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سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطالعاتی در امکان

بندی در های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با گروهکتابخانه

 ناتانپی و محوریت قوانین رانگاعناصر هفت

 5عزيزي، عبدالهادي درزيان34فريبا نظري ،12هاجر كاركو
 چكيده

پی بر تهای آمیخته بازاریابی هفظر مؤلفههدف این پژوهش بررسی امکانات موجود از ن هدف:
 ست.اهای مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان مدیران کتابخانه

 . استته ساخای محققنامهپرسش ها،بزار گردآوری دادهاپیمایشی و -روش پژوهش توصیفی :روش
مقدار  زاریابی بای آمیخته باگانهوامل هفتدو برای عنتایج حاصل از برازش نکویی خی ها:يافته

ده و فراوانی ی میان فراوانی مشاهده ش، رابطه05/0از سطح خطای  002/0و با سطح معناداری  308/9
طرح راهبردی  پذیر بودن اجرایدرصد، امکان 95قابل انتظار معنادار گردید. بنابراین با اطمینان 

های تابخانهدرصد ک 50پی، در بیش از امل آمیخته بازاریابی هفتبازاریابی خدمات اطالعاتی از نظر عو
د مدیران با درص 50مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان مشخص و بیش از 

 مفهوم بازاریابی آشنا بوده و بر ضرورت وجود آن تأکید نمودند.
 و یزریبرنامه به ترعیسر هرچه هاکتابخانه رانیمد تا است الزم ها،افتهی براساس نتيجه گيري:

 نقاط شیافزا و تیتثب به سپس. ندینما اقدام خود، هایکتابخانه در یابیبازار یراهبرد طرح کی یاجرا
 و بقا بر دیتأک با ،مدارییمشتر اهداف یراستا در و پرداخته؛ خود، ضعف نقاط رفع و کاهش و قوت،

 . دگرد اقدام ها،کتابخانه ییخودکفا
ین پی، بازاریابی خدمات کتابخانه، قوانسنجی هفتآمیخته بازاریابی، امکانواژگان كليدي: 

 رانگاناتان
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 و بيان مسأله مقدمه
ها مانیابد، که اگر سازیمی بازاریابی در شرایط امروزی از آنجا اهمیت و ضرورت برنامه

د نخواهن جیهی، برای بقای خود تونتوانند نیازهای مشتریان و کاربران و اعضا را تشخیص دهند

ایش ری، افزب فناوی اطالعات، انقالها چهار عامل اصلیِ انتشارِ گستردهداشت. امروزه کتابخانه

خود  یرا روفهای بزرگ ای و انتظارات بیشتر کاربران را به عنوان چالشهای کتابخانههزینه

 یق مشمولها را کنترل، و از این طرنبینند که بایستی با عنایت به تسهیالت محدود خود، آمی

از  ای فوق،ههای امروزی در کنار چالشها گردند. کتابخانههای مادر و دولتحمایت سازمان

ها را واداشته تا مانند عنوان یک مشکل درک نموده و آندادن مشتریان و کاربران را هم بهدست

 باشند.  های تجاری به فکر بازاریابی و توسعه مشتریانسازمان

ش ته گسترها نسبت به گذشدر عصر حاضر عالوه بر اینکه بازاریابی و خدمات کتابخانه

ها با بخانههای خدماتی و تبلیغاتی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده است. کتایافته، روش

 ردازند.پهای جدید، به زیرساخت ارتباطی، جهت مبادله و گسترش دانش میی سرویسارائه

لعه ست. مطاسنجی اهای حاصل از مطالعات امکانگیری، یافتهاز ابزارهای مهم در تصمیمیکی 

رای بهواز اهای مرکزی دانشگاهی و شناسایی شرایط و امکانات موجود و مورد نیاز کتابخانه

در  آمدزاییو در تواند سبب تبدیل مخاطبان بالقوه به بالفعلاجرای طرح راهبردی بازاریابی، می

مات و خد ی خدمات کتابخانه شود. همچنین با ایجاد فضایی رقابتی در تولید اطالعاتحوزه

انین یت قوهای مرکزی اهواز با محورآن از طریق طرح راهبردی بازاریابی، خدمات کتابخانه

ی هو ارائ ن تقاضاجهت افزایش میزا ریزی دقیق و عملی برای تبلیغ دررانگاناتان، امکان برنامه

 . .. را فراهم نمایندخدمات و.

(؛ و 1388بررسی عملکرد، یک نظام پیشنهادی در سازمانِ خاص است )سلطانی و راستین، 

تواند پشتیبانی شود؟(، های موجود، میحل با فناوریی فنی )یک راهسنجامکانهای از جنبه

ی بررسی سنجی عملیاتهای موجود مؤثر هستند؟(، و امکانسنجی اقتصادی )آیا فناوریامکان

در صورت توجه به نتایج این پژوهش، به وجود امکان اجرای طرح  .(2007، 1)اورتون شودمی

های دانشگاهی اهواز بازاریابی خدمات اطالعاتی و یا موانع موجود در این مسیر برای کتابخانه

                                                             
1. Overton  
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د نموده، و افزایش کاربران و خدمات اطالعاتی خود رش ها با توسعهیافته؛ تا این کتابخانهدست

توانند با اطالع مند و تخصصی تالش نمایند. همچنین میی بقا به شکلی هدفو در جهت ادامه

ها پرداخته؛ و با ها و تثبیت و افزایش توانمندیاز نقاط قوت و ضعف خود، به رفع کاستی

ه و در مند از امکانات خود استفاده نمودصورت نظامها، بهکارگیری بازاریابی در کتابخانهبه

