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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری جامع و منسجم از بروندادهای علمی در حوزه بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک بر اساس اسناد علمی نمایه شده در پایگاه
 تمامی اسناد نمایه شده در پایگاه وبآوساینس طی سالهای، جامعه آماری. پژوهش حاضر در دسته مطالعات علمسنجی است.( استWoS) وبآوساینس
 نتایج نشان. استفادهشده استVOSviewer  و تحلیل شبکهExcel  در تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای. سند است525  و به تعداد2022  مارس12  تا1955
 پر تولیدترین موضوعات در حوزه منسوجات علوم.داد تولیدات علمی در حوزه بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک با روند مالیم و مستمر رشد همراه بوده است
. تجارت و بازرگانی و علوم اجتماعی میانرشتهای نسبت به سایر علوم بیشتر بوده است،مواد
 ایاالتمتحده آمریکا با انتشار، در شبکه هم تألیفی کشورها.در شبکه هم تألیفی نویسندگان برترین نویسندگان از کشورهای چین و لهستان شناسایی شدند
،" "بازار،" "عملکرد،" "نساجی،" در هم رخدادی واژگانی نیز بیشترین تمرکز بر کلیدواژههای "پوشاک. سند جزو تأثیرگذارترین کشورها اعالم شد110
 نقشهها. "طراحی" و "تجارت" است که نسبت به سایر واژهها دارای گرههای بزرگتر و تجسم چگالی بیشتری بودهاند،" "مد،" "رفتار،" "تأثیر،""پایداری
نشان دادند مطالعات از انسجام شبکهای مطلوب برخوردار است و بررسی و تجزیهوتحلیل محتوای متون میتواند به درک بهتر جریانهای فکری حوزه بازاریابی
.در صنعت نساجی و پوشاک کمککننده و بهعنوان یک نقشه راه برای پژوهشهای آتی در این مسیر باشد
. بازاریابی، هم رخدادی واژگانی، شبکه هم تألیفی کشورها، شبکه هم تألیفی نویسندگان، علمسنجی:واژههای كلیدی
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Abstract
The purpose of this study is to provide a comprehensive and coherent picture of scientific outputs in the field of marketing in the textile and clothing
industry based on scientific documents indexed in the Web of Science (WoS). The present study is in the category of scientometric studies. The
statistical population is all documents indexed in the web science database from 1955 to March 12, 2022, and 525 documents. Excel software and
VOSviewer were used to analyze the data. The results showed that scientific products in the marketing of the textile and clothing industry had
associated with a gentle and continuous growth trend. The most productive subjects have been more material sciences, trade and commerce, and the
interdisciplinary social sciences than other sciences. The top authors were from China and Poland. In the co-authored network of countries, the
United States had declared one of the most influential countries with the release of 110 documents. In Co-occurrence keywords, the focus is on the
keywords "clothing", "textile", "performance", "market", "sustainability", "impact", "behavior", "fashion", "design" and "business". They had larger
nodes and denser representations than other words. The maps showed that the studies have good network coherence, the study and analysis of the
content of the texts can help to better understand the currents of thought in the field of marketing in the textile and clothing industry and as a roadmap
for future research in this direction.
Keywords: Scientometrics, Co-authorship by authors, Co-authorship by countries, Co-occurrence keywords, marketing.
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 -۱مقدمه
رشد و توسعه انواع کسبوکارها و سازمانهای متعدد در گرو
شناخته شدن آنها در میان مشتریان و میزان بروز تواناییها در
گسترش و تصرف بازارهای هدف است .امروزه منافع و مزایای
بازاریابی برای هیچیک از سازمانها و کسبوکارهایی که به دنبال
دستیابی به اهداف و پیشرفت هستند پوشیده نیست .رهبران
شرکتهای بزرگ در سراسر دنیا به این مهم دست یافتهاند که
برای پیشرفت مستمر و حضور پایدار در بازارهای بهشدت رقابتی
امروزی ناچار هستند فعالیتهای بازاریابی را جزو اولویتهای
خود قرار دهند و بخشی از ظرفیتها و سرمایههای شرکت را به
جد صرف بازاریابی و استراتژیهای آن نمایند [.]1
بازاریابی پدیدهای است که در طول دهههای اخیر تغییر و
تحوالت بسیاری را به خود دیده و این تغییرات همزمان بر
پژوهشهای صورت گرفته تأثیرات بسزایی داشته است .امروزه
فعالیتهای بازاریابی و انواع استراتژیهای آن تنها یک کارکرد
در سازمان و یا یک واحد خاص از سازمان بهعنوان واحد بازاریابی
را در بر نمیگیرد بلکه کل سازمان با مفهوم بازاریابی در ارتباط
است .بر این اساس بسیاری از فعالیتهای بازاریابی که
بهطورمعمول باید در واحد بازاریابی صورت گیرد در سایر واحدها
اعم از مدیریت منابع انسانی ،فروش و همچنین مهندسی
محصول نیز وجود دارد .این رویکرد و تغییرات تکنولوژیکی
پیرامونی در سالهای اخیر موجب شده است موج جدیدی از
پژوهشها در حوزه بازاریابی با جهتگیریهای متفاوت پدیدار
گردد [.]3،2
بازاریابی مقولهای جداگانه از انواع تجارت و کسبوکارهای
مختلف نیست اهمیت این امر از سالها پیش آشکار شده است.
در صنعت نساجی و پوشاک نیز چنین است [ .]4ترنر)1957(1
معتقد است ارزیابی صحیح کسبوکار تنها با موفقیت در بازاریابی
امکانپذیر است [ .]5چنانکه کاتلر )1972(2نیز بر این باور است
که وجود و اجرای مفهوم بازاریابی توسط یک شرکت ،ممکن
است به طور قابلتوجهی سطح موفقیت تجاری آن را تغییر دهد
[ .]6آندرس و همکاران )2009(3اشاره میکنند عملکرد شرکت

به طور مستقیم به شیوههای بازاریابی مؤثر وابسته است [.]7
طبق بررسیهای شارما و وردنبورگ ،)1998( 4شیوهها و
استراتژیهای بازاریابی مؤثر به کسبوکارها اجازه میدهد تا
شهرت خود را در بازار خود را بهبود بخشند و روابط خود را با
جامعه و مشتریان خود بهینه کنند [.]8
در جوامع مختلف پوشش افراد با هنجارها و ارزشهای حاکم بر
آن جوامع ارتباط تنگاتنگی دارد و میتواند از ابزارهای مهم در
شناسایی فرهنگ و هویت ملی همچنین تحوالت ساختاری در
آن جوامع محسوب شود [ .]9صنعت نساجی از جمله بزرگترین
و مهمترین صنایع در جهان است که به دلیل وجود بستری
مناسب در ایجاد اشتغال ،نقش اقتصادی و اجتماعی باال همواره
مورد توجه بسیاری از کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا بوده است
[ ]10و در کنار وجود مزایایی همچون اشتغالزایی ،ارزش افزوده
باال ،کمک به بهبود اقتصاد ،دارای ظرفیت و وجود بازار عظیمی
برای مصرف انواع محصوالت نساجی است و ازآنجاییکه صنعت
نساجی مهد صنعتی شدن تمام کشورهایی است که فرایند رشد
صنعتی را طی نمودهاند و برای کشورهای درحالتوسعه فرصت
مناسبی در کسب مزیت رقابتی است [ ]9بدون تردید نیازمند
سنجش و بررسیهای دقیق در حوزه بازاریابی نیز میباشد.
بازاریابی پوشاک در واقع بهکارگیری تکنیکها و قواعد بازاریابی
در خصوص مد و پوشاک است که بر مشتریان بالقوه تمرکز دارد.
بازاریابی در حوزه پوشاک از قوانین کلی بازاریابی در سایر
محصوالت پیروی میکند .صنعت پوشاک نقش قابلتوجهی در
تأمین تقاضای اساسی در جوامع دارد .همانطور که عنوان شد
صنعت نساجی از عمدهترین بخشهای صنعتی در میان
ملتهاست .لذا سرمایهگذاری در شناسایی و گردآوری اطالعات
از سالیق و عالیق مصرفکنندگان از طریق بازاریابی و تحقیقات
بازاریابی برای این حوزه بسیار ارزشمند است [ .]11به ویژه آنکه
موفقیت راهبردی در بازاریابی و فروش ،از جنبههای مختلف
علمی ،محلی و جهانی در درک رفتار مصرفکنندگان است [.]12
رقابتپذیری نیز در میان سیاستگذاران سطوح مختلف کشورها،
صنایع و شرکتها به پدیدهای مهم تبدیل شده است که در این
راستا تدوین استراتژیهای متناسب برای تمام صنایع و انواع

1

3

2

4

Turner
Kotler

 5۰مجله علمی – علوم وفناوری نساجی و پوشاک  -دوره  -۱۰شماره  -3شماره پیاپی  -39پاییز  ۱4۰۰صفحه 7۰-49

