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چڪیده

هدف: ترسیم نقشه موضوعی و تحلیل شبکه اجتامعی مقاالت حوزه  موضوعی کتاب 
الکرتونیکی در مجالت علمی بین املللی ابسکو به منظور ارائه تصویری از ابعاد متنوع این 

حوزه برای کمک به نارشان و پژوهشگران است.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل خوشه بندی 
است كه به منظور استخراج کلیدواژه های موضوعی و مصورسازی استفاده شده و جامعه 

پژوهش ۱۳۵ مقاله منترششده در حوزه  کتاب الکرتونیکی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ در مجالت 

علمی بین املللی بانک اطالعاتی ابسکو بوده است.

یافته ها: ترسیم نقشه  موضوعی این حوزه نشان داد که تراکم شبکه پژوهش های انجام شده 
در این حوزه پایین است و به عالوه، ۸۰ موضوع اصلی نظیر پذیرش، دسرتسی، پیرشفت 

فناوری ها، مزایا، معایب، ظاهر، فرایند ارزیابی، جذابیت، تأثیر زیستی، آینده کتاب، و 

صنعت کتاب مرتبط با کتاب الکرتونیکی به دست آمد. قالب کتاب الکرتونیکی، مقایسه آن 

با کتاب چاپی و نیز دسرتسی به آن از جمله مهم ترین موضوعات بحث شده در این حوزه با 

توجه به اندازه گره به دست آمده است. 

نتیجه گیری: با توجه به ابعاد به دست آمده، نارشان ایرانی همواره باید پیرشفت های مربوط 
به فناوری و طراحی های کاربرپسند، چالش های اقتصادی و قوانین مربوط به آن را در حوزة 

كتاب الكرتونیكی در نظر گیرند. 
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مقدمه
مالى  و  فکرى  توان  بر  عالوه  موضوعى  حوزة  یک  در  معنوى  و  مادى  سرمایه گذارى 
مناسب، مستلزم شناخت نقشه موضوعى دانش3 آن حوزه است. نقشه موضوعى، اهمیت 
زیرموضوع ها، اهمیت روابط بین موضوع ها و نیز ذى نفعان مختلف یک موضوع را مشخص 
مى کند و دیدى همه جانبه به نویسندگان آن حوزه، پژوهشگران، و سازمان هاى پژوهشى 
خواهد داد، و بدین ترتیب سازمان ها مى توانند رویکردى جامع، براى تعریف و تبیین 
طرح هاى پژوهشى کاربردى داشته باشند و از پژوهش هاى صورت گرفته براى شناخت ابعاد 
مختلف یک موضوع استفاده کنند. شاید یکى از دالیل مهم به ثمر نرسیدن برخى طرح هاى 
پژوهشى و کاربردى نشدن آنها، نداشتن دقت کافى به تمامى ابعاد یک مسئله باشد. به نظر 
مى رسد تبیین نقشه موضوعى بتواند دیدى جامع و دقیق نسبت به حوزه هاى علمى و 
اهمیت موضوعات در طى سالیان را فراهم کند. به عالوه، تجزیه و تحلیل نقشه  موضوعى 
یک حوزه از دانش، اصطالحنامه موضوعى آن حوزه و حتى کتاب شناسى آن حوزه را 
ترسیم مى کند، اگر چه این امر نیازمند وقت و دقت فراوان است. در کنار موارد مطرح شده، 
پژوهشگران بسیارى مى توانند با توجه به ابعاد مختلف نقشه موضوعى دانش، به تعریف 

طرح هاى پژوهشى و بررسى بومى آن موضوع در کشور خود بپردازند.
ترسیم نقشه  موضوعى کتاب الکترونیکى با هدف شناخت ابعاد مختلف موضوعى، در 
نظر گرفتن مسائل مختلف پیرامون نشر این نوع کتاب ها براى ناشران ایرانى، مسائل مورد 

و  اطالعات  علم  دکتراى   .1
تهران  دانشگاه  دانش شناسى، 

(نویسنده مسئول)
sfahimifar@ut.ac.ir 

و  تعلیم  گروه  علمى  هیأت  عضو   .2
تربیت، دانشگاه تربیت مدرس

e.talae@modares.ac.ir 
3. Subject knowledge map
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توجه اشاعه کتاب الکترونیکى، و بازاریابى آنها براى کاربران و نیز توجه به مسائل مهم براى 
مقبولیت و کاربرپسندى در محیط بومى کشور مى تواند مفید باشد. با توجه به نوپا بودن 
صنعت نشر کتاب الکترونیکى در کشور و نیز ناآشنایى اصولى و علمى تعدادى از ناشران 

نوپا، ترسیم این نقشه مى تواند آنها را با ابعاد متنوع نشر این نوع کتاب ها آشنا سازد.
مى تواند نویسندگان و  موضوعى  ساختار یک حوزه   در ترسیم  واحد تحلیل  انواع 
مخترعان، انتشارات، سازمان ها، کشورها، مناطق، و حوزه هاى موضوعى باشد (زوارقى، 
1391). اغلب براى ترسیم نقشه هاى موضوعى از تحلیل متن کاوى1 استفاده مى شود که 
شامل مراحلى نظیر استخراج موجودیت و رابطه آن (در این پژوهش مفاهیم موضوعى این 
حوزه)، دسته بندى و خوشه بندى متن، تحلیل نیّت، و تلخیص سند است (چن، 2001 به 
نقل از زوارقى، 1391، ص 80). در ترسیم نقشه هاى موضوعى به روش متن کاوى مى توان با 
استفاده از داده هاى اخذشده از عنوان، چکیده، و متن، موضوع اصلى و حوزه هاى موضوعى 
مرتبط را شناسایى کرده و در نهایت، به منظور تلخیص داده ها از زبان تصویر استفاده نمود. 
در پژوهش حاضر نیز براى ترسیم نقشه  موضوعى حوزه  کتاب الکترونیکى، از تحلیل 
متن کاوى بر روى متن چکیده هاى مقاالت و در صورت نقص آنها، از اصل مقاله ها استفاده 
شده است. در این نوع تحلیل، از خوشه بندى مفاهیم اصلى و فرعى و به منظور مصورسازى 

