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Abstract
The purpose of this study was to determine the status of marketing dimensions of products and services of libraries of state
universities of Isfahan province. The research method is descriptive-survey and the data gathering tool is a researcherdevised questionnaire. The statistical population of this study consists of 168 librarians, of which 117 are selected based on
Cochran formula. The data are analyzed through descriptive and inferential statistics in SPSS environment. The findings
reveal that the mean and standard deviation of marketing dimensions of library products and services are 3.50 and 0.52,
respectively. The findings indicate a significant level of 0/0001 which is less than 0/05. Considering this significant level, it
can be claimed that the average of marketing dimensions has a significant difference with the mean Likert spectrum and is
larger than average. Therefore, with 95% of confidence, it can be claimed that the marketing dimensions and library services
in the libraries of state universities of Isfahan province are more than the average and are in a relatively favorable status. The
means indicate that among marketing dimensions of library products and services, the highest average is related to
dimension of market orientation and the lowest average is related to the marketing dimension. The activities related to each
of the marketing dimensions in libraries have a relatively favorable status. The least activity is related to the marketing
dimension, and the results indicate the necessity of trying to improve this dimension in the libraries. Activities like the
existence of a separate section for marketing or the existence of a public relations unit can be contributive in improving the
status of this dimension of marketing.
Keywords: Marketing, Marketing Dimensions, Academic Libraries, Library Products and Services, Isfahan.
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چکیده
، بازارگرمی، این ابعاد عبارتاند از بازارشناسی. تعیین وضعیت ابعاد بازاریابی کاالها و خدمات کتابخانههای دانشگاههای دولتی استان اصفهان است،هدف پژوهش حاضر
 پیمایشی انجام گرفته و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة-  پژوهش به روش توصیفی. بازارگردی و بازارگردانی، بازارسازی، بازارگرایی، بازاریابی، بازارسنجی،بازارداری
 نفر بر اساس فرمول881  کتابدار شاغل در کتابخانههای دانشگاههای دولتی استان اصفهان است که از میان آنها861  جامعة آماری این پژوهش شامل.محققساخته بوده است
 تجزیه و تحلیل یافتهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با نرمافزار. به تأیید رسید0/33  روایی محتوای پرسشنامه و پایایی آن با مقدار آلفای برابر با.کوکران انتخاب شد
 یافتههای پژوهش نشان می دهد میانگین و انحراف معیار ابعاد بازاریابی محصوالت و خدمات کتابخانهای در کتابخانههای دانشگاهی استان.اس انجام گرفت.اس.پی.اس
 میانگین ابعاد، باتوجهبه سطح معناداری. است0/01  بوده که کوچکتر از مقدار0/0008  همچنین یافتهها نشاندهندة سطح معناداری. است0/13  و2/10 اصفهان به ترتیب
 ابعاد بازاریابی محصوالت و خدمات کتابخانهای در، درصد31 بازاریابی اختالف معناداری با حد وسط طیف لیکرت دارد و بزرگتر از حد متوسط است؛ بنابراین با اطمینان
 میانگینها نشان میدهد در بین ابعاد بازاریابی خدمات و، همچنین.کتابخانه های دانشگاهی استان اصفهان بیشتر از حد متوسط است و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد
 نتایج پژوهش نشان میدهد فعالیتهای مربوط به هریک از. بیشترین میانگین مربوط به بعد بازارگرایی و کمترین میانگین مربوط به بعد بازاریابی است،محصوالت کتابخانها ی
ابعاد بازاریابی در کتابخانهها وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند و کمترین فعالیتها مربوط به بعد بازاریابی است که نتایج پژوهش لزوم تالش برای ارتقای این بعد در کتابخانهها را
. فعالیت هایی مانند وجود بخش مجزّا برای بازاریابی یا وجود واحد روابط عمومی به بهبود وضعیت این بعد از بازاریابی کمک میکند، همچنین.نشان میدهد
 اصفهان، کاالها و خدمات کتابخانهای، کتابخانههای دانشگاهی، ابعاد بازاریابی، بازاریابی:کلید واژهها
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 / 321تحقیقات بازاریابی نوین ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )23بهار 8231

 .1مقدمه

 .)231 ،3000در حوزة کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

بازاریابی در آغاز زیرمجموعهای از فنوون بازرگوانی و

دربووارة محصووول ،دیوودگاههووای متعووددی وجووود دارد.

تجارت دانسته میشد و بسیاری از مردم دربارة اصطالح

برخی مانند لیزنر 3معتقدند در کتابخانه در حقیقت همان

بازاریووابی اشووتباه م ویکردنوود و آن را معووادل فووروش یووا

خدمتی کوه کتابوداران بوه منظوور بورآوردهسواختن نیواز

تبلیغات تجاری مویدانسوتند کوه باعوف افوزایش فوروش

مشووتریان انجووام موویدهنوود ،محصووول یووک کتابخانووه

موویشووود (محووبعل وی و فرهنگووی)8211 ،؛ امووا امووروزه

محسوب میشود (لیزنر .)8331 ،دو سائز 2نیوز محصوول

بازاریابی بهطور روزافزونی توجه سوازمانهوا و نهادهوای

کتابخانهها و مراکوز اطوالعرسوانی را دانوش و خودمات

خصوصی و دولتی و ملتها را به خود جلب کورده و از

آنها ،مودیریت دانوش و اشوتراا دانوش مویدانود (دو

مرحلة اولیة توزیع و فوروش بوه فلسوفهای پیچیوده بورای

سوائز .)3003 ،بنوابراین ،هور محصوولی بورای اسوتفاده و

ارتباط پویای سازمانها بوا بازارهوای خوود تبودیل شوده

بوورای در دسووترس قرارگوورفتن مشووتریانش بووه بازاریووابی

اسووت .بوورای سووازمانهووای غیرتجوواری ماننوود موووزههووا،

مناسب نیاز دارد .محصوالت و خدمات کتابخانوههوا نیوز

دانشگاههوا ،مراکوز دینوی و نهادهوای دولتوی ،بازاریوابی

از این قاعده برکنوار نیسوتند .بوه هموین دلیول الزم اسوت

بهمنزلوة روش و وسویلهای بورای ارتبواط بوا موردم اسوت

بوورای محصوووالت و خوودمات اطالعوواتی موجووود در

(روسوووتا ،ونووووس و ابراهیموووی .)6 :8212 ،بنوووابر ایووون

کتابخانهها ،بازاریابی مناسبی انجام گیورد .اگور بهتورین

تعاریف ،بازاریابی ،فرصتی را بورای کتابخانوههوا فوراهم

محصوالت و خدمات کتابخانه بهشوکل مناسوب بورای

میسازد تا به تغییر در امکانات فیزیکی ،مواد و خودمات

مشوتریان اطوالعرسوانی نشوود ،قطعواً ارائوة خودمات

و کیفیت ارائة خدمات حرفهای خود بپردازند .همچنین،

کتابخانهای به آنان با شکست مواجه خواهد شود .یکوی

کتابخانوووههوووا بوووا اسوووتفاده از راهبردهوووای بازاریوووابی،

از موارد گریز از این شکست ،استفاده از اصول و فنون

استفادهکننودگان بوالقوه را بوه اسوتفادهکننودگان بالفعول

بازاریابی مناسب است .اساس ًا کتابخانهها ،در سالهوای

تبدیل می کند .همچنین ،بازاریابی کارآمود و اروربخش،

اخیر ،همچون دیگر سازمانهاى غیرانتفاعى به ضرورت

بوووه افوووزایش اسوووتفاده و در نهایوووت بهووورهوری بیشوووتر

و اهمیوت بازاریوابى محصووالت خوود اعوم از کواال و
1

خدمات پى بردهاند (کاناجیوا  3001 ،نقول در بصویریان

کتابخانهها منجر خواهد شد (علیزاده.)8211 ،
ازجمله مفاهیم کلیودی در بازاریوابی کتابخانوههوا و

جهرمووی) 8211 ،؛ البتووه در ایوون پووژوهش ،محصوووالت

مراکز اطالعرسانی ،مفهوم محصول است .اگرچه دامنوة

کتابخانهای شامل منابع تولیدی ،بستههای اطالعواتی و ...

