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ی و نگاشت روند مطالعات علمی حوزه بازاریابی در صنعت بندخوشه
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 چکیده

پایگاه شده در  هینما یعلم اسنادبر اساس  صنعت نساجی و پوشاک یابیدر حوزه بازار یعلم بروندادهای ازو منسجم جامع  یریارائه تصوهدف از پژوهش حاضر 

ی هاسال یط نسیساآووب گاهیشده در پا هینما اسناد یتمام ،یاست. جامعه آمار یسنجمطالعات علم در دستهپژوهش حاضر ت. اس (WoS)ساینس آووب

نشان  جینتا. شده استاستفاده VOSviewer شبکه لیو تحل Excel یافزارهاها از نرمداده لیوتحلهیاست. در تجز سند 525و به تعداد  2022مارس  12تا  1955

حوزه منسوجات علوم در موضوعات  نیدتری. پر تولبا روند مالیم و مستمر رشد همراه بوده است صنعت نساجی و پوشاک یابیدر حوزه بازار یعلم داتیداد تول

 بوده است. شتریب علوم رینسبت به سا یارشتهانیم یو علوم اجتماع یمواد، تجارت و بازرگان

آمریکا با انتشار  متحدهاالتیکشورها، ای فیتألنویسندگان برترین نویسندگان از کشورهای چین و لهستان شناسایی شدند. در شبکه هم  یفیدر شبکه هم تأل

، "بازار"، "عملکرد"، "ینساج"، "پوشاک" یهادواژهیتمرکز بر کل نیشتریبنیز  یواژگان رخدادی در هماعالم شد. کشورها  نیرگذارتریسند جزو تأث 110

 هانقشه. اندبودهو تجسم چگالی بیشتری  تربزرگی هاگرهدارای ها واژه ریاست که نسبت به سا "تجارت"و  "یطراح"، "مد"، "رفتار"، "ریتأث"، "یداریپا"

حوزه بازاریابی  یفکر یهاانیبه درک بهتر جر تواندیمتون م یمحتوا لیوتحلهیو تجز یبررسای مطلوب برخوردار است و نشان دادند مطالعات از انسجام شبکه

 .باشد ریمس نیا در آتی یهاپژوهش ینقشه راه برا کیعنوان به کننده وکمکدر صنعت نساجی و پوشاک 

 .یابیبازار ،یواژگان یهم رخداد ،ی کشورهافیتألی نویسندگان، شبکه هم فیشبکه هم تأل ،یسنجعلم كلیدی: یهاواژه
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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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 مقدمه -۱

متعدد در گرو  یهاسازمانو  وکارهاکسبرشد و توسعه انواع 

در  هاییتوانابروز در میان مشتریان و میزان  هاآنشناخته شدن 

بازارهای هدف است. امروزه منافع و مزایای  و تصرف گسترش

که به دنبال  ییوکارهاکسبو  هاسازمان از کیچیهبازاریابی برای 

پوشیده نیست. رهبران  هستنددستیابی به اهداف و پیشرفت 

که  اندافتهی دستبزرگ در سراسر دنیا به این مهم  یهاشرکت

رقابتی  شدتبهبرای پیشرفت مستمر و حضور پایدار در بازارهای 

 یهاتیاولوبازاریابی را جزو  یهاتیفعالامروزی ناچار هستند 

شرکت را به  یهاهیسرماو  هاتیظرفخود قرار دهند و بخشی از 

 [.1آن نمایند ] یهایاستراتژجد صرف بازاریابی و 

 وتغییر اخیر  یهادههاست که در طول  یادهیپدبازاریابی 

بر  زمانهمبسیاری را به خود دیده و این تغییرات  تحوالت

 ست. امروزهبسزایی داشته ا راتیتأثصورت گرفته  یهاپژوهش

ارکرد کتنها یک آن  یهایاستراتژو انواع بازاریابی  یهاتیفعال

واحد بازاریابی  عنوانبهدر سازمان و یا یک واحد خاص از سازمان 

ارتباط  هوم بازاریابی دربلکه کل سازمان با مف ردیگینم بررا در 

بازاریابی که  یهاتیفعالبسیاری از است. بر این اساس 

 واحدهار سایر باید در واحد بازاریابی صورت گیرد د طورمعمولبه

مهندسی  نیهمچناعم از مدیریت منابع انسانی، فروش و 

و تغییرات تکنولوژیکی محصول نیز وجود دارد. این رویکرد 

موجب شده است موج جدیدی از اخیر  یهاسالدر  پیرامونی

یدار پدمتفاوت  یهایریگجهتبا در حوزه بازاریابی  هاپژوهش

 .[3،2]گردد 

 یوکارهاکسبو  تجارتانواع جداگانه از  یامقولهبازاریابی 

پیش آشکار شده است.  هاسالنیست اهمیت این امر از  مختلف

( 1957) 1ترنر. [4] در صنعت نساجی و پوشاک نیز چنین است

 یابیبازار در تیتنها با موفق وکارکسب حیصح یابیارزمعتقد است 

 بر این باور است زین( 1972) 2کاتلرچنانکه  .[5] است ریپذامکان

شرکت، ممکن  کیتوسط  یابیمفهوم بازار یکه وجود و اجرا

دهد  رییآن را تغ یتجار تیسطح موفق یتوجهقابلاست به طور 

عملکرد شرکت  کنندیم( اشاره 2009) 3آندرس و همکاران .[6]

                                                      
1 Turner 

2 Kotler 

. [7است ]وابسته  مؤثر یابیبازار یهاوهیشبه  میبه طور مستق

و  هاوهی(، ش1998) 4شارما و وردنبورگ یهایبررسطبق 

تا  دهدیاجازه م وکارهاکسبمؤثر به  یابیبازار یهایاستراتژ

بازار خود را بهبود بخشند و روابط خود را با  خود را در شهرت

 .[8کنند ] نهیخود به انیجامعه و مشتر

های حاکم بر ارزشدر جوامع مختلف پوشش افراد با هنجارها و 

تواند از ابزارهای مهم در آن جوامع ارتباط تنگاتنگی دارد و می

شناسایی فرهنگ و هویت ملی همچنین تحوالت ساختاری در 

ترین صنعت نساجی از جمله بزرگ .[9] آن جوامع محسوب شود

ترین صنایع در جهان است که به دلیل وجود بستری و مهم

ره مناسب در ایجاد اشتغال، نقش اقتصادی و اجتماعی باال هموا

ست امورد توجه بسیاری از کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا بوده 

، ارزش افزوده زاییوجود مزایایی همچون اشتغال کنار در و [10]

یمی ظرفیت و وجود بازار عظدارای کمک به بهبود اقتصاد، ال، با

صنعت  کهییازآنجاو  انواع محصوالت نساجی استبرای مصرف 

نساجی مهد صنعتی شدن تمام کشورهایی است که فرایند رشد 

فرصت  توسعهدرحالو برای کشورهای  اندنمودهصنعتی را طی 

بدون تردید نیازمند  [9]مناسبی در کسب مزیت رقابتی است 

 .باشدیم نیز حوزه بازاریابیهای دقیق در سنجش و بررسی

و قواعد بازاریابی  هاکیتکن یریکارگبهدر واقع بازاریابی پوشاک 

است که بر مشتریان بالقوه تمرکز دارد. و پوشاک در خصوص مد 

اریابی در سایر بازاریابی در حوزه پوشاک از قوانین کلی باز

در  یتوجهقابل. صنعت پوشاک نقش کندیممحصوالت پیروی 

همانطور که عنوان شد تقاضای اساسی در جوامع دارد.  نیتأم

صنعتی در میان  یهابخش نیترعمدهصنعت نساجی از 

در شناسایی و گردآوری اطالعات  یگذارهیسرمالذا . هاستملت

 تحقیقات بازاریابی و طریقاز  کنندگانمصرفاز سالیق و عالیق 

که به ویژه آن. [11] بسیار ارزشمند استحوزه  برای این بازاریابی

های مختلف موفقیت راهبردی در بازاریابی و فروش، از جنبه

. [12]کنندگان است علمی، محلی و جهانی در درک رفتار مصرف

، هاگذاران سطوح مختلف کشوردر میان سیاستپذیری نیز رقابت

در این است که مهم تبدیل شده ای پدیدهها به و شرکت صنایع

های متناسب برای تمام صنایع و انواع راستا تدوین استراتژی

3 Andres et al 

4 Sharma & Vredenburg 
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چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای  وکارهاکسبمختلف 

به منظور حرکت از موقعیت رقابتی فعلی به موقعیت خارجی 

( 2020) 1و همکاران دجاسورونا. [13] ردیپذیمتری صورت قوی

نساجی از طریق  یهابنگاهارتقای رقابتی  یهاراهدر بررسی 

 یریکارگبهبازاریابی دریافتند بازاریابی و  یهایاستراتژ

مناسب در صنعت نساجی در کسب مزیت رقابتی  یهایاستراتژ

 .[14] است مؤثربرای این دسته از صنایع 

در « صوالتمح یابیبازار» عنوانبه ،یابیبازار یهادوره نیاول

مفهوم  نی. امطرح شد 1905در سال  «ایلوانیدانشگاه پنس»

 یابیبازار نهیشد و زم یاریبس راتییزمان دستخوش تغ باگذشت

 یکل راتییمواجه ساخت. به طور خاص تغ یاوتفمت راتییرا با تغ

 زیآن را ن یهایاستراتژ ،هایابیبازارو ظهور انواع  یابیحوزه بازار

 مترا از بازار به س یابیدچار تحول نموده است و کانون بازار

در  یاو کشانده است. مسائل مختلف یو انتظارها یمشتر

 هاشرکتاست و  شدهمطرحزمان  باگذشت یابیبازار یاستراتژ

 منظوربهرا  یمختلف یابیبازار یهایاستراتژداشتند  یهمواره سع

 محصوالت و خدمات خود در بازار یبترقا تیبه دست آوردن مز

 [.15]اتخاذ کنند 

 یهایبررسبه  یسازآگاهدر این راستا پژوهشگران با اهداف 

، هایکاستبهبود، کاهش موانع، رفع  ارائه راهکارهای متعددی در

ر دبسیاری  تولیدات علمیو ...  هاچالششناسایی کارکردها و 

در صنایع ناشی از آن  راتیتأث و انواع آن ،خصوص بازاریابی

 اندکردهعرضه حوزه نساجی و پوشاک  ژهیوبهمختلف و 

[4،16،14،17،18،19.] 

