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ABSTRACT
Article Type:

Background and aim: The topics discussed concerning business in libraries have been more about examining
the performance of the library in this regard. The aim of this study was to draw a scientific map of articles in
the field of "Business in Libraries" indexed in the Scopus during 2000-2021.
Materials and methods: The thematic map of the field of "Business in Libraries" was drawn using the
qualitative content analysis method and social network analysis. The study population was 213 articles in the
field of "Business in Libraries". Excel was used to analyze and prepare the data, and Node XL and VOS viewer
were used to draw a scientific map.
Findings: The topics discussed concerning the field of business were more focused on the evaluation of graded
assignments, sustainable value, higher education, anxiety, applications, customer relations, value added, modern
strategies, business students and websites. Based on the degree, betweenness and eigenvector centrality, the
three keywords "evaluation of graded assignments", "sustainable value" and "higher education" with (37,
3064.667, 0.116), (13, 978.500, 0.028) and (9, 513.667, 0.032) were the most important keywords, respectively.
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value", "higher education", "daylight" and "website" with (0.0005) were the most important keywords.
Revised:
Conclusion: In recent years, the growth trend of articles in the field of business has been declining, and the
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thematic map of the business vocabulary network in the library environment is a low-density network and it has
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little communication compared to the whole network.
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چکیده
نوع مقاله:

سابقه و هدف :موضوعات مورد بحث در رابطه با کسب و کار در کتابخانهها ،بیشتر در مورد بررسی عملکرد کتابخانه در این راستا بوده است .هدف از

مقاله پژوهشی

این پژوهش ترسیم نقشه علمی مقاالت حوزه «کسب و کار در کتابخانهها» نمایهشده در پایگاه اسکوپوس طی بازه زمانی  2222تا  2221است.
مواد و روشها :در این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ،نقشه موضوعی حوزه «کسب و کار کتابخانهها»
ترسیم شد .جامعه پژوهش  212مقاله در حوزه «کسب و کار در کتابخانهها» است .برای تحلیل و آمادهسازی دادهها از نرمافزار اکسل و به منظور ترسیم
نقشههای علمی ،از نرمافزار  Node XLو  VOSviewerاستفاده شد.
یافتهها :موضوعات مورد بحث در رابطه با حوزه کسب و کار بیشتر با محوریت ارزیابی تکالیف درجهبندی شده ،ارزش پایدار ،آموزش عالی ،اضطراب،
برنامههای کاربردی ،روابط مشتری ،ارزش افزوده ،استراتژیهای مدرن ،دانشجویان بازرگانی و وبسایت بود .بر اساس شاخص مرکزیت درجه ،بینابینی

دریافت:

و بردار ویژه به ترتیب سه کلیدواژه «ارزیابی تکالیف درجهبندی شده» با ( ،)2/116 ،2263/663 ،23کلیدواژه «ارزش پایدار» با ()2/229 ،839/022 ،12

1011/12/2

و «آموزش عالی» با ( )2/222 ،012/663 ،8و بر اساس شاخص مرکزیت نزدیکی «استراتژیهای مدرن» و «برنامههای کاربردی» با ( )2/2223و

ویرایش:

«ارزش پایدار»« ،آموزش عالی»« ،روشنایی روز» و «وبسایت» با ( )2/2220مهمترین کلیدواژهها بودند.

1011/3/21

نتیجهگیری :در سالهای اخیر روند رشد مقاالت در حوزه کسب و کار کاهشی بوده و نقشه موضوعی شبکه واژگان کسب و کار در محیط کتابخانه

پذیرش:

یک شبکه کم تراکم است و ارتباطات کمی به نسبت کل شبکه در آن وجود دارد.