آنها، از نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعى استفاده شد.
محمدى (1387) با هدف ترسیم ساختار علمى حوزه  نانوتکنولوژى ایران به کمک 
متن کاوى به شناسایى الویت هاى پژوهشى این رشته و ایجاد زیرساخت سیاستگذارى بهتر 

در این حوزه پرداخته است.
عابدى  جعفرى و همکارانش (1390) براى ترسیم نقشه  موضوعى حوزه  مدیریت 
شهرى از بانک اطالعاتى آى.اِس.آى.2 به عنوان منبع استخراج اطالعات استفاده کردند و بعد 
از جستجو، ماتریس شدت ارتباط زیرحوزه هاى موضوعى، استفاده از الگوریتم خوشه بندى 
سلسله مراتب تجمعى جهت ترسیم نقشه  علم مدیریت شهرى طراحى کردند. آنها به این 
نتیجه رسیدند که نقشه  علم مدیریت شهرى شامل 36 حوزه  موضوعى و 18 ناحیه است؛ 
موضوعات مرتبط با این رشته را جهت استفاده در تصمیم گیرى ها و سیاستگذارى هاى خرد 

و کالن شناسایى و ترسیم کردند. 
جمالى  مهموئى (1392) براى ترسیم نقشه علمى حوزه نظریه هاى رفتار اطالعاتى 
انسان، از اطالعات کتاب شناختى 51 نظریه رفتار اطالعاتى به همراه اطالعات مأخذ آنها از 
پایگاه وب  آو ساینس3 استفاده کرده و نشان داد که نظریه هاى رفتار اطالعاتى تا حد زیادى از 
آثار حوزه  کتابدارى و اطالع رسانى گرفته شده، اما از آثار سایر حوزه ها نظیر جامعه شناسى، 

1. Text mining
2. ISI
3. Web of Science
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ارتباطات، روان شناسى، مدیریت، علوم  تربیتى، و علوم  رایانه نیز استفاده شده است. 
شکفته و حریرى (1392) با استفاده از فن هم استنادى موضوعى و معیارهاى تحلیل 
شبکه اجتماعى و نیز مرکزیت درجه اى و بینابینى، نقشه علمى پزشکى ایران را ترسیم و 

تحلیل نموده و قوى ترین ارتباطات موضوعى بین دو موضوع را تعیین کردند. 
زینس1 (2007) در پژوهش خود با استفاده از فن دلفى به ترسیم نقشه  دانش حوزه 
علم اطالعات با کمک 57 پژوهشگر پیشرو در این حوزه از 16 کشور جهان پرداخت. 
مدل مذکور زمینه اى را براى فرمول بندى نظریه هاى علم اطالعات و نیز پیشبرد و ارزیابى 

برنامه هاى دانشگاهى علم اطالعات و منابع کتاب شناسى ارائه مى دهد. 
لى و سگو2 (2012) با استفاده از فن متن کاوى به ترسیم نقشه  دانش حوزه یادگیرى 
الکترونیکى پرداختند. با استفاده از الگوریتم تى.اِف/آى.دى.اِف3 از مجموعه اى از مدارك 
در حوزه  موضوعى خاص، مجموعه اى از کلیدواژه ها استخراج و در نهایت، یک نقشه 
موضوعى دانش براساس رتبه بندى جفت هاى کلیدواژه ها برطبق میزان حضور در جمالت 

و نیز تعداد کلمات در جمالت ترسیم شد. 
یینگ و زیائو4 (2012) با بررسى پایان نامه ها و مآخذ حوزه موضوعى گردشگرى5 در 
بانک اطالعاتى پروکوئست6 به ترسیم نقشه موضوعى، تعیین 21 موضوع اصلى و ارتباطات 

موضوعى این حوزه پرداختند. 
چنانچه مشخص است تاکنون پژوهشى در زمینۀ نقشه موضوعى کتاب الکترونیکى 
انجام نشده است. به عالوه، تاکنون پژوهشى با روش تحلیل محتواى کیفى و بررسى 
چکیده ها و اصل مقاالت به ترسیم نقشه  موضوعى نپرداخته و بیشتر مقاالت مرتبط با این 
حوزه به واسطه تحلیل منابع و مآخذ و یا به واسطه استفاده از نرم افزارهاى خودکار متن کاوى 

کلیدواژه ها استخراج شده اند. 
به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تبیین نقشه موضوعى کتاب الکترونیکى و 
ارائه شماى کلى موضوعات مورد پژوهش در این حیطه بدون توجه به ذى نفعى خاص 
(کاربر، ناشر، نویسنده، تجمیع کننده، و فروشنده) و به صورت کلى انجام شد. در حقیقت، 
هدف فرعى این مطالعه، شناسایى رویکردهاى مختلف قابل تأمل و بحث براى نشر کتاب 
الکترونیکى است. بدین منظور، پژوهشگران به مدت دو سال (1390- نیمه 1392) به تحلیل 

محتواى کیفى مقاالت این حوزه پرداختند تا به پرسش هاى زیر پاسخ دهند:
 نقشه  موضوعى کتاب الکترونیکى داراى چه ابعاد و موضوعاتى است؟
  مهم ترین موضوع هاى اصلى مورد توجه نویسندگان در حیطه کتاب الکترونیکى چه