با توجه به اهمیت حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک، 

مطالعه جامعی در اهمیت و ضرورت وجود بازاریابی،  کهییازآنجا

انواع کاربردی آن در صنعت نساجی و پوشاک همچنین مزایا و 

معایب در این خصوص یافت نشد لذا با بررسی روند علم در این 

علمی در این زمینه  یهانقشهتصویری از  توانیمحوزه 

می در تحقیقاتی ارائه نمود. در سنجش و ارزیابی تولیدات عل

استفاده از  کاربردی، یهاروشاز جمله مختلف  یهاحوزه

هدف مرتبط با آن است.  یهاشاخصو  یسنجعلم یهاروش

ولید، توزیع کمی مرتبط با ت یهادادهاستفاده از  یسنجعلماصلی 

تعیین توصیف، بررسی و  منظوربهاز متون  یمندبهرهو 

                                                      
1 Djasurovna et al 

 یهاداده. در فهم بهتر است یعلم و مطالعات علم یهایژگیو

در یک حوزه علمی مشخص،  هاآنکمی و روابط میان 

علمی صورت  یهانقشهنیز راه جالبی است که توسط  یمصورساز

، هارشتهعلمی فضای چگونگی ارتباط میان  یهانقشه. ردیپذیم

نویسندگان و کشورها،  یهایهمکار، هاتخصص، هاحوزه

کلیدی کاربردی و پرتکرار را نشان  یهاواژههمچنین نمایش 

سعی دارد نیز بر این اساس پژوهش حاضر  [.20] دهندیم

ساختار تولیدات علمی حوزه بازاریابی در  یسازروشن منظوربه

صنعت نساجی و پوشاک همچنین برای درک بهتر موضوعات 

که در تولیدات علمی منعکس شده  گونهآن شدهیبررسمتعدد 

میان محققان و کشورهای  علمی یهایهمکار است، میزان

قرابت مباحث علمی بر مبنای واژگان را به  همچنین مختلف

ی از ندید روش تواندیمبررسی روند تولیدات علمی تصویر بکشد. 

ذر زمان ارائه دهد. پر گو تکوین آن در  شدهیبررسماهیت حوزه 

واضح است که انجام چنین پژوهشی به شناخت بهتر هویت 

 یسازشفاف. کندیمازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک کمک ب

 شدهیبررسحوزه  فردمنحصربهموضوعات مشترک و در خصوص 

 نیز موجب تسهیل مسیرهای پژوهشی در آینده خواهد بود.

در علمی بازاریابی بررسی تولیدات مطالعه حاضر  اصلی تیمأمور

ی هاشاخصبا استفاده از برخی از  صنعت نساجی و پوشاک

 درصددپژوهش حاضر  بر این اساسسنجش علم است. 

 زیر است. سؤاالتپاسخگویی به 
 پژوهش یهاسؤال

زیر در راستای رسیدن به هدف اصلی پژوهش  سؤاالتپاسخ به 

 :است

ازاریابی بمطالعاتی  یهاحوزه نیترمهمو روند مطالعات علمی  .1

 یهاسالطی  ساینسآووبدر پایگاه در صنعت نساجی و پوشاک 

 ؟چگونه است 2022تا  1955

در  یابیدر حوزه بازار شدهیبررس اسناد ندکسیشاخص اچ ا .2

 ست؟ا چگونه نسیساآووب گاهیدر پا صنعت نساجی و پوشاک

در حوزه بازاریابی صنعت نساجی و  سندگانینو نیپرکارتر. 3

 ها چگونه است؟آن ندکسیاند و شاخص اچ اکدامپوشاک 

 نویسندگان یفیتألهم  یهاخوشهو  یفیتألهم شبکه نقشه . 4

 چگونه است؟
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هستند؟ و  ییحوزه چه کشورها نیدر ا دیپر تول یکشورها. 5

 کشورها چگونه است؟ یفیشبکه هم تأل

 ی؟ و نقشه چگالنداکدام و پرکاربرد یاهستهی هاواژه کلید .6

 است؟چگونه  هاآن

 پژوهش نهیشیپ -2

موضوعی و  لحاظ ازیی که هاپژوهش بررسی به پیشینه در بخش

 شدهپرداخته تحلیلی مشابه مطالعه حاضر هستند یهاشاخص

مکرر در منابع  یوجوهادر پژوهش حاضر با توجه به جست .است

متعدد مشخص شد در  یعلم یهاگاهیدر پا یو چاپ یکیالکترون

 یاتاکنون مطالعه صنعت نساجی و پوشاک یابیحوزه بازار

 یعلم یهانقشه میترس متعدد و یهاشاخص با یسنجعلم

به مطالعات و خارجی  یداخل نهیشیصورت نگرفته است لذا در پ

 ریدر سابا موضوع پژوهش و همچنین مطالعات  مرتبطنسبتاً 

استفاده  یسنجعلم یو ابزارها کردهایروانواع ها که از حوزه

 شده است:اند اشارهنموده

 پژوهش در داخل نهیشیپ 2-۱

ترسیم نقشه هم استنادی  ا( ب1393) دانیالی و نقشینه

نویسندگان برجسته حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقاالت علمی 

با کمک  2012تا  2001 یهاسالطی  ISIنمایه شده در 

 2537از میان  Webometric Analystو Citespace  یافزارهانرم

مقاله نشان دادند در شبکه هم استنادی نویسندگان به طور کل 

 Taoو  Zhang HJنویسنده برقرار است که  58پیوند میان  84

DC  مقاله در تولید مقاله دارای مقام نخست را دارند و پر  26با

دریافتند  هاآناستاد است.  627با  Rui Yنویسنده  نیاستنادتر

استنادی میان نویسندگان حوزه بازیابی تصویر ایجاد پیوند هم 

 [.21] نویسندگان این حوزه است ارتباط فکری میان دهندهنشان

مبتنی بر تحلیلی بر  یامطالعه( در 1396حیدری و همکاران )

 افتهیانتشاراثر  966بازاریابی در ایران با بررسی  یهاپژوهشروند 

پژوهشی فارسی -در نشریات علمی 1394تا  1380در بازه زمانی 

حوزه مدیریت که تمام متن در دسترس بودند با کمک از 

از  75حدود %، دریافتند VOSviewer افزارنرم یهایخروج

 انیدانشجو یحوزه )عمدتاً حاصل همکار نیمحققان فعال در ا

 یپژوهشاثر  کی( فقط یعلمئتیه یبا اعضا ارشد یکارشناس

پژوهش  یاصل انیجراذعان داشت  توانیمو  دارند افتهیانتشار

است!  دهینرس موردنظر یاحوزه به بلوغ حرفه نیکشور در ا

کننده رفتار مصرف دهدینشان م افتهیانتشار یهاپژوهش یبررس

 موردتوجهسه موضوع اول  بیبه ترت یابیبازار یبرند و استراتژ

 یهاپژوهش شتری. باندداشتهرا  یو روند رو به رشد بوده

معادالت  یساز)عمدتاً مدل یکم یهابر روش یمبتن افتهیانتشار

موضوع  نی( بوده که ایاستنباط یآمار لیحلو ت یساختار

داشته و تفاوت  شدهیگردآور یهابا نوع داده میمستق یارتباط

 اتیدر نشر یابیبازار یفیک قاتیبا روند رو به رشد تحق یمحسوس

 [.22] دارد یالمللنیب

( با پژوهشی تحت عنوان ترسیم دو دهه 1397خاصه و حبیبی )

 با هدف یسنجعلمپژوهش جهانی در حوزه کارآفرینی: تحلیل 

هم  لیبر اساس تحل ینیکارآفر ۀساختار دانش در حوز ییشناسا

بر اساس  ینیپژوهشگران کارآفر نیبرتر ییشناسا ،یواژگان

 یتعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ و مصورساز یهاشاخص

 ینیکارآفر یهاپژوهش یریگدر شکل یالمللنیب یهمکار ۀشبک

با  ساینسآووب گاهی( در پا2016تا  1997ساله ) 20 هدر باز

دراو، نت، نتسیاکسل، یوبیب یافزارهانرماستفاده از ترکیبی از 

 ینیکارآفر یهاپژوهشکه اس دریافتند اسپیویور و اسوس

مربوط به  جیاند. نتاداشته ینسبتاً صعود یدرگذر زمان روند

 یهادواژهینشان داد که کل یهم واژگان لیتحل

«Entrepreneurship ،SMEs » و«Innovation »نیشتریب 

مربوط به  جینتا اند.داشته هادواژهیکل یۀکل نیرا در ب یفراوان

انجام شده  یهاپژوهشاد که نشان د یسلسله مراتب یبندخوشه

اند. عالوه شده لیتشک یاصل ۀاز هفت خوش ینیکارآفر ۀدر حوز

 Wright Mاز آن است که  یها حاکداده لیوتحلهیتجز ن،یبر ا

 ۀپژوهشگر حوز نیپر استنادتر Shane Sپژوهشگر،  نیدتریپر تول

 یۀکل نیشاخص اچ را در ب نیباالتر Wright Mاست و  ینیکارآفر

هم  یهااز نظر شاخص Wright Mحوزه دارد.  نیپژوهشگران ا

 ینیکارآفر ۀحوز یفیهم تأل ۀرا در شبک گاهیجا نیبرتر زین یفیتأل

 [.23] به خود اختصاص داده است

 یفیشبکه هم تأل میو ترس لیتحل در (1398و همکاران ) یانیزک

وب علوم  یعلم گاهیدانش در پا تیریحوزه مد یرانیپژوهشگران ا

افزار نرم رکورد بازیابی شده با استفاده از 3015از میان 

VOSviewerانیدر م یعلم داتیتول نیشتریب افتندی، در 

آن مربوط به سال  نیو کمتر 2017در سال  یرانیپژوهشگران ا
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 تیریموضوعات در حوزه مد نیدتریبوده است. پر تول 2010

است. در  وتریو علوم کامپ ستیزطیعلوم مح ،یاطالعات، مهندس

و دانشگاه تهران  یسازمان همکار دانشگاه آزاد اسالم 1680 انیم

 نیشتریرتبه اول و دوم را دارند. ب ،یمشترک سازمان دیدر تول

 متحدهاالتیا یاز کشورها یسندگانیبا نو زین انیرانیا یهمکار

 [.24] بوده است ایو استرال سیکانادا، انگل کا،یآمر

 یسنجکتابدر تحلیل ( 1400) شندی و همکارانپرواز 

بررسی با هدف جهانی حوزه صنایع خالق  یهاپژوهش

منتشر شده در پایگاه اسکوپوس و معرفی نقشه  یهاپژوهش

 2019تا  2000در بازه زمانی سال گذشته  20علمی دنیا طی 

به منظور توسعه و ایجاد نقش بیشتر صنایع خالق در اقتصاد 

موجود  یهالیتحلعلمی با کمک  منبع 1026ان کشورها از می

تشار دریافتند ان VOSviewer افزارنرمدر پایگاه اسکوپوس و 

سال اخیر روند صعودی  12مقاالت در حوزه صنایع خالق در 

کشور فعال در زمینه تولیدات علمی کشورهای  5داشته است. 