1011/3/22

واژگان كلیدی :تولیدات علمی ،كسب و كار كتابخانهها ،ترسیم نقشه موضوعی ،تحلیل محتوا ،كتابسنجی
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مقدمه
در حال حاضر سیر تحوالت جهانی ،نوآوری را در خط مقدم توسعهی فناوری و توسعهی اقتصادی قرار داده است .تجربه موفقیتآمیز اغلب کشورهای
پیشرفته و نیز برخی از کشورهای درحالتوسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعهی کارآفرینی و نوآوری در آن کشورها ،موجب گردیده تا سایر
کشورها نیز برای کارآفرینی و شکلگیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند ( .)1تغییرات مداوم محیطی بر اثر تحوالت تکنولوژیکی ،بقای
سازمانها را به اشکال مختلفی تهدید میکند .سازمانها برای ادامه حیات خود نیازمند انتخاب استراتژی مناسب جهت حداکثر سازی بهرهبرداری از فرصتهای
محیطی با توجه به نقاط قوت و ضعف خود هستند ( .)2همگام با تحوالت فناوری و دگرگونیهای روزافزون ،نهادهای اجتماعی نیز برای حفظ بقای خود نیازمند
استفاده از شیوههای نوین و راهکارهای موثرتری هستند (.)2
در این میان کتابخانهها به عنوان سازمانهایی که نیازمند دستیابی به فناوریهای روز هستند ،برای حضور فعال در بازار پررقابت اطالعات ،به بازنگری در
شیوههای سنتی ارائه خدمات و معرفی محصوالت خویش به جامعه کاربران بالفعل و بالقوه نیازمندند .در این مسیر با بهرهگیری از اصول بازاریابی اهداف خود را
شناسایی نموده ،با کاربران و نیازهای آنها آشنا میشوند و بر اساس شناخت به توسعه محصوالت و خدمات خود میپردازند .با این دیدگاه کتابخانه سازمانی
بازارمدار است که در آن کل فعالیتهای فراهمآوری ،پردازش ،ذخیرهسازی و اشاعه اطالعات با توجه به نیازهای کاربر جهت میگیرد و در این راه نه تنها به
ارضای نیازهای موجود توجه دارد؛ بلکه در پی ایجاد تقاضای جدید نیز است ( .)3رویارویی با این شرایط ،توجه بیش از پیش کتابخانهها را به سمت ایجاد کسب
و کار و بازاریابی سوق میدهد .ایجاد کسب وکار موجب افزایش درآمد ،باال بردن سود ،پیدا کردن شرکای جدید ،ایجاد بازاری جدید و گرفتن تصمیمهای
استراتژیک میشود (.)0
با توجه به اهمیت ایجاد کسب و کار در کتابخانهها به دلیل تغییرات ناشی از عدم بودجهگذاری مناسب ،و کاهش مراجعان به دلیل تحوالت اقتصادی و
اجتماعی و همچنین پیشرفت فناوری و نبود تحقیقی جامع در این خصوص ،بررسی تحقیقات مرتبط با حوزه کسب و کار در کتابخانهها جهت ارتقاء و کیفیت
فعالیتها در این زمینه روشی کاربردی است.
روشهای متعددی جهت بررسی تولیدات علمی طراحی و ایجاد شدهاند که روشهای مطرح شده در علمسنجی یکی از متداولترین روشهای ارزیابی
فعالیتهای علمی و مدیریت پژوهش است .علمسنجی ،حوزهای است که بررسی کمّی تولیدات و سیاستگذاریهای علمی ،ارتباط علمی دانشپژوهان و ترسیم
نقشههای علم را در بر میگیرد ( .)6روشهای علمسنجی در حوزههای علمی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است .هر چند که تغییرات در حوزههای علمی امری
قابلاجتناب نیست؛ اما این امر سبب اختالف نظرهایی در واژگان ،محتوا و معنا میشود .در این راستا ایجاد تصویری از چگونگی وضعیت پژوهشهای انجامشده
در این زمینه به منظور ترسیم ساختار مفهومی با روش تحلیل همواژگانی ،بهعنوان یک مدل مفهومی ضرورت دارد .تحلیل همواژگانی روشی کارآمد از نوع
تحلیل محتواست و بر اساس همرخدادی واژگان در متون و مدارک عمل میکند و یکی از کاربردهای اصلی این روش ،ایجاد شبکه مفهومی مدارک برای تحلیل
ارزیابی بهتر یک حوزه علمی است ( 3و .)9
شناسایی ،درک و تحلیل دقیق متغیرهای استخراجشده از روش تحلیل محتوا و همچنین لزوم داشتن اشراف کالن نسبت به متغیرهای مطرحشده در این
زمینه ،نیازمند ترسیم نقشههای علمسنجی و کتابسنجی است ( .)8نقشههای کتابشناختی و علمسنجی ،نوعی نمایش بصری هستند که در آن موجودیتها و
سعید و سهیلی بر اساس اصول بازاریابی از  3بعد مکان ،محصوالت و خدمات ،ترویج و قیمت در کتابخانه به این نتیجه رسیدند که کتابخانه پردیس
بینالمللی کیش در وضعیت مطلوبی است ( .)11فالح کردآبادی در تحقیقی به مسئله نقش کتابخانههای عمومی در کارآفرینی از دیدگاه مدیران پرداخته است
و به این نتیجه رسید که تنها تکلیف کتابخانههای عمومی ،تأمین مادههای اولیه مانند اطالعات و کتب نبوده بلکه الزم است ،با ایجاد شیوهها و راهکارهای
مناسب و جدید ،انگیزهها ،دوام مطالعه و خواندن را افزایش دهد و با فراهمآوردن امکانات مادی و معنوی و رفع موانع موجود ،مسیر رشد و شکوفایی جهت ترویج
و توسعه کارآفرینی را هموار سازد (.)12
قاضی میرسعید ،معتمدی و شاهیوند با بررسی مقایسه بازاریابی در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بر اساس مدل  7pبه این