Andres et al
Sharma & Vredenburg

مهری مهدیخانی و همکاران

خوشهبندی و نگاشت روند مطالعات...
مختلف کسبوکارها چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای
خارجی به منظور حرکت از موقعیت رقابتی فعلی به موقعیت
قویتری صورت میپذیرد [ .]13دجاسورونا و همکاران)2020(1
در بررسی راههای ارتقای رقابتی بنگاههای نساجی از طریق
استراتژیهای بازاریابی دریافتند بازاریابی و بهکارگیری
استراتژیهای مناسب در صنعت نساجی در کسب مزیت رقابتی
برای این دسته از صنایع مؤثر است [.]14
اولین دورههای بازاریابی ،بهعنوان «بازاریابی محصوالت» در
«دانشگاه پنسیلوانیا» در سال  1905مطرح شد .این مفهوم
باگذشت زمان دستخوش تغییرات بسیاری شد و زمینه بازاریابی
را با تغییرات متفاوتی مواجه ساخت .به طور خاص تغییرات کلی
حوزه بازاریابی و ظهور انواع بازاریابیها ،استراتژیهای آن را نیز
دچار تحول نموده است و کانون بازاریابی را از بازار به سمت
مشتری و انتظارهای او کشانده است .مسائل مختلفی در
استراتژی بازاریابی باگذشت زمان مطرحشده است و شرکتها
همواره سعی داشتند استراتژیهای بازاریابی مختلفی را بهمنظور
به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار محصوالت و خدمات خود
اتخاذ کنند [.]15
در این راستا پژوهشگران با اهداف آگاهسازی به بررسیهای
متعددی در ارائه راهکارهای بهبود ،کاهش موانع ،رفع کاستیها،
شناسایی کارکردها و چالشها و  ...تولیدات علمی بسیاری در
خصوص بازاریابی ،انواع آن و تأثیرات ناشی از آن در صنایع
مختلف و بهویژه حوزه نساجی و پوشاک عرضه کردهاند
[.]4،16،14،17،18،19
با توجه به اهمیت حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک،
ازآنجاییکه مطالعه جامعی در اهمیت و ضرورت وجود بازاریابی،
انواع کاربردی آن در صنعت نساجی و پوشاک همچنین مزایا و
معایب در این خصوص یافت نشد لذا با بررسی روند علم در این
حوزه میتوان تصویری از نقشههای علمی در این زمینه
تحقیقاتی ارائه نمود .در سنجش و ارزیابی تولیدات علمی در
حوزههای مختلف از جمله روشهای کاربردی ،استفاده از
روشهای علمسنجی و شاخصهای مرتبط با آن است .هدف
اصلی علمسنجی استفاده از دادههای کمی مرتبط با تولید ،توزیع
و بهرهمندی از متون بهمنظور توصیف ،بررسی و تعیین

ویژگیهای علم و مطالعات علمی است .در فهم بهتر دادههای
کمی و روابط میان آنها در یک حوزه علمی مشخص،
مصورسازی نیز راه جالبی است که توسط نقشههای علمی صورت
میپذیرد .نقشههای علمی فضای چگونگی ارتباط میان رشتهها،
حوزهها ،تخصصها ،همکاریهای نویسندگان و کشورها،
همچنین نمایش واژههای کلیدی کاربردی و پرتکرار را نشان
میدهند [ .]20بر این اساس پژوهش حاضر نیز سعی دارد
بهمنظور روشنسازی ساختار تولیدات علمی حوزه بازاریابی در
صنعت نساجی و پوشاک همچنین برای درک بهتر موضوعات
متعدد بررسیشده آنگونه که در تولیدات علمی منعکس شده
است ،میزان همکاریهای علمی میان محققان و کشورهای
مختلف همچنین قرابت مباحث علمی بر مبنای واژگان را به
تصویر بکشد .بررسی روند تولیدات علمی میتواند دید روشنی از
ماهیت حوزه بررسیشده و تکوین آن در گذر زمان ارائه دهد .پر
واضح است که انجام چنین پژوهشی به شناخت بهتر هویت
بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک کمک میکند .شفافسازی
در خصوص موضوعات مشترک و منحصربهفرد حوزه بررسیشده
نیز موجب تسهیل مسیرهای پژوهشی در آینده خواهد بود.
مأموریت اصلی مطالعه حاضر بررسی تولیدات علمی بازاریابی در
صنعت نساجی و پوشاک با استفاده از برخی از شاخصهای
سنجش علم است .بر این اساس پژوهش حاضر درصدد
پاسخگویی به سؤاالت زیر است.
سؤالهای پژوهش
پاسخ به سؤاالت زیر در راستای رسیدن به هدف اصلی پژوهش
است:
 .1روند مطالعات علمی و مهمترین حوزههای مطالعاتی بازاریابی
در صنعت نساجی و پوشاک در پایگاه وبآوساینس طی سالهای
 1955تا  2022چگونه است؟
 .2شاخص اچ ایندکس اسناد بررسیشده در حوزه بازاریابی در
صنعت نساجی و پوشاک در پایگاه وبآوساینس چگونه است؟
 .3پرکارترین نویسندگان در حوزه بازاریابی صنعت نساجی و
پوشاک کداماند و شاخص اچ ایندکس آنها چگونه است؟
 .4نقشه شبکه هم تألیفی و خوشههای هم تألیفی نویسندگان
چگونه است؟
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 .5کشورهای پر تولید در این حوزه چه کشورهایی هستند؟ و
شبکه هم تألیفی کشورها چگونه است؟
 .6کلید واژههای هستهای و پرکاربرد کداماند؟ و نقشه چگالی
آنها چگونه است؟
 -2پیشینه پژوهش
در بخش پیشینه به بررسی پژوهشهایی که از لحاظ موضوعی و
شاخصهای تحلیلی مشابه مطالعه حاضر هستند پرداختهشده
است .در پژوهش حاضر با توجه به جستوجوهای مکرر در منابع
الکترونیکی و چاپی در پایگاههای علمی متعدد مشخص شد در
حوزه بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک تاکنون مطالعهای
علمسنجی با شاخصهای متعدد و ترسیم نقشههای علمی
صورت نگرفته است لذا در پیشینه داخلی و خارجی به مطالعات
نسبتاً مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین مطالعات در سایر
حوزهها که از انواع رویکردها و ابزارهای علمسنجی استفاده
نمودهاند اشارهشده است:
 2-۱پیشینه پژوهش در داخل
دانیالی و نقشینه ( )1393با ترسیم نقشه هم استنادی
نویسندگان برجسته حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقاالت علمی
نمایه شده در  ISIطی سالهای  2001تا  2012با کمک
نرمافزارهای  Citespaceو  Webometric Analystاز میان 2537
مقاله نشان دادند در شبکه هم استنادی نویسندگان به طور کل
 84پیوند میان  58نویسنده برقرار است که  Zhang HJو Tao
 DCبا  26مقاله در تولید مقاله دارای مقام نخست را دارند و پر
استنادترین نویسنده  Rui Yبا  627استاد است .آنها دریافتند
ایجاد پیوند هم استنادی میان نویسندگان حوزه بازیابی تصویر
نشاندهنده ارتباط فکری میان نویسندگان این حوزه است [.]21
حیدری و همکاران ( )1396در مطالعهای مبتنی بر تحلیلی بر
روند پژوهشهای بازاریابی در ایران با بررسی  966اثر انتشاریافته
در بازه زمانی  1380تا  1394در نشریات علمی-پژوهشی فارسی
حوزه مدیریت که تمام متن در دسترس بودند با کمک از
خروجیهای نرمافزار  ،VOSviewerدریافتند حدود  75%از
محققان فعال در این حوزه (عمدتاً حاصل همکاری دانشجویان
کارشناسی ارشد با اعضای هیئتعلمی) فقط یک اثر پژوهشی
انتشاریافته دارند و میتوان اذعان داشت جریان اصلی پژوهش