تحول و  ریس. اندبودهانگلستان، چین، استرالیا، اندوزی و آمریکا 

 عیصنا یابیو جا یمعرف"از  زین یدیکلمات کل میتوسعه مفاه

 "نینو یهاشغل جادیخالق در اقتصاد و ا عینقش صنا"به  "خالق

 تیو درنها "عنوان ابزار توسعهبه یآموزش و معرف"و در ادامه به 

 رییتغ "یاتوسعه یگذاراستیخالق و س عیصنا یبندطبقه"به 

 [.25] است افتهی

با تحلیل ساختار شبکه  (1401و همکاران ) دیزجی زادهحسن

اجتماعی هم نویسندگی و هم واژگانی پژوهشگران ایرانی حوزه 

 تحلیل شبکه اجتماعی یهاشاخصکیفیت زندگی با استفاده از 

تا انتهای  2000در بازه زمانی ابتدای سال  ساینسآووبدر پایگاه 

 یافزارهانرماز  یمندبهرهمدرک و  1421با بررسی  2017سال 

VOSviewer، Pajek ،UCINET  همراه باNetDraw  نشان دادند

بوده  سندهینو نیمدرک پرکارتر 97با  یمحققان، منتظر انیر مد

 831تهران با  یمؤسسات، دانشگاه علوم پزشک انیاست. در م

 داتیتول نیشتریمشارکت را داشته است. ب نیشتریمدرک ب

 ۀحوز نهیمدرک، در زم 284با  2014مربوط به سال  یعلم

و  یداخل یپزشک ۀتعداد مربوط به حوز نیشتریب یموضوع

نوع مدارک مربوط به مقاالت  نیشتریمدرک و ب 235با  یعموم

                                                      
1 Lee & Segev 
2 Hossain et al 

واژگان  یهم رخدادمدرک بوده است. در مطالعه شبکه  1111با 

به شد که  ییشناسا یخوشه موضوع 9 یزندگ تیفیحوزه ک

(، 54) ی(، چاق109اند از: علم کنترل حرکت )عبارت بیترت

(، زنان 39(، عوامل خطر )52) لیفرا تحل(، 53) یسبک زندگ

علم  ۀ(. خوش13کرونر ) یماری(، ب13(، خوردن )20(، خطر )33)

 درصد از کل حجم 84خوشه است که  نیترکنترل حرکت بزرگ

 [.26] شبکه را به خود اختصاص داده است

 پژوهش در خارج نهیشیپ 2-2

 یهاکیتکن( در پژوهشی با استفاده از 2012) 1لی و سگیو

به ترسیم نقشه دانش حوزه یادگیری الکترونیکی  یکاومتن

از  یامجموعهدر  TF/IDFبا استفاده از الگوریتم  هاآنپرداختند. 

 هادواژهیکلاز  یامجموعهمدارک در حوزه موضوعی خاص، 

استخراج و در نهایت یک نقشه موضوعی دانش بر اساس 

بر اساس میزان ظهورشان در  یادواژهیکل یهاجفت یبندرتبه

تعداد  هایبررسیک جمله و تعداد کلمات جمالت ترسیم نمودند. 

مهم در متن را  یهادهیا ییشناسا یبرا ازیموردنروابط 

را با  K-map یریادگی عنوانبهو نقشه خروجی  لیوتحلهیتجز

 یهادهیا K-mapکه  افتندیکردند و در سهیمستند مقا یریادگی

 [.27] کندیم ییرا شناسا یترمهم

با هدف انجام مروری  یامطالعهدر ( 2016) 2حسین و همکاران

جامع از پیشرفت ادبیات حوزه نوآوری باز و ارائه تصویری کامل 

در بازه  ساینسآووباز پایگاه  مقاله 293از آن با تحلیل محتوای 

مدیریت، تحقیق در  یهارشتهدریافتند  2015تا  2003زمانی 

، مهندسی صنایع و وکارکسبعملیات و علم مدیریت، 

بودند که  ییهارشتهاطالعاتی و علوم رایانه برترین  یهاستمیس

باز را به خود اختصاص  ینوآوربیشترین تولیدات در زمینه 

شان دادند در میان کشورهای پر تولید همچنین ن هاآن. اندداده

آمریکا، آلمان، بریتانیا، سوئیس و هلند  متحدهاالتیاکشورهای 

 [.28] کشور برتر در این حوزه هستند 5

روندها و با عنوان  یامطالعه( در 2021) 3قربانی و همکاران

 لیوتحلهیتجز: تالیجید یابیبازار قاتیالگوها در تحق

از طریق  2020تا ژوئن  1979، در بازه زمانی یسنجکتاب

3 Ghorbani et al 
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اعم از بررسی روند انتشارات،  یسنجکتابمختلف  یهاکیتکن

کلمات کلیدی و ... از مجموع  نیپرتکرارتر، دیپر تولکشورهای 

مقاله منتشر شده در پایگاه اسکوپوس نشان دادند در سال  924

سند رخ داده است. روند  163حداکثر انتشارات با  2019

آمریکا،  متحدهاالتیاانتشارات صعودی و بیشترین تولیدات از 

 یهاواژه دواژگانیکل نیپرتکرارتربریتانیا و چین بوده است. 

 یهاداده» ،«ینیماش یریادگی» ،«یدر زمان واقعمناقصه »

 «رگذاریتأث یابیبازار»و  «یاجتماع یهارسانه یابیبازار»، «بزرگ

 .[29] هستند تالیجید یابیدر حوزه بازار

 لیتحل( در پژوهشی مبتنی بر 2202) 1موباروک و همکاران

ی اسالم یابیدر مجله بازار یاسالم یابیمطالعات بازار یسنجکتاب

(JIMA نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بین )تا  2010 یهاسال

 یهانقشهو ترسیم  یسنجعلم یهاشاخصبا تحلیل انواع  2020

تعداد اسناد نشان دادند  VOSviewer افزارنرمعلمی از طریق 

تولید عالقه به  شیافزا دهندهنشان نیاست و ا افتهیشیافزا همجل

از توسعه  مجله تیحما دهندهنشان نیمقاالت است. عالوه بر ا

مباحث  ان،یم نی. در اباشدیمنیز  یاسالم یابیدانش در بازار

 در حال حاضر است راز موضوعات پرطرفدا یکیحالل اسالمی و 
[30]. 

 پیشینه یبندجمع 2-3

با وجود مطالعات بسیار در استفاده از بررسی پیشینه نشان داد 

به در صنعت نساجی و پوشاک  آن یهاکیتکنو  بازاریابی

از  یامطالعهتاکنون مختلف کمی، کیفی و آمیخته،  یهاروش

در بازاریابی  صرفاًحوزه  دربه صورت مستقیم  یسنجعلمنوع 

صورت چه در داخل و چه در خارج صنعت نساجی و پوشاک 

 پیشینه نیز عنوانبهی عنوان شده نگرفته است. مطالعات علم

و  علمی یهاشبکهترسیم  ،سنجش علم یهاشاخصدر  عموماً

برخی از . اندبودهمشابه مطالعه حاضر ، کاربردی یافزارهانرم

چنانکه  .اندکردهمطالعات نیز انواع مختلف بازاریابی را بررسی 

 رانیدر ا یابیبازار یهاپژوهش( روند 1396و همکاران ) یدریح

 ارائه VOSviewer افزارنرم یهایخروجاز  ییهانقشهرا بررسی و 

( روندها و الگوها در 2021و همکاران ) یقربان .[22] کردند

بر اساس تولیدات علمی نمایه شده  را تالیجید یابیبازار قاتیتحق

                                                      
1 Mubarrok et al 

 یروند انتشارات، کشورهابررسی کردند و  در پایگاه اسکوپوس

و  لیوتحلهیتجزی و ... را دیکلمات کل نیپرتکرارتر ،دیپر تول

 بر روند رشد مطالعات، معرفی مفیدی مبنی یهایخروج

 نیدتریپر تول عنوانبه نیو چ ایتانیبر کا،یآمر متحدهاالتیا

مرتبط با بازاریابی دیجیتال را  پرتکرارواژگان  یو برخ کشورها

در  یامطالعه( 2022موباروک و همکاران ) .[29]ودند مطرح نم

بر اساس اسناد موجود در پایگاه بازاریابی اسالمی  یسنجکتاب

 افزارنرمحاصل از تحلیل با  یهانقشهو از انجام دادند اسکوپوس 

VOSviewer  در  .[30] مفیدی گزارش نمودند یهالیتحلنیز

و  یزجید زادهحسننیز به طور مشابه  یسنجعلم یهاشاخص

هم  یساختار شبکه اجتماع لی( با تحل1401همکاران )

و  هالیتحلی در حوزه کیفیت زندگی و هم واژگان یسندگینو

 ساینسآووب گاهیدر پاتولیدات علمی نمایه شده  از ییهانقشه

با عنوان بررسی  یامطالعه. با توجه به نبود [26] ارائه نمودند

گفت  توانیم بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک، یبروندادها

 شدهیبررساز نظر موضوعی همچنین بازه زمانی مطالعه حاضر 

ساینس آودر پایگاه علمی وب ژهیوبهی سنجعلمی نو در امطالعه

 نسبتاً. ارائه تصویری 1و حداقل از دو جنبه  شودیممحسوب 

جامع از ساختار فکری و مفهومی حوزه بازاریابی در صنعت 

مشابه در  نسبتاً یامطالعه. با وجود 2نساجی و پوشاک و 

به دلیل حساسیت و پویایی صنعت نساجی لزوم  هاشاخص

جدید با بررسی تولیدات علمی جدید در ارائه  یهاپژوهش

 .، دارای نوآوری استروزتربهآمارهای 

 روش پژوهش -3

 کردیاست که با رو یسنجمطالعات علم از نوعپژوهش حاضر 

دانش سنجی علماست.  صورت گرفته یاو به روش کتابخانه یکم

های کمی مرتبط ها و مدلگیری علم است که تمام روشاندازه

. [31] شودبا تولید و انتشار دانش و فناوری را شامل می

های مختلف سنجی همچنین ابزاری در تجزیه و تحلیل رشتهعلم

در . [32]بر اساس ساختار فکری، اجتماعی و مفهومی است 

های مختلفی در تحلیل روشسنجی فنون و های علمتحلیل

 هم استنادی، هم واژگانی، و هم نویسندگیمطالعات علمی شامل 

وجود دارد که تفاوت ها و شباهت های موجود در هر یک از 
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 گرددیمفنون موجب ارائه اطالعات جدید در حوزه بررسی شده 

از طریق تحلیل شبکه هم نیز پژوهش حاضر بر این اساس . [33]

و شبکه هم  کشورها یفیتألشبکه هم ان، نویسندگ یفیتأل

 یهاشبکهتحلیل  یهاشاخصرخدادی واژگان با استفاده از 

پژوهش و  سؤاالتدر پاسخگویی به اجتماعی انجام شده است. 