ها نیز همانند سایر امروزه کتابخانه ی خود تالش کنند.جهت ارتقای هرچه بیشتر کاراییِ بهینه

دهندگان خدمات اطالعاتی، مشاغل باید در نظر گرفته شوند. کتابداران نیز همانند سایر ارائه

االی باید مانند یک بازاریاب عمل کنند. سرسختی، استانداردهای باالی خدماتی، کیفیت ب

رسانی و اشتیاق برای حل مشکالت ی خدمات به کاربران، میل به خدمتاطالعات، ارائه

کاربران، از مشخصات کتابداران موفق است. در دنیای سرعت و پیشرفت و فناوری امروز، 

ها باید به دنبال حرکت مانده و یا به آرامی بایستند؛ بلکه آنکتابداران نیز نباید ثابت و بی

ها، باید خدمات اطالعاتی خود را به ی بهتر و متفاوت برای انجام کارها باشند. یعنی آنهایراه

طور که نوروزی ارائه نمایند. در واقع همان -ای بهتربرای آینده-نوعی با رویکرد بازاریابی 

ی بازاریابی خدمات ی عوامل مؤثر در زمینهی واسط همهحلقه"کند: ( بیان می1386)

ها و ی کتابخانه. از آنجایی که بازاریابی در حوزه"وجود مدیریتی آگاه و پویا استاطالعاتی، 

اندازی طرح بازاریابی های ایران بسیار نوپاست، این پژوهش بر آن است تا راهبه ویژه کتابخانه

ی آمیخته بازاریابی )محصول، قیمت، ترویج، مکان، افراد، گانهبندی در عناصر هفترا با گروه

های مرکزی واحدهای آیند، و امکانات فیزیکی( و محوریت قوانین رانگاناتان، کتابخانهفر

های مورد سنجی نماید. همچنین میزان آشنایی مدیران کتابخانهدانشگاهی اهواز را امکان

ها را از دید پژوهش با بازاریابی خدمات اطالعاتی، و میزان ضرورت اجرای آن در این کتابخانه

 ورد بررسی قرار دهد.مدیران، م

 مبانی نظري
های مرکزی سنجی، بررسی امکانات موجود در کتابخانهدر این پژوهش منظور از امکان

ی آمیخته بازاریابی که شامل محصوالت، گانهواحدهای دانشگاهی اهواز از لحاظ عوامل هفت

عی فرآیند اجتماعی قیمت، ترویج، مکان، افراد، فرآیند و امکانات فیزیکی است؛ بازاریابی نو
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ی به دیگران، ی کاال، و فایدهی آن، افراد از طریق تولید و مبادلهوسیلهمدیریتی است که به

کنند. الزم به ذکر است که اطالعاتِ بازاریابی در های خود را تأمین مینیازها و خواسته

 و ررتکا)گیری بهتر یاری رساند صورتی ارزشمند خواهد بود که مدیران را در تصمیم

که برای ( 1981) 2(. در این پژوهش بازاریابی بر اساس پیشنهاد بومز و بیتنر1385، 1آرمسترانگ

شود. در ادامه به تشریح رسانی ارائه شده است؛ انجام میدر خدمات 3ترسیم آمیخته بازاریابی

 گانه پرداخته شده است.بیشتر هر یک از این عوامل هفت

یا کاربر است؛ و شامل کاالهای فیزیکی، خدمات،  کنندهدرک مصرفمحصوالت: 

مانت، خدمات ا) شده توسط کتابخانهتمام خدمات ارائه) هاها، و ایدهها، سازماناشخاص، مکان

امانت  ،مقید خوانندگان ( خدماتی خدماتجستجوی آنالین، خانه ای،امانت بین کتابخانه

 مواد احتیاط، یک خط تولید و توزیع تواند باو... در حقیقت خدمات کتابخانه می عکس

رد عنوان مواو جستجوی آنالین را به ،خدمات مرجعای، و کتابخانه و امانت بین کتابخانه

 (. محصول نشان داد

تواند می . این عاملکندبرای سازمان مشخص میرا سهم بازار یا  سودآوری /درآمدقيمت: 

ش جذب با افزای انجامد؛ بلکهبه سود کاربران میهایی که در نهایت نه تنها تمامی هزینه شامل

ان، )بصیری ت یافتتوان دسها نیز میی بیشتر از خدمات آن، به بقای کتابخانهکاربران و استفاده

1388 .) 

 الفعلبجذب و نگهداری مشتریان بالقوه و های ارتباطی که باعث مثل فعالیت ترويج:

ی مؤثر از ابزارهای آن، کننده تأمینخدمات سازمانِ  از محصول یا یانکردن مشترآگاهشود؛ می

 ها و پوستر.سایت کتابخانه، خبرنامههای داخلی، ایمیل، وباطالعیه :در آن

ی توزیع مواد و خدمات کتابخانه معرفی کرده است. ( مکان را گستره1376) 4لیزنر مكان:

شود؛ اما در عصر تابخانه محدود میها، تعریف مکان صرفاً به ساختمان کدر بسیاری از کتابخانه

                                                             
1. Karter & Armstrang  

2. Booms & Bitner 

های اژهباشد که تمام وگرفته توسط پژوهشگران، از متون مختلف میهای صورت. این نکته حاصل بررسی3

 روند.کار میبه Marketing Mixی آمیخته بازاریابی، ترکیب بازاریابی، و آمیزه بازاریابی برای ترجمه
3. Leisner 
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عنوان شود. که بهیا ارتباطات تلفنی نیز اطالق می 1ایهای رایانهحاضر مفهوم مکان به پایانه

 شود. محلی جهت انتقال اطالعات به کاربران محسوب می

ر ناپذیتبرگش ،ی کیفیت خدمات بدارائهی خدمات و کیفیت خدمات. هئکیفیت ارا افراد:

 ند، احساسکنمی ارائه مناسب مناسب در زمانِ کاربرِ اطالعات صحیح بهکارکنانی که است. 