مهری مهدیخانی و همکاران
کشور در این حوزه به بلوغ حرفهای موردنظر نرسیده است!
بررسی پژوهشهای انتشاریافته نشان میدهد رفتار مصرفکننده
برند و استراتژی بازاریابی به ترتیب سه موضوع اول موردتوجه
بوده و روند رو به رشدی را داشتهاند .بیشتر پژوهشهای
انتشاریافته مبتنی بر روشهای کمی (عمدتاً مدلسازی معادالت
ساختاری و تحلیل آماری استنباطی) بوده که این موضوع
ارتباطی مستقیم با نوع دادههای گردآوریشده داشته و تفاوت
محسوسی با روند رو به رشد تحقیقات کیفی بازاریابی در نشریات
بینالمللی دارد [.]22
خاصه و حبیبی ( )1397با پژوهشی تحت عنوان ترسیم دو دهه
پژوهش جهانی در حوزه کارآفرینی :تحلیل علمسنجی با هدف
شناسایی ساختار دانش در حوزۀ کارآفرینی بر اساس تحلیل هم
واژگانی ،شناسایی برترین پژوهشگران کارآفرینی بر اساس
شاخصهای تعداد مقاله ،تعداد استناد و شاخص اچ و مصورسازی
شبکۀ همکاری بینالمللی در شکلگیری پژوهشهای کارآفرینی
در بازه  20ساله ( 1997تا  )2016در پایگاه وبآوساینس با
استفاده از ترکیبی از نرمافزارهای بیباکسل ،یوسینت ،نتدراو،
وسویور و اسپیاساس دریافتند که پژوهشهای کارآفرینی
درگذر زمان روندی نسبتاً صعودی داشتهاند .نتایج مربوط به
تحلیل هم واژگانی نشان داد که کلیدواژههای
« »SMEs ،Entrepreneurshipو « »Innovationبیشترین
فراوانی را در بین کلیۀ کلیدواژهها داشتهاند .نتایج مربوط به
خوشهبندی سلسله مراتبی نشان داد که پژوهشهای انجام شده
در حوزۀ کارآفرینی از هفت خوشۀ اصلی تشکیل شدهاند .عالوه
بر این ،تجزیهوتحلیل دادهها حاکی از آن است که Wright M
پر تولیدترین پژوهشگر Shane S ،پر استنادترین پژوهشگر حوزۀ
کارآفرینی است و  Wright Mباالترین شاخص اچ را در بین کلیۀ
پژوهشگران این حوزه دارد Wright M .از نظر شاخصهای هم
تألیفی نیز برترین جایگاه را در شبکۀ هم تألیفی حوزۀ کارآفرینی
به خود اختصاص داده است [.]23
زکیانی و همکاران ( )1398در تحلیل و ترسیم شبکه هم تألیفی
پژوهشگران ایرانی حوزه مدیریت دانش در پایگاه علمی وب علوم
از میان  3015رکورد بازیابی شده با استفاده از نرمافزار
 ،VOSviewerدریافتند بیشترین تولیدات علمی در میان
پژوهشگران ایرانی در سال  2017و کمترین آن مربوط به سال
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 2010بوده است .پر تولیدترین موضوعات در حوزه مدیریت
اطالعات ،مهندسی ،علوم محیطزیست و علوم کامپیوتر است .در
میان  1680سازمان همکار دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه تهران
در تولید مشترک سازمانی ،رتبه اول و دوم را دارند .بیشترین
همکاری ایرانیان نیز با نویسندگانی از کشورهای ایاالتمتحده
آمریکا ،کانادا ،انگلیس و استرالیا بوده است [.]24
پرواز شندی و همکاران ( )1400در تحلیل کتابسنجی
پژوهشهای جهانی حوزه صنایع خالق با هدف بررسی
پژوهشهای منتشر شده در پایگاه اسکوپوس و معرفی نقشه
علمی دنیا طی  20سال گذشته در بازه زمانی  2000تا 2019
به منظور توسعه و ایجاد نقش بیشتر صنایع خالق در اقتصاد
کشورها از میان  1026منبع علمی با کمک تحلیلهای موجود
در پایگاه اسکوپوس و نرمافزار  VOSviewerدریافتند انتشار
مقاالت در حوزه صنایع خالق در  12سال اخیر روند صعودی
داشته است 5 .کشور فعال در زمینه تولیدات علمی کشورهای
انگلستان ،چین ،استرالیا ،اندوزی و آمریکا بودهاند .سیر تحول و
توسعه مفاهیم کلمات کلیدی نیز از "معرفی و جایابی صنایع
خالق" به "نقش صنایع خالق در اقتصاد و ایجاد شغلهای نوین"
و در ادامه به "آموزش و معرفی بهعنوان ابزار توسعه" و درنهایت
به "طبقهبندی صنایع خالق و سیاستگذاری توسعهای" تغییر
یافته است [.]25
حسنزاده دیزجی و همکاران ( )1401با تحلیل ساختار شبکه
اجتماعی هم نویسندگی و هم واژگانی پژوهشگران ایرانی حوزه
کیفیت زندگی با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکه اجتماعی
در پایگاه وبآوساینس در بازه زمانی ابتدای سال  2000تا انتهای
سال  2017با بررسی  1421مدرک و بهرهمندی از نرمافزارهای
 UCINET ، Pajek،VOSviewerهمراه با  NetDrawنشان دادند
در میان محققان ،منتظری با  97مدرک پرکارترین نویسنده بوده
است .در میان مؤسسات ،دانشگاه علوم پزشکی تهران با 831
مدرک بیشترین مشارکت را داشته است .بیشترین تولیدات
علمی مربوط به سال  2014با  284مدرک ،در زمینه حوزۀ
موضوعی بیشترین تعداد مربوط به حوزۀ پزشکی داخلی و
عمومی با  235مدرک و بیشترین نوع مدارک مربوط به مقاالت

با  1111مدرک بوده است .در مطالعه شبکه هم رخدادی واژگان
حوزه کیفیت زندگی  9خوشه موضوعی شناسایی شد که به
ترتیب عبارتاند از :علم کنترل حرکت ( ،)109چاقی (،)54
سبک زندگی ( ،)53فرا تحلیل ( ،)52عوامل خطر ( ،)39زنان
( ،)33خطر ( ،)20خوردن ( ،)13بیماری کرونر ( .)13خوشۀ علم
کنترل حرکت بزرگترین خوشه است که  84درصد از کل حجم
شبکه را به خود اختصاص داده است [.]26
 2-2پیشینه پژوهش در خارج
لی و سگیو )2012( 1در پژوهشی با استفاده از تکنیکهای
متنکاوی به ترسیم نقشه دانش حوزه یادگیری الکترونیکی
پرداختند .آنها با استفاده از الگوریتم  TF/IDFدر مجموعهای از
مدارک در حوزه موضوعی خاص ،مجموعهای از کلیدواژهها
استخراج و در نهایت یک نقشه موضوعی دانش بر اساس
رتبهبندی جفتهای کلیدواژهای بر اساس میزان ظهورشان در
یک جمله و تعداد کلمات جمالت ترسیم نمودند .بررسیها تعداد
روابط موردنیاز برای شناسایی ایدههای مهم در متن را
تجزیهوتحلیل و نقشه خروجی بهعنوان یادگیری  K-mapرا با
یادگیری مستند مقایسه کردند و دریافتند که  K-mapایدههای
مهمتری را شناسایی میکند [.]27
حسین و همکاران )2016(2در مطالعهای با هدف انجام مروری
جامع از پیشرفت ادبیات حوزه نوآوری باز و ارائه تصویری کامل
از آن با تحلیل محتوای  293مقاله از پایگاه وبآوساینس در بازه
زمانی  2003تا  2015دریافتند رشتههای مدیریت ،تحقیق در
عملیات و علم مدیریت ،کسبوکار ،مهندسی صنایع و
سیستمهای اطالعاتی و علوم رایانه برترین رشتههایی بودند که
بیشترین تولیدات در زمینه نوآوری باز را به خود اختصاص
دادهاند .آنها همچنین نشان دادند در میان کشورهای پر تولید
کشورهای ایاالتمتحده آمریکا ،آلمان ،بریتانیا ،سوئیس و هلند
 5کشور برتر در این حوزه هستند [.]28
قربانی و همکاران )2021( 3در مطالعهای با عنوان روندها و
الگوها در تحقیقات بازاریابی دیجیتال :تجزیهوتحلیل
کتابسنجی ،در بازه زمانی  1979تا ژوئن  2020از طریق
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تکنیکهای مختلف کتابسنجی اعم از بررسی روند انتشارات،
کشورهای پر تولید ،پرتکرارترین کلمات کلیدی و  ...از مجموع
 924مقاله منتشر شده در پایگاه اسکوپوس نشان دادند در سال
 2019حداکثر انتشارات با  163سند رخ داده است .روند
انتشارات صعودی و بیشترین تولیدات از ایاالتمتحده آمریکا،
بریتانیا و چین بوده است .پرتکرارترین کلیدواژگان واژههای
«مناقصه در زمان واقعی»« ،یادگیری ماشینی»« ،دادههای
بزرگ»« ،بازاریابی رسانههای اجتماعی» و «بازاریابی تأثیرگذار»
در حوزه بازاریابی دیجیتال هستند [.]29
موباروک و همکاران )2022( 1در پژوهشی مبتنی بر تحلیل
کتابسنجی مطالعات بازاریابی اسالمی در مجله بازاریابی اسالمی
( )JIMAنمایه شده در پایگاه اسکوپوس بین سالهای  2010تا
 2020با تحلیل انواع شاخصهای علمسنجی و ترسیم نقشههای
علمی از طریق نرمافزار  VOSviewerنشان دادند تعداد اسناد
مجله افزایشیافته است و این نشاندهنده افزایش عالقه به تولید
مقاالت است .عالوه بر این نشاندهنده حمایت مجله از توسعه
دانش در بازاریابی اسالمی نیز میباشد .در این میان ،مباحث
اسالمی و حالل یکی از موضوعات پرطرفدار در حال حاضر است
[.]30
 2-3جمعبندی پیشینه
بررسی پیشینه نشان داد با وجود مطالعات بسیار در استفاده از
بازاریابی و تکنیکهای آن در صنعت نساجی و پوشاک به
روشهای مختلف کمی ،کیفی و آمیخته ،تاکنون مطالعهای از
نوع علمسنجی به صورت مستقیم در حوزه صرفاً بازاریابی در
صنعت نساجی و پوشاک چه در داخل و چه در خارج صورت
نگرفته است .مطالعات علمی عنوان شده بهعنوان پیشینه نیز
عموماً در شاخصهای سنجش علم ،ترسیم شبکههای علمی و
نرمافزارهای کاربردی ،مشابه مطالعه حاضر بودهاند .برخی از
مطالعات نیز انواع مختلف بازاریابی را بررسی کردهاند .چنانکه
حیدری و همکاران ( )1396روند پژوهشهای بازاریابی در ایران
را بررسی و نقشههایی از خروجیهای نرمافزار  VOSviewerارائه
کردند [ .]22قربانی و همکاران ( )2021روندها و الگوها در
تحقیقات بازاریابی دیجیتال را بر اساس تولیدات علمی نمایه شده