 یامرحله 5 یشناسروشاز  یسنجکتاب یهالیتحلانجام 

 ( استفاده شده است1مطابق با شکل ) (2015) 1زوپیک و کاتر

الزم از پایگاه  یهادادهدر گرداوری . بر این اساس [32]

با  یاداده یهاگاهیپا نیترجامعو  نیترمهمیکی از  ساینسآووب

 یهاحوزهدر متعدد  یهاسالو تولیدات علمی طی هزاران نشریه 

 هیمطالعه کل جامعه مورد .[34]مختلف استفاده شده است 

مقاالت پژوهشی، مروری،  اعم از یالمللنیب یعلم دارکم

سردبیر، نامه به سردبیر، نقد کتاب و مدارک با  یهاادداشتی

و پوشاک  یدر صنعت نساج یابیدر حوزه بازاردسترسی سریع 

 مارس 12 خیتا تار 1955از سال  نسیساآووب گاهیدر پااست که 

 علتنیابه یبازه زمان نیانتخاب ا لیشده است. دل هینما 2022

مطالعه و بررسی حاضر کلیه تولیدات علمی بازاریابی در  است که

در  رسدیمبه نظر  چراکه ردیبربگصنعت نساجی و پوشاک را در 

در استفاده  مفیدی دانش یفکر اختارس توانیمزمانی بازه  نیا

 .به تصویر کشیدرا  صنعت نساجی و پوشاکدر  بازاریابیاز 

 

                                                      
1 Zupic & Čater 

 
 گاهیمنتشرشده در پا تولیدات علمی نشیوجو و گزدر جست

 افتیدردر  تیحساسبه جهت کسب حداکثر  نسیساآووب یعلم

ضمن مشورت با متخصصان بودن  ربطیمقاالت مرتبط و حداقل ب

و  "Marketing ،"*Textile) یهادواژهیکلاز حوزه بازاریابی، 

"*Clothing" ) در  ( همچنینهالیفادر فیلد جستجوی )تمام

 یشده است. در حالت کلاستفاده andاز عملگر  ییروا یارتقا

. با توجه به تعداد اسناد و بازیابی شد سند 556تعداد 

تر برای بررسی دقیق ییلترهایدر مطالعه فبررسی  یهاتیمحدود

 انیزمقاالت با  لذا بر اساس نوع زبان، صرفاً است شدهاعمال

 سند 525تعداد  با اعمال این فیلتر انتخاب شد که یسیانگل

آمده، با دستبه یرکوردها رهیو ذخ یریشد. پس از بارگ یابیباز

شناسایی نویسندگان برتر، منظور توجه به هدف پژوهش به

هم  ،موضوعات یو مصورساز یبندخوشهکشورهای پر تولید، 

 یهم رخدادو کشورها  یفیشبکه هم تألنویسندگان،  یفیتأل

 .شده استاستفاده VOSviewerو  Excel یافزارهااز نرمواژگان 
 وجوجستاستراتژی  :۱جدول 

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 

 سنجیهای كتابداده . گردآوری2

 پژوهش طراحی .1

 و تحلیل . تجزیه3

 . مصورسازی4

 و تفسیر گیری. نتیجه5

 شناسی پژوهش: روش۱شکل 
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All years (1955-2022) Timespan 

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

 

پاسخگویی به در راستای و پژوهش  اصلی هدف لذا مطابق با

 شدهارائهنمودارها و جداول اطالعات  از، شدهمطرح سؤاالت

در  اکسل افزارمنربا کمک  ساینسآووب یادادهتوسط پایگاه 

 کشورها و نویسندگان برتر، روند تولیدات علمی، هایفراوان

به  دنیدر رس یشبکه اجتماع لیتحل یهاکیتکن همچنین از

 یفیتأل، هم نویسندگیها در شبکه هم ها و روابط آناز گره یدرک

شده است. استفاده یواژگان یمختلف و هم رخداد یکشورها

اکسل  لیفایک ابتدا در قالب بازیابی شده جهت بررسی  مدارک

ات اطالع یتمام بامقاله  525 یحاومتن  صورتبهفایل  یکو 

ز او ...(  یمتن کامل سند، اطالعات استناد دواژه،یکل ده،ی)چک

ر دشد، سپس  رهیو ذخ یریبارگ نسیساآووب یعلم گاهیپا

ی هالیوتحلهیو تجز یفراخوان VOSviewer اکسل و هایافزارنرم

 .صورت گرفت هاآنبر روی  هایمصورسازجهت  موردنظر

 هاافتهی -4

روند پژوهش و رشد تولیدات  ،یمطالعات یهاحوزه 4-۱

 علمی

اول پژوهش مبنی بر روند مطالعات علمی  سؤالدر پاسخ به 

تا  1955بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک در بازه زمانی 

مطالعات صورت  دهدیم، نتایج نشان 2022مارس  12 خیتار

از بازاریابی و مباحث مرتبط به آن در صنعت نساجی و گرفته 

ین امر اهمیت داشته است که همرو به رشدی روند پوشاک 

مطالعات  دهدیمنشان ( 1)نمودار  یهاداده .رساندیمموضوع را 

رشد نموده  ازآنپسبا شیب مالیم پیش رفته و  2005تا سال 

سند  4با تعداد  1991در سال  یعلم داتیتول نینخستاست. 

 2010از سال  شده( بوده است. یابیدرصد از کل اسناد باز 76/0)

قبل اختالف بیشتری  یهاسالتعداد رکوردها به نسبت  2021تا 

 کهیطوربهشده است.  روروبه یتوجهقابلدارد و با افزایش 

 86/10سند ) 57با تعداد  2021بیشترین تولیدات علمی در سال 

 .درصد از کل اسناد بازیابی شده( بوده است

                
 

0

10

20

30

40

50

60

70

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

ک
دار

د م
دا

تع

سال
تعداد اسناد نمایه شده %525از 

Linear ( (تعداد اسناد نمایه شده Linear (  525از)%

 و پوشاک یدر صنعت نساج یابیحوزه بازار یعلم داتیروند رشد تول :۱نمودار 



 هری مهدیخانی و همکارانم                                                                       ی و نگاشت روند مطالعات...       بندخوشه

 

 ۰7-49صفحه  ۱4۰۰ پاییز -93شماره پیاپی  -3شماره  -۱۰دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –جله علمی م 57

 

بر اساس مطالعاتی  یهاحوزه( در بررسی 2با توجه به نمودار )

 دهدیمنتایج نشان  ساینسآووب پایگاه داده یبندطبقه

 220با  منسوجات علوم مواد در حوزه تولیدات علمی نیشتریب

سند معادل  94 با بازرگانیو  تجارت ،درصد 1/26سند معادل 

سند معادل  57با  یارشتهانیمعلوم اجتماعی و  درصد 15/11

نیمی از  باًیتقرکه پیداست  طورهمان است. بودهدرصد  76/6

درصد در این سه حوزه انجام شده است.  43نزدیک به  مطالعات

مطالعاتی تعداد کل  یهاحوزهالزم به ذکر است که در بررسی 

چراکه برخی از اسناد بر اساس تشخیص  باشدیم 843اسناد 

و این امر  اندقرارگرفتهدر دو یا چند حوزه  ساینسآووبپایگاه 

بگیرند. لذا نمودار باعث شده است که چندین بار در شمارش قرار 

بر  مطالعاتی بازاریابی صنعت نساجی و پوشاک یهاحوزهتحلیل 

 است. شدهمیترسسند  843اساس 

 

 ساینسآووب یادادهپایگاه  یبندطبقهی بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک بر اساس مطالعات یهاحوزه :2نمودار 

 ندكسیشاخص اچ ا 4-2

 

و  یوراست که بهره یعدد یشاخص 1ندکسیاچ ا

 شینما یصورت کمدانشمندان را به یعلم یرگذاریتأث

شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر  نی. ادهدیم

استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط 

 یرگذاریتأث یشاخص برا نی. از ادیآیبه دست م گرانید

. اچ شودیاستفاده م زین شمنداناز دان یگروه یعلم

. یبه نام جرج ا یکدانیزیتوسط ف 2005در سال  ندکسیا

 رشیه یهابا نام یگاه جهتنیشد و ازا شنهادیپ رشیه

 ندکسی. اچ ارودیبکار م زین رشیمقدار ه ای ندکسیا

 رگذاریآن محققان تأث لهیوسبه توانیاست که م یشاخص

 یحوزه کار کیکه در یمحققان سهیمقا یشاخص برا نیا

[. محاسبه اچ 35کاربرد دارد ] کنندیم تیفعال کسانی

س، اسکوپو، نسیساآووب یهاگاهیتوسط پا ندکسیا

زبان و  یسیمقاالت انگل یو گوگل اسکوالر برا یآاسیآ

ت مقاال ی( براISC) اسالمعلوم جهان  یاستناد گاهیپا زین

طابق شده است. در پاسخ به سؤال دوم، م ریپذامکان یفارس

 یابیحوزه بازار قاله درم 525 ی( شاخص اچ برا2با جدول )

 یعلم گاهیبر اساس گزارش پا صنعت نساجی و پوشاک

شده است که گزارش 41 ندکسی، اچ انسیساآووب

 نیشده در اانجام قاتیقتح یدهنده قدرت اعتبار علمنشان

 حوزه است.