نتیجه رسیدند که نمرههای بازاریابی خدماتی در کتابخانههای علوم پزشکی تهران نسبت به شهید بهشتی پایینتر بوده و توجه به دانش تخصصی و روزآمدسازی
آنان ،آموزش و سنجش دورههای توانمندیها و همچنین بهرهمندی از ارتباط فردی مناسب بین کتابدار و کاربران میتواند تأثیر بهسزایی بر روند بازاریابی داشته
باشد (.)12
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کاظمی و سیفی در پژوهشی با استفاده از روش مرور نظامند نشان دادند که کارآفرینی در کتابخانهها با مسائل و مشکالت بسیاری مواجه است .برای رفع
آنها نیاز به مطالعه و پژوهش است و تا زمانی که مسائل و مشکالت اساسی شناسایی نشوند ،موجب هدر رفت هزینه ،زمان و اتالف منابع انسانی خواهد بود
( .)13عطائی ظاهر و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که امکان و ضرورت ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانههای عمومی شهر مشهد
بیش از حد متوسط بوده ،همچنین زیرساخت فضا ،تجهیزات و امکانات ،زیرساخت نیروی انسانی و بودجه کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است (.)10
 Ablesو  Magiدر مقاله خود در مورد شیوهها و عملکرد فعلی در  22کتابخانه برتر مدرسه کسب و کار خاطر نشان میکنند در صورت تغییر ،کتابداران
دانشگاهی و مدیران کتابخانه میتواند از یادگیری شیوهها و روندهای موجود در منابع و خدمات ارائهشده توسط کتابداران در کتابخانههای دیگر بهرهمند شوند
( Welch .)16در پژوهشی دریافت که شروع کسب و کار کوچک نیازمند متخصصین حرفهای این رشته ،برای رسیدن به موفقیت است .از جمله مباحثی که
مؤسسات با آن روبه رو هستند ،برنامهریزی ،یادگیری مهارتی و سواد مالی بوده است .هرچند که کتابخانهها توسط تجار به رسمیت شناخته نشدهاند ولی
قابلیتهای خود را دارند .کتابداران باید نقش و حرفه خود را در میان جامعه کسب و کار با استفاده از مشارکت تقویت کنند .مشارکت پایه و اساس اولیه کسب و
کار و ارائه خدمات به آنان است (.)13
 Bourkeو همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کتابخانههای دانشگاهی باید با فراهمآوری کتابهای درسی یا سایر مطالب درسی ،جمعآوری،
سازماندهی و حفظ مطالعات موردی و چندرسانهای و روابط آنها با ناشران بیشتر مورد توجه قرار گیرند و باید با واحدهای فناوری و آموزش همکاری کنند تا
درصورت امکان برنامهریزی مشترک داشته باشند ( Hamad .)19و همکاران در مقالهای به این نتیجه رسیدند که هوش تجاری ابزارهای تحلیلی قدرتمندی
مانند تجسم و دادهکاوی را ارائه میدهد که منجر به تصمیمگیری آگاهانه میشود و از اینرو تجربه کاربر را دگرگون میکند و آن را به سطح پیشرفتهتری
میرساند (.)18
مرور پژوهشها نشان داد که اگر چه در مقاالت زیادی در مورد ضرورت ایجاد بازاریابی و کارآفرینی و امکان راههای دستیابی به این موارد در کتابخانهها
تاکید شده است؛ اما در هیچ یک از این پژوهشها بر نحوه کسب و کار و نوع کسب و کار در کتابخانهها جهت کارآفرین شدن کتابخانهها و همچنین نوع
محصوالت موجود در کتابخانهها اشاره نکردهاند .امروزه شمار فراوانی از موسسهها و افراد از فرصت تبدیل کار فراهمآوری اطالعات به یک کار بازرگانی بهره
بردهاند و این در حالی است که اندکی از این کارهای اقتصادی از کتابخانهها و بیشترشان از بخش کسب و کار سرچشمه گرفتهاند .بسیاری از این کسب و کارها
همان اطالعات کتابخانهها را ارائه میکنند در حالی که پارهای دیگر اطالعاتی را فراهم میسازند که کتابخانهها بار این اطالعات را در گذشته نادیده گرفته یا
به ارزش واقعی آن برای کاربران پی نبردهاند (.)22
بررسیها نشان میدهد که گرچه در حوزه کسب و کار در کتابخانهها پژوهشهای متعددی به روش مروری یا توصیفی صورت گرفته است؛ اما تاکنون
پژوهشی به شیوه علمسنجی و با روشهای بهکار گرفته در این پژوهش انجام نشده است.
با توجه به اهمیت کسب و کار در کتابخانهها و نادیده گرفتن این موضوع توسط بسیاری از کتابخانهها و همچنین پژوهشگران این حیطه ،پژوهش حاضر
بر آن است تا با بررسی متون این حوزه طی بازه زمانی  2222تا  2221در پایگاه اسکوپوس ( ،)Scopusضمن شناسایی خالءهای موجود ،محوریت مطالعات
کسب و کار در کتابخانهها را شناسایی و با ارائه نقشه مفهومی این حوزه؛ کتابخانهها را در زمینههای مرتبط با کسب و کار و استفاده از منابع خود و همچنین
تهیه تجهیزات مورد نیاز مطابق با دانش روز دنیا یاری نماید .با توجه به هدف فوق این پژوهش درصدد پاسخگویی به سواالت زیر است:
 وضعیت مهمترین موضوعهای اصلی مورد توجه نویسندگان در حیطه «کسب و کار در کتابخانهها» بر اساس معیاریهای مرکزیت بینابینی ،مرکزیت درجه،مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بردار ویژه چگونه است؟
 -وضعیت همکاری نویسندگان (همنویسندگی) در حوزه «کسب و کار در کتابخانه» چگونه است؟