در پایگاه اسکوپوس بررسی کردند و روند انتشارات ،کشورهای
پر تولید ،پرتکرارترین کلمات کلیدی و  ...را تجزیهوتحلیل و
خروجیهای مفیدی مبنی بر روند رشد مطالعات ،معرفی
ایاالتمتحده آمریکا ،بریتانیا و چین بهعنوان پر تولیدترین
کشورها و برخی واژگان پرتکرار مرتبط با بازاریابی دیجیتال را
مطرح نمودند [ .]29موباروک و همکاران ( )2022مطالعهای در
کتابسنجی بازاریابی اسالمی بر اساس اسناد موجود در پایگاه
اسکوپوس انجام دادند و از نقشههای حاصل از تحلیل با نرمافزار
 VOSviewerنیز تحلیلهای مفیدی گزارش نمودند [ .]30در
شاخصهای علمسنجی نیز به طور مشابه حسنزاده دیزجی و
همکاران ( )1401با تحلیل ساختار شبکه اجتماعی هم
نویسندگی و هم واژگانی در حوزه کیفیت زندگی تحلیلها و
نقشههایی از تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه وبآوساینس
ارائه نمودند [ .]26با توجه به نبود مطالعهای با عنوان بررسی
بروندادهای بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک ،میتوان گفت
مطالعه حاضر از نظر موضوعی همچنین بازه زمانی بررسیشده
مطالعهای نو در علمسنجی بهویژه در پایگاه علمی وبآوساینس
محسوب میشود و حداقل از دو جنبه  .1ارائه تصویری نسبتاً
جامع از ساختار فکری و مفهومی حوزه بازاریابی در صنعت
نساجی و پوشاک و  .2با وجود مطالعهای نسبتاً مشابه در
شاخصها به دلیل حساسیت و پویایی صنعت نساجی لزوم
پژوهشهای جدید با بررسی تولیدات علمی جدید در ارائه
آمارهای بهروزتر ،دارای نوآوری است.
 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات علمسنجی است که با رویکرد
کمی و به روش کتابخانهای صورت گرفته است .علمسنجی دانش
اندازهگیری علم است که تمام روشها و مدلهای کمی مرتبط
با تولید و انتشار دانش و فناوری را شامل میشود [.]31
علمسنجی همچنین ابزاری در تجزیه و تحلیل رشتههای مختلف
بر اساس ساختار فکری ،اجتماعی و مفهومی است [ .]32در
تحلیلهای علمسنجی فنون و روشهای مختلفی در تحلیل
مطالعات علمی شامل هم استنادی ،هم واژگانی ،و هم نویسندگی
وجود دارد که تفاوت ها و شباهت های موجود در هر یک از
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فنون موجب ارائه اطالعات جدید در حوزه بررسی شده میگردد
[ .]33بر این اساس پژوهش حاضر نیز از طریق تحلیل شبکه هم
تألیفی نویسندگان ،شبکه هم تألیفی کشورها و شبکه هم
رخدادی واژگان با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکههای
اجتماعی انجام شده است .در پاسخگویی به سؤاالت پژوهش و
انجام تحلیلهای کتابسنجی از روششناسی  5مرحلهای
زوپیک و کاتر )2015(1مطابق با شکل ( )1استفاده شده است
[ .]32بر این اساس در گرداوری دادههای الزم از پایگاه
وبآوساینس یکی از مهمترین و جامعترین پایگاههای دادهای با
هزاران نشریه و تولیدات علمی طی سالهای متعدد در حوزههای
مختلف استفاده شده است [ .]34جامعه مورد مطالعه کلیه
مدارک علمی بینالمللی اعم از مقاالت پژوهشی ،مروری،
یادداشتهای سردبیر ،نامه به سردبیر ،نقد کتاب و مدارک با
دسترسی سریع در حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک
است که در پایگاه وبآوساینس از سال  1955تا تاریخ  12مارس
 2022نمایه شده است .دلیل انتخاب این بازه زمانی بهاینعلت
است که مطالعه و بررسی حاضر کلیه تولیدات علمی بازاریابی در
صنعت نساجی و پوشاک را در بربگیرد چراکه به نظر میرسد در
این بازه زمانی میتوان ساختار فکری دانش مفیدی در استفاده
از بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک را به تصویر کشید.

شکل  :۱روششناسی پژوهش
 .1طراحی پژوهش

 .2گردآوری دادههای كتابسنجی

 .3تجزیه و تحلیل

 .4مصورسازی

 .5نتیجهگیری و تفسیر

در جستوجو و گزینش تولیدات علمی منتشرشده در پایگاه
علمی وبآوساینس به جهت کسب حداکثر حساسیت در دریافت
مقاالت مرتبط و حداقل بیربط بودن ضمن مشورت با متخصصان
حوزه بازاریابی ،از کلیدواژههای ( "Textile*" ،Marketingو
"* )"Clothingدر فیلد جستجوی (تمام فایلها) همچنین در
ارتقای روایی از عملگر  andاستفادهشده است .در حالت کلی
تعداد  556سند بازیابی شد .با توجه به تعداد اسناد و
محدودیتهای بررسی در مطالعه فیلترهایی برای بررسی دقیقتر
اعمالشده است لذا بر اساس نوع زبان ،صرفاً مقاالت با زیان
انگلیسی انتخاب شد که با اعمال این فیلتر تعداد  525سند
بازیابی شد .پس از بارگیری و ذخیره رکوردهای بهدستآمده ،با
توجه به هدف پژوهش بهمنظور شناسایی نویسندگان برتر،
کشورهای پر تولید ،خوشهبندی و مصورسازی موضوعات ،هم
تألیفی نویسندگان ،شبکه هم تألیفی کشورها و هم رخدادی
واژگان از نرمافزارهای  Excelو  VOSviewerاستفادهشده است.
جدول  :۱استراتژی جستوجو
525

from Scopus Core
Collection

TITLE-ABS-KEY (Marketing) AND
TITLE-ABS-KEY ("Textile*") AND
)"*TITLE-ABS-KEY ("Clothing

All Fields

)"LIMIT-TO (LANGUAGE, "English

LIMIT-TO

Zupic & Čater

1
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مهری مهدیخانی و همکاران

خوشهبندی و نگاشت روند مطالعات...
)All years (1955-2022

Timespan

SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI.

Indexes

 -4یافتهها
 4-۱حوزههای مطالعاتی ،روند پژوهش و رشد تولیدات

لذا مطابق با هدف اصلی پژوهش و در راستای پاسخگویی به
سؤاالت مطرحشده ،از اطالعات نمودارها و جداول ارائهشده
توسط پایگاه دادهای وبآوساینس با کمک نرمافزار اکسل در
فراوانیها ،روند تولیدات علمی ،کشورها و نویسندگان برتر
همچنین از تکنیکهای تحلیل شبکه اجتماعی در رسیدن به
درکی از گرهها و روابط آنها در شبکه هم نویسندگی ،هم تألیفی
کشورهای مختلف و هم رخدادی واژگانی استفادهشده است.
مدارک بازیابی شده جهت بررسی ابتدا در قالب یک فایل اکسل
و یک فایل بهصورت متن حاوی  525مقاله با تمامی اطالعات
(چکیده ،کلیدواژه ،متن کامل سند ،اطالعات استنادی و  )...از
پایگاه علمی وبآوساینس بارگیری و ذخیره شد ،سپس در
نرمافزارهای اکسل و  VOSviewerفراخوانی و تجزیهوتحلیلهای
موردنظر جهت مصورسازیها بر روی آنها صورت گرفت.

علمی
در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر روند مطالعات علمی
بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک در بازه زمانی  1955تا
تاریخ  12مارس  ،2022نتایج نشان میدهد مطالعات صورت
گرفته از بازاریابی و مباحث مرتبط به آن در صنعت نساجی و
پوشاک روند رو به رشدی داشته است که همین امر اهمیت
موضوع را میرساند .دادههای نمودار ( )1نشان میدهد مطالعات
تا سال  2005با شیب مالیم پیش رفته و پسازآن رشد نموده
است .نخستین تولیدات علمی در سال  1991با تعداد  4سند
( 0/76درصد از کل اسناد بازیابی شده) بوده است .از سال 2010
تا  2021تعداد رکوردها به نسبت سالهای قبل اختالف بیشتری
دارد و با افزایش قابلتوجهی روبهرو شده است .بهطوریکه
بیشترین تولیدات علمی در سال  2021با تعداد  57سند (10/86
درصد از کل اسناد بازیابی شده) بوده است.
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نمودار  :۱روند رشد تولیدات علمی حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک
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تعداد مدارک

40

خوشهبندی و نگاشت روند مطالعات...
با توجه به نمودار ( )2در بررسی حوزههای مطالعاتی بر اساس
طبقهبندی پایگاه داده وبآوساینس نتایج نشان میدهد
بیشترین تولیدات علمی در حوزه منسوجات علوم مواد با 220
سند معادل  26/1درصد ،تجارت و بازرگانی با  94سند معادل
 11/15درصد و علوم اجتماعی میانرشتهای با  57سند معادل
 6/76درصد بوده است .همانطور که پیداست تقریباً نیمی از
مطالعات نزدیک به  43درصد در این سه حوزه انجام شده است.

مهری مهدیخانی و همکاران
الزم به ذکر است که در بررسی حوزههای مطالعاتی تعداد کل
اسناد  843میباشد چراکه برخی از اسناد بر اساس تشخیص
پایگاه وبآوساینس در دو یا چند حوزه قرارگرفتهاند و این امر
باعث شده است که چندین بار در شمارش قرار بگیرند .لذا نمودار
تحلیل حوزههای مطالعاتی بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک بر
اساس  843سند ترسیمشده است.

نمودار  :2حوزههای مطالعاتی بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک بر اساس طبقهبندی پایگاه دادهای وبآوساینس

 4-2شاخص اچ ایندكس
اچ ایندکس 1شاخصی عددی است که بهرهوری و
تأثیرگذاری علمی دانشمندان را بهصورت کمی نمایش
میدهد .این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر
استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط
دیگران به دست میآید .از این شاخص برای تأثیرگذاری
علمی گروهی از دانشمندان نیز استفاده میشود .اچ
ایندکس در سال  2005توسط فیزیکدانی به نام جرج ای.
هیرش پیشنهاد شد و ازاینجهت گاهی با نامهای هیرش
ایندکس یا مقدار هیرش نیز بکار میرود .اچ ایندکس
شاخصی است که میتوان بهوسیله آن محققان تأثیرگذار

این شاخص برای مقایسه محققانی که دریک حوزه کاری
یکسان فعالیت میکنند کاربرد دارد [ .]35محاسبه اچ
ایندکس توسط پایگاههای وبآوساینس ،اسکوپوس،
آیاسآی و گوگل اسکوالر برای مقاالت انگلیسی زبان و
نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبرای مقاالت
فارسی امکانپذیر شده است .در پاسخ به سؤال دوم ،مطابق
با جدول ( )2شاخص اچ برای  525مقاله در حوزه بازاریابی
صنعت نساجی و پوشاک بر اساس گزارش پایگاه علمی
وبآوساینس ،اچ ایندکس  41گزارششده است که
نشاندهنده قدرت اعتبار علمی تحقیقات انجامشده در این
حوزه است.
h-index
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1

مهری مهدیخانی و همکاران

خوشهبندی و نگاشت روند مطالعات...
را از آنهایی که صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشر کردهاند
متمایز نمود.