مفهومی این اصطالح در حوزة بازاریابی مشخص اسوت

و خوودمات آن شووامل خوودمات آموزشووی ،پژوهشووی،

و آن را چیزی میدانند که بتواند نیازهوا و خواسوتههوای

مشوواورهای و جووانبی بووهصووورت بوورخط (آنالیوون) یووا

مشووتریان و بووازار را بوورآورده کنوود و شووامل کاالهووای

حضوری است که از آن بهشکل کلّی بوه محصووالت و

فیزیکی ،خدمات ،تجارب ،رویدادها ،اشخاص ،امواکن،

خدمات کتابخانهای تعبیر میشود.

مالکیتها ،سازمانها ،اطالعات و ایودههاسوت (کواتلر،8

بووازار در معنووای عووام و کلّووی آن بووه بخووشهووای
2

. Leisner
.
4
. Kanaujia
3

. Kotler

1
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گوناگونی تقسیم میشود که این بخشها را ابعواد بوازار

 .3بااازارا دانی :بووازارگردانی شووامل تنظ ویم و

معرفی میکننود .درمجمووع روسوتا ،ونووس و ابراهیموی

تعیین استراتژیها و برنامهها ،سازماندهی و اجورای هموة

( )81-80 ،8212بوووورای بازاریووووابی  3بعوووود زیوووور را

امور مربوط به شناساندن و معرفوی محصووالت شورکت

برشمردهاند:

به بازارها ،نظارت بر فعالیت ها برای دستیابی بوه اهوداف

 .8بااازارا ایی :گوورایش بووه بووازار و نیازهووای
مشتریان ،نخستین ویژگی بازاریابی جدید است.

سازمان و ایجاد رضایت برای مشتریان و جامعه است.
یکی از انواع کتابخانهها ،کتابخانه دانشوگاهی اسوت

 .3بازارشناسی :شوناخت بوازار تالشوی نظواممنود

که بوه دلیول جامعوة مخاطوب ویوژهای کوه دارد بایود در

است برای گردآوری ،ربت و ضبط اطالعات مربوط بوه

زمینة مسائل مربوط به بازاریابی بسیار حسواس باشود؛ بوه

همة اجزای تشکیلدهندة نظام بازار.

همین دلیل این پژوهش سعی دارد نخست وضوعیت ایون

 .2بازاریابی :جستوجو برای یافتن مناسبتورین

 3بعد را در کتابخانههای دانشگاهی یکی از بزرگترین

بازار و بخوشهوایی کوه سوازمان مویتوانود در آنجوا بوه

استانهای کشور(استان اصفهان) مشخص کنود و سوپ

صورت مفیدتر و مؤررتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها

بوه دنبوال ایون اسوت کوه آیوا بوین ادراا افوراد از ابعواد

و خواستههای مردم باشد.

بازاریابی کاالها و خدمات کتابخانهای در کتابخانههوای

 .1بااازار سااازی :نفووود در بووازار و معرفووی و

دانشوووگاهی اسوووتان اصوووفهان براسووواس ویژگووویهوووای

شناسوواندن سووازمان و محصوووالت و خوودمات آن ،بووا

جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،تحصیالت و  )...تفواوت

استفاده از عوامل کنترلپذیر بازاریابی که آن را «آمیختة

وجود دارد؟

بازاریابی» مینامند.

حال باتوجهبه آنچه اشاره شد ،سؤال اصلی پوژوهش

 .1بازارا دی :بازارگردی وظیفوه ای اسوت کوه

حاضر این است کوه وضوعیت ابعواد بازاریوابی کاالهوا و

بازاریاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحوالت

خدمات کتابخانهای در کتابخانههوای دانشوگاهی اسوتان

و تغییرات بازارها آشنا شود.

اصفهان چگونه است؟ در همین زمینه ،پژوهش درصودد

 .6بازارسنجی :تحلیول موقعیوت بوازار باتوجوهبوه
آنچه بودیم و داشتیم ،آنچه هستیم و داریم و آنچه بایود
داشته باشیم.

یافتن پاسخی برای سؤاالت زیر است:
 .8وضعیت ابعاد نه گانة بازاریابی کاالهوا و خودمات
کتابخانه ای (شامل بازارشناسی ،بازارگرمی ،بوازارداری،

 .1بازارداری :حفظ مشتریان کنونی و تشوویق و

بازارسووونجی ،بازاریوووابی ،بوووازارگرایی ،بازارسوووازی،

ترغیب آنان بوه مراجعوة بیشوتر و توداوم ایون مراجعوه بوا

بازارگردی ،بازارگردانی) در کتابخانوه هوای دانشوگاهی

ایجاد رضایت در آنان.

استان اصفهان چگونه است؟

 .1بازارا می :تبلیغات و تشویقات به موقع برای

 .3آیا بین ادراا افوراد از ابعواد بازاریوابی کاالهوا و

آگاه و متقاعدسواختن و ترغیوب مشوتریان بورای ارتبواط

خدمات کتابخانهای در کتابخانههوای دانشوگاهی اسوتان

بیشتر با سوازمان و دریافوت محصوول و خودمت از آن و

اصفهان براساس ویژگیهای جمعیوتشناختی(جنسویت،

مقابله با حرکت رقیب.

سن ،تحصیالت و  )...تفاوت وجود دارد؟
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 .2پیشینة پژوهش

مطلوبی قراردارد؛ بهطوری که مؤلفوة مکوان بوا میوانگین

پیشینهها و نتایج موجود در زمینوة بازاریوابی اطالعوات و

 ،1 / 80مؤلفة تبلیغ بوا میوانگین  ،2 / 13مؤلفوة قیموت بوا

خدمات کتابخانهها نشاندهنودة ایون واقعیوت اسوت کوه

میووانگین  2 / 11و مؤلفووة محصووول بووا میووانگین 2 / 16

پژوهشها در حوزة بازاریابی اطالعات در کتابخانههوا و

بهترتیب ،اولویت اول توا چهوارم را بوه خوود اختصواص

مراکز اطالعرسانی ایران کم بوده است و نیاز بوه توالش

دادهاند.

بیشتری در این حوزه احساس میشود.

میرحیوودری ،غفوووری و اصوونافی ( )8231در مقالووة

مطالعووة مووروری سوویفی و کوواظمی ( )8231دربووارة

«ارزیابی اسوتفاده از آمیختوة بازاریوابی در وبسوایتهوای

بهکارگیری مفاهیم بازاریوابی در کتابخانوههوای عموومی

کتابخانههای تخصصی شهر تهران؛ حوزة علووم انسوانی»

نشووان داد کووه بیشووتر روی بازاریووابی حرفووهای خوودمات

با استفاده از یک سیاهة وارسی 36 ،وبسایت تخصصی

اطالعاتی ،استفاده از  ،4pنقوش مودیریتی کتابوداران در

حوزة علوم انسانی را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد

بازاریابی و نقش بازاریابی در جذب مخاطب کوار شوده

که بیشتر وبسایتها در طراحی وبسوایتهوای خوود از

است و اکثر جامعة پژوهش را کاربران و مدیران تشکیل

حداقل میزان بهره گیری از مؤلفوههوای شخصویسوازی،

دادهاند .رویکرد در ایوران بیشوتر پیمایشوی-توصویفی یوا

توزیع ،محصول ،ترویج و قیمت برخوردار بودهاند.

تحلیلی بوده و در متون بینالمللی ترکیبی بوده است.