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی و علمسنجی است که با روش تحلیل محتوای کیفی روی متن مقاالت و تحلیل شبکه اجتماعی ،بهمنظور ترسیم
نقشه موضوعی حوزه کسب و کار کتابخانهها انجام شده است .دادههای این مطالعه با استفاده از راهبرد جستجوی زیر در بخش جستجوی پیشرفته پایگاه
اسکوپوس ( )Scopusطی بازه زمانی  2222تا  2221در فوریه  2221برابر با اسفندماه  1288گردآوری شدند .الزم به ذکر است که در این پژوهش تنها مقاالت
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( )Articleمورد بررسی قرار گرفته است .علت انتخاب بازه زمانی جهت استخراج دادهها نیز به این دلیل است که کسب و کار در حیطهی کتابخانهها به دلیل
ظهور فناوریهای نوین ،اینترنت و همچنین وضعیت اقتصادی از سال  2222به بعد بهعنوان یک موضوع مهم تلقی شد و مطالعات قبل از این سالها مطابق با
بررسیهای قبلی و همچنین مطابق با نظریات متخصصین این حوزه ،مرتبط با هدف پژوهش حاضر نبودند ،لذا بازه زمانی  2222تا  2221بهعنوان بازه استخراج
دادههای پژوهش در نظر گرفته شد.
Search Query: TITLE (Business library) OR TITLE (Business libraries) AND PUBYEAR >2000 AND PUBYEAR
<2021