 نمایند.امید در مشتریان می

ی فیت باالهای کمتر و کی، برای تأمین خدمات بهتر با هزینههای جدیدفناوری فرآيند:

 ها با کاربران و مشتریان.کار و رفتار و طرز برخورد آنکارمندان تازه

دهد و فیزیکی و ملموس است می ارائهمحیطی که به کاربران خدمات  ات فيزيكی:امكان

 (.2012، 2)نیکوادی و چاسکار( های سریع خودظاهر امکانات، کارکنان، اسناد و یافته)

 . 1 رتند از:کتابداری پیشنهاد نمود که عبا یقوانینی در حوزه  1931رانگاناتان در سال 

. 4اش. انندههر کتابی، خو. 3ها برای همگان هستند. کتاب. 2تند. ها برای استفاده هسکتاب

ت. در این ی در حال رشد اسکتابخانه یک ارگانسیم زنده .5و  ،جویی در وقت خوانندهصرفه

ردید؛ گو تهیه  اساس قوانین رانگاناتان تنظیم ها بری موارد و گویهطور کلی، کلیهپژوهش به

مار معاریگردد. همچنین مختز با محوریت این قوانین حاصل میی نتایج نیبنابراین، کلیه

ی طوربه این قوانین و موارد و مقاصد آن را "درآمدی بر کتابداری"نیز در کتاب ( 1382)

 اتان بارانگان های قوانینانطباق برخی از جنبه نتوااست که در ادامه می نمودهتر بیان وسیع

 ابی را مشاهده نمود.ی آمیخته بازاریگانهعوامل هفت

ول محص ارائه: در جهت "استفاده هستند برای هاکتاب" قانون اول: محصول در بُعد

همگان  ها برایکتاب" مداری؛ قانون دومیمشتر یشافزا استفاده و یتکاهش محدودمناسب و 

ی امعه: با تأکید بر افزایش کیفیت خدمات و انتخاب منابع مفید و متناسب با ج"هستند

 ربران. کا

: در جهت تولید محصول مناسب "ها برای استفاده هستندکتاب ": قانون اولقيمتدر بُعد 

استفاده  یتکاهش محدود کننده وشده از سوی تولید کننده و مصرفهای صرفبرابر با هزینه

                                                             
1. Computer terminals 

2. Chaskar & Naikwadi 
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: در جهت افزایش "ها برای همگان هستندکتاب" قانون دوممداری. افزایش مشتریو 

ی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه و کاربران مورد تأکید قرار ظر از طبقهندسترسی، صرف

در وقت  جوییبر اصل صرفه یدتأک :"در وقت خواننده جوییصرفه"قانون چهارم  گیرد.می

 .گرددیواقع م یدمورد تأک یشترکاربران ب

صل ترویج و : که به تأکید ا"اشهر کتابی خواننده" : قانون سومترويج و گسترشدر بُعد 

می زنده و در کتابخانه ارگانیس" قانون پنجم .پردازدبازاریابی خدمات کتابخانه برای کاربران می

های خدماتی برای کاربران، مد نظر ی راه: که تأکید آن نیز رشد و توسعه"حال رشد است

 (.1388، 1باشد )رولیمی

ع شتر منابی بیاده: و تأکید بر استف"ها برای استفاده هستندکتاب" : قانون اولمكاندر بُعد 

 همگان ها برایکتاب" های مکانی و ساختمانی؛ قانون دوماطالعاتی با رسیدگی به ویژگی

عنوان به پذیرد؛ و توزیع نیزی کاربران صورت میپذیری همه: با تأکید بر دسترس"هستند

ز: ابارتند که به ترتیب عی اطالعات بر قانون سوم و چهارم تأکید داشته های ارائهکانال

برای  ی خدماتهای تبلیغ، ترویج و بازاریابها و راه: از طریق کانال"اشهرکتابی خواننده"

بع؛ ه مناآن و افزایش امکان دسترسی ب ی منابع اطالعاتی به کاربر مناسبِافزایش ارائه

رای ه بت کتابخانبودن خدمات، و قابلی: با تأکید بر اثربخش"جویی در وقت خوانندهصرفه"

 شود.ساختن نیازهای کاربران مورد بررسی و تأکید بیشتری واقع میبرآورده

ر کیفیت ب: با تأکید زیاد "ها برای استفاده هستندکتاب" : قانون اولافراددر بُعد 

 ی حیاتمداری، که امری ضروری برای ادامهی مشتریدهی به مشتریان و توسعهخدمات

ه دیدوزشکنان آمی کار: با تأکید بر استفاده"اشهر کتابی خواننده" نون سومقا .هاستکتابخانه

ش جذب افزای هایعنوان یکی از راهی خدمات با کیفیت به کاربران، بهای، برای ارائهو حرفه

 باشد.کاربران مورد تأکید می

نیاز  بع موردا: به دسترسی به من"ها برای همگان هستندکتاب" : قانون دومفرآينددر بُعد 