آزادی احموودآبادی و آزادی احموودآبادی ()8238

رحمانی ،حاجی زینالعابدینی و انصاری ( )8231در

در مقالة «بررسی بازاریابی اطالعات و بررسی نظوامهوای

مقالووة «تحلیوول برنامووههووای بازاریووابی کتابخانووههووای

قیمت گذاری منابع و خودمات اطالعواتی» بوا اسوتفاده از

دانشگاهی دنیا و ارائة الگوی پیشنهادی برناموة بازاریوابی

روش کتابخانهای ،ضمن مرور تحقیقوات انجوامشوده در

خدمات کتابخانوههوای دانشوگاهی ایوران» 31 ،کتابخانوة

حووووزة بازاریوووابی اطالعوووات ،مباحوووف مووورتبط بوووا

دانشگاه برتر دنیا را بررسی کردند .آنها از روش تحلیول

قیمووتگووذاری خوودمات اطالعوواتی را بررسووی کردنوود.

محتوای اسناد و تکنیک دلفی اسوتفاده کردنود .تنهوا 80

براساس نتایج این تحقیق یک طرح بازاریوابی اصوولی و

کتابخانه از جامعة پوژوهششوده دارای برناموة بازاریوابی

منسجم ،به کتابخانهها این امکان را میدهد توا در دنیوای

از تحلیل برناموههوای کتابخانوههوا ،در

رقابتی امروز ،ضمن تعیین هدفها و اقدامات الزم برای

نهایت چوارچوبی بورای برناموة بازاریوابی کتابخانوههوای

رسیدن به آنها ،شاخصی را برای مقایسة عملکرد موجود

دانشگاهی ایران پیشنهاد داد توا بوهواسوطة آن در جوذب

با خدمات خواستهشدة مراجعان بهدست آورند.

مدون بودند .پ

کاربر و بهبود عملکرد آنان تأریر داشته باشود .سوالمی و

مولوووی ،عابسووی و شوواهطهماسووبی ( )8238در مقالووة

خدابخشی ( )8231در مقالهای بوا نوام «مطالعوه وضوعیت

«اولویتبندی شاخصهوا و ابعواد موفقیوت در بازاریوابی

فراینوود بازاریووابی در کتابخانووههووای دانشووگاهی شووهر

کتوووابهوووای دانشوووگاهی» بوووه بررسوووی و شناسوووایی و

بیرجنوود» بووه بررسووی ایوون کتابخانووههووا بووا اسووتفاده از

اولویتبنودی شواخصهوای کلیودی موفوق در انتشوار و

پرسشنامهای برمبنای  4pپرداختند .یافتههای آنوان نشوان

فروش کتب دانشوگاهی و میوزان توأریر هور یوک از ایون

داد میووانگین مؤلفووههووای بازاریووابی در کتابخانووههووای

عوامل برای رونق بازار کتابهای دانشگاهی پرداختنود.

دانشگاهی شهر بیرجند بیشتر از سطح متوسوط و در حود

جامعة آماری این پژوهش شامل ناشران شهر تهران بوود
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که از میان آنها 330نفر به روش نمونهگیری سواده بورای

االوادهی و الدایهوانی )3081( 8در مقالوة «بازاریوابی

نمونة آماری انتخاب شدند .یافتههای این پژوهش نشوان

خوودمات اطالعوواتی کتابخانووه دانشووگاهی بووا اسووتفاده از

موویدهوود رابطووة معنوواداری بووین تصوومیمهووای راهبووردی،

رسانة اجتماعی» به دنبال سونجش عوامول تأریرگوذار بور

آمیختة بازاریابی و زمان عرضوه و بوهکوارگیری فنواوری

اسووووتفاده از رسووووانة اجتموووواعی بوووورای بازاریووووابی در

جدید با موفقیت بازاریابی کتابهای دانشوگاهی وجوود

کتابخانههای دانشگاهی کویت بودنود .عوالوهبور وجوود

دارد.

دیوودگاه مثبووت بوورای اسووتفاده از رسووانة اجتموواعی در

بزرگوووی و نصووویری ( )8211در پژوهشوووی بوووا نوووام

کتابخانهها ،عوامل تأریرگذار در استفاده از این رسانههوا

«امکانسنجی برنامههای بازاریابی اطالعات در کتابخانوة

در بازاریابی از دیدگاه کتابداران نیز تعیوین شوده اسوت.

ملی جمهوری اسالمی ایران و ارائة مودل پیشونهادی» بوا

ایوون عواموول عبووارتانوود از سووودمندی ایوون ابزراهووا در

استفاده از روش پیمایشی میوان  32مودیر کتابخانوة ملوی

افزایش آگاهی کاربران ،امکان تجزیه و تحلیل نیازهوا و

پرسشنامه توزیع کردند .برای تجزیه و تحلیول دادههوا از

ارزیابی میزان رضایت آنها.

آمار توصیفی و آزمون ناپارامتریک خیدو استفاده شد.

چابی و الل )3086( 3در مقالة «بازاریابی محصوالت

براساس یافتههای این پژوهش ،میزان آشنایی مودیران بوا

و خدمات کتابداری و اطالعرسانی در عصر جدیود» بوه

مفهوووم بازاریووابی اطالعووات در کتابخانووه ملووی در حوود

مسائل و موضوعات مهم و مدنظر در حیطة بازاریوابی از

زیادی است؛ همچنین یافتهها نشان میدهد بیشتر مدیران

دیدگاه کتابداران توجه کردند .آنها دریافتند پیچیودگی

( 11/1درصد) با ضرورت بازاریابی در کتابخانوه موافوق

کار بازاریابی ،اعتقواد بوه بودیهیبوودن ارزش کتابخانوه،

هستند .نتایجِ بهدسوتآموده فرضویة پوژوهش را مبنویبور

بودجه ،ترس از انجام کارهای جدید ،نبوود آمووزش در

اینکه «در کتابخانة ملی امکان بازاریابی اطالعات وجوود

زمینة بازاریابی ،سردرگمی دربارة محدودة فعالیوتهوای

دارد» ،تأیید میکند.

بازاریابی از عمدهترین دالیل شکلنگرفتن فعالیوتهوای
2

بصیریان ( )8211در رسالة کارشناسی ارشد خوود بوا

بازاریوووابیِ کتابوووداران هسوووتند .کووواریگن ( )3081در

نووام «امکووانسوونجی اجرایووی شوودن اصووول بازاریووابی در

مقالهای بوا عنووان «کتابخانوههوای عموومی و بازاریوابی،

کتابخانه های مرکزی و دانشکدهای دانشگاههای دولتوی

حوزه های دوگانوه» معتقود اسوت بازاریوابی ابوزار بسویار

شهر تهوران از دیود سرپرسوتان» معتقود اسوت پوذیرش و
بوهکوارگیری اصوول بازاریوابی در کتابخانوههوا و مراکوز
اطالعرسانی باتوجهبه رقابتیشودن هرچوه بیشوتر محویط،
همچنین افزایش هزینهها و کاهش بودجة این مراکوز بوه
امری ناگزیر در عصر حاضر تبدیل شده است که توجوه
ویژة کتابداران و مودیران اطالعواتی را بوه ایون موضووع
بیش از پیش ضروری میسازد.