تا زمان گردآوری دادهها تعداد  212مقاله با فرمول جستجوی باال در پایگاه اسکوپوس نمایه شده بود .پس از بررسی و مطالعه عنوان ،چکیده و واژگانکلیدی
مقاله به صورت موردی (تک به تک) در پایگاه اسکوپوس ،مشخص شد که تمامی مقاالت بازیابیشده مرتبط با هدف پژوهش است .در ضمن علت استفاده از
پایگاه اسکوپوس این است که این پایگاه یک پایگاه داده بزرگ است و دارای سابقه طوالنی بوده که از سال  1399در نمایهسازی اسناد فعالیت دارد .این نمایه
استنادی که توسط الزویر ( )Elsevierناشر هلندی دایر شده است ،حاوی بیش از  23622عنوان مجله فعال ،بیش از  183222کتاب از بیش از  0222ناشر
معتبر ،بیش از  30میلیون مقاله 1/3 ،میلیارد مرجع ذکرشده ( )Referencesاز سال  ،1832بیش از  8/0میلیون مقاله کنفرانسی 323 ،میلیون پروانه ثبت اختراع
از پنج کشور بزرگ ثبت اختراع در سراسر جهان 16 ،میلیون نمایه نویسنده و حدود  32222پروفایل عضویت است ( .)21بنابراین با توجه به اینکه این پایگاه
یکی از کاملترین و دارای قدمت باال در نمایهسازی اسناد معتبر در جهان است که در مطالعات علمسنجی قابلتوجهی در تمامی حوزههای دانش مورد استفاده
قرار گرفته است باعث شد تا جهت گردآوری دادههای پژوهش حاضر از اطالعات این پایگاه بهره گرفته شود.
در ادامه اطالعات مقاالت مرتبط با پژوهش حاضر شامل (عنوان ،سال ،نام مجله ،کلیدواژگان ،و تعداد استنادات) در فایل با فرمت  Excel. CSVذخیره
شد .به منظور باال بردن اعتبار استخراج مفاهیم از مدارک و اثبات پایایی دادهها ،پژوهشگر یک بار دیگر دادهها را در نرمافزار  Excelاز همدیگر جداسازی نمود
و با دقت به بررسی آنها پرداخت .به منظور مرتبسازی و یکدستی اصالحات از نرمافزار  VOSviewerاستفاده شد .به عنوان نمونه ،واژههایی مثل library

و  librariesکه هممعنی بود و به دو شکل متفاوت در میان دادهها حضور داشت الزم بود تا اصالح گردد؛ به همین منظور اصطالح  libraryبه عنوان اصطالح
منتخب برگزیده شد .برخی از موارد دیگر مانند  Academic Librariesو  Academic Libraryکه به دو شکل آمده بود یکدستسازی شد و اصطالح
 Academic Libraryبه عنوان واژه جایگزین انتخاب و موارد مشابه از میان واژهها حذف گردیدند.
در نهایت برای تحلیل دادهها از نرمافزار  Excelو برای ترسیم و تحلیل نقشههای علمی (شاخصهای مرکزیت درجه ،مرکزیت بینابینی ،مرکزیت نزدیکی
و وزن گره) از نرمافزار  Node XLاستفاده شد .نرمافزار  Node XLیک نرمافزار رایگان به منظور تحلیل شبکه اجتماعی و مصورسازی است .برخی از
تحلیلهای علمسنجی نیز با کمک نرمافزار  VOSviewerنسخه  1/6/13انجام شد .نرمافزار  VOSviewerابزاری قدرتمند و مفید برای ساخت و تحلیل
انواع شبکههای علمی است .هر مفهوم در نقشه به شکل یک دایره نشان داده شده است و دارای یک برچسب است .بزرگی و کوچکی دایرهها ،نشاندهنده
میزان دانش موجود در هر مفهوم است .هرچه اندازه یک دایره بزرگتر باشد برچسب آن هم بزرگتر و پررنگتر خواهد بود .همچنین در این نقشه فاصله بین
مفاهیم در سطح نقشه نشاندهنده ارتباط بین مفاهیم است ( .)22عالوه بر این از طریق افزونه  Overlay Visualizationموجود در این نرمافزار میتوان به
بررسی موضوعات بر اساس طیف زمان پرداخت و ظهور یا افول یک واژه را بر اساس بازه زمانی انجام تحقیقات در حوزههای پژوهشی بررسی نمود؛ لذا جهت
در بازههای زمانی متفاوت در زمینه «کسب و کار در کتابخانهها» مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها
از تعداد  221مقاله جستجو شده تعداد ده مقاله پراستناد در جدول  1به همراه اطالعات نویسنده و سال انتشار آنها آورده شد .آنچه که از جدول مذکور به
دست آمده مقاله تحت عنوان « »Collaborative consumption: Business model opportunities and barriers for fashion librariesبا
نویسندگی  Pedersen and Netterبا دریافت  68استناد ،برترین مقاله در زمینه کسب و کار کتابخانهها بهشمار میرود .سپس مقاله ردیف  2به نویسندگی
 Lombardo and Mireeبا دریافت  33استناد و مقاله ردیف  2نیز به نویسندگی  Bowers, Bowers and Smithبا دریافت  32استناد ،دو مقاله دیگر
هستند که مورد توجه سایر مدارک بوده و استناد بیشتری دریافت نمودهاند.
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33