 شود.هر عضوی از جامعه و کاربران، تأکید می

: با کاهش "ها برای استفاده هستندکتاب" : بر قانون اولامكانات فيزيكیو در بُعد 

                                                             
1. Rouli  
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 قانون دوم .ی کاربران از کتابخانههای مکانی و امکاناتی در جهت افزایش استفادهمحدودیت

ع کافی از نیاز کاربران، تبلیغ و ارتقای خدمات : توجه به اطال"ها برای همگان هستندکتاب"

 شود.برای افزایش جذب کاربران تأکید می

ه ابی بودمداری است؛ که اساس بازاریی موارد ذکر شده بر اساس مشتریدر مجموع، همه

 انجامد.ها میها و بقای آنو به ارزش کتابخانه

 پژوهش اهداف
 هدف اصلی پژوهش

اتی در سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطالعاناین پژوهش امکاصلی هدف 

 ت.های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان اسکتابخانه

 اهداف فرعی پژوهش 

رح های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز برای اجرای طتعیین وضعیت کتابخانه .1

نات امکا ورویج، مکان، افراد، فرآیند محصول، قیمت، ت راهبردی بازاریابی، از نظر

 ی آمیخته بازاریابی؛گانهاصر هفتعنوان عنفیزیکی به

 زاریابیم بامفهو های مرکزی دانشگاهی اهواز باتعیین میزان آشنایی مدیران کتابخانه .2

 خدمات اطالعاتی؛

 هایتعیین میزان ضرورت بازاریابی خدمات اطالعاتی، از نظر مدیران کتابخانه .3

 زی واحدهای دانشگاهی اهواز.مرک

 هاي پژوهشفرضيه
، های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز از نظر عوامل محصول، قیمتکتابخانه .1

خته آمی یگانهعنوان عناصر هفتترویج، مکان، افراد، فرآیند و امکانات فیزیکی به

 .بازاریابی، برای اجرای طرح راهبردی بازاریابی دارای آمادگی هستند

 هستند. خدمات اطالعاتی آشناها با بازاریابی ان کتابخانهمدیر .2

شان خانهها، موافق با اجرای بازاریابی خدمات اطالعاتی در کتابمدیران کتابخانه .3

 هستند.
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 پيشينه پژوهش

(، 1382) (، غفاری8137) (، حریری1377) 1(، رنبورگ1377شجاعی )(، شاه1376) لیزنر

 (، نیکوادی و چاسکار1388جهرمی و نقشینه )(، بصیریان1387منش )و عرفان جهرمی بصیریان

ای به مفاهیم و تعاریف ی کتابخانهصورت مروری و مطالعه( به2013) 2( و مالیل2012)

ها، ضرورت و های آن، تواناییها، بررسی نقش، اهداف، فنون و فعالیتبازاریابی در کتابخانه

 اند.نهایت به بیان آمیخته بازاریابی و عناصر آن پرداخته ها، و درجایگاه بازاریابی در کتابخانه

در برخی از موارد نیز نویسندگان عالوه بر مرور مطالب مستند از نویسندگان و 

نظران مختلف و بیان نتایج ایشان، به تحلیل استنادی مطالبی چون لزوم تدوین و اجرای صاحب

با  -ها در بازار پر رقابت اطالعاتتابخانهدلیل کسب حضور فعال کهای بازاریابی بهبرنامه

ی خدمات و آشنایی با اصول و فنون آمیخته بازاریابی ارائههای سنتی بازنگری در شیوه

ها )رویکرد کاربرمدار مدیران( و برای جلب رضایت کاربران، توسط مدیران کتابخانه -رپیچها

اند؛ که از این شان پرداختهیهاکتابخانه ها از بازاریابی به عنوان یک فرصت برایی آناستفاده

جهرمی و (، بصیریان1387) پورریزی و کاظم(، اشرفی1385توان به علیزاده )میان می

هیمان ( اشاره نمود. البته دی2009) 3هیمان و شرما(، دی1391(، درودی )1388جلودار )نادری

پی به پی و تبدیل آن به هفتار( عالوه بر مطالب ذکر شده، پس از تشریح چه2009و شرما )

اند. در ادامه ایشان به بیان استفاده و کاربرد پی پرداختهی مدل هفتبیان مطالبی در زمینه

های تخصصی، عمومی و دانشگاهی نیز پرداخته؛ و در نهایت بازاریابی در سه نوع از کتابخانه

ها است؛ ویکرد کاربرمدار بر کتابخانهاثرگذار ر به این نکته که هدف آمیخته بازاریابی در تأثیرِ

 شود.اشاره می

(، 1388) بزرگی و نصیری های حاصل از نویسندگانی مانندژوهشسرانجام برخی از پ

(، صدیق و 1392پهلو)پور و فرججلیل(، 1390فرد و ضیایی )(، نوشین1389) نوروزی و عربلو

صورت توصیفی ( نیز به2013) 1نو نیکلسو( 2011) 5(، آلکوک2004) 4(، سانگ1392) تفرشی

                                                             
1. Rnborg 

2. Mollel 

3. Sherma & Di Himan 

4. Song 

5. Alcoc 
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ها اغلب کار رفته در آنبوده؛ و ابزار به ی موردیی موارد همراه با مطالعهپیمایشی و در برخ

ی وارسی و مصاحبه نیز استفاده شده است. این نامه و در برخی موارد از سیاههپرسش

ریزی، ها با ایجاد برنامههها، اغلب با تأکید بر ضرورت بیان مفهومی جدید برای کتابخانپژوهش