جدول  :2شاخص اچ ایندکس و مجموع استنادات
کل اسناد

شاخص اچ

مجموع استنادها بدون خوداستنادی

مجموع کل استنادها

میانگین متوسط استنادات

525

41

7518

7764

22/34

 3-4پركارترین نویسندگان و شاخص اچ ایندكس آنها
در پاسخگویی به سؤال سوم از پژوهش حاضر در میان پرکارترین
پژوهشگران از میان  1348پژوهشگر فعال در زمینه بازاریابی
صنعت نساجی و پوشاک میتوان به  10پژوهشگر برتر با حداقل
 5مقاله و  1استناد بر اساس گزارش پایگاه داده وب او ساینس
مطابق با جدول ( )3اشاره نمود .آمارهای استنادی در میان این
 10پژوهشگر نشان میدهد برخی از آنها با تعداد مقاالت کمتر
استنادهای بیشتری داشتهاند این امر حاکی از آن است که
مقاالت آنها در میان سایر اسناد از میزان ارتباط موضوعی
بیشتری برخوردار بوده چراکه استناد معیاری برای تعیین درجه
اعتبار و اصالت مطالب ارائهشده در هر نوشته و همچنین ارتباط
میان موضوعات و ترسیم نقشه ارتباطی است.

یکی از رایجترین معیارها در شناسایی پژوهشگران تأثیرگذار
شاخص اچ میباشد که باهدف نشان دادن تأثیر تجمعی برونداد
پژوهشی ،طراحیشده و کاربردهای بسیاری در رتبهبندیها دارد
[ .]36شاخص اچ پژوهشگران برتر موضوع مطالعه حاضر مطابق
با استاندارد شاخص اچ پژوهشگران ،بر اساس تعداد کل مقاالت
تألیفی در شناسایی پژوهشگران با تأثیرگذاری بیشتر بهکاربرده
شده که برای هر نویسنده مطابق با کل اسناد تألیفی وی توسط
پایگاه وبآوساینس محاسبه و گزارششده است .نتایج شاخص
اچ نیز نشان میدهد بیشترین شاخص اچ ( )51متعلق به اریک
انگای از کشور چین است .نتایج همچنین نشان میدهد برخی
از پژوهشگران با تعداد مقاالت بیشتر دارای شاخص اچ کمتری
هستند این امر اهمیت این موضوع را میرساند که صرف تعداد
مقاله بیشتر تأثیرگذاری بیشتری به ارمغان نمیآورد و مطابق با
شاخص اچ ،میزان استناد است که تعیینکننده تأثیرگذاری است.
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مهری مهدیخانی و همکاران

خوشهبندی و نگاشت روند مطالعات...
نکته جالب توجه دیگر این است که بر اساس آمارهای جدول

صنایع پایهای و درآمدزا محسوب میشود ،ساالنه

( )3از  10پژوهشگر برتر  9تای آنها از کشور چین و لهستان

سرمایهگذاریهای عظیمی در آن صورت میگیرد .لهستان جزو

هستند .در کشور چین صنعت نساجی و پوشاک برای مدت

کشورهایی است که از نظر طراحی لباس و پوشاک برتر هستند

طوالنی یک صنعت ستونی بوده و از زمان آغاز سیاست درهای

اما عملکرد صنعت نساجی و پوشاک لهستان همواره تحت تأثیر

باز و اصالحات اقتصادی در سال  ،1979این صنعت محرک

واردات مواد خام از چین ،آلمان ،بنگالدش و ترکیه بوده است.

صادرات چین بوده است .این صنعت منبع اصلی ارز خارجی برای

لهستان به همراه روسیه ،ایاالتمتحده (ایاالتمتحده آمریکا)،

این کشور محسوب میشود ،بنابراین نقش مهمی در تجارت و

اسپانیا ،فرانسه ،بریتانیا ،اسرائیل ،کره و خاورمیانه یکی از

توسعه اقتصادی چین دارد .چین بازار پوشاک بزرگی دارد دارای

مهمترین بازارهای اکسپرس در فروش پوشاک محسوب میشود

مراکز خرید عظیم و متنوعی از انواع پارچه و لباس است ،دارای

[ .]38لذا بر اساس اهمیتی که صنعت نساجی و پوشاک در دو

بهترین شرکتهای مد از جمله شرکت مد بوسیدنگ ،یونگور،

کشور چین و لهستان دارد میتوان نتیجه گرفت محققان آنها

آنتا اسپرت و  ...با درامدهای میلیارد یوآنی است همچنین دارای

نیز در بررسیهای علمی خود تمرکز بیشتری نسبت به سایر

دانشگاههای نساجی مطرحی است که ساالنه دانشجویان بسیاری

کشورها در بازاریابی این حوزه داشته و جزو پر تولیدترین

از آن فارغالتحصیل میشوند و در حوزه نساجی و پوشاک به

نویسندگان قرار گرفتهاند.

فعالیت میپردازند [ .]37در لهستان نیز صنعت نساجی از جمله
جدول  :3ده پژوهشگر برتر در حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک

ردیف

نام نویسنده

كشور

صنعت نساجی و پوشاک

مقاالت مرتبط با بازاریابی

میزان استنادات

3

Chi-Wai Kan

چین

8

108

35

389

3207

در وبآوساینس

اچ ایندكس

تعداد كل مقاالت منتشرشده

2

Eric Ngai

چین

9

772

51

171

9395

میزان استنادات

1

Ewa Grandys

لهستان

9

12

2

14

16

4

Małgorzata Koszewska

لهستان

8

76

7

22

150

5

Li Li

چین

8

121

19

67

1521

6

Zofia Wysokinska

لهستان

7

26

7

43

104

7

Chester K. M. To

چین

6

153

9

21

338

8

Chun Wah Yuen

چین

6

113

37

171

2860

9

Andrzej Grandys

لهستان

5

6

1

6

7

10

.Jung E Ha-Brookshire

ایاالتمتحده آمریکا

5

38

12

56

438
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خوشهبندی و نگاشت روند مطالعات...
 4-4شبکه هم تألیفی نویسندگان
یکی از مهمترین عوامل توسعه علمی انجام پژوهشهای علمی
به صورت مشارکتی در سطح جهان است ،این امر در کشورهای
در حال توسعه روشی در باال بردن توانایی علمی آن کشور
محسوب میشود [ .]39آندرس و همکاران ( )2009بر این باورند
که مقاالت و گزارشهای علمی و پژوهشی ،بیشتر نتیجه کار
نویسندگان متعدد است و اکثر آثار علمی دانشگاهیان نتیجه کار
گروهی است [ .]7ازآنجاییکه پیشرفت علوم در نتیجه
فعالیتهای جمعی محقق میشود لذا مطالعه کم و کیف
همکاریهای علمی موضوعی است که موردتوجه قرارگرفته است
[ .]40دالیل زیادی از جمله خروجیهای با کیفیت باال،
اشتراکگذاری امکانات پژوهشی ،کسب دانش و تخصص ،فرایند
ظرفیت انتشار علمی و تشکیل شبکههای علمی ضرورت ارائه
تصویری از همکاریهای علمی را میرساند لذا در پژوهش حاضر
نیز شبکه هم نویسندگی محققان بازاریابی صنعت نساجی و

مهری مهدیخانی و همکاران
پوشاک و شبکه روند تغییرات در مقاطع زمانی مختلف مطابق با
شکل ( )2و ( )3ترسیمشده است.
در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش مطابق با شکل ( )2در شبکه
هم تألیفی نویسندگان از میان  1348نویسنده با حداقل یک
سند و با میزان یک استناد 1150 ،نویسنده دارای همکاری علمی
شناسایی شد .در این راستا جهت فهم دقیقتر از ارتباطات میان
نویسندگان ارتباطهای بسیار ضعیف حذف و بزرگترین خروجی
شبکه ارتباطات با  43نویسنده در  5خوشهی مجزا و  207ارتباط
و میزان  211نیرومندی در کلیه ارتباطها نمایش داده شد.
دایرهها (گرهها) در تصویر خروجی با اندازهها و رنگهای مختلف
هرکدام نشانگر یک توصیف که بهعنوان برچسب مشخص شده
هستند و خطوط نیز نشاندهنده رابطه میان آنهاست .تعداد
زیاد خطوط حاکی از ارتباط پیچیده و درهمتنیده از
توصیفهاست .رنگها نیز بهخوبی نشاندهنده دستهبندی
خوشهها هستند .بر این اساس بیشترین هم تألیفیها با توجه به
تعداد گرهها و خطوط بیشتر در خوشه اول با رنگ قرمز از میان
 16نویسنده با همکاری علمی قابلمشاهده است.

شکل  :2شبکه هم تألیفی نویسندگان حوزه مطالعات بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک

مطابق با شکل ( )3تغییرات همکاریهای علمی در مقاطع
مختلف زمانی ،شبکه هم تألیفی نشان میدهد خوشه اول با 16
نویسنده و خوشه دوم با  9نویسنده بر اساس راهنمای خروجی
به رنگ زرد درآمدهاند و این امر حاکی از آن است که در سالهای

اخیر محققان بیشتر به اهمیت همکاریهای علمی پی برده و
بیشترین همکاریهای علمی در سالهای منتهی به سالهای
 2020به بعد صورت گرفته است.
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شکل  :3روند تغییرات همکاریها ی علمی مطالعات بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک در مقاطع زمانی مختلف

 4-5كشورهای پر تولید و شبکه هم تألیفی كشورها
در جدول ( ،)4در پاسخگویی به سؤال پنجم ،ده کشور با میزان
مطالعات بیشتر نسبت به سایر کشورها بر اساس گزارش
وبآوساینس نمایش دادهشده است .تعداد مقاالت و استناد به

آنها نشان میدهد ایاالتمتحده آمریکا با انتشار  110سند در
حوزه مطالعات بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک با  2609استناد
از کل تولیدات رتبه اول پر تولیدترین کشورها را در این زمینه
به خود اختصاص داده است.