Node XL  تهیه شد و در نرمافزارPajek  یک خروجی با فرمتVOSviewer جهت پاسخ به پژوهش پس از یکدستسازی دادهها با کمک نرمافزار

 همچنین از آنجایی که این نرمافزار تصاویر گرافیکی مناسبی را به نمایش. سپس تمام محاسبات علمسنجی با کمک این نرمافزار انجام گرفت.فراخوانی شد
 در این. جهت نقشه کلی روابط میان واژگان شبکه از این نرمافزار استفاده شد تا تصویری مناسب از موقعیت گرهها در شبکه به نمایش گذاشته شود،میگذارد
 نقشه1  شکل. توسط یک ضلع به یکدیگر متصل میشوند، اگر دو کلیدواژه در یک مقاله بهکار برده شده باشند.نقشه هر گره نشاندهنده یک کلیدواژه است
.موضوعی مقالههای حوزه «کسب و کار در کتابخانهها» را نشان میدهد

2121  تا2111  مقالههای پر استناد حوزه كسب و كار كتابخانهها در پایگاه اسکوپوس طی بازه زمانی.1 جدول
تعداد استناد

نویسنده

عناوین

سال

ردیف

68

Pedersen ERG, Netter S

Collaborative consumption: Business model

2210

1

2222

2

2228

2

2226

3

2228

0

2212

6

2222

3

2222

9

2220

8

2223

12

opportunities and barriers for fashion libraries

33

Lombardo SV, Miree CE

Caught in the web: The impact of library
instruction on business students' perceptions and
use of print and online resources

32

26

Bowers CVM, Chew B,

Interdisciplinary synergy: A partnership between

Bowers MR, Ford CE,

business and library faculty and its effects on

Smith C, Herrington C

students' information literacy

Ball R, Tunger D

Bibliometric analysis - A new business area for
information professionals in libraries? Support for
scientific research by perception and trend
analysis

20

Swain DK, Panda KC

Use of electronic resources in business school
libraries of an Indian state: A study of librarians'
opinion

23
28

Booker LD, Detlor B,

Factors affecting the adoption of online library

Serenko A

resources by business students

Dunsmore C

A qualitative study of web-mounted pathfinders
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created by academic business libraries

23

Dewald NH

Anticipating library use by business students: The
uses of a syllabus study

22

Dewald NH

What do they tell their students? Business faculty
acceptance of the web and library databases for
student research

21

Song YS

International business students: A study on their
use of electronic library services

 هرچه. تراکم شبکه نشاندهنده نسبت پیوندهای موجود به تعداد کل پیوندهای ممکن است. ضلع است102  گره و186 این شبکه یک شبکه بدون جهت با
. شبکه سستتر و کم تراکمتر است،تراکم گراف به یک نزدیکتر باشد شبکه منسجمتر و دارای تراکم بیشتری است و بالعکس هرچه به صفر نزدیکتر باشد
 بدین معنا که بین. است که نشان میدهد شبکه موضوعی این حوزه گسسته و کمتراکم است2/223  مشخص است تراکم این شبکه2 همانطور که در جدول
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موضوعات در شبکه کسب و کار در محیط کتابخانه میتوانست ارتباط بیشتری صورت گیرد اگر به موضوع کسب و کار در کتابخانهها نیز بیشتر توجه میشد.
در جدول  2خصوصیات کلی شبکه ذکر شده است.

شکل  .1نقشه موضوعی مقالههای حوزه «كسب و كار در كتابخانهها» نمایه شده طی بازه زمانی  2111تا 2121
جدول  .2خصوصیات كلی شبکه حاصل همرخدادی واژگان
نوع نمودار