قدرتمندی است که میتواند در کتابخانوههوای عموومی
به کار بسته شود؛ ولوی قبول از آن بایود بوهخووبی درا
شود .البته معانی زیادی از آن ارائوه شوده اسوت و درا
درسووتی از آن وجووود نوودارد .همچن وین ،وی م ویگویوود
درآموود اصوولی کتابخانووههووای عمووومی مالیووات اسووت و
احتیاجی به فروش منابعشان برای بقا ندارنود؛ اموا فاصولة
کوچک بین پیروزی و شکست تنها با یک برناموة دقیوق
1

. AlAwadhi & Al-Daihani
. Chaubey & Lal
3
. Carrigan
2

 / 321تحقیقات بازاریابی نوین ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )23بهار 8231

دانشووگاهی :مطالعووة موووردی کتابخانووه دانشووگاه گوووا»

بازاریابی تکمیل خواهد شد.
آنووافو )3081( 8در پژوهشووی بووا نووام «اسووتراتژیهووای

اهمیت و ضرورت بازاریابی اطالعات در این کتابخانه و

بازاریابی بورای خودمات اطالعواتی» بوا روش نمونوهگیوری

روش های سبب افزایش استفادة بیشتر جامعوة اطالعواتی

تصادفی از میان جامعة استفادهکننوده از ایون کتابخانوه800 ،

از بووازار اطالعووات را بررسووی کوورده اسووت .همچنووین بووا

نفر از دانشجویان برای نمونه انتخاب شودند و بوا اسوتفاده از

اسووتفاده از پرسشوونامه و روشهووای آموواری مؤلفووههووای

روشهووای آموواری بووه بررسووی وضووعیت فعلووی بازاریووابی

بازاریابی مانند توسوعة محصوول ،ارتقوای محصووالت و

اطالعات ،شناسایی موانع توسعة بازاریابی اطالعات ،توسوعة

خدمات ،توزیع فیزیکی اطالعات و محصوالت و قیمت

روشی پژوهشی برای بازاریوابی اطالعوات بوه منظوور ارائوة

منابع و محصوالت کتابخانوهای را بررسوی کورده اسوت.

بهتر خدمات اطالعواتی پرداخوت .نتوایج نشوان داد عوواملی

نتیجة مطالعة او نشان داد اگرچه مفهووم بازاریوابی بورای

مانند وجود انواع منابع سومعی و بصوری ،مودیریت مناسوب

اطالعات ،بهویوژه در کشوورهای در حوال توسوعه ماننود

کتابخانووه ،دسترسووی بووه اطالعووات و خوودمات کتابخانووهای

هند ،کار دشواری است ،کتابخانهها هوم بایود بوه میوزان

موویتواننوود بووه بازاریووابی مناسووب اطالعووات و خوودمات

بودجهای توجه کنند که مویتواننود از ایون راه بوهدسوت

کتابخانهای منجر شوند .همچنین ،نتایج نشوان داد حودود10

آورند .همچنین ،نتوایج نشوان مویدهود بوا بوهکوارگیری

درصوود از پاسووخدهنوودگان معتقدنوود منووابع کتابخانووه بووهروز

بازاریابی اطالعات کتابخانه دانشگاه گوا جایگاهی بهتور

نیستند یا بخش عمدهای از منابع ،قدیمی یوا از یوک عنووان

در میان کتابخانههای دانشگاهی شناختهشده در هند پیدا

چنوود نسووخه وجووود دارد کووه باعووف بازاریووابی نامناسووب

کرده است.
مووای و نسووتا )3006( 1در مقالووة «بازاریووابی خوودمات

خدمات کتابخانه میشود.
کومار داس و کومار کوارن )3001( 3در مقالوهای بوا

کتابخانه برای نسل نت» با درا کاربران و ویژگیهوای

عنووان «بازاریوابی خودمات کتابخانوهای و اطالعواتی در

آنها ،راهبردهای ارزشی را بورای بازاریوابی کتابوداران و

عصر جهوانی :رویکوردی فعلوی» بوه بازاریوابی خودمات

منابع کتابخانوهای پیشونهاد دادنود .نتوایج نشوان مویدهود

کتابووداری و اطووالعرسووانی در عصوور جهووانی پرداختنوود.

هرچند کتابخانهها دیگر امتیاز انحصار منابع اطالعاتی را

نتایج تحقیق آنها نشوان داد کتابخانوه بایود اولویوت کوار

در اختیار ندارند ،بایود بوه ارائوة خودمات ارزش افوزودة

خود را ارائوة خودمات بهتور بوه مشوتریان و بهتور کوردن

خود روی آورند .بنابراین ،مویتواننود اصوول کالسوک

تصووویر خ وود در مقووام ارائووهدهنوودة اطالعووات در عصوور

بازاریابی را برای جذب نسلهای جدید کاربران و ارائوة

اطالعات قورار دهود و بایود مشوتریگورا باشود و هودف

خدمات بهتر به آنها به کار گیرند.

نهووایی بازاریووابی را ارائووة اطالعووات درسووت در زمووان
مناسب ،که حق کاربر است ،قرار دهد.

کوویم و پووارا )3006( 1در پژوهشووی بووه بررسووی
بازاریابی خدمات اطالعواتی و مرجوع در کتابخانوههوای

مدهوسودهان )3001( 2در مقالة «بازاریوابی خودمات

کوورة جنوووبی براسوواس آمیختووة بازاریووابی بووا اسووتفاده از

و محصوالت کتابخانه ای و اطالعواتی در کتابخانوههوای

روشهای آماری در سطح  831کتابخانة آموزشوگاهی،
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دانشووگاهی ،عمووومی و تخصصووی پرداختنوود .نتووایج ایوون

کاشان ،دانشگاه صنعتی اصفهان و مالک اشتر مشغول به

پژوهش نشان میدهد تمامی کتابخانههای پوژوهششوده

فعالیووت بودنوود .ازآنجاکووه جامعووة آموواری پووژوهش در

از مؤلفههای بازایابی بهره میجویند .میزان بهرهگیری از

دانشگاههای مختلف استان اصفهان پراکنوده شودهانود و

این اصول در کتابخانههای تخصصی بیشتر است.

برای دستیابی به نتایج واقعیتر باید به ایون پراکنودگی و

همانطوور کوه در پیشوینة مطالعوات و پوژوهشهوای

تفاوتهای احتمالی بین گروهها توجه میشود ،از روش

انجامشدة داخلی برمی آید ،بیشوتر بوه آمیختوة بازاریوابی

نمونهگیری تصوادفی طبقوهای متناسوب بوا حجوم جامعوه

توجوووه شوووده و بیشوووتر ،مووودیران و کتابوووداران را در

اسووتفاده شوود .براسوواس فرمووول بوورآورد حجووم نمونووة

کتابخانههای دانشگاهی مخاطب خود قرار دادند؛ اما در

کوووکران ،حجووم نمونووة پووژوهش  881نفوور تعیووین شوود.

منابع خارجی رفع موانع احتمالی در بوه کوارگیری فنوون

باتوجهبه متفاوت بودن تعداد کتابداران در دانشگاههوای

بازاریووابی و ارائووة دیوودگاهی دقیووقتوور در ایوون بوواره از

مطالعهشده ،به تناسب سوهم هریوک از ایون گوروههوا از

دغدغههای اصلی بوده اسوت و از ابزارهوای جدیودتری

کل ،حجم نمونوه مشوخص و براسواس آن پرسشونامههوا

همچون رسانههای اجتماعی غافل نبودهاند .در نهایوت از

توزیع شد .دلیل اصلی انتخواب کتابوداران بورای جامعوة

مجموع پیشینه هوا ایون گونوه موی تووان نتیجوه گرفوت در

آماری پوژوهش ،نقوش دوگانوة آنهوا ،یعنوی هوم کواربر

تمامی پیشینهها بهجز یک مورد ،بازاریابی برای خدمات

کتابخانه و هم کارمند کتابخانه است.

و محصوالت کتابخانهها را امری ضوروری دانسوتهانود و

ابزار گردآوری اطالعات در ایون پوژوهش ،پرسشونامة

در نتووایج بیشووتر پیشووینههووای موجووود ،هوودف اصوولی

محقووقسوواختهای اسووت کووه پرسووشهووای آن براسوواس

بازاریابی ،کسب رضایت مراجعان کتابخانهها و کاربران

مؤلفههای ابعاد نهگانة بازاریابی (معرفیشده در بخوش بیوان

اطالعوواتی اسووت .برخووی از پیشووینههووا نیووز هوودف اصوولی

مسئله) ،یافتههای حاصل از منابع و تحقیقات بازاریابی و نیوز

بازاریابی را ارتقای اعتبار کتابخانه میدانند.