جدول  :4كشورهای با بیشترین تولیدات علمی در حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک
ردیف
1

ایاالتمتحده آمریکا

سند
110

استناد
2609

 %از 525
20/95

2

چین

94

1807

17/90

3

لهستان

64

301

12/19
8/38

کشور

4

کره جنوبی

44

766

5

انگلستان

39

1047

7/43

6

رومانی

31

115

5/90

7

فرانسه

27

390

5/14

8

استرالیا

23

514

4/38

9

ایتالیا

18

10

آلمان

18

286
142

3/43

در پاسخ به قسمت دوم سؤال پنجم به کمک نرمافزار
 VOSviewerشبکه هم تألیفی کشورها (شکل  )4و همچنین
نقشه تجسم چگالی از شبکه هم تألیفی (شکل  )5در حوزه
مطالعات پیرامون بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک گزارش
شده است .در شبکه هم تألیفی از مجموع  63کشور دارای
تولیدات علمی با انتخاب حداقل  1مقاله برای هر کشور با میزان
استناد  59 ،1کشور دارای ارتباط شناسایی شد .به دلیل برخی
از ارتباطهای بسیار ضعیف و نمایش بهتر از شبکه هم تألیفی
بزرگترین خوشهها با ارتباطات میان  48کشور در  11خوشه و
 121ارتباط و میزان  199نیرومندی در کلیه ارتباطها نمایش
داده شد .انتخاب حداقل یک مقاله با یک استناد به این دلیل

3/43

بوده است که میزان ارتباطات کشورهای بیشتری در نقشه نشان
داده شود.
نقشه هم تألیفی کشورها (شکل  )4نشان میدهد کشورهایی
که دارای بیشترین ارتباط هستند در فاصلههای نزدیکتری از
هم قرار دارند و کشورهایی که ارتباط کمتری دارند در فاصله
دورتری نمایش دادهشدهاند .در شبکه هم تألیفی همانطور که
از خروجی نرمافزار پیداست اندازه دایرهها (گرهها) همچنین
میزان خطوط ارتباطی برای هر کشور مشخص است که
کشورهای با دایره بزرگتر و همچنین خطوطی که از آن به سایر
کشورها متصل شده است نشان از بیشترین هم تألیفی از آن
کشور را دارد .بر این اساس بیشترین ارتباط مطالعاتی به
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کشورهای آمریکا ،چین ،لهستان ،کره شمالی ،رومانی و فرانسه
اختصاص دارد .کشور ایران نیز با تولید  5سند و  93استناد سهم
کوچکی را به خود در تولید دانش در این حوزه اختصاص داده

مهری مهدیخانی و همکاران
است .در نقشه هم تألیفی کشورها ایران دارای  3خط ارتباطی
است و نقشه نشان میدهد همکاری علمی با کشورهای هند،
کانادا و رومانی داشته است.

شکل  :4شبکه هم تألیفی كشورها در حوزه مطالعات بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک

در نقشه تجسم چگالی (شکل  )5میزان تولیدات کشورها ،میزان
گرهها در همکاریها با کشورهای همسایه و اهمیت گرهها
نمایش دادهشده است .رنگها ،میزان چگالی گرهها را در شبکه
هم تألیفی نشان میدهند .محدودهی رنگها نشاندهنده میزان
چگالی کمتر تا بیشتر گرههای شکلدهنده در کل شبکه است.
محدوده رنگ آبی تا قرمز به ترتیب نشاندهنده چگالی کمتر تا
بیشتر در ارتباطات میان کشورها و گرههای همکاری است .بر

اساس خروجی نقشه تجسم چگالی مطابق با شکل ( ،)5بیشترین
میزان چگالی در شبکه هم تألیفی همانطور که از نقشه تجسم
چگالی با رنگ قرمز پیداست به کشورهای چین و آمریکا و پس
آن با میزان کمتر به کشورهای لهستان ،کره جنوبی و رومانی
اختصاص دارد .کشور ایران نیز با تولید  5مقاله و  93استناد به
رنگ سبز و نزدیک به رنگ زرد قرار گرفته است که نشان میدهد
دارای چگالی متوسط رو به پایین است.
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شکل  :5نقشه تجسم چگالی تولیدات كشورها در حوزه مطالعات بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک

 4-6پركاربردترین واژهها و شبکه هم رخدادی واژگانی
در هم رخدادی واژگانی و پاسخ به سؤال ششم ،پس از ورود
رکوردهای استخراجشده از پایگاه علمی وبآوساینس از تعداد
 2527واژه با انتخاب حداقل هم رخدادی  3بار برای هر واژه،
 223واژه 9 ،خوشه و  2317ارتباط و میزان  2961نیرومندی
در کلیه ارتباطها نمایش داده شد .شبکه هم واژگانی این تعداد
واژه مطابق با شکل ( )6ارائهشده است.در شبکه هم رخدادی
واژگان ضخامت خطوط بیانگر میزان روابط میان مفاهیم است.
بزرگی و کوچکی دایرهها نیز نشاندهنده میزان دانش در مورد
هر مفهوم میباشد .در پژوهش حاضر مطابق با نقشه هم رخدادی
واژگان در حوزه تولیدات علمی بازاریابی در صنعت

نساجی و پوشاک ،بیشترین تمرکز متون موردمطالعه بر
کلیدواژههای "پوشاک"" ،نساجی"" ،عملکرد"" ،بازار"،
"پایداری"" ،تأثیر"" ،رفتار"" ،مد"" ،طراحی" و "تجارت"
است .لذا آنها دارای دایرههای بزرگتر و خطوط ارتباطی
بیشتری نسبت به سایر واژهها هستند .نزدیکی و دوری واژهها
نیز نشان از آن دارد که متون موجود به چه میزان در خصوص
ارتباط آن واژه سخن گفتهاند و اثرات آنها را بر هم سنجیدهاند.
مفاهیم در سطح نقشه از پراکندگی نسبتاً خوبی برخوردار است
و مؤید آن است که پژوهشگران در حوزه بازاریابی صنعت نساجی
و پوشاک به موضوعات متنوعی پرداختهاند.
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شکل  :6شبکه هم رخدادی واژگان در حوزه مطالعات بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک

در نقشه گرافیکی همچنین نقش کلمات کلیدی بر اساس میزان
قدرت ارتباطی میان کلمات نشان میدهد ارتباط برخی از کلمات
با یکدیگر با خطوط ضخیم و برخی با خطوط نازک ترسیمشده
است .این تفاوت ناشی از آن است که میزان ارتباط کلمات و
بهکارگیری آنها در مقاالت بهصورت مشترک توسط نویسندگان
متفاوت بوده است .لذا بر اساس ضخامت خطوط برخی کلمات
ارتباطات قویتری داشتهاند و برخی دارای ارتباط ضعیفتری
بودهاند.

مطابق با خروجی در شبکه هم رخدادی واژگانی 9 ،خوشهی
موضوعی با  223واژه به دست آمد که بزرگترین خوشه از میان
خوشهها بر اساس بیشترین ارتباطات میان واژگان ،خوشه 5
حاوی  26واژه میباشد و همانطور که در شکل ( )7نشان
دادهشده است این خوشه ،خوشهای است که مفاهیم و واژههای
اصلی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر را در خود جایداده است
و مفاهیم موجود در آن دارای بیشترین ارتباطات هستند.

شکل  :7بزرگترین خوشه هم رخدادی واژگانی با  26واژه پركاربرد

جدول ( )5مهمترین کلید واژگان را به ترتیب اولویت از نظر
رخداد ،ارتباطات و میزان نیرومندی کلی در پیوندها نشان

میدهد .معیار نیرومندی تنها تعداد رخداد یک واحد را مدنظر
قرار نمیدهد بلکه به ارتباط یک گره با گرههای شبکه تمرکز
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میکند .لذا هرقدر یک گره پیوندهای بیشتری با دیگر گرهها
داشته باشد اهمیت باالتری نیز دارد.
جدول  :5پرتکرارترین كلیدواژهها
ردیف
1

کلیدواژه
پوشاک

رخداد
43

ارتباطات یا پیوندها
94

نیرومندی کلی در پیوندها
161

2

نساجی

40

93

160

3

عملکرد

29

76

115

4

بازار

24

63

106

5

پایداری

24

83

124

6

تأثیر

23

77

108

7

رفتار

22

58

89

8

مد

22

59

82

9

طراحی

20

52

73

10

تجارت

20

57

84

نقشه چگالی هم رخدادی واژگان نیز در درک بهتر پرتکرارترین
واژگان مطابق با شکل ( )8ارائهشده است .در این نقشه واژگانی
که در فاصله نسبتاً نزدیکی از هم قرار دارند دارای بیشترین
ارتباط هستند و برعکس واژگانی که ارتباط کمتری دارند در
فاصلهای دورتر از هم قرارگرفتهاند .میزان حرارت هر واژه نیز بر
اساس تعداد رخداد آن ،تعداد گرههای مجاور و اهمیت گرههای

مجاور تعیینشده است .در این نقشه واژگان پراهمیت در مرکز
قرار میگیرند و سایر واژگان با توجه به میزان اهمیت از زیاد تا
کم در اطراف آنها پراکندهاند .طیف رنگی از قرمز ،زرد پررنگ
تا کمرنگ نیز وزن چگالی را نمایش میدهد؛ که به ترتیب وزن
از نسبت باال تا پایین کامالً مشخص است.