مواردى است؟

1. Zins
2. Lee & Segev
3. TF/IDF algorithm
4. Ying & Xiao
5. Tourism
6. ProQuest
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 تأثیرگذارترین موضوعات در نقشه موضوعى کتاب الکترونیکى چه مواردى است؟

روش شناسى 
در ترسیم نقشه موضوعى یک حوزه از دانش، استفاده از پشتوانه انتشاراتى امرى الزم 
و ضرورى است. بدین منظور پژوهشگران نیازمند تحلیل محتواى مقاالتى بودند که در 
حیطه موضوعى کتاب الکترونیکى به نگارش درآمدند. با توجه به زمان تحریم پایگاه هاى 
اطالعاتى، پژوهشگران مقاله هاى بانک اطالعاتى ابسکو را از سال 2005 تا 2011 (6 سال) 
بازیابى کردند. براى بازیابى مقاالت این حوزه از عبارت "کتاب الکترونیکى"1 در مجالت 
علمى پژوهشى استفاده شد. با توجه به استفاده از اصطالحنامه تخصصى در این پایگاه، 
استفاده از سایر کلیدواژه هاى مترادف ضرورى به نظر نمى رسید؛ به هنگام جستجو نیز تمامى 
پایگاه هاى اطالعاتى موضوعى مرتبط با این پایگاه انتخاب شدند تا جستجویى دقیق انجام 
گیرد. اگر چه تعداد نتایج بازیابى شده 211 مورد بود، در مجموع به دلیل تکرارى بودن نتایج 
بازیابى شده و یا ربط بسیار کم موضوع مقاله بازیابى شده با حوزه  موضوعى، 135 مقاله در 

این پژوهش شرکت داده شد. 
به منظور تحلیل محتواى موضوعى مقاالت چکیده کلیه مقاالت بازیابى شده مورد مطالعه 
قرار گرفت و در برخى موارد، با توجه به نامناسب بودن چکیده و در نتیجه، عدم تعیین 
موضوعات مورد بررسى در آن مقاله به مطالعه کل متن مقاله پرداخته شد. به منظور تحلیل 
محتواى کیفى مقاالت و نسبت دادن مقوله هاى موضوعى به مقاله، از نظر استراس و کوربین 
(1384) (ذخیره مفاهیم پژوهشگر در رشته  حرفه خود، متون تخصصى رشته، کلمات و 
عبارات متن) استفاده شد. بعد از مطالعه چکیده، با توجه به محتواى موضوعى، کلیدواژه هاى 
سلسله مراتبى به هر مقاله اختصاص داده شد که تعداد آنها با توجه به مقاالت متفاوت بود، 
اما سعى شد کلیه موضوعات مورد بحث مد نظر  قرار گیرد. همچنین براى استخراج مفاهیم 

از الگوریتم خوشه اى2 استفاده شد.
از نرم افزار اکسل نیز به منظور ترسیم سلسله مراتب کلیدواژه هاى موضوعى هر مقاله 
استفاده شد و در طى فواصل زمانى متفاوت، کلیدواژه ها و انطباق آن با محتواى موضوعى 
بررسى و براى یکدستى کلیدواژه هاى برگرفته از هر مقاله و با توجه به نبود اصطالحنامه 
تخصصى و بسیار جزئى در این حیطه، پژوهشگر در فواصل زمانى مختلف (تقریباً به میزان 

10 بار) براى تحلیل نهایى، اقدام به یکدستى کلیدواژه هاى انتخاب شده نمود. 
در نهایت، به منظور ترسیم نقشه  موضوعى (مصورسازى) و تحلیل شبکه اجتماعى از 

نرم افزار نود ایکس اِل3 استفاده شد. 
1. Electronic book
2. Clustering algorithm
3. NodeXL
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یافته ها
 ابعاد و موضوعات کتاب الکترونیکى

به طور کلى، نقشه موضوعى حوزه  کلیات1 کتاب الکترونیکى با تحلیل محتوا، ورود 
داده ها به نرم افزار نود ایکس اِل و نیز تخمین وزن هر گره و نیز وزن هر یال2 در شکل 1 قابل 
مشاهده است. جهت ورود داده ها در این نرم افزار و ترسیم روابط، ارتباط هر کلیدواژه با 
کلیدواژه دیگر باید مشخص مى شد. بدین منظور، از روابط موضوع کلى به موضوع جزئى 
و جزئى تر استفاده شد. به عالوه بعد از ورود داده ها نرم افزار خواهد توانست نتایج روابط 
تکرارى را سنجش کند و آن را به عنوان وزن یال نشان دهد. در نرم افزار نودایکس اِل مى توان 
از این ویژگى براى نشان دادن ارتباط قوى تر استفاده نمود. کوچکى یا بزرگى گره ها نشانگر 
میزان پرداخت به آن موضوع و پررنگى و نیز ضخیم بودن خطوط ارتباطى در شکل 1، 