برخی پرسشونامههوای موجوود در موضووعات نزدیوک بوه
موضوع پژوهش حاضر ،تدوین شده است .پرسشنامه از دو

 .3روش کار

بخش سؤاالت جمعیتشناختی ( 1سؤال) و سوؤاالت ابعواد

پژوهش حاضر باتوجوهبوه هودف آن از نووع توصویفی -

نووهگانووة بازاریووابی ( 11سووؤال) کتابخانووههووای دانشووگاهی

پیمایشی است .پیمایشی است بدین دلیل که با توصویف

تشکیل شده اسوت .بوهجوز تعوداد محودودی سوؤال دربوارة

نمونة بررسیشده ،قصد تعمیم نتایج به گروه بزرگتری

برخی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسوخدهنودگان (سون،

دارد .جامعووة آموواری ایوون پووژوهش شووامل کتابووداران

مدرا تحصیلی ،جنسیت و نظایر اینها) سؤاالت پرسشونامه

کتابخانووههووای دانشووگاهی زیرمجموعووة وزارت علوووم،

بهصورت بسته و طیف لیکرت پونجگزینوهای (خیلوی کوم،

تحقیقوووات و فنووواوری و وزارت بهداشوووت ،درموووان و

کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) طراحی شد .بیشوترین تعوداد

آموزش پزشکی اسوتان اصوفهان اسوت کوه تعوداد آنهوا

سؤاالت مربوط بوه بعود بوازارداری ( 83سوؤال) و کمتورین

براساس آمارهوای دریوافتی از مودیریت کتابخانوههوا در

تعداد سؤال مربوط به بعد بازارسنجی با  2سؤال بود .بعود از

زمووان انجووام پووژوهش  861نفوور بووود .ایوون افووراد در

طراحی پرسشنامه ،برای سنجش روایی آن ،در اختیار  1نفور

دانشگاههای اصفهان ،علوم پزشوکی اصوفهان و کاشوان،

از متخصصوووان حووووزة بازاریوووابی و علوووم اطالعوووات و
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دادههووای حاصوول از ابووزار پووژوهش

دانووششناسووی قوورار گرفووت و از نظوورات آنهووا بوورای رفووع

پووژوهش و سووپ

مشکالت پرسشنامه و بهبود آن استفاده شد.

(پرسشوونامه) توصوویف م ویشووود .از نظوور جنسوویت 31/1

بعد از کسب اطمینان از روایوی بوهمنظوور بررسوی و

درصد نمونة آمواری پوژوهش را موردان و  13/2درصود

تعیین پایایی ابزار پژوهش ،نخست پرسشنامه بین  30نفور

آن را زنان تشکیل دادنود .از لحوار ردة سونی ،بیشوترین

از

افراد در ردة سونی بیشوتر از  10و کمتورین افوراد در ردة

جمووعآوری ،بوورای تعیووین پایووایی پرسشوونامه از ضووریب

سنی کمتر از  20قرار داشتند .براساس میزان تحصیالت،

از نمونوووة آمووواری پوووژوهش توزیوووع شووود و پووو

آلفای کرونبوا و نورمافوزار  spssاسوتفاده شود .هرچوه
مقدار آلفا به عدد  8نزدیکتور باشود ،اعتبوار پرسشونامه
بیشتر خواهد بود .مقدار آلفا برابر  ./33به دست آمد کوه
نشوواندهنوودة سووطح پایووایی مطلوووب اسووت .در پووژوهش
حاضر پ

از جمعآوری دادهها ،بهمنظور تحلیول نتوایج

و نموورهگووذاری پرسشوونامه از نوورمافزارهووای آموواری
 Spss23در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شد .از شاخصهای آمار توصیفی ماننود کمینوه ،بیشوینه،
میووانگین ،انحووراف معیووار و بووهمنظووور تحلیوول اسووتنباطی
دادهووای جمووعآوریشووده از آزمووون کلوموووگروف –

بیشوترین درصود نمونوة آمواری پوژوهش را افووراد دارای
مدرا لیسوان

دیپلم و فوقدیپلم تشکیل دادند .همچنین بیشوترین افوراد
نمونوووة آمووواری دارای سوووابقة خووودمت  88-81سوووال و
کمتوورین آنهووا دارای سووابقة خوودمت بیشووتر از  30سووال
بودند .حدود  18/3درصود افوراد دارای پسوت سوازمانی
کتابدار و 81/8درصد نمونة آماری غیر کتابودار بودنود.
عووالوهبوور ایوون 1/2 ،درصوود نمونووة آموواری پووژوهش را
مدیران 16/3 ،را کارمندان و  1/1درصد را افراد با سایر
مسئولیتها تشکیل دادند.
 .2-4تحلیل سؤاالت پژوهش
در ادامه ،هر یک از سؤاالت پژوهش تحلیل آمواری

اسوومیرنوف ،آزمووون کفایووت حجووم نمونووه ،آزمووون t
تووکنمونووه ،آزمووون  tمسووتقل ،آزمووون لوووین و آزمووون
تحلیل واریان

و کمتورین آن را افوراد دارای مودرا

شده است که نتایج در قالب جداول ارائه میشود.

یکراهه استفاده شد.

سؤال اصلی پژوهش :وضوعیت ابعواد بازاریوابی
کاالهوووا و خووودمات کتابخانوووهای در کتابخانوووههوووای

 .4تحلیل دادهها

دانشگاهی استان اصفهان چگونه است؟

 .1-4تحلیل دادههای توصیفی
نخسووت ،ویژگوویهووای جمعیووتشووناختی نمونووة آموواری
جدول  .1آزمون  tتکنمونهای ب ای ب رسی وضعیت ابعاد بازاریابی کاالها و خدمات کتابخانهای
در کتابخانههای دانشگاهی استان اصفهان
آماره
میانگین

انح اف معیار

آمارة t

درجة آزادی

سطح معناداری

کتابخانهای

با حد وسط

ابعاد بازاریابی کاالهاا و خادمات

2/10

0/13

3/361

32

0/0008

اختالف میانگین

متغی

حد وسط طیف لیک ت)3( :

0/10

فاصلة اطمینان %59
حد
پایین

حد باال

0/2362

0/6831
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استان اصفهان بیشتر از حد متوسط اسوت و در وضوعیت

در سؤال اصلی پژوهش همانطوور کوه در جودول8

نسبتاً مطلوبی قرار دارد (.)P≤0/01

مالحظه میشود ،میانگین و انحراف معیار ابعاد بازاریابی
خوودمات و محصوووالت کتابخانووهای درکتابخانووههووای

سااؤال اول پااژوهش :وضووعیت ابعوواد نووهگانووة

دانشووگاهی اسووتان اصووفهان بووهترتیووب  2/10و  0/13بووه

بازاریوووابی کاالهوووا و خووودمات کتابخانوووهای (شوووامل

دست آمده است .همچنین نشاندهنودة سوطح معنواداری

بازارشناسوووی ،بوووازارگرمی ،بوووازارداری ،بازارسووونجی،

 0/0008اسووت کووه کوچووکتوور از مقوودار  0/01اسووت.

بازاریوووابی ،بوووازارگرایی ،بازارسوووازی ،بوووازارگردی،

باتوجهبه سطح معناداری مویتووان گفوت میوانگین ابعواد

بازارگردانی) در کتابخانههای دانشگاهی استان اصوفهان

بازاریابی اختالف معناداری با حد وسوط طیوف لیکورت

چگونه است؟

دارد و بزرگ تر از حد متوسط است .عالوه بر این ،حود

جدول  ،3برای پاسخ به دومین سؤال پژوهش و ابعاد

باال و پایین فاصلة اطمینان بوزرگتور از صوفر (مثبوت) و

مختلف تهیه شده است؛ بنابراین براسواس دادههوای ایون

آمارة  tبزرگتر از مقدار بحرانوی  8/36بوه دسوت آمود

جدول هر یک از ابعاد بازاریوابی تجزیوه و تحلیول شوده

که یافتههای باال را تأیید میکند .بنابراین بوا اطمینوان 31

است.