                                                      
1 h-index 
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اند مقاله منتشر کرده یادیزکه صرفاً تعداد  ییهارا از آن

 نمود.  زیمتما

 و مجموع استنادات ندکسیشاخص اچ ا: 2جدول 

 میانگین متوسط استنادات استنادهاکل مجموع  مجموع استنادها بدون خوداستنادی شاخص اچ اسنادکل 

525 41 7518 7764 22/34 

  

 

 هاآن ندكسیو شاخص اچ ا سندگانینو نیپركارتر 4-3

 نیپرکارتر انیدر محاضر از پژوهش  سومبه سؤال  ییدر پاسخگو

 یابیبازار نهیپژوهشگر فعال در زم 1348 انیپژوهشگران از م

پژوهشگر برتر با حداقل  10 به توانیم صنعت نساجی و پوشاک

 بر اساس گزارش پایگاه داده وب او ساینس استناد 1و  مقاله 5

استنادی در میان این  یآمارهااشاره نمود.  (3مطابق با جدول )

با تعداد مقاالت کمتر  هاآنبرخی از  دهدیمنشان  پژوهشگر 10

این امر حاکی از آن است که  اندداشتهاستنادهای بیشتری 

اط موضوعی از میزان ارتب اسناددر میان سایر  هاآنمقاالت 

درجه  ی برای تعییناریاستناد مع چراکه بیشتری برخوردار بوده

و همچنین ارتباط هر نوشته  درشده ارائه مطالب اصالت و اعتبار

 .موضوعات و ترسیم نقشه ارتباطی است میان

 اررگذیتأثدر شناسایی پژوهشگران  ارهایمع نیترجیرااز یکی 

تجمعی برونداد  ریتأثنشان دادن  باهدفکه  باشدیمشاخص اچ 

دارد  هایبندرتبهو کاربردهای بسیاری در  شدهیطراحپژوهشی، 

برتر موضوع مطالعه حاضر مطابق  پژوهشگران . شاخص اچ[36]

بر اساس تعداد کل مقاالت اچ پژوهشگران،  صبا استاندارد شاخ

 کاربردهبهی بیشتر رگذاریتأثی در شناسایی پژوهشگران با فیتأل

توسط ی وی فیتألشده که برای هر نویسنده مطابق با کل اسناد 

است. نتایج شاخص  شدهگزارشساینس محاسبه و آووب گاهیپا

( متعلق به اریک 51بیشترین شاخص اچ ) دهدیماچ نیز نشان 

برخی  دهدیماست. نتایج همچنین نشان  کشور چیناز  انگای

از پژوهشگران با تعداد مقاالت بیشتر دارای شاخص اچ کمتری 

که صرف تعداد  رساندیمهستند این امر اهمیت این موضوع را 

و مطابق با  آوردینمی بیشتری به ارمغان رگذاریتأثمقاله بیشتر 

 ی است.رگذاریتأث کنندهنییتعشاخص اچ، میزان استناد است که 
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است که بر اساس آمارهای جدول  نکته جالب توجه دیگر این

لهستان  واز کشور چین  هاآنتای  9پژوهشگر برتر  10از  (3)

مدت  یو پوشاک برا یصنعت نساجدر کشور چین  هستند.

 یدرها استیاز زمان آغاز سو بوده ی صنعت ستون کی یطوالن

صنعت محرک  نی، ا1979در سال  یباز و اصالحات اقتصاد

 یبرا یارز خارج یصنعت منبع اصل نیا بوده است. نیصادرات چ

در تجارت و  ینقش مهم نیبنابرا ،شودیممحسوب کشور  نیا

چین بازار پوشاک بزرگی دارد دارای  دارد. نیچ یتوسعه اقتصاد

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

 ،ونگور، یدنگیبوسمد از جمله شرکت مد  یهاشرکتبهترین 

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

نساجی مطرحی است که ساالنه دانشجویان بسیاری  یهادانشگاه

و در حوزه نساجی و پوشاک به  شوندیم لیالتحصفارغاز آن 

ز صنعت نساجی از جمله یدر لهستان ن .[37] پردازندیمفعالیت 

ساالنه  ،شودیممحسوب  درآمدزاو  یاهیپاصنایع 

. لهستان جزو ردیگیمعظیمی در آن صورت  یهایگذارهیسرما

کشورهایی است که از نظر طراحی لباس و پوشاک برتر هستند 

 ریتحت تأث همواره لهستاننساجی و پوشاک عملکرد صنعت اما 

 است.بوده  هیآلمان، بنگالدش و ترک ن،یواردات مواد خام از چ

(، کایآمر متحدهاالتیا) متحدهاالتیا ه،یلهستان به همراه روس

از  یکی انهیکره و خاورم ل،یاسرائ ا،یتانیفرانسه، بر ا،یاسپان

 شودیممحسوب اکسپرس در فروش پوشاک  یبازارها نیترمهم

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

 هاآننتیجه گرفت محققان  توانیملهستان دارد  کشور چین و

علمی خود تمرکز بیشتری نسبت به سایر  یهایبررسنیز در 

 نیدتریپر تولکشورها در بازاریابی این حوزه داشته و جزو 

 .اندگرفتهنویسندگان قرار 

 در صنعت نساجی و پوشاک یابیده پژوهشگر برتر در حوزه بازار :3جدول 
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1 Ewa Grandys 16 14 2 12 9 لهستان 

2 Eric Ngai 9395 171 51 772 9 چین 

3 Chi-Wai Kan 3207 389 35 108 8 چین 

4 Małgorzata Koszewska 150 22 7 76 8 لهستان 

5 Li Li 1521 67 19 121 8 چین 

6 Wysokinska Zofia 104 43 7 26 7 لهستان 

7 Chester K. M. To 338 21 9 153 6 چین 

8 Chun Wah Yuen 2860 171 37 113 6 چین 

9 Andrzej Grandys 7 6 1 6 5 لهستان 

10 Ha-Brookshire Jung E. 438 56 12 38 5 آمریکا متحدهاالتیا 
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 نویسندگان یفیتأل شبکه هم 4-4

علمی  یهاپژوهشعوامل توسعه علمی انجام  نیترمهمیکی از 

به صورت مشارکتی در سطح جهان است، این امر در کشورهای 

در حال توسعه روشی در باال بردن توانایی علمی آن کشور 

 باورند( بر این 2009)و همکاران ندرس آ. [39] شودیممحسوب 

علمی و پژوهشی، بیشتر نتیجه کار  یهاگزارشمقاالت و  که

و اکثر آثار علمی دانشگاهیان نتیجه کار نویسندگان متعدد است 

پیشرفت علوم در نتیجه  کهییازآنجا. [7] گروهی است

لذا مطالعه کم و کیف  شودیمجمعی محقق  یهاتیفعال

است  قرارگرفته موردتوجهعلمی موضوعی است که  یهایکارهم

با کیفیت باال،  یهایخروج. دالیل زیادی از جمله [40]

امکانات پژوهشی، کسب دانش و تخصص، فرایند  یگذاراشتراک

علمی ضرورت ارائه  یهاشبکهظرفیت انتشار علمی و تشکیل 

لذا در پژوهش حاضر  رساندیمعلمی را  یهایهمکارتصویری از 

نیز شبکه هم نویسندگی محققان بازاریابی صنعت نساجی و 

مطابق با و شبکه روند تغییرات در مقاطع زمانی مختلف پوشاک 

 است. شدهمیترس( 3و )( 2شکل )

( در شبکه 2مطابق با شکل )چهارم پژوهش  سؤالدر پاسخ به 

ل یک نویسنده با حداق 1348میان  از ی نویسندگانفیهم تأل

 نویسنده دارای همکاری علمی 1150 سند و با میزان یک استناد،

از ارتباطات میان  ترقیدقشناسایی شد. در این راستا جهت فهم 

خروجی  نیتربزرگبسیار ضعیف حذف و  یهاارتباطنویسندگان 

ارتباط  207و مجزا  یخوشه 5در  نویسنده 43شبکه ارتباطات با 

 داده شد. شینما هاارتباط هیدر کل یرومندین 211 زانیو م

مختلف  یهارنگو  هااندازه( در تصویر خروجی با هاگره) هارهیدا

برچسب مشخص شده  عنوانبهنشانگر یک توصیف که  هرکدام

. تعداد هاستآنرابطه میان  دهندهنشانو خطوط نیز  هستند

از  دهیتندرهمزیاد خطوط حاکی از ارتباط پیچیده و 

 یبنددسته دهندهنشان یخوببه نیز هارنگ. هاستفیتوص

با توجه به  هایفیتألبیشترین هم  . بر این اساسهستند هاخوشه

از میان در خوشه اول با رنگ قرمز و خطوط بیشتر  هاگرهتعداد 

 است. مشاهدهقابلبا همکاری علمی نویسنده  16

 
 ازاریابی صنعت نساجی و پوشاکحوزه مطالعات ب نویسندگان یفیتأل شبکه هم: 2شکل 

ی علمی در مقاطع هایهمکار( تغییرات 3مطابق با شکل )

 16خوشه اول با  دهدیمی نشان فیتألمختلف زمانی، شبکه هم 

ی خروجی نویسنده بر اساس راهنما 9نویسنده و خوشه دوم با 

ی هاسالو این امر حاکی از آن است که در  انددرآمدهبه رنگ زرد 

 ی علمی پی برده وهایهمکاراخیر محققان بیشتر به اهمیت 

ی هاسالی منتهی به هاسالی علمی در هایهمکاربیشترین 

 به بعد صورت گرفته است. 2020
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 ی علمی مطالعات بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک در مقاطع زمانی مختلفهایهمکار: روند تغییرات 3شکل 

 كشورهای پر تولید و شبکه هم تألیفی كشورها 4-5
(، در پاسخگویی به سؤال پنجم، ده کشور با میزان 4در جدول )

مطالعات بیشتر نسبت به سایر کشورها بر اساس گزارش 
شده است. تعداد مقاالت و استناد به ساینس نمایش دادهآووب

سند در  110متحده آمریکا با انتشار دهد ایاالتها نشان میآن
استناد  2609پوشاک با حوزه مطالعات بازاریابی صنعت نساجی و 

از کل تولیدات رتبه اول پر تولیدترین کشورها را در این زمینه 
 به خود اختصاص داده است.