نشان دهنده اهمیت پرداخت به آن موضوع در آن فواصل زمانى است. 
براى افزایش وضوح نقشه  ترسیم شده، بخش هاى فرعى تر موضوعات اصلى خود 
به صورت مجزا ترسیم شد، تا بتواند شماى گرافیکى تصویرى را براى خواننده افزایش دهد 
(شکل 2). با محاسبه تراکم شبکه نقشه  موضوعى کتاب الکترونیکى عدد 0/008 به دست 
آمد. چگالى شبکه (تراکم شبکه) نسبت تعداد یال هاى موجود در شبکه را به تعداد یال هاى 
ممکن محاسبه مى کند. تراکم به عنوان تعداد روابط بین گره ها (یا همان موضوعات) در یک 
شبکه که دربردارنده باالترین سهم در میان روابط ممکن در شبکه است. تراکم شبکه همواره 
عددى بین صفر و یک است که هر قدر عدد به دست آمده به یک نزدیک تر باشد، روابط میان 
گره ها بیشتر است و هر چه تراکم یک شبکه بیشتر باشد گره ها ارتباطات بیشتر و نزدیک ترى 
با هم دارند. در مجموع، عدد به دست آمده نشان مى دهد که شبکه نقشه  موضوعى این حوزه 
گسسته و کم تراکم است؛ بدین معنى که تعداد ارتباطات بیشترى مى توانست بین موضوعات 
این حوزه صورت پذیرد که شبکه را منسجم تر و میزان ارتباط بین موضوعات را بیشتر 
نماید. همچنین، با توجه به اندازه تراکم و نیز شکل 1 مى توان این طور استنباط نمود که 

حوزه هاى پژوهشى بسیارى با ایجاد ارتباط میان ابعاد به دست آمده قابل  تعریف است.
سایر  با  الکترونیکى  کتاب  ارتباط  اول  سطح  (نشان دهنده  شکل 2  از  که  همان طور 
موضوعات اصلى مرتبط) مشخص است تاکنون مقاالت مرتبط با این حوزه و مرتبط بدون 
توجه جزئى به ذى نفعى خاص، به بررسى موضوعات مربوط به کتاب الکترونیکى پرداخته اند: 
پذیرش، دسترسى، پیشرفت فناورى ها، مزایا، معایب، ظاهر، فرایند ارزیابى، جذابیت، تأثیر 
زیستى، آینده کتاب، صنعت کتاب، پویشگر3 کتاب، بودجه بندى، حامل محتوا، چالش ها، 
خصوصیات، مفاهیم، محتوا، زمینه، کشور، حافظه فرهنگى، مرگ چاپ، تعریف، توصیف و 

1. General
در  گره  دو  بین  ارتباط   .2
نامیده  یال  علم سنجى 
مى شود. در ریاضیات مبحث 
دو  بین  ارتباط  نیز  گراف ها 
به  که  مى نامند  یال  را  گره 

این حوزه انتقال یافته است.
3. Scanner
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شرح، گرایش هاى طراحى، پیشرفت، دستگاه ها، تک نگاشت رقومى تولیدشده، نشر رقومى، 
رقومى سازى کتاب ها، رقومى سازى کتاب درسى، استاندارد بازیابى، نظام دانلود، گروه کارى 
کتاب الکترونیکى1، اشاعه بوم شناسى کتاب، حفظ بوم شناسى کتاب، تولید بوم شناسى کتاب، 
چالش اقتصادى، مجالت الکترونیکى (تفاوت ها و شباهت ها)، کاغذ الکترونیکى، تأثیر محیطى، 
ارگونومیک، تکامل، ویژگى ها، قالب، کاربردپذیرى، آینده، تاریخ، نرم افزار نمایه سازى، طرح 
جیسک، انواع، زبان ها، قانون، محدودیت ها، مهاجرت، طرح برمبناى تقاضا، ابزار آموزشى 
پیوسته، شبکه هاى پى توپى2، کتاب چاپى، کتاب چاپى (مقایسه)، کتاب چاپى (مرگ)، کتاب 
چاپى (ارتباط با)، کتاب چاپى (ترجیح)، کتاب چاپى (جایگزینى)، پلت فرم، پرتال، پیشرفت، 
خرید، کتابخانه مرجع، نظام بازیابى، جستجو، موتور جستجو، عوامل انتخاب، جنبه هاى 

اجتماعى، نرم افزار، ذى نفعان، استانداردها، استاتى رِف3، و کتاب هاى داستان.

  مهم ترین موضوع هاى اصلى مورد توجه نویسندگان در حیطه کتاب الکترونیکى
همان طور که جدول 1 نشان مى دهد، اندازه4 نشانگر اهمیت آن موضوع به صورت خاص 
در مقاالت مورد بررسى است. اندازه هر گره نشان دهنده اهمیت آن موضوع به صورت کلى 

در مقاالت، به همراه اهمیت موضوعى فرعى از آن موضوع در مقاالت بوده است. 

جدول 1. اندازه و مرکزیت درجه اى بین موضوعات
مرکزیت درجه ایاندازهگره ها

۵۴مزایا

۳۴نرش رقومی

۴۴نرم افزار

۴۵کشور

۸۵رقومی سازی کتاب ها

۱۲۵قالب
۵۵انواع

۴۵کتاب چاپی (کلیات)

۶۵جستجو

۹۷دسرتسی

۱۱۷کتاب چاپی (مقایسه)

 :eBook Working Group .  1
گروهى در انگلستان که به منظور 
کمک به پیشرفت ها و در نظرگرفتن 
و  الکترونیکى  کتاب  الویت هاى 
پاسخ به نیازهاى کاربران تشکیل 

شده است.
2. P2P network

یک  نام   STAT!Ref:  .3
تجمیع کننده  کتاب الکترونیکى در 

کتابخانه هاى  پزشکى  است.
4. Size
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قالب کتاب الکترونیکى و نیز مقایسه کتاب الکترونیکى با کتاب چاپى از مهم ترین 
بیشترین  که  مى شود  مشخص  جدول 1  به  نگاهى  با  همچنین  است.  بوده  موضوعات 
تعداد ارتباط یک گره با گره هاى دیگر نیز به ترتیب مربوط به مقایسه کتاب چاپى با کتاب 

الکترونیکى و دسترسى به کتاب الکترونیکى است. 
با توجه به اینکه یکى از مهم ترین پیشرفت ها و نیز یکى از مهم ترین نگرانى ها در حوزه  
کتاب الکترونیکى، تغییر قالب و ناسازگارى میان دستگاه هاى خواننده و قالب مورد نظر 
است، این اهمیت در مقاالت نیز قابل مشاهده بوده است. موضوع قالب کتاب الکترونیکى 
به صورت کلى داراى باالترین اندازه است. این عدد نشان دهنده آن است که تعداد مقاالت 
بیشترى در مقایسه با سایر مقاالت به این موضوع به صورت خاص پرداخته اند. مرکزیت 
درجه اى مربوط به این موضوع نیز 5 به دست آمده و نشانگر آن است که سطح ریز شدن 
این موضوع و ارتباط آن با سایر موضوعات نیز در میزان باالى اهمیت قرار داده شده است.