درصوود موویتوووان گفووت ابعوواد بازاریووابی خوودمات و
محصوووالت کتابخانووهای در کتابخانووههووای دانشووگاهی
جدول .2آزمون  tتکنمونهای ب ای ب رسی وضعیت ابعاد نهاانة بازاریابی کاالها و خدمات کتابخانهای در
کتابخانههای دانشگاهی استان اصفهان
حد وسط طیف لیک ت)3( :
میانگین

انح اف معیار

آمارة t

درجة آزادی

بازارشناسی کاالها و خدمات کتابخانهای

2/11

0/61

1/180

32

0/0008

0/11

0/1011

0/6111

بازارا می کاالها و خدمات کتابخانهای

3/38

0/61

-8/388

32

0/333

-0/01

-0/3868

0/0132

بازارداری کاالها و خدمات کتابخانهای

2/61

0/61

80/811

32

0/0008

0/61

0/1233

0/1032

بازارسنجی کاالها و خدمات کتابخانهای

2/12

0/61

80/286

32

0/0008

0/12

0/1133

0/1188

بازاریابی کاالها و خدمات کتابخانهای

3/16

0/13

-3/131

32

0/001

-0/32

-0/1033

-0/0621

بازارا ایی کاالها و خدمات کتابخانهای

2/11

0/68

82/213

32

0/0008

0/11

0/1311

0/3111

بازارسازی کاالها و خدمات کتابخانهای

2/16

0/12

80/832

32

0/0008

0/16

0/1132

0/6188

بازارا دی کاالها و خدمات کتابخانهای

2/10

0/63

88/323

32

0/0008

0/10

0/6683

0/3113

بازارا دانی کاالها و خدمات کتابخانهای

2/11

0/16

80/021

32

0/0008

0/11

0/6221

0/3160

با حد وسط

متغی

سطح معناداری

اختالف میانگین

آماره

فاصلة اطمینان %59
حد
پایین

حد باال

 / 313تحقیقات بازاریابی نوین ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )23بهار 8231

 .1بازارشناسی

محصوووالت کتابخانووهای در کتابخانووههووای دانشووگاهی

همانطوور کوه دادههوای جودول  3نشوان مویدهود،

استان اصفهان در حد متوسط قرار دارد (.)P 0/01

میووانگین و انحووراف معیووار بعوود بازارشناسووی خوودمات و

 .3بازارداری

محصوووالت کتابخانووهای در کتابخانووههووای دانشووگاهی

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،میوانگین

استان اصوفهان بوهترتیوب  2/11و  0/61بوه دسوت آمود.

و انحراف معیار بعود بوازارداری خودمات و محصووالت

همچنین ،یافته ها نشوان دهنودة سوطح معنواداری 0/0008

کتابخانهای در کتابخانههوای دانشوگاهی اسوتان اصوفهان

بوده که کوچکتر از مقدار  0/01است .باتوجهبه سطح

بهترتیب  2/61و  0/61به دست آمد .همچنوین ،یافتوههوا

معنوواداری بووهدسووتآمووده ،میووانگین بعوود بازارشناسووی

نشان میدهد سطح معناداری  0/0008به دست آمده که

اختالف معنواداری بوا حود وسوط طیوف لیکورت دارد و

کوچووکتوور از مقوودار  0/01اسووت .باتوجووهبووه سووطح

بزرگتر از حد متوسط است .عالوه بر ایون ،حود بواال و

معناداری ،میانگین بعد بازارداری اخوتالف معنواداری بوا

پایین فاصلة اطمینان بزرگتر از صفر (مثبت) و آموارة t

حد وسط طیف لیکرت دارد و بزرگتر از حود متوسوط

بزرگتر از مقدار بحرانی  8/36به دست آمده است کوه

است .عالوه بور ایون ،حود بواال و پوایین فاصولة اطمینوان

یافته های فوق را تأیید میکند؛ بنوابراین ،بوا اطمینوان 31

بزرگتر از صفر (مثبت) و آموارة  tبوزرگتور از مقودار

درصوود موویتوووان گفووت بعوود بازارشناسووی خوودمات و

بحرانی  8/36به دست آمده است کوه یافتوههوای بواال را

محصوووالت کتابخانووهای در کتابخانووههووای دانشووگاهی

تأیید می کند؛ بنوابراین بوا اطمینوان  31درصود مویتووان

استان اصفهان بیشتر از حد متوسط است و وضعیت نسبتاً

گفت بعد بازارداری خدمات و محصووالت کتابخانوهای

مطلوبی دارد (.)P≤0/01

در کتابخانههای دانشگاهی استان اصوفهان بیشوتر از حود

 .2بازارا می

متوسط است و وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد (.)P≤0/01

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،میوانگین

 .4بازارسنجی

و انحراف معیار بعد بوازارگرمی خودمات و محصووالت

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،میوانگین

کتابخانهای در کتابخانههوای دانشوگاهی اسوتان اصوفهان

و انحراف معیار بعد بازارسنجی خودمات و محصووالت

بهترتیب  3/38و  0/61به دست آمد .همچنوین ،یافتوههوا

کتابخانهای در کتابخانههوای دانشوگاهی اسوتان اصوفهان

نشان میدهد سطح معناداری  0/333به دست آموده کوه

بهترتیب  2/12و  0/61به دست آمد .همچنوین ،یافتوههوا

بزرگتر از مقدار  0/01است .باتوجهبه سطح معناداری،

نشاندهندة سطح معناداری  0/0008بوده که کوچکتور

موویتوووان گفووت میووانگین بعوود بووازارگرمی اخووتالف

از مقدار  0/01است .باتوجهبه سطح معنواداری مویتووان

معناداری با حد وسط طیوف لیکورت نودارد و تقریبواً در

گفت میانگین بعد بازارسنجی اختالف معناداری بوا حود

حد متوسط قرار دارد .عالوه بور ایون ،حود بواال و پوایین

وسوط طیووف لیکوورت دارد و بوزرگتوور از حوود متوسووط

فاصووولة اطمینوووان دو عووودد مثبوووت و منفوووی و آموووارة t

است .عالوه بور ایون ،حود بواال و پوایین فاصولة اطمینوان

کوچکتر از مقدار بحرانی  8/36به دسوت آموده اسوت

بزرگتر از صفر (مثبت) و آموارة  tبوزرگتور از مقودار

که یافتههای باال را تأیید میکند .بنابراین ،با اطمینوان 31

بحرانی  8/36به دست آمده است یافتههای بواال را تأییود

درصوود موویتوووان گفووت بعوود بووازارگرمی خوودمات و

میکند .بنابراین ،با اطمینوان  31درصود مویتووان گفوت
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بعد بازارسونجی خودمات و محصووالت کتابخانوهای در