 در صنعت نساجی و پوشاک یابیدر حوزه بازار یعلم داتیتول نیشتریبا بی كشورها :4جدول 

 525از %  استناد سند کشور ردیف

 20/95 2609 110 آمریکا متحدهاالتیا 1

 17/90 1807 94 چین 2

 12/19 301 64 لهستان 3

 8/38 766 44 کره جنوبی 4

 7/43 1047 39 انگلستان 5

 5/90 115 31 رومانی 6

 5/14 390 27 فرانسه 7

 4/38 514 23 استرالیا 8

 3/43 286 18 ایتالیا 9

 3/43 142 18 آلمان 10

افزار به کمک نرم پنجم سؤالپاسخ به قسمت دوم در 

VOSviewer ( 4 شکلشبکه هم تألیفی کشورها ) و همچنین

در حوزه ( 5)شکل  یفیتألنقشه تجسم چگالی از شبکه هم 

 گزارش در صنعت نساجی و پوشاک یابیبازار رامونیمطالعات پ

دارای کشور  63مجموع از  یفیاست. در شبکه هم تأل شده

 زانیهر کشور با م یمقاله برا 1با انتخاب حداقل تولیدات علمی 

کشور دارای ارتباط شناسایی شد. به دلیل برخی  59، 1استناد 

 یفیتألبسیار ضعیف و نمایش بهتر از شبکه هم  یهاارتباطاز 

خوشه و  11در  کشور 48با ارتباطات میان  هاخوشه نیتربزرگ

 شینما هاارتباط هیدر کل یرومندین 199 زانیارتباط و م 121

 لیدل نیاستناد به ا یکمقاله با  یکداده شد. انتخاب حداقل 

در نقشه نشان  یشتریب یارتباطات کشورهامیزان که  ه استبود

 داده شود.

کشورهایی  دهدینشان م (4)شکل  کشورها یفیتألهم  نقشه 

از  یترکینزد یهاارتباط هستند در فاصله نیشتریب یکه دارا

که ارتباط کمتری دارند در فاصله  کشورهاییهم قرار دارند و 

طور که . در شبکه هم تألیفی هماناندشدهدادهدورتری نمایش 

( همچنین هاگره) هارهیدااندازه  پیداست افزارنرمخروجی از 

که  هر کشور مشخص است یبرامیزان خطوط ارتباطی 

و همچنین خطوطی که از آن به سایر  تربزرگکشورهای با دایره 

از آن  یفیتألنشان از بیشترین هم متصل شده است کشورها 

به  یارتباط مطالعات نیشتریب کشور را دارد. بر این اساس
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 چین، لهستان، کره شمالی، رومانی و فرانسهآمریکا،  هایکشور

استناد سهم  93و  سند 5 دیبا تول زین رانیاختصاص دارد. کشور ا

حوزه اختصاص داده  نیدانش در ا دیرا به خود در تول یکوچک

خط ارتباطی  3کشورها ایران دارای  یفیتأل. در نقشه هم است

همکاری علمی با کشورهای هند،  دهدیماست و نقشه نشان 

 کانادا و رومانی داشته است.
 

 

 و پوشاک یدر صنعت نساج یابیشبکه هم تألیفی كشورها در حوزه مطالعات بازار: 4شکل 

میزان ، هاتولیدات کشور ( میزان5در نقشه تجسم چگالی )شکل 

 هاگرهو اهمیت همسایه  با کشورهای هایهمکاردر  هاگره

را در شبکه  هاگره، میزان چگالی هارنگ .است شدهدادهنمایش 

میزان  دهندهنشان هارنگ یمحدوده .دهندیمتألیفی نشان  هم

شبکه است. در کل  دهندهشکل یهاگرهچگالی کمتر تا بیشتر 

چگالی کمتر تا  دهندهنشانمحدوده رنگ آبی تا قرمز به ترتیب 

بر است. همکاری  یهاگرهدر ارتباطات میان کشورها و بیشتر 

بیشترین (، 5ساس خروجی نقشه تجسم چگالی مطابق با شکل )ا

نقشه تجسم  که از طورهمانتألیفی  چگالی در شبکه هم میزان

آمریکا و پس  های چین وچگالی با رنگ قرمز پیداست به کشور

 کره جنوبی و رومانی، لهستانمیزان کمتر به کشورهای  آن با

به استناد  93قاله و م 5اختصاص دارد. کشور ایران نیز با تولید 

 دهدیمکه نشان  است رنگ سبز و نزدیک به رنگ زرد قرار گرفته

 متوسط رو به پایین است.دارای چگالی 
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 و پوشاک یدر صنعت نساج یابیدر حوزه مطالعات بازاركشورها  داتیتول یچگالتجسم نقشه  :5شکل 

 و شبکه هم رخدادی واژگانی هاواژه نیپركاربردتر 4-6

پس از ورود  ،ششم سؤالی و پاسخ به واژگان یدر هم رخداد

از تعداد  ساینسآووب یعلم گاهیشده از پااستخراج یرکوردها

 ،هر واژه یبار برا 3 یواژه با انتخاب حداقل هم رخداد 2527

 یرومندین 2961 زانیارتباط و م 2317خوشه و  9واژه،  223

تعداد  نیا یداده شد. شبکه هم واژگان شیها نماارتباط هیدر کل

 یشده است.در شبکه هم رخداد( ارائه6) شکلواژه مطابق با 

است.  میمفاه انیروابط م زانیم انگریبخطوط  متضخاواژگان 

در مورد  نشدا زانیدهنده منشان زین هارهیدا یو کوچک یبزرگ

 ی. در پژوهش حاضر مطابق با نقشه هم رخدادباشدیهر مفهوم م

 در صنعت  یابیبازار تولیدات علمی واژگان در حوزه

 

تمرکز متون موردمطالعه بر  نیشتریب ،نساجی و پوشاک

، "بازار"، "عملکرد" ،"نساجی"، "پوشاک" یهادواژهیکل

 "تجارت"و  "طراحی"، "مد"، "رفتار"، "ریتأث"، "پایداری"

و خطوط ارتباطی  تربزرگ یهارهیدا یها دارالذا آناست. 

ها واژه یو دور یکیها هستند. نزدواژه رینسبت به سا بیشتری

در خصوص  زانیچه م هنشان از آن دارد که متون موجود ب زین

. انددهیها را بر هم سنجاند و اثرات آنارتباط آن واژه سخن گفته

برخوردار است  یبنسبتاً خو یدر سطح نقشه از پراکندگ میمفاه

صنعت نساجی  یابیآن است که پژوهشگران در حوزه بازار دیو مؤ

 اند.پرداخته یبه موضوعات متنوع و پوشاک
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 بازاریابی صنعت نساجی و پوشاکواژگان در حوزه مطالعات  یشبکه هم رخداد :6شکل 

در نقشه گرافیکی همچنین نقش کلمات کلیدی بر اساس میزان 

ات ارتباط برخی از کلم دهدیمقدرت ارتباطی میان کلمات نشان 

 شدهمیترسبا یکدیگر با خطوط ضخیم و برخی با خطوط نازک 

ارتباط کلمات و است. این تفاوت ناشی از آن است که میزان 

نویسندگان  مشترک توسط صورتبهدر مقاالت  هاآنی ریکارگبه

متفاوت بوده است. لذا بر اساس ضخامت خطوط برخی کلمات 

ی ترفیضعو برخی دارای ارتباط  اندداشتهی تریقوارتباطات 

 .اندبوده

 یخوشه 9، یواژگان یشبکه هم رخداد ی درمطابق با خروج

از میان  خوشه نیتره به دست آمد که بزرگواژ 223با  یموضوع

 5بر اساس بیشترین ارتباطات میان واژگان، خوشه  هاخوشه

( نشان 7) شکلطور که در همانو  باشدیواژه م 26حاوی 

 یهاو واژه میاست که مفاه یاخوشهاین خوشه، شده است داده

است  دادهیجاخود پژوهش حاضر را در  ی مرتبط با موضوعاصل

 .هستند اتارتباط نیشتریب یموجود در آن دارا میمفاهو 

 

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

نظر  ازبه ترتیب اولویت واژگان را  دیکل نیتر( مهم5جدول )

نشان  وندهایدر پ یکل یرومندین زانیو م ، ارتباطاترخداد

واحد را مدنظر  کیتنها تعداد رخداد  یرومندین اری. معدهدیم

شبکه تمرکز  یهاگره با گره کیبلکه به ارتباط  دهدیقرار نم
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ها گره گریبا د یشتریب یوندهایگره پ کی. لذا هرقدر کندیم

 دارد. زین یباالتر تیباشد اهم هداشت
 هادواژهیكل نیپرتکرارتر :5جدول 

 نیرومندی کلی در پیوندها ارتباطات یا پیوندها رخداد دواژهیکل ردیف

 161 94 43 پوشاک 1

 160 93 40 نساجی 2

 115 76 29 عملکرد 3

 106 63 24 بازار 4

 124 83 24 پایداری 5

 108 77 23 ریتأث 6

 89 58 22 رفتار 7

 82 59 22 مد 8

 73 52 20 طراحی 9

 84 57 20 تجارت 10

 

 نیدر درک بهتر پرتکرارتر زیواژگان ن یهم رخداد چگالینقشه 

 ینقشه واژگان نیشده است. در ا( ارائه8) شکلواژگان مطابق با 

 نیشتریب یاز هم قرار دارند دارا یکیکه در فاصله نسبتاً نزد

دارند در  یکه ارتباط کمتر یارتباط هستند و برعکس واژگان

بر  زیحرارت هر واژه ن زانی. ماندهدورتر از هم قرارگرفت یافاصله

 یهاگره تیمجاور و اهم یهااساس تعداد رخداد آن، تعداد گره

در مرکز  تینقشه واژگان پراهم نیاست. در ا شدهنییمجاور تع

تا  ادیاز ز تیاهم زانیواژگان با توجه به م ریو سا رندیگیقرار م

زرد پررنگ  ،از قرمز یرنگ فیاند. طها پراکندهکم در اطراف آن

وزن  بیکه به ترت دهد؛یم شیوزن چگالی را نما زیرنگ نتا کم

 کامالً مشخص است. نییاز نسبت باال تا پا

 و پوشاک یصنعت نساج یابیواژگان در حوزه مطالعات بازار یرخداد هم ینقشه چگال: 8شکل  
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 یریگجهیبحث و نت -5

از شبکه  یمندکه با بهره ه استبود نیمطالعه تالش بر ا نیدر ا

هم  لیکشورها و تحل یفیتألنویسندگان، شبکه هم  یفیهم تأل

و  یابیبازار استفاده از حوزهتولیدات علمی در  یواژگانرخدادی 

 نیا یساختار مفهوم ،مشتقات آن در صنعت نساجی و پوشاک

مشخص  یموضوع یهاحوزه ریز انیارتباط م یحوزه و چگونگ

، گسترش رقابت، تحوالت هاعرضهعصر حاضر با فراوانی شود. 