در شکل 3 ارتباطات دیگر سلسله مراتب و جزئى تر موضوعات اصلى با موضوعات 
شد، نرم افزار نودایکس اِل براساس  فرعى قابل مشاهده است. همان طورکه پیشتر گفته 
داده هاى ارائه شده، پررنگى، کم رنگى، دورى، و نزدیکى گره ها از یکدیگر و نیز میزان 
ارتباط گره ها را در شماى تصویرى نشان مى دهد. بیشترین ارتباط بین موضوع قالب و قالب 
اى پاب1 بوده است. بنابراین، به صورت خاص قالب اى پاب بیش از سایر موضوعات مورد 
توجه بوده است که وزن یال به دست آمده (عدد 4) نیز نشان دهنده آن است. با توجه به اینکه 
این قالب جزء یکى از قالب هاى استانداردى است که در حال حاضر به دلیل عدم وابستگى 
به دستگاه خواننده اى خاص مورد استقبال قرار گرفته است، مقاالت بیشترى به این امر تأکید 
کرده اند. بیشتر کتاب هاى الکترونیکى غیرکیندلى2 در قالب اى پاب ظاهر مى شوند. همچنین، 
مسئله دسترسى باز به کتاب الکترونیکى یکى از مهم ترین مسائلى است در مقاالت به آن 
پرداخته شده است. با توجه به اینکه یکى از مهم ترین مزایاى محیط الکترونیکى، امکان 
اشتراك اطالعات و نیز عدم توجه به تیراژ و یا تعداد نسخه هاست، بسیارى از کتاب هاى 
الکترونیکى به صورت دسترسى باز از سوى ناشران، خودناشران و نیز نویسندگان در محیط 
الکترونیکى قابل دسترسى است که این امر خواهد توانست تا حدودى در پیشبرد فرهنگ 
مطالعه مؤثر واقع شود. به خصوص سازگارى این نوع کتاب ها بر روى دستگاه هاى تلفن 
همراه و مطالعه انواع کتاب ها و به ویژه کتاب هاى داستانى در اوقات مرده (نظیر رفت و آمد 

با وسایل نقلیه عمومى) مى تواند مؤثر باشد.

بازار  سوى  از  قالب  این   :EPub  .1
نشر رقمى بین المللى (آى.دى.پى.
اف) توصیه مى شود. آى دى پى اف، 
اى پاب را شکل توسعه یافته  از قالب 
که  مى کند  تعریف  ایکس.ام.ال. 
براى کتاب هاى رقمى و نشریات 
حقیقت  در  است.  آمده  به وجود 
این قالب، قالبى باز براى نمایش 
روى  بر  الکترونیکى  کتاب هاى 
انواع خواننده هاست. به  عنوان یک 
استاندارد باز، این قالب از مدیریت 
حقوق رقمى حمایت نمى کند، مگر 
اینکه فروشنده آن را اضافه کرده 

باشد (مک درموت، 2011).
بر  که  الکترونیکى  کتاب هاى   .2
کتاب  خواننده  دستگاه هاى  روى 
الکترونیکى به جز کیندل از شرکت 

آمازون قابل خواندن هستند.
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شکل 3. نقشه موضوعى سطح دوم حوزه موضوعى کلیات کتاب الکترونیکى
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به عالوه، با توجه به اینکه کتاب الکترونیکى همواره مورد مقایسه همتاى خود یعنى 
کتاب چاپى قرار مى گیرد و متقاعد کردن استفاده و نیز بررسى اهمیت نشر این نوع کتاب ها، 
نیازمند درك تفاوت بین کتاب الکترونیکى و کتاب چاپى است، رابطه  قوى بین این دو 
موضوع وجود دارد. الزم به اشاره است اینکه اگر توضیح گره هاى خاص کتاب چاپى 
را در نظر نگیریم و به صورت کلى اهمیت کتاب چاپى را در موضوعات مقاالت بررسى 
کنیم، میزان وزن و در نتیجه با توجه به نتایج به دست آمده، رابطه بین کتاب چاپى و کتاب 
که  است  موضوعاتى  دیگر  از  دسترس پذیرى  است.  قالب  از  قوى تر  حتى  الکترونیکى 
ارتباط وزنى قوى ترى با موضوع کتاب الکترونیکى دارد. همواره دسترسى به کتاب هاى 
الکترونیکى به دلیل وجود مدل هاى مختلف نظیر دانلود، رایگان، اجاره اى، و اشتراکى و نیز 
امکان استفاده از کتاب الکترونیکى به صورت پیوسته و ناپیوسته موضوع مقاالت بسیارى 
بوده است. رقومى سازى کتاب هاى سنتى (رتبه چهارم) همواره یکى از شیوه هاى تولید 
کتاب هاى الکترونیکى است و بسیارى از ناشران این حوزه به نشر کتاب الکترونیکى همزمان 
با نسخه چاپى و یا از نسخه چاپى آن مى پردازند. بازاریابى، مزایا، گوگل، رشد رقومى سازى، 
و نمونه هاى رقومى سازى کتاب الکترونیکى از جمله موضوعات جزئى مورد بحث در 
رابطه با رقومى سازى کتاب ها در مقاالت بوده است. یکى از مهم ترین ویژگى هاى کتاب 
الکترونیکى که در کتاب چاپى فقط به واسطه نمایه و فهرست مندرجات وجود داشت، 
جستجوپذیرى است. جستجوى کلیدواژه ها در محیط الکترونیکى به سادگى و با سرعت 
بیشترى در مقایسه با کتاب چاپى انجام مى گیرد، بنابراین امکان جستجو به خصوص در مورد 