بزرگتر از مقدار بحرانی  8/36به دسوت آموده اسوت و

کتابخانووههووای دانشووگاهی اسووتان اصووفهان بیشووتر از حوود

یافتههای باال را تأیید مویکنود .بنوابراین ،بوا اطمینوان 31

متوسط است و وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد (.)P≤0/01

درصوود موویتوووان گفووت بعوود بووازارگرایی خوودمات و

 .9بازاریابی

محصوووالت کتابخانووهای در کتابخانووههووای دانشووگاهی

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،میوانگین

استان اصفهان بیشتر از حد متوسط است و وضعیت نسبتاً

و انحراف معیوار بعود بازاریوابی خودمات و محصووالت

مطلوبی دارد (.)P≤0/01

کتابخانهای در کتابخانههوای دانشوگاهی اسوتان اصوفهان

 .7بازارسازی

بهترتیب  3/16و  0/13به دست آمد .همچنوین ،یافتوههوا

براسوواس جوودول  ،3میووانگین و انحووراف معیووار بعوود

نشاندهندة سطح معناداری  0/001بوده که کوچوکتور

بازارسوووازی خووودمات و محصووووالت کتابخانوووهای در

از مقووودار  0/01اسوووت .باتوجوووهبوووه سوووطح معنووواداری

کتابخانه های دانشگاهی استان اصفهان بهترتیوب  2/16و

بوهدسوتآمووده مویتوووان گفوت میووانگین بعود بازاریووابی

 0/12به دسوت آمود .همچنوین ،یافتوههوا نشوان از سوطح

اختالف معنواداری بوا حود وسوط طیوف لیکورت دارد و

معناداری  0/0008دارد کوه کوچوکتور از مقودار 0/01

کوچک تر از حد متوسط است .عالوه بر این ،حد باال و

است .باتوجهبه سطح معناداری میتووان گفوت میوانگین

پایین فاصلة اطمینان کوچک تر از صفر (منفی) و آموارة

بعد بازارسازی اخوتالف معنواداری بوا حود وسوط طیوف

 tبزرگتر از مقدار بحرانی  8/36به دسوت آموده اسوت

لیکرت دارد و بزرگتر از حد متوسط اسوت .عوالوه بور

یافتههای باال را تأیید مویکنود .بنوابراین ،بوا اطمینوان 31

این ،حد باال و پایین فاصولة اطمینوان بوزرگتور از صوفر

درصوود موویتوووان گفووت بعوود بازاریووابی خوودمات و

(مثبت) و آمارة  tبوزرگتور از مقودار بحرانوی  8/36بوه

محصوووالت کتابخانووهای در کتابخانووههووای دانشووگاهی

دسوت آموده اسووت و یافتوههوای بوواال را تأییود مویکنوود.

استان اصوفهان کمتور از حود متوسوط اسوت و وضوعیت

بنووابراین ،بووا اطمینووان  31درصوود م ویتوووان گفووت بعوود

مطلوبی ندارد (.)P≤0/01

بازارسوووازی خووودمات و محصووووالت کتابخانوووهای در

 .6بازارا ایی

کتابخانووههووای دانشووگاهی اسووتان اصووفهان بیشووتر از حوود

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،میوانگین

متوسط است و وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد (.)P≤0/01

و انحراف معیار بعد بازارگرایی خودمات و محصووالت

 .8بازارا دی

کتابخانهای در کتابخانههوای دانشوگاهی اسوتان اصوفهان

براسوواس جوودول  ،3میووانگین و انحووراف معیووار بعوود

بهترتیب  2/11و  0/68به دست آمد .همچنوین ،یافتوههوا

بوووازارگردی خووودمات و محصووووالت کتابخانوووهای در

نشووان موویدهوود سووطح معنوواداری  0/0008بوووده کووه

کتابخانه های دانشگاهی استان اصفهان بهترتیوب  2/10و

کوچووکتوور از مقوودار  0/01اسووت .باتوجووهبووه سووطح

 0/63به دسوت آمود .همچنوین ،یافتوههوا نشوان از سوطح

معنوواداری موویتوووان گفووت میووانگین بعوود بووازارگرایی

معنوواداری  0/0008دارد و کوچووکتوور از مقوودار 0/01

اختالف معنواداری بوا حود وسوط طیوف لیکورت دارد و

است .باتوجهبه سطح معناداری میتووان گفوت میوانگین

بزرگتر از حد متوسط است .عالوه بر ایون ،حود بواال و

بعد بازارگردی اختالف معنواداری بوا حود وسوط طیوف

پایین فاصلة اطمینان بزرگتر از صفر (مثبت) و آموارة t

لیکرت دارد و بزرگتر از حد متوسط اسوت .عوالوه بور
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این ،حد باال و پایین فاصولة اطمینوان بوزرگتور از صوفر

آن برحسووب ویژگوویهووای جمعیووتشووناختی جنسوویت،

(مثبت) و آمارة  tبوزرگتور از مقودار بحرانوی  8/36بوه

تحصوویالت ،پسووت سووازمانی و نوووع مسووئولیت تفوواوت

دست آموده اسوت و یافتوههوای بواال را تأییود مویکنود؛

معناداری وجوود نودارد .ویژگویهوای جمعیوتشوناختی

بنووابراین ،بووا اطمینووان  31درصوود م ویتوووان گفووت بعوود

(جنسیت ،تحصیالت ،پست سازمانی و نووع مسوئولیت)،

بوووازارگردی خووودمات و محصووووالت کتابخانوووهای در

عواموول تأریرگووذار بوور ادراا کارکنووان از بازاریووابی

کتابخانووههووای دانشووگاهی اسووتان اصووفهان بیشووتر از حوود

خوودمات و محصوووالت کتابخانووهای و ابعوواد آن شووناخته

متوسط هست و وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد (.)P≤0/01

نشده اند .همچنین ،یافتهها نشان داد بین ادراا کارکنان

 .5بازارا دانی

ردههای سنی مختلف از بازاریابی خدمات و محصوالت

براسوواس جوودول  ،3میووانگین و انحووراف معیووار بعوود

کتابخانوووهای و ابعووواد آن بوووهجوووز دو بعووود بازاریوووابی و

بووازارگردانی خوودمات و محصوووالت کتابخانوووهای در

بووازارگردی تفوواوت معنوواداری وجووود نوودارد؛ امووا بووین

کتابخانه های دانشگاهی استان اصفهان بهترتیوب  2/11و

ادارا کارکنووان ردههووای سوونی مختلووف از دو بعوود

 0/16به دسوت آموده اسوت .همچنوین یافتوههوا نشوان از

بازاریوابی و بوازارگردی تفوواوت معنواداری وجووود دارد.

سطح معناداری  0/0008دارد کوه کوچوکتور از مقودار

نتووایج ارائووهشووده حوواکی از اخووتالف معنووادار ادراا

 0/01اسووت .باتوجووهبووه سووطح معنوواداری ،میووانگین بعوود

کارکنان ردة سنی  20- 21سال با ردة سنی بیشوتر از 10

بووازارگردانی اخووتالف معنوواداری بووا حوود وسووط طیووف

سووال دربووارة بعوود بازاریووابی و اخووتالف معنووادار ادراا

لیکرت دارد و بزرگتر از حد متوسط اسوت .عوالوه بور

کارکنان ردة سنی  20-21سوال بوا سوایر ردههوای سونی

این ،حد باال و پایین فاصولة اطمینوان بوزرگتور از صوفر

دربارة بعد بازارگردی است.

(مثبت) و آمارة  tبوزرگتور از مقودار بحرانوی  8/36بوه
دست آمده اسوت و یافتوههوای فووق را تأییود مویکنود.
بنووابراین ،بووا اطمینووان  31درصوود م ویتوووان گفووت بعوود
بووازارگردانی خوودمات و محصوووالت کتابخانوووهای در
کتابخانووههووای دانشووگاهی اسووتان اصووفهان بیشووتر از حوود
متوسوووط قووورار دارد و وضوووعیت نسوووبتاً مطلووووبی دارد
(.)P≤0/01
سؤال دوم پژوهش :آیا بین ادراا افراد از ابعاد
بازاریابی کاالها و خدمات کتابخانهای در کتابخانههوای
دانشووگاهی اسووتان اصووفهان بوور اسوواس ویژگوویهووای
جمعیت شناختی(جنسیت ،سن ،تحصیالت و  )...تفواوت
وجود دارد؟
یافته های پژوهش نشان میدهد بین ادراا کارکنان
از بازاریابی خودمات و محصووالت کتابخانوهای و ابعواد

 .9نتیجهای ی و پیشنهادهای کارب دی
نتایج حاصل از پژوهش بوه موا مویگویود ابعواد بازاریوابی
خوودمات و محصوووالت کتابخانووهای در کتابخانووههووای
دانشگاهی استان اصفهان بیشتر از حد متوسوط اسوت و در
وضووعیت نسووبتاً مطلوووبی قوورار دارد .ایوون نتیجووه بووا نتووایج
پژوهش عمادی ( )8233مطابقت دارد .نتایج این پژوهش
نشوواندهنوودة ایوون اسووت کووه بازاریووابی اطالعووات در
کتابخانههای دانشگاهی استان اصفهان مورد توجه است و
خدمات ارائهشده بر مبنای نیاز مراجعان یا به عبارت دیگر
بازارموودار اسووت .همچنووین نتووایج پووژوهش جلیوولپووور و
عزیزخانی ( )8231نشان داد در کتابخانهها محصوالت و
خدماتی وجود دارد که مشتریان از آنها آگاهی ندارند و
اگر این محصوالت و خدمات تبلیغ نشوند و به آگواهی