بدون جهت

گره
ضلعهای منحصر به فرد
قطر شبکه
فاصله ژئودیسک میانگین
تراکم گراف

186
102
9
2/232332
2/223802801

جدول  2گرههای با بیشترین درجه را به همراه زیرگراف دربرگیرنده گرهها نشان میدهد .همانطور که از جدول  2مشخص است ،ارزیابی تکالیف درجهبندی
مهمترین کلیدواژهها در حوزه کسب و کار در کتابخانهها قرار دارند.
در این پژوهش همچنین به بررسی طیف زمانی به کارگیری موضوعات مطرح در مطالعات حوزه کسب و کار در کتابخانهها پرداخته شد.
شکل « 2مصورسازی الیهای» شبکه در حوزه کسب و کار در کتابخانهها را نشان میدهد .رنگهای این نقشه توسط وزن و امتیاز آنها در شبکه تعیین
میشود .در تصویر فوق بر اساس نوار گوشه پایین و سمت راست نقشه اهمیت موضوعات مطرحشده در مقاالت را بر اساس سال انتشار آنها نشان میدهد .رنگ
آبی در این نقشه فاصله بهکارگیری موضوعات طی بازه زمانی  2220تا  2212را نشان میهد .اهمیت کسب و کار در کتابخانهها در بازه زمانی  2212تا 2210
از رنگ آبی به رنگ سبزآبی متمایل شده و با توجه به اندازه گره کتابخانههای دانشگاهی در نقشه نشان میدهد که اهمیت موضوع کسب و کار در کتابخانههای
دانشگاهی ،سواد اطالعاتی و خدمات کتابخانه طی این بازه زمانی در اکثریت مطالعات مطرح بوده است .همچنین بازه زمانی  2210تا  2222نیز که به سمت
رنگ زرد متمایل شده است نشان میدهد که در حوزه مد نظر ،مطالعات کمی صورت گرفته و به موضوعات کسب و کار در کتابخانهها توسط پژوهشگران چندان
توجهی نشده است.
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ترسیم نقشه موضوعی مقاالت علمی حوزه "کسب و کار در کتابخانهها" /شهناز جمالی و سعید غفاری

36

جدول  .3گرههای با بیشترین میزان اندازه در شبکه مقالههای حوزه كسب و كار در كتابخانهها

1

ارزیابی تکالیف درجهبندی شده

23

2

ارزش پایدار

12

2

آموزش عالی

8

3

اضطراب

6

0

برنامههای کاربردی

0

6

روابط مشتری

0

3

ارزش افزوده

3

9

استراتژهای مدرن

3

8

دانشجویان بازرگانی

3

12

وبسایت

3
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ردیف

كلیدواژه

اندازه

زیرگراف

Caspian Journal of Scientometrics, 2022; 9(1): 69-81

33

Drawing a thematic map of the scientific articles in the field of "Business in Libraries"/ Jamali S, Ghaffari S

شکل  .2ساختار الیهای شبکه مفاهیم حوزه كسب و كار در كتابخانهها برگرفته از نرمافزار VOSviewer

برای بررسی میزان تأثیرگذاری موضوعات در نقشه موضوعی حیطه کسب و کار از معیارهای مرکزیت استفاده شد .یکی از معیارهای مورد استفاده ،مرکزیت
بینابینی است .این معیار تعداد دفعات قرارگرفتن یک گره در کوتاهترین مسیر موجود بین دیگر گرهها را اندازهگیری میکند .هرچه تعداد کوتاهترین مسیرهای
میان گرههای شبکه که از یک گره خاص رد میشوند بیشتر باشد ،مقدار مرکزیت بینابینی آن گره بیشتر بوده و در نتیجه گره مورد نظر دارای موقعیت حساستری
است .جدول  3گرههای با بیشترین مقدار مرکزیت بینابینی را نمایش میدهد .همانگونه که از جدول مشخص است کلیدواژه «ارزیابی تکالیف درجهبندی شده
با ارزش  2263/663دارای بیشترین مرکزیت بینابینی است .بعد از آن گرههای «ارزش پایدار» و «روشنایی روز» به ترتیب با ارزش  839/022و  839/022در
رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
مرکزیت بردار ویژه نشاندهنده میزان ارتباط یک گره با سایر گرههای قدرتمند و مرکزی در یک شبکه است که بر اساس آن گرههای با مقادیر ویژه باالتر،
با گرههای تاثیرگذار پیوند دارند .بر اساس جدول  3سه کلیدواژه ارزیابی تکالیف درجهبندی شده« ،ارزش پایدار» و «آموزش عالی» بر اساس مرکزیت بردار ویژه
دارای مقادیر باالیی بودهاند .بر اساس مرکزیت نزدیکی هر چه یک گره در شبکه کوچکتر نشان داده شود از نزیکی بیشتری نسبت به سایر گرهها در شبکه
برخوردار است طبق این تعریف استراتژیهای مدرن و برنامههای کاربردی با مقادیر  2/2223و ارزش پایدار ،آموزش عالی ،روشنایی روز و وبسایت با مقدار
عددی  2/2220از نزدیکی بیشتری نسبت به گرههای مجاور برخوردارند.

كلیدواژه

مركزیت بینابینی

مركزیت نزدیکی

مركزیت بردار ویژه

ارزیابی تکالیف درجهبندی شده
ارزش پایدار
آموزش عالی
اضطراب
برنامههای کاربردی
روابط مشتری
ارزش افزوده
استراتژیهای مدرن
روشنایی روز
وبسایت

2263/663
839/022
012/663
322/222
226/922
1/222
90/922
232/222
629/222
331/222

2/223
2/220
2/220
2/222
2/223
2/222
2/220
2/223
2/220
2/220

2/116
2/229
2/222
2/221
2/229
2/222
2/223
2/222
2/221
2/222
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به منظور بررسی وضعیت همکاری نویسندگان در نگارش مقالههای حوزه کسب و کار در کتابخانهها نیز به بررسی مشارکت نویسندگان در تولید مقاالت
پرداخته شد .در این بررسی مشخص شد که اکثریت مقاالت حاصل تکنویسندگی است .همانطور که از جدول  0مشخص است 113مقاله توسط تک نویسنده
به نگارش در آمده است .بدین معنی که  113نویسنده به صورت تک نفری مقاله نوشتهاند .سپس دو نویسندگی (مشارکت در  08مقاله) و سه نویسندگی
(مشارکت در  21مقاله) ،کمترین تعداد گروه نیز متعلق به گروه  6نفره است .بهطوریکه در مقالههای مورد بررسی تنها یک مقاله حاصل تالش  6نفر از
نویسندگان است .در بین گروهها بیشترین همکاری در  3مقاله حاصل همکاری  Bradley Wade Bishop ،Bhatat Mehraو Robert P. Partee ll
است.
جدول  .5الگوی همنویسندگی پژوهشگران در حوزه كسب و كار كتابخانهها
تعداد اعضای گروه