شکل  :8نقشه چگالی هم رخدادی واژگان در حوزه مطالعات بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک
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 -5بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه تالش بر این بوده است که با بهرهمندی از شبکه
هم تألیفی نویسندگان ،شبکه هم تألیفی کشورها و تحلیل هم
رخدادی واژگانی در تولیدات علمی حوزه استفاده از بازاریابی و
مشتقات آن در صنعت نساجی و پوشاک ،ساختار مفهومی این
حوزه و چگونگی ارتباط میان زیر حوزههای موضوعی مشخص
شود .عصر حاضر با فراوانی عرضهها ،گسترش رقابت ،تحوالت
فناورانه و جهانیشدن ثمرات بسیاری برای مشتریان از جمله
قدرت انتخاب ،افزایش چانهزنی و کسب ارزش بیشتر به همراه
داشته است .در این دنیای بهشدت متحول با رقابت فراوان،
صنایع و کسبوکارهایی موفق خواهند بود که قادر باشند
ارزشهای بیشتری برای مشتریان خود قائل شوند و دالیل
بیشتری به مشتریان در خرید و ایجاد رابطه بلندمدت ارائه دهند.
مشتریان خواهان محصوالت با کیفیت برتر ،خدمات بیشتر،
سرعت ارائه مطلوبتر ،قیمتهای مناسب و سازگارتر با نیازهای
خود هستند .صنایع و کسبوکارهایی که فلسفه بازاریابی را درک
کرده و پذیرفتهاند قاعدتاً مشتری و جامعه را محور اصلی عملیات
خود قرار دادهاند و همواره در تالش هستند تا نیازهای مشتریان
را به نحو احسنت برآورده کنند و ارزش بیشتری برای مشتریان
به وجود آورند [ .]41بر این اساس این نکته حائز اهمیت است
که صنایع بهشدت رقابتی با مشتریان دارای نیازها و خواستههای
متنوع بهشدت به شناخت بازاریابی و ابعاد آن نیازمند هستند
[ ]42و ازآنجاییکه صنعت نساجی و پوشاک نیز از جمله صنایعی
است که محور اصلی فعالیت در آن مشتریان هستند شناخت و
بررسی هرچه عمیقتر بازاریابی ،انواع آن و تحقیقات پیرامون آن
جزو ارکان اساسی در این صنعت محسوب میشود.
لذا اهمیت امر موجب شده است مطالعات متعددی در علوم
مختلف و حوزههای گوناگون در انواع سازمانها ،شرکتها،
کسبوکارها و صنایع اعم از دارویی ،تولیدی ،غذایی ،گردشگری
و  ...بهویژه نساجی و پوشاک در ارتباط با بازاریابی صورت گیرد.
گستردگی این حوزه نیز موجب شده است تعامل بیشتری میان
این حوزه از علم با سایر علوم پدیدار شود اما آنچه مسلم است
آن است که رشد و توسعه حوزههای علمی ،نیازمند شناخت
دقیق وضعیت موجود در شناسایی خألهای آن و انجام مطالعات
پیرامون همان خألهاست .و امروزه درک پیوند موضوعات ،ارزیابی
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پژوهشها و تحلیل تولیدات علمی از طریق ابزار و فنون علم
سنجی ممکن شده است .بر این اساس پژوهش حاضر در قالب
مطالعهی علم سنجی از روند و ارزیابی مطالعات بازاریابی صنعت
نساجی و پوشاک به بررسی و تحلیل  525سند منتشر شده در
پایگاه وبآوساینس در بین سالهای  1995تا  2022پرداخته
است .روند مطالعات این حوزه نشان داد اگرچه میزان پژوهشها
در دوره زمانی بررسیشده به طور مستمر افزایشیافته است اما
تولیدات علمی در سالهای منتهی به  2020و  2021افزایشی
چشمگیر داشته است .بررسیها در برخی علوم نیز با توجه به
نیاز جوامع و کشورها بیشتر موردتوجه قرار گرفته است چنانکه
مطابق با نتایج مطالعه حاضر در بررسی حوزههای مطالعاتی
تولیدات علمی ،حوزه منسوجات علوم مواد با  220سند معادل
 26/1درصد ،تجارت و بازرگانی با  94سند معادل  11/15درصد
و علوم اجتماعی میانرشتهای با  57سند معادل  6/76درصد،
نسبت به سایر علوم بیشتر بوده است .پیکرهی متون نیز نشان
میدهد این حوزه از نظر استفاده از منابع رشتههای مختلف غنی
بوده و دارای روابط میانرشتهای گستردهای است.
از جمله معیارهای رتبهبندی و ارزیابی بروندادهای علمی شاخص
اچ است که میتواند مالک مفیدی در توجه به سیاستگذاریها
و تصمیمگیریهای علمی محسوب شود [ .]43این شاخص در
مقایسه با سایر شاخصهای علمسنجی از مزایایی قابلتأمل
برخوردار است ،به لحاظ ریاضی شاخص سادهای است و تنها
معیار اندازهگیری است که هم تولیدات علمی (کمیت) و هم تأثیر
استنادی آنها را (کیفیت) با یکدیگر ترکیب میکند [.]44
معرف آن جرج ای .هیرش معتقد است شاخص ابداعی وی از
سایر شاخصهای علم سنجی در نشان دادن تعداد کل استنادات،
تعداد کل انتشارات ،تعداد استنادات به هر سند ،تعداد اسناد مهم
و تعداد استنادات به مقاالت پر استناد بهتر عمل کرده و به
بررسی کیفیت کلی اسناد میپردازد [ .]35در مطالعه حاضر نیز
به جهت آگاهیهای علمی و برنامهریزیهای منسجم در راستای
رفع موانع رشد در تعداد ارجاعات ،نتایج حاصل از این شاخص
ارائهشده است .شاخص اچ  525سند بررسیشده در حوزه
بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک بر اساس گزارش پایگاه داده
وبآوساینس ،با اچ ایندکس  41نشان از قدرت اعتبار علمی
تحقیقات انجامشده در این حوزه دارد .بر این اساس هرچه تعداد
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حوزههای موضوعی بیشتر باشد تعداد استنادات نیز باالتر خواهد
بود و شاخص هرش نیز باالتر به دست خواهد آمد.
در محیطهای پژوهشی و همکاریهای علمی تألیف مشترک
مهمترین شاخصی است که در راستای سنجش و اندازهگیری
میزان تبادالت علمی به کار گرفته میشود .در پژوهش حاضر
شبکه هم تألیفی ترسیمشده از نویسندگان و شبکه هم تألیفی
کشورهای جهان در حوزه مطالعات بازاریابی در صنعت نساجی
و پوشاک نشان داد در شبکه هم تألیفی نویسندگان از میان
 1348نویسنده دارای حداقل یک تولید علمی و با میزان حداقل
یک استناد 1150 ،نویسنده دارای همکاری علمی بودهاند.
خروجی شبکه هم تألیفی نویسندگان با  43نویسنده در 5
خوشهی مجزا و  207ارتباط و میزان  211نیرومندی در کلیه
ارتباطها نشان داد بیشترین هم تألیفیها و همکاریهای علمی
در خوشهای با  16نویسنده بوده است چراکه تعداد و بزرگی
گرهها همچنین خطوط و ضخامت آنها در این خوشه بیش از
سایر خوشهها به چشم میخورد .پرکارترین پژوهشگران از میان
 1348پژوهشگر فعال در زمینه بازاریابی صنعت نساجی و
پوشاک به ترتیب  Ewa Grandysاز لهستان Eric Ngai ،از چین،
 Małgorzata Koszewskaاز لهستان Li Li ،از چین،
 Wysokinska Zofiaاز لهستان Chester K. M. To ،و Chun
 Wah Yuenاز چین Andrzej Grandys ،از لهستان و Ha-
 Brookshire Jung Eاز ایاالتمتحده آمریکا بوده که در میان
آنها  Eric Ngaiبا شاخص اچ  51باوجوداینکه از میان ده
نویسنده برتر در رتبه دوم قرار دارد تأثیرگذارترین پژوهشگر
است .برخی از پژوهشگران دارای تعداد مقاالت بیشتری هستند
اما شاخص اچ کمتری دارند این امر نشان میدهد صرف تعداد
مقاله بیشتر تأثیرگذاری بیشتری به ارمغان نمیآورد و مطابق با
شاخص اچ ،میزان استناد است که تعیینکننده تأثیرگذاری است
لذا بر همین اساس نویسنده با شاخص اچ  51بهعنوان
تأثیرگذارترین نویسنده گزارش شده است.
در میان کشورهای پر تولید تعداد مقاالت و میزان استنادات
نشان داد ایاالتمتحده آمریکا با انتشار  110سند در حوزه
مطالعات بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک با  2609استناد از
کل تولیدات رتبه اول پر تولیدترین کشورها را به خود اختصاص
داده است چنانکه قربانی و همکاران ( )2021نیز در بررسی
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روندها و الگوها در تحقیقات بازاریابی دیجیتال پر تولید کشور را
ایاالتمتحده آمریکا گزارش کردهاند .در مطالعه حاضر از میان
کشورهایی با بیشترین تولیدات علمی پس از ایاالتمتحده
آمریکا ،چین با  94سند و  1807استناد در رتبه دوم و لهستان
با  64سند و  301استناد در رتبه سوم قرار دارند .در شبکه هم
تألیفی کشورها نیز همانطور که از خروجی نرمافزار آشکار شد
اندازه مشخص دایرهها (گرهها) و میزان خطوط ارتباطی برای هر
کشور نشان داد کشورهای با دایره بزرگتر و خطوط بیشتر،
بیشترین میزان همکاری و هم تألیفی با سایر کشورها را
داشتهاند .کشورهای پر تولید از پیشگامان همکاری در تألیفها
نیز محسوب میشوند .کسب رتبههای برتر در تولیدات علمی
توسط کشورهای توسعهیافته و مدرن نشان میدهد استفاده از
