهترین رویکردها اتراذ و اجرا شود،

جاری و روندهای موجود در یک رشته و موضوع خاصی از دانش

رویکردهایی که باعث خلق موق یتهای یادگیری جذاب

بشری را نمایان می کند .پیشنهاد میشود با توجه به رشد و توس ه

میشود؛ در این راستا باتوجه به تجربیات موفقی که از اجرای

علم و ضرورت آگاهی از آخرین یافته های علمی در یک حوزه

رویکرد م کوس در کشورهای مرتلف حاصل شده ،لذا بررسی

مقاالتی از این دست در سایر رشتهها و حوزه ها به انجام

خا

برسد تا یک چشم انداز کلی از موضوعات و تحقیقات انجام شده
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مثالهای عینی از محتوا محقق شود.

می رود؟ یافته های این پژوهش و پژوهشهای مشابه به عنوان

جلد نهم ،شماره دوم (تابستان 67-82 :)1401
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از طرفی ابزارها و موق یتهای یادگیری نیز دچار تحول شده

همکاری را با محققان کشورهای توس ه یافته مثل کانادا ،چین و

تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری م کوس
بیشتری برای ت امالت علمی به ویژه ت امالت بین المللی در نظر

حول و حوع یک رشته و موضوع در پیش روی دانشجویان و

.گرفته شود

.اساتید مربوطه قرار گیرد

برای کاربرد موثرتر این روع و همچنین آشنایی با این حوزه

:پیشنهادهای اجرایی پژوهش

توصیه میشود کارگاه هایی در آموزع عالی و همچنین آموزع

با توجه به اهمیت علم سنجی در حوزههای مرتلف و تأثیر آن بر

 به منظور دیدی بهتر از موضوع. در نظر گرفتهشودk-12 های

روی روند پژوهشی و شناسایی خالء های پژوهشی توصیه

پژوهش توصیه میشود فراتحلیل هایی بر روی حوزههای

.میشود کارگاه هایی برای پژوهشگران در این زمینه برگزار شود

.پژوهشی که در زمینه این موضوع صورت گرفتهاست انجام شود

نتایج پژوهش نمایانگر ارتباطات کم پژوهشی پژوهشگران آسیایی

با توجه به کم بودن ارجاعات پژوهشرگران آسریایی به پژوهش
. دالیل این موضوع مورد بررسی قرار گیرد،ها یکدیگر

 در این زمینه توصیه میشود امتیازات.و به ویژه ایران است

[ DOR: 20.1001.1.24237418.1401.9.2.6.4 ]
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