کتاب هاى متن مدار بیشتر است.
در صورتى  که ارتباط بین گره ها یا همان موضوعات جهت دار باشد، در مرکزیت 
درجه اى، دو مفهوم مرکزیت درجه اى بیرونى و مرکزیت درجه اى درونى شکل مى گیرد. 
مفهوم مرکزیت درجه اى درونى، تعداد پیوندهایى است که از دیگر گره ها به گره مورد نظر 
برقرار شده است و مفهوم مرکزیت درجه اى بیرونى، نشان دهنده تعداد پیوندهایى است که 

از آن گره به دیگر گره ها وارد شده است. 

جدول 2. مرکزیت درجه اى درونى بین موضوعات

مرکزیت درجه ای درونیمرکزیت درجه ایاندازهگره ها

۳۳۳چالش ها

۵۴۴مزایا
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همان طور که در جدول 2 مشخص است، دو مفهوم مزایا و چالش ها در کتاب الکترونیکى 
به ترتیب داراى باالترین مرکزیت درجه اى درونى هستند. این بدین معناست که تعداد زیادى 
از مقاالت در ارتباط با این موضوع بحث کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه موضوع اصلى 
و برقرارکننده ارتباط "کتاب الکترونیکى" بوده است، در مجموع این موضوع داراى باالترین 
مرکزیت درجه اى بیرونى است. با توجه به عدد ذکرشده، 80 موضوع کلى مرتبط با کتاب 

الکترونیکى در سطح اول سلسله مراتب در مقاالت مورد بحث قرار گرفته است. 

جدول 3. مرکزیت درجه اى بیرونى بین موضوعات

 مرکزیتاندازهگره ها
درجه ای

 مرکزیت درجه ای
درونی

 مرکزیت
 درجه ای
بیرونی

۴۵۱۴رشد در کشوری خاص

۸۵۱۴رقومی سازی کتاب ها

۱۲۵۱۴قالب

۵۵۱۴انواع

۴۵۱۴کتاب چاپی (کلیات)

۶۵۱۴جستجو

۹۷۱۶دسرتسی

۱۱۷۱۶کتاب چاپی (مقایسه)

۱۶۵۸۰۰۸۰کتاب الکرتونیکی

اگر از موضوع کلى کتاب الکترونیکى صرف نظر کنیم همان طور که جدول 3 نشان 
مى دهد، دسترسى پذیرى و نیز مقایسه کتاب چاپى بیشترین پیوندهاى بیرونى را داشته اند. 
این امر نشاندهنده آن است که ابعاد مورد بحث در رابطه با دسترس پذیرى و مقایسه کتاب 
چاپى بیشتر از سایر موضوعات داراى موضوعات فرعى تر و مورد توجه بوده است. از جمله 
موضوعات فرعى مورد بحث در رابطه با دسترس پذیرى کتاب الکترونیکى در مقاالت مورد 
بررسى عبارت اند از: چالش ها، محتوا و راهبرى، مدل ها، دسترسى باز، منبع باز، وب سایت 
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اُوِردِرایو. در رابطه با مقایسه کتاب چاپى با کتاب الکترونیکى، موضوعاتى که تاکنون در 
رابطه با آن بحث شده است عبارت اند از: مزایا، سودمندى ها، تأثیر محیطى، ویژگى ها، فقدان 

ویژگى ها، و مقایسه کتاب هاى حوزه  علوم. 

 تأثیرگذارترین موضوعات در نقشه موضوعى کتاب الکترونیکى

جدول 4. مرکزیت بینابینى بین موضوعات

مرکزیت بینابینیگره ها

۱۶۱۴۵/۹۳۳۳۳کتاب الکرتونیکی

۱۲۶۰دسرتسی

۱۰۱۲رشد در کشوری خاص

۱۰۱۲انواع

باالترین مرکزیت بینابینى با توجه به اصلى بودن موضوع کتاب الکترونیکى، مربوط 
به این کلیدواژه است. با این وجود، پژوهش در نظر دارد تا رابطه این موضوع را با سایر 
موضوع ها بسنجد و تأثیرگذارترین موضوع را در شبکه بیابد. همان طور که نتایج جدول 
4 نشان مى دهد، موضوع دسترسى به کتاب الکترونیکى و کتاب هاى الکترونیکى مربوط به 
کشورى خاص و نیز انواع کتاب هاى الکترونیکى از جمله تأثیرگذارترین موضوعات در 
شبکه اند. باالتر بودن مرکزیت بینابینى موجب مى شود که شبکه از مسیر خود تغییر جهت 

دهد و به سمتى که آن گره ترسیم کرده است، حرکت کند.