ثمرات بسیاری برای مشتریان از جمله  شدنیجهانفناورانه و 

و کسب ارزش بیشتر به همراه  یزنچانهقدرت انتخاب، افزایش 

متحول با رقابت فراوان،  شدتبهداشته است. در این دنیای 

موفق خواهند بود که قادر باشند  ییوکارهاکسبصنایع و 

بیشتری برای مشتریان خود قائل شوند و دالیل  یهاارزش

 ارائه دهند. بلندمدتمشتریان در خرید و ایجاد رابطه بیشتری به 

مشتریان خواهان محصوالت با کیفیت برتر، خدمات بیشتر، 

مناسب و سازگارتر با نیازهای  یهامتیق، ترمطلوبسرعت ارائه 

که فلسفه بازاریابی را درک  ییوکارهاکسبخود هستند. صنایع و 

مشتری و جامعه را محور اصلی عملیات  قاعدتاً اندرفتهیپذکرده و 

و همواره در تالش هستند تا نیازهای مشتریان  انددادهخود قرار 

را به نحو احسنت برآورده کنند و ارزش بیشتری برای مشتریان 

اهمیت است  حائزنکته اساس این این بر  .[41]به وجود آورند 

 یهاخواستهرقابتی با مشتریان دارای نیازها و  شدتبهکه صنایع 

به شناخت بازاریابی و ابعاد آن نیازمند هستند  شدتبهمتنوع 

صنعت نساجی و پوشاک نیز از جمله صنایعی  کهییازآنجاو  [42]

است که محور اصلی فعالیت در آن مشتریان هستند شناخت و 

بازاریابی، انواع آن و تحقیقات پیرامون آن  ترقیعمبررسی هرچه 

 .شودیماساسی در این صنعت محسوب  جزو ارکان

علوم  در یشده است مطالعات متعدد موجبامر  تیلذا اهم

ها، ها، شرکتگوناگون در انواع سازمان یهامختلف و حوزه

 گردشگری ،یغذایتولیدی،  ،ییاعم از دارو عیوکارها و صناکسب

. ردیصورت گ یابیبازار ارتباط بادر نساجی و پوشاک  ژهیوبهو ... 

میان  یشتریشده است تعامل ب موجبنیز حوزه  نیا یگستردگ

اما آنچه مسلم است  پدیدار شودعلوم  ریبا سااین حوزه از علم 

علمی، نیازمند شناخت  یهاحوزهآن است که رشد و توسعه 

آن و انجام مطالعات  یخألهادقیق وضعیت موجود در شناسایی 

. و امروزه درک پیوند موضوعات، ارزیابی خألهاستپیرامون همان 

و تحلیل تولیدات علمی از طریق ابزار و فنون علم  هاپژوهش

در قالب پژوهش حاضر سنجی ممکن شده است. بر این اساس 

علم سنجی از روند و ارزیابی مطالعات بازاریابی صنعت  یمطالعه

 ردسند منتشر شده  525 لیو تحل یبه بررسنساجی و پوشاک 

پرداخته  2022تا  1995 یهاسال نیدر ب نسیساآووب گاهیپا

 هاپژوهشاگرچه میزان نشان داد این حوزه روند مطالعات . است

است اما  افتهیشیافزابه طور مستمر  شدهیبررسدر دوره زمانی 

 افزایشی 2021و  2020منتهی به  یهاسالتولیدات علمی در 

با توجه به  زیعلوم ن یبرخدر  هایبررس. داشته است ریگچشم

است چنانکه  قرار گرفتهموردتوجه  شتریجوامع و کشورها ب ازین

مطالعاتی  یهاحوزهدر بررسی  مطالعه حاضر جیمطابق با نتا

سند معادل  220حوزه منسوجات علوم مواد با  ،یعلم داتیتول

درصد  15/11سند معادل  94با  یدرصد، تجارت و بازرگان 1/26

، درصد 76/6سند معادل  57 با یارشتهانیم یو علوم اجتماع

نشان  زیمتون ن یکرهیبوده است. پ شتریعلوم ب رینسبت به سا

 یمختلف غن یهاحوزه از نظر استفاده از منابع رشته نیا دهدیم

 .است یاگسترده یارشتهانیروابط م یو دارا بوده

شاخص  یعلم یبروندادها یابیو ارز یبندرتبه یارهایاز جمله مع

 هایگذاراستیسبه در توجه  یدیمالک مف تواندیماست که اچ 

این شاخص در . [43] محسوب شود یعلم یهایریگمیتصمو 

 تأملقابلسنجی از مزایایی های علممقایسه با سایر شاخص

است و تنها  یاسادهبرخوردار است، به لحاظ ریاضی شاخص 

 ریتأثاست که هم تولیدات علمی )کمیت( و هم  یریگاندازهمعیار 

 [.44] کندیمرا )کیفیت( با یکدیگر ترکیب  هاآناستنادی 

معتقد است شاخص ابداعی وی از  رشی. هیجرج امعرف آن 

علم سنجی در نشان دادن تعداد کل استنادات،  یهاشاخصسایر 

مهم  تعداد کل انتشارات، تعداد استنادات به هر سند، تعداد اسناد

و تعداد استنادات به مقاالت پر استناد بهتر عمل کرده و به 

نیز در مطالعه حاضر  [.35] پردازدیمبررسی کیفیت کلی اسناد 

منسجم در راستای  یهایزیربرنامهعلمی و  یهایآگاهبه جهت 

 صاین شاخنتایج حاصل از  ،رفع موانع رشد در تعداد ارجاعات

در حوزه  شدهیبررس سند 525شاخص اچ است.  شدهارائه

 داده گاهیو پوشاک بر اساس گزارش پا یصنعت نساج یابیبازار

 یقدرت اعتبار علم از نشان 41 ندکسیاچ ابا  نس،یساآووب

بر این اساس هرچه تعداد  حوزه دارد. نیشده در اانجام قاتیتحق
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موضوعی بیشتر باشد تعداد استنادات نیز باالتر خواهد  یهاحوزه

 خواهد آمد.  به دستو شاخص هرش نیز باالتر  بود

مشترک  فیتأل یعلم یهایو همکار یپژوهش یهاطیدر مح

 یریگسنجش و اندازه یاست که در راستا یشاخص نیترمهم

. در پژوهش حاضر شودیبه کار گرفته م یتبادالت علم زانیم

 یفیتألنویسندگان و شبکه هم از  شدهمیترس یفیشبکه هم تأل

در صنعت نساجی  یابیجهان در حوزه مطالعات بازار یکشورها

 انیاز م سندگانینو یفیدر شبکه هم تألنشان داد  و پوشاک

حداقل  زانیو با متولید علمی  کیحداقل  دارای سندهینو 1348

. اندبوده یعلم یهمکار یدارا سندهینو 1150استناد،  کی

 5در  سندهینو 43نویسندگان با  یفیتألخروجی شبکه هم 

 هیدر کل یرومندین 211 زانیارتباط و م 207مجزا و  یخوشه

علمی  یهایهمکارو  هایفیهم تأل نیشتریب نشان دادها ارتباط

و بزرگی تعداد  نویسنده بوده است چراکه 16با  یاخوشهدر 

در این خوشه بیش از  هاآنو ضخامت خطوط  همچنینها گره

 انیپژوهشگران از م نیپرکارتر .خوردیمبه چشم  هاخوشهسایر 

و  یصنعت نساج یابیبازار نهیپژوهشگر فعال در زم 1348

از چین،  Eric Ngaiاز لهستان،  Ewa Grandysبه ترتیب  پوشاک

Małgorzata Koszewska  ،از لهستانLi Li  نیچاز ،

Wysokinska Zofia  ،از لهستانChester K. M. To  وChun 

Wah Yuen  ،از چینAndrzej Grandys  از لهستان وHa-

Brookshire Jung E  بوده که در میان  کایآمر متحدهاالتیااز

از میان ده  نکهیباوجودا 51با شاخص اچ  Eric Ngai هاآن

پژوهشگر  ینتررگذاریتأثنویسنده برتر در رتبه دوم قرار دارد 

 ی هستندشتریتعداد مقاالت ب دارایاز پژوهشگران  یبرخاست. 

صرف تعداد  دهدیمنشان امر  نیا ی دارندشاخص اچ کمتر اما

و مطابق با  آوردیبه ارمغان نم یشتریب یرگذاریتأث شتریمقاله ب

 است یرگذاریتأث کنندهنییاستناد است که تع زانیشاخص اچ، م

 عنوانبه 51نویسنده با شاخص اچ  بر همین اساس لذا

 نویسنده گزارش شده است. نیرگذارتریتأث

 اتاستنادمیزان تعداد مقاالت و  دیپر تولدر میان کشورهای 

سند در حوزه  110با انتشار  کایآمر متحدهاالتیا دادنشان 

استناد از  2609و پوشاک با  یصنعت نساج یابیمطالعات بازار

کشورها را به خود اختصاص  نیدتریرتبه اول پر تول داتیکل تول

نیز در بررسی ( 2021و همکاران ) یقربان چنانکه داده است

کشور را  دیپر تول تالیجید یابیبازار قاتیروندها و الگوها در تحق

. در مطالعه حاضر از میان اندکردهگزارش  کایآمر متحدهاالتیا

 متحدهاالتیاکشورهایی با بیشترین تولیدات علمی پس از 

لهستان استناد در رتبه دوم و  1807سند و  94چین با  ،کایآمر

شبکه هم در  استناد در رتبه سوم قرار دارند. 301سند و  64با 

 آشکار شدافزار نرم یطور که از خروجهمانکشورها نیز تألیفی 

هر  یبرا یخطوط ارتباط زانیم وها( )گره هارهیدامشخص اندازه 

بیشتر،  تر و خطوطبزرگ رهیبا دا یکشورها نشان دادکشور 

را  کشورهابا سایر  یفیهم تألمیزان همکاری و  نیشتریب

 هافیدر تأل یهمکار شگامانیاز پ دیپر تول ی. کشورهااندداشته

 یعلم داتیبرتر در تول یها. کسب رتبهشوندیمنیز محسوب 

استفاده از  دهدیمو مدرن نشان  افتهیتوسعه یتوسط کشورها

از منابع  یمندو بهره یاطالعات یو ابزارها نینو یهایفناور

نقش  هاآنبرای بودن علم  شرویو پ یدر چابک نینو یاطالعات

در مطالعه حاضر مطابق با گزارش پایگاه  .است هداشت ییبسزا

کشور با بیشترین تولیدات علمی خروجی  10در  ساینسآووب

 نیشتریب کشورها یفیتألنیز در نقشه هم  VOSviewer افزارنرم

لهستان، کره  ن،یچ کا،یآمر یکشورها را در یارتباط مطالعات

در میان کشورهای  .گزارش نموده استو فرانسه  یرومان ،یشمال

استناد دارای  93سند و  5علمی ایران نیز با  یهایهمکاردارای 

که نشان  است یهند، کانادا و رومان یبا کشورهاخط ارتباطی  3

عت در خصوص بازاریابی در حوزه صننیز کشور ایران  دهدیم

هرچند در حاشیه قرار گرفته اما در نساجی و پوشاک 

علمی  ارتباطبا سه کشور نبوده و  بهرهیبعلمی  یهایهمکار

 یهاپژوهش دهدینشان م وضوحبه جینتا وجودنیباا داشته است.