ها، به شرح نقاط قوت و ضعف کاربرد اصول بازاریابی در بازاریابی و ارزیابی منابع آن

پور و )جلیل ی عمومیها که مربوط به کتابخانهجز دو مورد از آنبه -های دانشگاهیکتابخانه

ی )بزرگی و نصیری ی مل( و یک هم مورد کتابخانه1392و صدیق و تفرشی  ؛1392پهلو فرج

ها، طور کلی نتایج اغلب پژوهشپی پرداخته شده است. بهاز نظر مدل چهار -( بوده است1388

-پی و امکانهای مورد بررسی از نظر آمیخته بازاریابی چهارحاکی از وضعیت متوسط کتابخانه

 های مورد پژوهش بوده است.پذیری اجرای آن در کتابخانه

لتی اصفهان های دوهای دانشگاه( وضعیت کتابخانه2013ر و دیگران )پوالبته پژوهش کاظم

ه میختزیرا به جز بُعد محصول، موقعیت سایر ابعاد آ ؛را در وضعیت خوبی نشان ندادند

 پهلورجپور و فپی را زیر حد متوسط مقیاس لیکرت ذکر نمودند. همچنین جلیلبازاریابی چهار

ن استا های عمومیده، میزان آشنایی مدیران کتابخانه( عالوه بر نتایج کلی ذکر ش1392)

 8/68ه کنند کان میها را در سطح زیاد نشان داده و بیخوزستان، با مفهوم بازاریابی در کتابخانه

درصد  2/2درصد مدیران، با ضرورت وجود واحدی با عنوان بازاریابی مخالف نموده، و تنها 

 دند.ها بر اهمیت و ضرورت آن تأکید نموآن

ی موارد ذکر شده مثل بیان مفاهیم، تعاریف، اهمیت در کل، پژوهش حاضر عالوه بر کلیه

ها، از این منظر که دیدگاه مدیران، و ضرورت و ی بازاریابی در کتابخانهو ضرورت برنامه

پردازد؛ مطابق با سنجی میاهمیت بازاریابی از نگاه ایشان مورد بررسی واقع شده و به امکان

( بوده ولی با این تفاوت 1392) پهلوپور و فرج( و جلیل1388) های بزرگی و نصیریهشپژو

 ی وارسی به تهیهاساس سیاهه ی ملی و بر( بر روی کتابخانه1388که بزرگی و نصیری )

های نامه و انجام مطالعات خود پرداختند؛ درحالی که پژوهش حاضر بر روی کتابخانهپرسش

 پهلوپور و فرجباشد. همچنین جلیلها میبراساس استانداردهای آنمرکزی دانشگاهی و 

های عمومی بررسی نمودند؛ درحالی که پی را در کتابخانه( آمیخته بازاریابی چهار1392)

                                                                                                                                               
1. Nichalson 
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های دانشگاهی پرداخته است. پس در پژوهش پی و در کتابخانهپژوهش حاضر به بررسی هفت

های دانشگاهی اهواز، آمیخته بازاریابی بر روی کتابخانه پیحاضر به دلیل استفاده از مدل هفت

ها و سایر های ذکر شده در پیشینهو محوریت قرار دادن قوانین رانگاناتان با پژوهش

 های صورت گرفته تاکنون متفاوت بوده؛ و از این منظر دارای نگرشی نوین است.پژوهش

اجرای طرح بازاریابی خدمات در صورت توجه به نتایج این پژوهش، به وجود امکان 

یافته؛ تا این های دانشگاهی اهواز دستاطالعاتی و یا موانع موجود در این مسیر برای کتابخانه

و افزایش کاربران و خدمات اطالعاتی خود رشد نموده، و در جهت  ها با توسعهکتابخانه

انند با اطالع از نقاط تومند و تخصصی تالش نمایند. همچنین میی بقا به شکلی هدفادامه

کارگیری هها پرداخته؛ و با بها و تثبیت و افزایش توانمندیقوت و ضعف خود، به رفع کاستی

مند از امکانات خود استفاده نموده و در جهت ارتقای صورت نظامها، بهبازاریابی در کتابخانه

 ی خود تالش کنند.هرچه بیشتر کاراییِ بهینه

 شناسی پژوهشروش
ی کاربردی دارد. و جنبه استاساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی  پژوهش بر این

های دانشگاهی مدیران و مسئوالن کتابخانهتمامی ی دهندهی مورد بررسی، ابتدا پوششجامعه

 .ی مورد بررسی محدود گشتهای مرکزی جامعهشهر اهواز بود؛ اما به دالیلی به کتابخانه

ی مرکزی دانشگاهی اهواز هاکتابخانهماری بود و شامل تمام روش اجرای این پژوهش سرش

اهواز،  چمران دیشههای مرکزی دانشگاه : کتابخانهباشند که عبارتند ازواحد می 18یعنی 

 دیشهای اهواز )واحد خواهران(، دانشگاه فنی و حرفه چمران دیشهای دانشگاه فنی و حرفه

شاپور اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی پزشکی جندیلوماهواز )واحد برادران(، دانشگاه ع چمران

واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی سماء اهواز 

 جهاد)واحد خواهران(، دانشگاه آزاد اسالمی سماء اهواز )واحد برادران(، مجتمع آموزش عالی 

نور اهواز، دانشگاه کاربردی خوزستان، دانشگاه پیام-ی خوزستان، دانشگاه جامع علمیدانشگاه

)ع(، مجتمع  کاربردی امام حسین-منین )ع(، دانشگاه علمیصنعت نفت اهواز، دانشگاه امیرالمؤ