فناوریهای نوین و ابزارهای اطالعاتی و بهرهمندی از منابع
اطالعاتی نوین در چابکی و پیشرو بودن علم برای آنها نقش
بسزایی داشته است .در مطالعه حاضر مطابق با گزارش پایگاه
وبآوساینس در  10کشور با بیشترین تولیدات علمی خروجی
نرمافزار  VOSviewerنیز در نقشه هم تألیفی کشورها بیشترین
ارتباط مطالعاتی را در کشورهای آمریکا ،چین ،لهستان ،کره
شمالی ،رومانی و فرانسه گزارش نموده است .در میان کشورهای
دارای همکاریهای علمی ایران نیز با  5سند و  93استناد دارای
 3خط ارتباطی با کشورهای هند ،کانادا و رومانی است که نشان
میدهد کشور ایران نیز در خصوص بازاریابی در حوزه صنعت
نساجی و پوشاک هرچند در حاشیه قرار گرفته اما در
همکاریهای علمی بیبهره نبوده و با سه کشور ارتباط علمی
داشته است .بااینوجود نتایج بهوضوح نشان میدهد پژوهشهای
خارج از کشور در سطح کالن و پژوهشهای داخلی در سطح
خرد بوده است و ضرورت دارد محققان کشور تالش بیشتری در
تولید دانش حوزه بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک با همکاری
کشورهای دیگر در دریافت دانش بهروز و تکنیکهای سودمند
در این زمینه داشته باشند .در نقشههای شبکه هم تألیفی و
چگالی حضور پررنگ کشورهای فعال نشان میدهد این کشورها
از مزیت افزایش فراوانی مقاالت ،قدرت و نفوذ بسیاری
برخوردارند به میزانی که اگر از شبکه جدا شوند شبکه دچار
گسست خواهد شد و انسجام خود را از دست میدهد .اندازه
دایره و خطوط اتصالی ارتباطات نشان میدهد که این کشورها
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اهمیت ویژهای در اتصال و انسجام شبکه پیداکردهاند و با کسب
جایگاه مرکزی بهنوعی گرایشهای موضوعی را نیز به سمت
گرایشهای خود سوق میدهند چراکه در گردش اطالعات مهره
اصلی بهحساب میآیند .در نقشههای ترسیمی از هم تألیفی،
کشورهایی که به فاصله کمی از هم قرارگرفتهاند پژوهشگران
آنها ارتباط بیشتری باهم دارند و درواقع ارتباطات آنها با
میانجیهای کمتری برقرارشده است این امر سبب میشود این
کشورها با شاخص نزدیکی بیشتر اطالعات را سریعتر از سایر
کشورها جذب کنند و تولیدات علمی تأثیرگذارتری ارائه دهند
چنانکه سایر پژوهشگران [ ]24،28،25،29نیز در مطالعات
علمسنجی خود به این مهم دستیافتهاند.
در خصوص هم رخدادی واژگانی نیز بر اساس کاربردهای مهم
این روش از مطالعات علم سنجی در ترسیم حرکت و پویایی علم،
ترسیم ساختار حوزهها ،ترسیم روابط ،ایجاد شبکهها،
خوشهبندی مفاهیم ،درک و کشف روابط پنهان و  ]45[ ...ابتدا
در خوشهبندی مفاهیم حوزههای علمی و سپس ترسیم شبکه
هم رخدادی نقشهها نشان داد  9خوشهی موضوعی با تعداد 223
واژه و  2317ارتباط و میزان  2961نیرومندی در کلیه ارتباطها
وجود دارد .در میان کل واژگان بیشترین تمرکز متون
موردمطالعه بر کلیدواژههای "پوشاک"" ،نساجی"" ،عملکرد"،
"بازار"" ،پایداری"" ،تأثیر"" ،رفتار"" ،مد"" ،طراحی" و
"تجارت" بوده است چراکه آنها دارای دایرههای بزرگتر و
خطوط ارتباطی بیشتری نسبت به سایر واژهها بودند .مطابق با
نقشه تجسم چگالی نیز این واژهها دارای نقاط داغتری بودهاند
به این معنی که در خوشههای خود پیوندهای بیشتری با سایر
واژهها داشتهاند .این واژهها جزو پرتکرارترین واژهها در تحقیقات
مختلف شناختهشدهاند و همین امر نشان میدهد در این مفاهیم
مقاالت بیشتری ارائهشده است .در نقشه شبکه هم رخدادی
واژگان برخی از واژگان نظیر "تصویر"" ،صادرات"" ،پارچههای
پنبهای"" ،ویژگیهای مکانیکی" و مواردی از این قبیل که در
حاشیه نقشهها قابلنمایش هستند که بعضاً یا هیچ ارتباطی با
سایر واژگان و مفاهیم ندارند و یا ارتباط آنها بسیار ضعیف است،
این امر نشان داد با پیوند ضعیف آنها با سایر مفاهیم ،برای آن
دسته از واژگان جایگاه پایینی در نقشههای موضوعی در نظر
گرفتهشده است و برخی از واژهها که اصالً ارتباطی برای آنها
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نمایش داده نشده میرساند که در این زمینه پژوهشهای بسیار
اندکی در ارتباط با حوزه بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک
صورت گرفته و درواقع این قبیل مفاهیم مورد غفلت واقعشده
است که میتوان گفت بررسی دالیل حضور و یا عدم حضور
مفاهیم در نقشههای ترسیمشده اهمیت ویژهای دارد و در
مطالعات آتی نیز باید به آنها توجه بیشتری نمود .در نقشههای
ترسیمی کوچک بودن نقاط و کمرنگ بودن آنها در نقشههای
چگالی چه در شبکه هم تألیفی و چه در هم رخدادی واژگان
حاکی از آن است که در آن کشورها و در خصوص آن دسته از
واژهها توجه کافی نبوده است و در این موارد علم در فقر قرار
دارد .این مسئله در سایر پژوهشهای علمسنجی مانند مطالعات
[ ]25،29نیز یادآوری شده است.
پیشنهادهای اجرایی پژوهش
بهطورکلی جهت رشد و توسعه وضعیت علمی در حوزه بازاریابی
صنعت نساجی و پوشاک پیشنهاد میشود:
 برای پژوهشگران در این حوزه طی آییننامهها و
بخشنامههای متعدد مراتب تشویقی لحاظ شود تا
پژوهشگران ترغیب به تولید علم در این حوزه شوند.
 از دانشجویان تحصیالت تکمیلی حمایتهای الزم به
عمل آید تا باعالقه بیشتری به انجام کارهای پژوهشی و
تألیف مدارک علمی بپردازند .همچنین در دانشگاهها
دورههای آموزشی در زمینه مطالعات علمسنجی و
نرمافزارهای موردنیاز برای آشنایی دانشجویان گنجانده
شود.
 مدارک علمی ،با دسترسی آزاد تمام متن در اختیار
عالقهمندان قرار گیرد تا بیشتر در معرض دید باشد و در
عین استفاده از آنها استنادهای بیشتری نیز به آنها داده
شود.
 دانشگاهها همچنین در برقراری ارتباط میان
پژوهشگران با سایر دانشگاهها در کشورهای سرآمد و
مطرح در مطالعات علمی فعالتر عمل کرده و با
برنامههای تشویقی محققان را ترغیب به همکاریهای
علمی نمایند .پژوهشگران ایرانی پتانسیل تولید و
همکاریهای علمی را با سایر محققان از کشورهای
مختلف دارند لذا توصیه میشود با محیطهای مجازی
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در انواع شبکههای اجتماعی علمی با افراد برجسته و
محققان برتر در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند و با
مشارکت آنها به تولید علم در حوزههای متخلف
علمی بپردازند این امر میتواند در دستیابی به علوم
بهروز و کارآمد همچنین بهبود شرایط و بهکارگیری
راهحلهای متعدد در زمینههای مختلف کمک
قابلتوجهی باشد.
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
 مطالعه حاضر به بررسی بروندادهای علمی در حوزه
بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک در سطح بینالملل
پرداخته است پیشنهاد میشود بروندادهای علمی بازاریابی
در صنعت نساجی و پوشاک محدود به کشور ایران باشد و
یا محدود به صنعت نساجی و پوشاک در کشورهای حوزه
خاورمیانه شود و نتایج آن با ایران مقایسه گردد.
 این مطالعه در پایگاه وبآوساینس به بررسی تولیدات
علمی بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک پرداخته است
پیشنهاد میشود وضعیت تولیدات علمی حوزه بازاریابی در
صنعت نساجی و پوشاک در سایر پایگاههای علمی مانند
اسکوپوس نیز موردبررسی قرار گیرد و یافتههای آن با نتایج
مطالعه حاضر مقایسه شود.
 پژوهشگران میتوانند در بررسی مطالعات علمی
بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک از سایر شاخصهای
علمسنجی همچنین سایر نرمافزارها تحلیلهایی انجام داده
و به مقایسه یافتهها بپردازند.
 تحلیل و بررسی ساختار فکری دانش در حوزه بازاریابی
صنعت نساجی و پوشاک به تفکیک مفاهیم و خوشههای
مشترک و همچنین خألهای موجود در این حوزه و سایر
حوزههای وابسته شناسایی و بررسی شود.
 بازاریابی مبحثی است که تمام صنایع و کسبوکارها
از آن بهرهمند هستند لذا توصیه میشود مطالعات
علمسنجی از مباحث بازاریابی و انواع آن در سایر صنایع نیز
بررسی شود.

مهری مهدیخانی و همکاران
تشکر و قدردانی
از اساتید بزرگوار و تمام افرادی که در انجام این مطالعه همکاری
نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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