در سطح  یداخل یهاخارج از کشور در سطح کالن و پژوهش

در  یشتریبمحققان کشور تالش ضرورت دارد است و  بودهخرد 

 یبا همکار صنعت نساجی و پوشاک یابیدانش حوزه بازار دیتول

سودمند  یهاکینروز و تکدانش به افتیدر در گرید یکشورها

و  یفیشبکه هم تأل یهاداشته باشند. در نقشه نهیزم نیدر ا

کشورها  نیا دهدیفعال نشان م یحضور پررنگ کشورها چگالی

 یاری، قدرت و نفوذ بسمقاالت یفراوان شیافزا تیاز مز

که اگر از شبکه جدا شوند شبکه دچار  یزانیبرخوردارند به م

. اندازه دهدیگسست خواهد شد و انسجام خود را از دست م

کشورها  نیکه ا دهدیارتباطات نشان م یو خطوط اتصال رهیدا
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و با کسب  اندداکردهیدر اتصال و انسجام شبکه پ یاژهیو تیاهم

به سمت  زیرا ن یموضوع یهاشیگرا ینوعبه یمرکز گاهیجا

چراکه در گردش اطالعات مهره  دهندیخود سوق م یهاشیگرا

 ،یفیاز هم تأل یمیترس یها. در نقشهندیآیم حساببه یاصل

اند پژوهشگران از هم قرارگرفته یکه به فاصله کم ییکشورها

ا با هباهم دارند و درواقع ارتباطات آن یشتریها ارتباط بآن

 نیا شودیامر سبب م نیبرقرارشده است ا یکمتر یهایانجیم

 ریاز سا ترعیاطالعات را سر شتریب یکیکشورها با شاخص نزد

د رائه دهنا یرگذارتریتأث یعلم داتیکشورها جذب کنند و تول

نیز در مطالعات  [24،28،25،29]چنانکه سایر پژوهشگران 

 .اندافتهیدستخود به این مهم  یسنجعلم

بر اساس کاربردهای مهم  زین یواژگان یخصوص هم رخداد در

این روش از مطالعات علم سنجی در ترسیم حرکت و پویایی علم، 

، هاشبکه، ترسیم روابط، ایجاد هاحوزهترسیم ساختار 

[ ابتدا 45مفاهیم، درک و کشف روابط پنهان و ... ] یبندخوشه

علمی و سپس ترسیم شبکه  یهاحوزهمفاهیم  یبندخوشهدر 

 223با تعداد  یموضوع یخوشه 9 ها نشان دادنقشههم رخدادی 

ها ارتباط هیدر کل یرومندین 2961 زانیمو ارتباط  2317واژه و 

تمرکز متون  نیشتریب. در میان کل واژگان وجود دارد

، "عملکرد"، "ینساج"، "پوشاک" یهادواژهیموردمطالعه بر کل

و  "یطراح"، "مد"، "رفتار"، "ریتأث"، "یداریپا"، "بازار"

تر و بزرگ یهارهیدا یها داراآنچراکه  استبوده  "تجارت"

با بودند. مطابق ها واژه رینسبت به سا یشتریب یخطوط ارتباط

 اندبوده یترنقاط داغ یها داراواژه نیاتجسم چگالی نیز  نقشه

 ریبا سا یشتریب یوندهایخود پ یهاکه در خوشه یمعن نیبه ا

 قاتیها در تحقواژه نیپرتکرارتر جزوها واژه نیاند. اها داشتهواژه

 مفاهیم نیدر ا دهدیامر نشان م نیهم واند شدهمختلف شناخته

 یشبکه هم رخدادنقشه شده است. در ارائه یشتریمقاالت ب

 یهاپارچه"، "صادرات"، "تصویر" ریاز واژگان نظ یبرخواژگان 

که در  لیقب نیاز ا یو موارد "مکانیکی یهایژگیو"، "یاپنبه

با هیچ ارتباطی یا  عضاًکه ب هستند شینماها قابلنقشه هیاشح

، بسیار ضعیف است هاآنو یا ارتباط ندارند سایر واژگان و مفاهیم 

، برای آن مفاهیم ریبا سا هاآن فیضع وندیپ با دادنشان  این امر

در نظر  یموضوع یهادر نقشه ینییپا گاهیجا دسته از واژگان

 هاآنبرای ارتباطی  اصالًکه  هاواژهاز و برخی  شده استگرفته

بسیار  یهاپژوهش نهیزم نیکه در ا رساندیمنمایش داده نشده 

 صنعت نساجی و پوشاک یابیدر ارتباط با حوزه بازار یاندک

شده مورد غفلت واقع قبیل مفاهیم نیصورت گرفته و درواقع ا

گفت بررسی دالیل حضور و یا عدم حضور  توانیاست که م

در دارد و  یاژهیواهمیت  شدهمیترس یهانقشهمفاهیم در 

 یهانمود. در نقشه یشتریها توجه ببه آنباید  زین یمطالعات آت

 یهاها در نقشهرنگ بودن آنکوچک بودن نقاط و کم یمیترس

 نواژگا یو چه در هم رخداد یفیچگالی چه در شبکه هم تأل

از آن است که در آن کشورها و در خصوص آن دسته از  یحاک

موارد علم در فقر قرار  نینبوده است و در ا یها توجه کافواژه

 مانند مطالعات یسنجعلم یهاپژوهشدر سایر  مسئلهاین  دارد.

 نیز یادآوری شده است. [25،29]
 پژوهش ییاجرا یشنهادهایپ

ی جهت رشد و توسعه وضعیت علمی در حوزه بازاریابی طورکلبه

 :شودیمپیشنهاد  صنعت نساجی و پوشاک

 و  هانامهنییآپژوهشگران در این حوزه طی  برای

ی متعدد مراتب تشویقی لحاظ شود تا هابخشنامه

 پژوهشگران ترغیب به تولید علم در این حوزه شوند.

 ی الزم به هاتیحمایان تحصیالت تکمیلی از دانشجو

بیشتری به انجام کارهای پژوهشی و  باعالقهعمل آید تا 

 هادانشگاهمدارک علمی بپردازند. همچنین در  فیتأل

ی و سنجعلمی آموزشی در زمینه مطالعات هادوره

برای آشنایی دانشجویان گنجانده  ازیموردنی افزارهانرم

 شود.

  در اختیار مدارک علمی، با دسترسی آزاد تمام متن

در و  باشدتا بیشتر در معرض دید  قرار گیرد مندانعالقه

داده  هاآنبه  نیز ی بیشتریاستنادها هاآنعین استفاده از 

 شود.

 همچنین در برقراری ارتباط میان  هادانشگاه

در کشورهای سرآمد و  هادانشگاهپژوهشگران با سایر 

عمل کرده و با  ترفعالمطالعات علمی  مطرح در

ی هایهمکاری تشویقی محققان را ترغیب به هابرنامه

و  دیتول لیپتانس یرانیپژوهشگران ا علمی نمایند.

 یمحققان از کشورها ریرا با سا یعلم یهایهمکار

 یمجاز یهاطیبا مح شودیم هیمختلف دارند لذا توص
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با افراد برجسته و  یعلم یاجتماع یهادر انواع شبکه

کشورها ارتباط برقرار کنند و با  ریمحققان برتر در سا

متخلف  یهازهعلم در حو دیها به تولمشارکت آن

به علوم  یابیدر دست تواندیامر م نیبپردازند ا یعلم

 یریکارگو به طیبهبود شرا نیروز و کارآمد همچنبه

مختلف کمک  یهانهیمتعدد در زم یهاحلراه

 .باشد یتوجهقابل

 یآت یهاپژوهش یبرا شنهادیپ

  مطالعه حاضر به بررسی بروندادهای علمی در حوزه

 المللنیبدر سطح  در صنعت نساجی و پوشاکبازاریابی 

ی علمی بازاریابی بروندادها شودیمپرداخته است پیشنهاد 

محدود به کشور ایران باشد و  در صنعت نساجی و پوشاک

حوزه کشورهای صنعت نساجی و پوشاک در یا محدود به 

 خاورمیانه شود و نتایج آن با ایران مقایسه گردد.

 آوساینس به بررسی تولیدات این مطالعه در پایگاه وب

پرداخته است بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک علمی 

در وضعیت تولیدات علمی حوزه بازاریابی  شودیمپیشنهاد 

ی علمی مانند هاگاهیپایر در سا صنعت نساجی و پوشاک

ی آن با نتایج هاافتهی قرار گیرد و یموردبررساسکوپوس نیز 

 مطالعه حاضر مقایسه شود.

 در بررسی مطالعات علمی  توانندیم پژوهشگران

ی هاشاخصاز سایر بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک 

یی انجام داده هالیتحل افزارهانرمی همچنین سایر سنجعلم

 بپردازند. هاافتهمقایسه یو به 

  تحلیل و بررسی ساختار فکری دانش در حوزه بازاریابی

 یهاخوشهصنعت نساجی و پوشاک به تفکیک مفاهیم و 

موجود در این حوزه و سایر  یخألهامشترک و همچنین 

 وابسته شناسایی و بررسی شود. یهاحوزه

  وکارهاکسببازاریابی مبحثی است که تمام صنایع و 

مطالعات  شودیمهستند لذا توصیه  مندبهرهاز آن 

از مباحث بازاریابی و انواع آن در سایر صنایع نیز  یسنجعلم

 بررسی شود.
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