تعداد ركورد

تک نویسندگی
دو نویسندگی
سه نویسندگی
چهار نویسندگی
پنج نویسندگی
شش نویسندگی
هفت نویسندگی
مجموع

113
08
21
13
2
1
2
212

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر در زمینه کسب و کار در کتابخانهها نشان داد که تولید مقاالت در زمینه کسب و کار در کتابخانهها در جهان بسیار پایین است و از
روند رشد نامناسب برخوردار است بهطوریکه پس از یک دوره افزایش روند کاهشی را در پیش رو داشته است .در خصوص روند رشد بسیار پایین مقاالت این
حوزه تعداد استنادات دریافتی به این مقاالت نیز گویای روند رشد بسیار کم مقاالت بوده ،بهطوریکه مقاله تحت عنوان " Collaborative consumption:

 "Business model opportunities and barriers for fashion librariesبه عنوان مقالهای که بیشترین استناد را دریافت نموده ،تنها  68استناد تا
زمان انجام پژوهش حاضر دریافت داشته است .مقاله فوقالذکر که به ارائه عملکرد «کتابخانههای مد» در اسکاندیناوی میپردازد ،وجود کتابخانههای مد را
راهکار جالبی میداند که در آن ،مردم برای تجربه تمامی سبکها هیچگونه هزینهای پرداخت نمیکنند و همچنین یک محل مالقات برای طراحان جوان و
مشتریان نهایی است .با این وجود این کتابخانهها بر اساس تحلیل نهایی در این مطالعه به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی و همچنین الگوهای مصرف مد
در مقیاس کوچک باقی مانده و موارد ذکر شده موانع اصلی دسترسی به بازار در این نوع از کتابخانهها هستند .این نکات مطابق با پژوهش کاظمی و سیفی ()13
بوده ،که نشان دادند کارآفرینی در کتابخانهها با مسائل و مشکالت بسیاری مواجه است .همچنین پژوهش عطائی ظاهر و همکاران ( )10زیرساخت فضا و
تجهیزات و امکانات ،زیرساخت نیروی انسانی و بودجه کمتر از حد متوسط را از موانع اقتصادی در کتابخانهها بر میشمرند؛ لذا مسائلی مانند الگوی مصرف،
زیرساختها و نبود نیروی انسانی ماهر را میتوان از عوامل اصلی در عدم توجه کسب و کار در کتابخانه دانست .عالوه بر موارد فوق ،مشارکت پایین کتابخانهها
در این زمینه انتشار یابد؛ بهطوریکه در خصوص اهمیت موضوع مشارکت کتابخانهها در برپایی کسب و کار در این مراکز  Welchدر پژوهش خود مشارکت را
پایه و اساس اولیه کسب و کار و ارائه خدمات به کاربران توسط کتابخانهها میداند و تاکید میکند کتابداران باید نقش و حرفه خود را در میان جامعه کسب و
کار با استفاده از مشارکت تقویت نمایند (.)13
بر اساس الگوی ساختار الیهای نیز موضوعات مورد بحث در مطالعات حوزه کسب و کار در کتابخانهها بر اساس طیف زمانی انتشار مقاالت مورد بررسی
قرار گرفت .طبق نتایج مشخص شد که بازه زمانی  2212تا  2210اوج انتشار مقاالت در این حوزه بوده و طی این بازهی زمانی موضوع کسب و کار در
کتابخانههای دانشگاهی ،نوع خدمات ارائهشده در کتابخانهها و سواد اطالعاتی محور اصلی پژوهشهای صورت گرفته بوده است .از جمله مطالعاتی که روی
جنبههای مربوط به کسب و کار در کتابخانههای دانشگاهی و ارائه خدمات در کتابخانهها خصوصا کتابخانههای دانشگاهی تمرکز شده ،میتوان به پژوهش
قاضی میرسعید ،معتمدی و شاهیوند ( )12که به مسائل مربوط به بازاریابی در کتابخانههای دانشگاهی Ables ،و  Magiکه با تمرکز بر روی مطالعه شیوههایی
مانند هزینههای نسبی برای منابع ،پایگاههای تجاری ارائهشده ،محتوای وبسایتهای کتابخانه ،آموزش کاربر یا آموزش کتابخانه و خدمات مرجع با وجود تنوع
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گسترده در ساختار سازمانی و منابع مالی ( Bourke ،)16و همکاران که بر روی نقش کتابخانههای دانشگاهی در فراهمآوری کتابهای درسی و مطالب درسی،
جمعآوری ،سازماندهی و حفظ مطالعات موردی و چندرسانهای و روابط آنها با ناشران ( )19و  Hamadو همکاران که به نقش دادهها در کمک به درک نیازهای
متغیر کاربران کتابخانههای دانشگاهی و کمک به کتابخانهها برای نوآوری خدمات و استفاده از هوش تجاری ( )18تمرکز داشتهاند اشاره نمود .در این پژوهشها
با بررسی مسائل با اهمیتی همچون ایجاد پایگاههای تجاری در کتابخانهها ،آموزش کاربر ،خدمات مرجع ،فراهمآوری کتابهای درسی و مطالب درسی و مواد
چندرسانهای و همچنین استفاده از هوش تجاری مسائل مهمی را مورد بررسی قرار داده که میتوانند به کتابخانهها در رونق کسب و کار کمک نماید.
از جمله کلیدواژههای مهم و تأثیرگذار مجموعه مقاالت مطالعه شده در حوزه کسب و کار در کتابخانهها ،میتوان به سه واژه ارزیابی «تکالیف درجهبندی
شده»« ،ارزش پایدار»« ،آموزش عالی» اشاره کرد .در این مرحله« ،ارزیابی تکالیف درجهبندی شده»« ،ارزش پایدار» و «آموزش عالی» به ترتیب بر اساس
مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی ،و همچنین کلیدواژه «تکالیف درجهبندی شده»« ،آموزش عالی» و «ارزش پایدار» ،به ترتیب از نظر مرکزیت بردار ویژه از
مهمترین و تأثیرگذارترین کلیدواژهها بوند .همچنین «استراتژیهای مدرن» و «برنامههای کاربردی»« ،ارزش پایدار»« ،آموزش عالی»« ،روشنایی روز» و
«وبسایت» از نزدیکی بیشتری نسبت به گرههای مجاور برخوردار بودند؛ بر حسب شاخص هر چه مقدار کمتری برای کلیدواژه محاسبه شود آن کلیدواژه دارای
نزدیکی بیشتری به سایر واژهها در شبکه است.
بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص میزان همکاری نویسندگان در نگارش مقاالت نیز مشخص شد که نویسندگان در حوزه کسب و کار در کتابخانه
تمایل زیادی به همنویسندگی ندارند .با توجه به نتایج به دست آمده تعداد  113مقاله دارای یک نویسنده بودند .همچنین  08مقاله حاصل همکاری دو نویسنده
بود و پس از آن نیز الگوی سه نویسندگی در  21مقاله توسط پژوهشگران مشاهده شد .سایر الگوهای همنویسندگی (چهار ،پنج ،شش و هفت نویسندگی) نیز در
تعداد بسیار کمی از مقاالت رویت شد .بهطوریکه تنها در یک مقاله شش نویسنده مشارکت داشتهاند.
با توجه به فراگیر شدن فناوری اطالعات در تمامی زمینهها ،و موارد استفاده بسیار از آن ،استفاده از فناوری اطالعات درسازمانها برای همپایی با فناوریهای
نوین و استفاده موثر و مناسب از منابع سازمانی و بهرهگیری از مزایای این فناوری الزامی است .فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر تسهیل فرآیندهای کسب
و کار کارآفرین ،خود به عنوان زمینهای برای خلق ارزش و ثروت در نظر گرفته میشوند .کتابخانهها نیز با بهرهگیری از این فناوریها مانند اینترنت ،استفاده از
فناوریهای چندرسانهای ،راهاندازی شبکههای اجتماعی و نظایر آن ،عالوه بر ایجاد کسب و کار و کارآفرین شدن میتوانند از طریق این فناوریها محصوالت
خود را به بازار هدف عرضه نمایند؛ لذا اهمیت دادن به کسب و کار در کتابخانهها یکی از مسائلی است که از طریق پژوهش میتواند موفقیتهای زیادی در پی
داشته باشد .بنابراین در این زمینه الزم است که سازمانها از جمله :نهاد کتابخانههای عمومی ،سازمان آموزش و پروزش ،سازمانهای مردمنهاد و سایر
سازمانهایی که در آنها کتابخانههایی دایر هستند به سیاستگذاری در خصوص تعیین نقشه راهی جهت انجام تحقیقات در زمینه ایجاد کسب و کار در کتابخانهها
همت گمارند؛ بنابراین جهت برنامهریزیهای آتی پیشنهاد میشود:
 توسط کتابخانهها دورههای آموزشی در خصوص امکانات موجود و در دسترس و آگاهیرسانی در خصوص خدمات آنها به مراجعان جهت رونق کسب و
کار آنها برگزار گردد.
 به کتابخانههای کشور در گردآوری امکانات مناسب و تجهیزات به روز جهت استفاده مراجعان توجه بیشتری شود.
 در پژوهشی مشابه تولیدات علمی حوزه کسب و کار در کتابخانهها نمایهشده در پایگاه وبآوساینس مورد بررسی قرار گیرد و موضوعات بااهمیت شناسایی
 پژوهشگران کشور در همکاری علمی در تحقیقات حوزه کسب و کار در کتابخانهها جهت افزایش کیفیت خروجیهای علمی خود مورد حمایت قرار گیرند.
 در پژوهشی به شناسایی کسب و کارهای خالق و پردرآمد در کتابخانههای بزرگ دنیا پرداخته شود.
مالحظات اخالقی :در این پژوهش ،مسائل اخالقی از جمله سرقت ادبی ،انتشار یا تسلیم دوگانه و همچنین اصول محرمانگی در ارائهی دادههای پژوهش
بهطور کامل رعایت شده است.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

تقدیر و تشکر
نویسندگان از تمامی کسانی که در تهیه این پژوهشها ما را یاری رساندند ،قدردانی بعمل میآورند.
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