)س( اهواز، دانشگاه  الزهرادانشگاهی آب و برق خوزستان، دانشگاه فرهنگیان حضرت فاطمه

اما به دالیل  .مهزیار اهوازبناه فرهنگیان علیدانشگ )ص( اهواز و اکرمفرهنگیان حضرت رسول
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 جهادمجتمع آموزش عالی  کتابخانه. 1 .واحد حذف گردید 5واحد ذکر شده  18زیر از 

دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان نیز خدمات به طور همزمان ی خوزستان بهدانشگاه

لیل یک کتابخانه از جامعه کاسته داده و دو دانشگاه فقط یک کتابخانه داشته؛ به همین د ارائه

)ع(، پس از  کاربردی امام حسین-به استناد دو تن از مسئولین دانشگاه علمی .2 .گشت

ی این دانشگاه تعطیل بوده و مسئولی جایی در ساختمان جدید، کمبود فضا و... کتابخانهجابه

دو  .3 معه حذف گردید.یک واحد دیگر از جا ،بنابراین ؛نامه نداشتگویی به پرسشبرای پاسخ

مهزیار اهواز با بن)ص( اهواز و دانشگاه فرهنگیان علی اکرمدانشگاه فرهنگیان حضرت رسول

پردیس فرهنگیان حضرت "عنوان شده و به یک پردیس دانشگاهی، تحتیکدیگر ادغام

ی نیز از لیست جامعه یک واحد دیگر ،تبدیل گشته؛ و بنابراین ")ص( اهواز اکرمرسول

همچنین به دلیل وجود یک مدیریت در هر دو واحد خواهران و برادرانِ  .4 شد.ژوهش کمپ

ها )ازنظر با وجود مجزا بودن مکان فیزیکی ساختمان آن -دانشگاه آزاد اسالمی سماء اهواز

ی واحد ز کتابخانها .5. شدیک واحد دیگر نیز از جامعه کاسته  -ی شهری و آدرس(منطقه

اهواز )خواهران(، نیز به دلیل مرخصی مسئول مربوطه  چمران دیشهای حرفهدانشگاهی فنی و 

و  شدهنشده، دریافتی توزیعنامهپرسش ،و نبود جایگزینی مسئول و مطلع از خدمات کتابخانه

واحد  13ی مورد پژوهش به جامعه ،در نتیجه یک مورد دیگر از جامعه کاسته شد. بنابراین

های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز مدیر و مسئول کتابخانه 13یافته و در نهایت کاهش

 انتخاب شد.

ایران یافت نشد تا  ی جامع، مناسب با پژوهش حاضر و بومیِنامهاز آنجایی که یک پرسش

ی یک اقدام به تهیه ،بنابراین ؛با استناد به آن، اقدامات الزم در این پژوهش انجام شود

ی نامهگردید. در ساخت پرسش (1388) ی نصیرینامهکمک پرسش نامه در این زمینه باپرسش

های پژوهشگر بر اساس موضوع و عنوان تحقیق به این پژوهش، پس از مطالعات و بررسی

سؤال در این زمینه پرداخت. سپس با آگاهی، شناخت و آشنایی بیشتر، نسبت  70طرح حدود 

پژوهشی نموده بودند؛ سعی در دریافت و  هایبه مطالعات افرادی که در این زمینه فعالیت

مسیر و تکمیل و رفع نواقص احتمالی و هماهنگی سؤاالت با موضوع این  دادنِاستناد و ادامه
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ی استفاده گردید. ابتدا به دلیل تفاوت نوعِ کتابخانه 1ی الگونامهپژوهش گشته؛ و از یک پرسش

مورد بررسی در پژوهش حاضر،  ی دانشگاهیِهای الگو، با کتابخانهنامهمورد بررسی در پرسش

ها را پژوهشگر تغییر داده و با نوع جامعه هماهنگ، و مطابق با امکانات روز برخی از گویه

ها، اهداف، فرضیات و تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش لفهنمود. در واقع بر اساس مؤ

 تعاونیاثر های دانشگاهی حاضر تغییر یافت. این تغییرات به کمک استانداردهای کتابخانه

 محسنیاثر  "رسانینشر و اطالع"بودن آن با کمک کتاب ، و البته به دلیل قدیمی(1381)

ی نامه و... در زمینهچندین کتاب و پایانروز شده و حاصل مطالعه و بررسی به (1388)

ها افزوده گشت. حاصل تمام مطالب ذکر شده به ایجاد سایر های دانشگاهی نیز به آنکتابخانه

ی اولیه جهت کسب نامهی پرسشی حاضر گردید؛ و پس از تهیهنامهپرسشهای گویهموارد و 

علم اطالعات و ت علمی هیأنامه، در اختیار اعضای اعتبار صوری و محتوایی پرسش

علوم و تحقیقات خوزستان قرار گرفت. در نهایت با آزاد اسالمی، واحد دانشگاه شناسی دانش

ی ایشان، تغییرات الزم و پیشنهادی اعمال گشته و پس از بررسی های دقیق و سازندهراهنمایی

 5هش از طیف لیکرت ی این پژونامه. در پرسشی نهایی تدوین شدنامهو تأیید مجدد، پرسش

ای استفاده شد. در نهایت اطالعات حاصل از سؤاالت گزینه 2و در موارد دیگر از  ،ایگزینه