بحث و نتیجه گیرى
بیشتر پژوهش هاى انجام شده در حوزه نگاشت نقشه هاى موضوعى به واسطه استفاده از 
استنادها و تحلیل منابع و مآخذ مقاالت بوده است و به صورت عمیق به تحلیل محتواى 
مقاالت به منظور ترسیم نقشه هاى علمى پرداخته نشده است. جمالى مهموئى (1392) در 
نگاشت نقشه  علمى حوزه  نظریه هاى رفتار اطالعاتى، فقط از روش تحلیل استنادى و 
تحلیل موضوعى مآخذ با استفاده از نرم افزارهاى متنوع به منظور تحلیل هم استنادى استفاده 
کرده است. شکفته و حریرى (1392) با استفاده از روش هم استنادى موضوعى و معیارهاى 
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تحلیل شبکه اجتماعى، نقشه علمى پزشکى ایران را ترسیم و تحلیل کردند و مانند پژوهش 
حاضر از مرکزیت درجه اى و بینابینى براى ترسیم نقشه استفاده نمودند. به عالوه، نظیر این 

پژوهش، قوى ترین ارتباطات موضوعى بین دو موضوع را تعیین کرده اند. 
پژوهش یینگ و زیائو1 (2012) نیز با ترسیم نقشه  حوزه  گردشگرى و تعیین 21 موضوع 
اصلى این حوزه و ارتباطات موضوعى به پژوهش حاضر شبیه است با این تفاوت که از 
عناوین پایان نامه ها و مآخذ آن در بانک اطالعاتى پروکوئست استفاده کرده است. با این 
وجود، زینس2 (2007) از فن دلفى براى ترسیم نقشه  دانش علم اطالعات استفاده کرد. 
بنابراین، تاکنون بیشتر پژوهش ها از تحلیل استنادى و موضوعى عناوین و منابع و مآخذ و 
فن دلفى به منظور ترسیم نقشه  علمى استفاده کرده اند، در حالى که این پژوهش از تحلیل 
محتواى موضوعى چکیده ها استفاده کرده است. در تمامى پژوهش ها، موضوعات اصلى و 
روابط بین موضوع ها نوشته شده است. پژوهشى مرتبط با این پژوهش که به ترسیم نقشه  

موضوعى کتاب الکترونیکى بپردازد، یافت نشد تا بتوان نتایج آنها را با هم مقایسه کرد. 
و  دغدغه ها  که  شد  مشخص  الکترونیکى  کتاب  حوزه   موضوعى  نقشه   ترسیم  با 
موضوعات مورد بحث و رویکردهاى موجود در رابطه با کتاب الکترونیکى بسیار وسیع 
است؛ به عالوه، نوع نگاه به کتاب الکترونیکى نسبت به کتاب چاپى در بسیارى از موارد با 
توجه به محیط جدید باید تغییر یابد. نوع نگاه نویسندگان، ناشران، و توزیع کنندگان به کتاب 
الکترونیکى نیاز به پذیرش راهبردهاى کسب و کار در محیط جدید دارد. آنها باید دوباره در 
مورد مفهوم کتاب و نیز خط مشى قیمت گذارى تفکر کنند. در این میان، شبکه هاى اجتماعى 
و تعامل خوانندگان با یکدیگر بسیار سودمند است (ماکسیم و ماکسیم3، 2012). کتاب 
الکترونیکى با توجه به اینکه در رقابت با کتاب چاپى سنتى که مردم سالیان متمادى با آن 
خود گرفته بودند، پا به عرصه گذاشت، براى بقاى خود با موافقان و مخالفان بسیارى مواجه 
شده است. بدون شک، به منظور موفقیت در طرح هاى مرتبط با کتاب الکترونیکى نگاه به 
ابعاد متفاوت آن و برنامه ریزى در آن زمینه ها بسیار مثمرثمر خواهد بود و پژوهش هایى نظیر 
پژوهش حاضر مى تواند دیدى همه جانبه براى برنامه ریزى بلندمدت در تولید یک محصول 
نظیر کتاب الکترونیکى در اختیار ذى نفعان خود قرار دهند. کاریرو4 (2010) نیز به این نتیجه 
رسید که کتاب هاى الکترونیکى، فرصت هاى جدیدى براى نشر الکترونیکى را فراهم نموده 

است و بازار آنها در مراحل رشد به سر مى برد. 
همان طور که نتایج بررسى مقاالت نشان داد، موضوع قالب کتاب الکترونیکى، مقایسه 
کتاب الکترونیکى با کتاب چاپى و نیز دسترس پذیرى است. در حقیقت، دو موضوع مهم و 
یا به عبارت دیگر، دو مزیت و گاه دو چالش عمده این نوع کتاب ها در مقایسه با کتاب چاپى 

1. Ying & Xiao
2. Zins
3. Maxim & Maxim
4. Carreiro
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قالب و دسترس پذیرى بوده است. زیرا تنوع قالب ها از یک سو مى تواند خوانندگان مختلف 
را به علت ارائه گونه اى متنوع و باکیفیت تر از کتاب الکترونیکى به سمت خود جذب کند و 
گاه به علت ناسازگارى قالب ها در یک دستگاه و یا به علت خاص بودن قالب یک دستگاه 
مى تواند براى کاربر دردسرساز شود. از سوى دیگر، تنوع ارائه قالب ها موجب شده است 
که تعداد بسیارى از ناشران، پیشنهادهایى را براى ارائه کتاب خود به قالب مورد نظر خواننده 
ارائه دهند. به عنوان مثال، اغلب ناشران این حوزه تنها یک قالب را براى عرضه کتاب خود 
انتخاب نکردند و به کاربر این امکان را مى دهند که منطبق با دستگاه سخت افزارى مورد 
نظر خود، قالب مناسب را انتخاب نماید. چان1 (2012) نیز صنعت نشر کتاب الکترونیکى 
را مشتمل بر ترکیبى از عوامل اعتبار نویسنده، توافق ناشر، قالب کتاب الکترونیکى، مدیریت 
حقوق رقومى، قیمت گذارى، پلت فرم خدمات تراکنشى، دستگاه خواننده، و برنامه مى داند 