مطالعه ابعاد بازاریابی کاالها و خدمات کتابخانهای در کتابخانههای دانشگاهی استان اصفهان 311 /

مشتریان رسانده نشوند ،ارزش چندانی ندارنود .بنوابراین،

نووووع مسوووئولیت تفووواوت معنووواداری وجوووود نووودارد و

در این پژوهش مشخص شد فعالیتهوای مربووط بوه بعود

ویژگ ویهووای جمعیووتشووناختی ،عواموول تأریرگووذار بوور

بازارگرمی کاالها و خدمات کتابخانهای در حود متوسوط

ادارا کارکنووان از بازاریووابی خوودمات و محصوووالت

تشوویق و

کتابخانهای و ابعاد آن شناخته نشدهاند؛ به ایون معنوا کوه

ترغیووب مشووتریان در زمووان موویتوانوود موجووب اسووتفاده

ویژگیهایی مانند سن ،جنسویت ،سوابقة خودمت ،پسوت

کاربران از خدمات کتابخانه شود.

سازمانی و  ...توأریری بور درا و شوناخت کتابوداران از

است و چنودان بودان توجوه نشوده اسوت؛ پو

نتوایج پووژوهش حاضور مشووخص کورد در بووین ابعوواد
بازاریابی خودمات و محصووالت کتابخانوهای ،بیشوترین

ابعوواد بازاریووابی خوودمات و محصوووالت کتابخانووههووای
دانشگاهی نداشته است.

میانگین مربوط بوه بعود بوازارگرایی و کمتورین میوانگین

در پایووان ،بووهمنظووور ارتقووای سووطح بازاریووابی در

مربوط به بعد بازاریابی اسوت؛ بوه دیگرسوخن ،خودمات

کتابخانه ها و مراکز اطالعرسانی دانشگاهها پیشنهادهایی

مربوط به بعد بوازارگرایی در کتابخانوههوای دانشوگاهی

به مودیران و مسوئوالن کتابخانوههوا بوه شورح زیور ارائوه

اصفهان بیشتر از خدمات دیگر ابعاد مدنظر بوده اسوت و

میشود:

فعالیتهای مربوط به بعد بازارگرایی بهتر از ابعاد دیگور

 -تقویووت مؤلفووههووای بازاریووابی اطالعووات (مکووان،

انجام میشود؛ درحالیکه فعالیتها و اقدامات مربوط به

قیمت ،محصوول ،کتابوداران ،تورویج ،شوواهد فیزیکوی،

بعد بازاریابی در کتابخانههای دانشگاهی کمتر بوه چشوم

فرایند) در کتابخانهها؛ که تحقق این امر امکوان اجرایوی

میخورد .بازاریابی یکی از ابعاد بازار است که به معنای

شدن اصول بازاریابی را در کتابخانهها فراهم میسازد.

جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار بورای پاسوخگویی

 -تکیووهنکووردن موودیران و کتابووداران بوور روشهووای

مؤررتر به نیازهای کاربران است و ضعیفبودن و کسب

سنتی بازاریابی اطالعات و همگامشودن بوا فنواوریهوای

کمترین امتیواز بوه ایون معناسوت کوه یوا کتابوداران ایون

روز دنیا بهمنظور جذب مراجعان بیشتر.

بازارها را خووب نمویشناسوند یوا بوه لوزوم انجوام چنوین

 -تدارا برنامههوای آموزشوی بورای کتابوداران بوا

کاری واقف نیستند؛ البتوه قووانین و بروکراسوی پیچیودة

هوودف شووناخت ابعوواد بازاریووابی اطالعووات در کتابخانووة

اداری در کتابخانههای کشور نیز ممکون اسوت از دیگور

محل خودمت و توأریر ایون ابعواد در جوذب و بازگشوت

موانع مربوط به این مسئله باشد .بنابراین ،نیاز بوه ارتقوای

مراجعان.

فعالیت های مربوط به بعود بازاریوابی ،رفوع ایون موانوع و

 -تأسی

بخش جداگانهای با نام «بخوش بازاریوابی

شناسایی چنوین بازارهوایی در کتابخانوههوای دانشوگاهی

و روابط عمومی» در کتابخانهها بهمنظور اینکه این حرفه

استان اصفهان احساس میشود (فعالیتهایی مانند وجود

به صورت تمام وقت در میان کتابوداران نهادینوه شوود توا

واحوود بازاریووابی مجووزا در کتابخانووه یووا بخووش روابووط

نقوواط ضووعف و قوووت کتابخانووه و خوودمات آن شووناخته

عمومی در کتابخانه) .عوالوهبوراین ،یافتوههوای پوژوهش

شود.

نشان میدهد در ادراا کارکنان از بازاریابی خدمات و

 -انجام پژوهشهوای بیشوتر در حووزة بوازار هودف

محصوالت کتابخانهای و ابعاد آن برحسب ویژگیهوای

کتابخانووههووای دانشووگاهی و آگوواهی از نیازهووای متنوووع

جمعیتشناختی جنسیت ،تحصویالت ،پسوت سوازمانی و

مراجعان کتابخانه.
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 پژوهش دربارة شیوهها و رفتار خرید منوابع بورایکتابخانه؛ جستوجو و یافتن نیازهای جدیود کواربران و
ایجاد نیاز در کاربران.

سمت.
 .1سوالمی ،موریم و خدابخشووی ،موریم(« .)8231مطالعوة
وضوووعیت فراینووود بازاریوووابی در کتابخانوووههوووای

دانشوووگاهی شوووهر بیرجنووود» .مطالعوووات فرهنگوووی
منابع

اجتماعی خراسان.32 -11 ،)2(88 .

 .8آزادی احمووودآبادی ،قاسوووم و آزادی احمووودآبادی،

 .3سوویفی ،لیلووی و کوواظمی ،راضوویه(« .)8231اسووتفاده از

اکووورم(« .)8238بازاریوووابی اطالعوووات و بررسوووی

مفوواهیم بازاریووابی در ارائوة خوودمات کتابخانووههووای

نظام های قیمت گذاری منابع و خدمات اطالعواتی».

عمومی :مرور نظام مند» .کتابداری و اطوالعرسوانی.

فصلنامة نظامها و خدمات اطالعاتی.31-82 ،)2(8 ،

.831-38 ،)2(38

 .3بزرگی ،اشورف السوادات و نصویری ،سومیه (.)8211

 .80مولوووی ،سولیمان؛ عابسوی ،سوعید و شوواهطهماسووبی،

«امکووانسوونجی برنامووههووای بازاریووابی اطالعووات در

اسمعیل (« .)8238اولویت بندی شواخص هوا و ابعواد

کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایوران و ارائوة مودل

موفقیووت در بازاریووابی کتووابهووای دانشووگاهی».

پیشنهادی» .فصلنامة دانششناسی.80-8 ،)6(3 ،

فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات-38 ،)38(81 ،

 .2بصیریان جهرمی ،رضا ( .)8211امکان سنجی اجرایوی

.33

شدن اصول بازاریوابی در کتابخانوه هوای مرکوزی و

 .88علیووزاده ،حمیوود(« .)8211بررسووی کوواربرد اصووول

دانشووکدهای دانشووگاههووای دولتووی شووهر تهووران،

بازاریووابی محصوووالت و خوودمات کتابخانووههووا».

پایاننامة کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران.

فصلنامة کتابداری و اطالعرسانی.11-12 ،)1(3 ،

 .1بصوووویریان جهرمووووی ،رضووووا( .)8211بازاریووووابی در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی .تهران :چاپار.

 .83عمووادی ،نوشووین ( .)8233بررس وی وضووعیت فراینوود
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