تعریف  21 ینسخه SPSSآماری افزار در نرم صورت کدگذاری توسط پژوهشگرنامه بهپرسش

اری های کمی و قابل بررسی آماطالعات از حالت خام و توصیفی به داده ترتیب. بدینشد

 تبدیل گشته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اکثر موارد  برای تأیید روایی آن توسط استادان،نامه ی پرسشدر این پژوهش قبل از ارائه

های دانشگاهی مطابقت یافت. البته، به جز در برخی از موارد که آن، با استانداردهای کتابخانه

شگاهی نبودند مثل نظرات و میزان آشنایی مدیران و های دانمربوط به استانداردهای کتابخانه

مسئوالن در مورد موضوع مورد مطالعه در پژوهش حاضر، که براساس اهداف، اصول، مبانی و 

 استادانها صورت پذیرفت؛ اما در سایر موارد، بنا به تشخیص های بازاریابی در کتابخانهمهارت

                                                             
های بازاریابی سنجی برنامهامکان"ارشد سمیه نصیری با عنوان ی کارشناسینامهی پایانمهنا. منظور پرسش1

از دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  "ی مدل پیشنهادیی ملی جمهوری اسالمی ایران و ارائهاطالعات در کتابخانه

 باشد.انجام گردیده؛ می 1388تهران شمال، که در سال 
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 روز نیز اقدام شد. اردِبه افزودن برخی از مو ان،و مطالعات پژوهشگر

علمی و مدیر  اعضای هیأت بار توسط یکی ازی این پژوهش چندیننامهسپس پرسش

م عل ت علمی گروهاعضای هیأ و نیز دو تن از ،گروه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

آزاد اسالمی، ه ت علمی دانشگاأهی اعضای تن از 4)در مجموع توسط شناسی اطالعات و دانش

ت نظرا علوم تحقیقات خوزستان( مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و پس از اعمالد واح

 ی حاضر، به تأیید نهایی ایشان رسید.نامهایشان، در تمام مراحل پرسش

که  آمددستدرصد به 6/86ی پژوهش نامهدر آزمون آلفای کرونباخ، میزان پایایی پرسش

چهارم نامه که تقریباً یکپرسش 5است. این آزمون برای  یگر پایایی قابل قبولاین مقدار بیان

های دانشگاهی ی اصلی پژوهش بوده است؛ استفاده گردید. ابتدا تعدادی از کتابخانهجامعه

شماره و حرکت افقی در آن به پنج 1گذاری شده و با استفاده از جدول اعداد تصادفیکد

های داده ،انطباق یافت. در نهایت شدهدگذاریهای کها با کتابخانهیافته و سپس شمارهدست

 شد.دادهصورت تصادفی، در آزمون کرونباخ شرکتشده بهی انتخابنامهحاصل از پنج پرسش

 هاتجزيه و تحليل داده
ه ب ،ت پیهای مورد پژوهش از نظر عوامل هفپژوهش برای تعیین وضعیت کتابخانهدر این 

پژوهش حاضر، و  1ضیه و بررسی فر 7-1تا  1-1سؤاالت عنوان هدف اول و رسیدن به پاسخ 

ای پژوهش حاضر، و به همین ترتیب بر 2و بررسی فرضیه  2برای رسیدن به پاسخ سؤال 

و میانگین  های آمار توصیفی، مثل فراوانی و درصد آن،ی سوم از آزمونهدف، سؤال و فرضیه

گی مبستینان از معنادار بودن هبرای توصیف وضعیت موجود؛ و از آزمون پیرسون برای اطم

 ور کایون مجذپی استفاده شد. همچنین از آزمهای بازاریابی هفتبین میانگین هریک از مؤلفه

یابی و بازار ی هفت متغیر آمیختهدو، برای آزمون ناپارامتریک نسبت و مقایسهیا خی اسکوئر

 های کیفی اسمی آن استفاده شد.داده

 

                                                             
 های آماری و آموزش آن موجود است.اب. این جدول در اکثر کت1
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 فرضيه اول پژوهش

های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز از نظر عوامل محصول، قیمت، ترویج، نهکتابخا

ی آمیخته بازاریابی، برای گانهعنوان عناصر هفتمکان، افراد، فرآیند و امکانات فیزیکی به

 . اجرای طرح راهبردی بازاریابی دارای آمادگی هستند

 ریابی، فراوانی مشاهده شده و قابل انتظاردو برای آمیخته های بازا. آزمون برازش نکویی خی1جدول 

 نام

 متغير
 حالت آمادگی

فراوانی 

 مشاهده شده

فراوانی قابل 

 انتظار
 باقيمانده

آزمون 

 دوخی

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

صول
مح

 

 5/6 -5/5 1 عدم آمادگی
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 وجود آمادگی

ت
قيم

 5/6 -5/5 1 عدم آمادگی 
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 وجود آمادگی

ترويج
 

 5/6 -5/5 1 عدم آمادگی
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 آمادگی وجود

مكان
 5/6 -5/5 1 عدم آمادگی 

 **308/9 1 002/0 
 5/6 5/5 12 وجود آمادگی

افراد
 5/6 -5/5 1 عدم آمادگی 

 **308/9 1 002/0 
 5/6 5/5 12 وجود آمادگی

فرآيند
 

 5/6 -5/5 1 عدم آمادگی
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 وجود آمادگی

ت فيزيكی
امكانا

 

 5/6 -5/5 1 عدم آمادگی
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 وجود آمادگی

  13 00/0 13 جمع كل

 دهدرا نشان می 05/0معناداری در سطح  *   ؛ و01/0معناداری در سطح  **تذکر: 

دو دهد که مقدار آزمون خیدو، نشان میآزمون برازش نکویی خی 1توجه به جدولا ب

کمتر است؛  05/0از سطح خطای  002/0با سطح معناداری  1و درجه آزادی  308/9برابر با 

دار انتظار را پذیرفته، و آزمـون را معناشده و فراوانی قابلتفاوت بین فراوانی مشاهده ،بنابراین
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های مرکزی دانشگاهی که کتابخانه دهندها نشان مییافتهدرصد  95 پس با اطمینان دانیم.می

اهواز، دارای امکان اجرای بازاریابی، یا به عبارتی دارای امکانات الزم برای اجرای آن هستند. 