(لین، چیو و هانگ2013،2). 
شد.  الکترونیکى بحث  کتاب  قالب  به  توجه  اهمیت  مورد  در  نیز  پژوهش  این  در 
همچنین، دسترس پذیرى به کتاب الکترونیکى در مقایسه با کتاب چاپى داراى ضعف ها و 
نقاط قوتى است. به عنوان مثال، خواننده کتاب الکترونیکى اغلب مى تواند در هر ساعت از 
شبانه روز کتاب مورد نظر خود را سفارش دهد و به آن دسترسى یابد و در مقابل چالش هاى 
دسترس پذیرى در مقایسه با کتاب چاپى نظیر محدودیت هاى مربوط به امانت کتاب نیز 
قابل طرح است. کاربران کتاب چاپى همواره زمانى به سمت کتاب الکترونیکى خواهند رفت 
که مزایا و معایب کتاب الکترونیکى را با کتاب چاپى مقایسه کنند. بنابراین، این موضوع 
براى کاربران اهمیت وافرى دارد و مقاالت بسیارى به این مهم پرداخته اند. کاریرو (2010) 
نیز معتقد است هیچ کس نمى داند که آینده کتاب هاى الکترونیکى چه خواهد شد، اما 
پیشرفت هاى حوزه  نشر الکترونیکى بر ناشران، نویسندگان، و نیز مشتریان کتاب الکترونیکى 

تأثیر خواهد گذاشت، با این وجود کتاب هاى چاپى به عمر خود ادامه خواهند داد.
 با توجه به موضوع هاى به دست آمده از نقشه  موضوعى کتاب الکترونیکى، فرایند 
نشر کتاب الکترونیکى مى تواند در ایران انجام شود، اگر چه انجام پژوهش هاى تکمیلى و 
جزئى تر و با روش هاى متنوع به غنى تر شدن آن کمک مى کند. با توجه به ابعاد به دست آمده، 
ناشران همواره باید پیشرفت هاى مرتبط با فناورى ها و نیز توجه به طراحى هاى کاربرپسند، 
چالش هاى اقتصادى و قوانین را در نظر گیرند. فرایند ارزیابى در این بین، به منظور نشر موفق 
سودمند است. همچنین، مسائل مربوط به ارزیابى موتورهاى جستجو و نظام هاى بازیابى با 
توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش هاى قبلى باید مورد توجه ناشران قرار گیرد. ناشران 
ایرانى اگر بخواهند به نشر اصولى و سازگار با سایر دستگاه هاى خواننده بپردازند، الزم است  1. Chan

2. Lin, Chiou, & Huang
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استانداردهاى منتشرشده در این خصوص را بدانند. دستگاه هاى خواننده کتاب الکترونیکى 
و تولیدکنندگان آنها به منظور ایجاد سازگارى و قابلیت مطالعه کتاب ها بر روى دستگاه هاى 
خود باید ارتباط تنگاتنگى با ناشران این حوزه داشته باشند؛ این امر به بازاریابى کتاب هاى 
الکترونیکى بر روى دستگاهى مناسب مطالعه و منطبق با اصول ارگونومى کمک خواهد 
کرد. مسئله پذیرش، دسترسى، جذابیت، و اصول ارگونومى نیز مورد توجه کاربران است که 

ناشران و یا تولیدکنندگان دستگاه هاى سخت افزارى باید به آن توجه کنند. 
همچنین، پلت فرم تجمیع کننده کتاب الکترونیکى به منظور جذب و کاربرپسندى مشتریان 
مهم است که باید از ارزیابى هاى به عمل آمده و نتایج آن به منظور ایجاد پلت فرم مناسب با 
مطالعه پژوهش هاى این حوزه استفاده کرد. براى موفقیت کتاب هاى الکترونیکى نیز مسائل 
و جنبه هاى تأثیر اجتماعى آن متناسب با هر بوم و نیز مسائل زیست محیطى و قانونى آن 
باید مورد توجه قرار گیرد. پژوهش لین و همکارانش (2013) نیز مشخص کرد به منظور 
موفقیت نشر کتاب هاى الکترونیکى، ابعاد مختلف کتاب الکترونیکى از دیدگاه نویسندگان، 
ناشران، کتابفروشى هاى پیوسته، توزیع کنندگان کتاب، و نیز سازندگان دستگاه هاى خواننده 
باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، وى به این نتیجه رسید که رفع چالش هاى مرتبط با 
قوانین دولتى و کیفیت محتوا به هنگام نشر و نیز قیمت کتاب الکترونیکى و دستگاه هاى 
خواننده آن در صنعت نشر کتاب الکترونیکى مؤثر خواهد بود. پژوهش حاضر نیز به اهمیت 
توجه به قیمت دستگاه ها، سازگارى دستگاه ها با انواع کتاب هاى الکترونیکى موجود و نیز 
توجه مسئوالن به قوانین موجود براى رونق نشر کتاب الکترونیکى با توجه به یافته هاى 

به دست آمده تأکید مى کند. 
از جمله محدودیت هاى پژوهش این بود که به دلیل تعداد زیاد مقاله هاى بازیابى شده و 
زمان بر بودن تحلیل سایر مقاالت بانک هاى اطالعاتى فقط از یک بانک اطالعاتى استفاده 
شده است، بنابراین پیشنهاد مى شود سایر پژوهشگران در راستاى این پژوهش به منظور غنا 
بخشیدن به این حوزه  موضوعى، بر روى بانک اطالعاتى اسکوپوس و وب  آو ساینس نیز 

این پژوهش را انجام دهند. 
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