ی بازاریابی با توجه به کارگیری یک برنامههرسد که امکانات الزم برای بنظر میبهبنابراین 

فراهم  های مرکزی دانشگاهی در حد زیادیی آمیخته بازاریابی در کتابخانهگانهمل هفتعوا

های مرکزی واحدهای اصلی پژوهش )کتابخانه یها، فرضیهباشد. پس براساس یافتهمی

دانشگاهی اهواز از نظر عوامل محصول، قیمت، ترویج، مکان، افراد، فرآیند و امکانات فیزیکی 

ی آمیخته بازاریابی، برای اجرای طرح راهبردی بازاریابی دارای گانههفتعنوان عناصر به

شود. همچنین برای بررسی امکان وجود ارتباط، میان عوامل آمیخته تأیید می( آمادگی هستند

ها و تفسیر آن در ادامه ذکر بازایابی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید؛ که یافته

 شود:می

 داری و تعداد هر یک از متغیرهاهمبستگی پیرسون و سطح معنا . آزمون2جدول 

 پی(همبستگی عناصر آميخته بازاريابی) هفت

 تعداد ضريب همبستگی عنوان متغيرها

 13 496/0 محصول

 13 885/0 قيمت

 13 328/0 ترويج

 13 519/0 مكان

 13 960/0 افراد

 13 791/0 فرآيند

 13 489/0 امكانات فيزيكی

 را نشان می دهد. 05/0، و * معناداری در سطح 01/01** معناداری در سطح  تذکر:

دهد و گویای های حاصل از آزمون همبستگی نشان میشده در باال، یافتهطبق جدول درج

ها دارای همبستگی نبوده و یک از عوامل آمیخته بازاریابی در کتابخانهاین مطلب است که هیچ

یمت، قبرای  885/0، محصولبرای  496/0میزان رای هریک بهها بهای آنسطح معناداری

یزیکی ف ، و امکانات791/0برای افراد، فرآیند با  960/0برای مکان،  519/0برای ترویج،  328/0

یک از این عوامل آمیخته بیشتر بوده؛ پس آزمون میان هیچ 05/0، از سطح خطای 489/0با 
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یک از عوامل ی افزایشی یا کاهشی میان هیچهیچ رابطه بنابراین، چون نشد.بازاریابی معنادار 

 دانیم.دار نمیبرقرار نبوده؛ در نتیجه، این آزمون را معنا

 فرضيه دوم پژوهش

 مدیران کتابخانه ها، با بازاریابی خدمات اطالعاتی آشنا هستند.

 انتظار شده و قابلدو برای آشنایی مدیران و فراوانی مشاهده. آزمون نکویی خی3جدول 

 
فراوانی 

 مشاهده شده

فراوانی 

 قابل انتظار
 باقيمانده

آزمون 

 دوخی

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 5/6 -5/5 1 آشنايی عدم
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 وجود آشنايی

  13 جمع كل

 را نشان می دهد. 05/0، و * معناداری در سطح 01/01تذکر: ** معناداری در سطح 

است؛ مقدار آزمون مشاهدهدو قابلآزمون برازش نکویی خی 3ه در جدولهمانطور ک

کمتر  05/0از سطح خطای  002/0با سطح معناداری  1و درجه آزادی  308/9دو، برابر با خی

انتظار را پذیرفته؛ و آزمون را شده و فراوانی قابلتفاوت بین فراوانی مشاهده ،بنابراین ؛است

های که مدیران کتابخانه دهندها نشان مییافتهدرصد  95 با اطمیناندانیم. پس دار میمعنا

رسد که میزان آشنایی نظر میبهدانشگاهی اهواز، با بازاریابی خدمات اطالعاتی آشنا بوده و 

ها )مدیران کتابخانه دوم پژوهش یفرضیه ها،اساس یافته باشد. پس برمی مدیران در حد زیادی

 شود. تأیید می( هستند اطالعاتی آشناخدمات  با بازاریابی

 فرضيه سوم پژوهش

 هایشان هستند.ها، موافق با اجرای بازاریابی خدمات اطالعاتی در کتابخانهمدیران کتابخانه
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 انتظارشده و قابلدو و فراوانی مشاهده. آزمون برازش نکویی خی4جدول 

 
فراوانی 

 شدهمشاهده

 فراوانی

 انتظارقابل
 باقيمانده

آزمون 

 دوخی

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 5/6 -5/5 1 مخالف
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 موافق

  13 جمع كل

 را نشان می دهد. 05/0، و * معناداری در سطح 01/01تذکر: ** معناداری در سطح 

دو یخدهد که مقدار آزمون دو، نشان میآزمون برازش نکویی خی 5با توجه به جدول 

ر است؛ کمت 05/0از سطح خطای  002/0با سطح معناداری  1و درجه آزادی  308/9ابر با بر

دار عناون را مآزم انتظار را پذیرفته، وشده و فراوانی قابلتفاوت بین فراوانی مشاهده ،بنابراین

مرکزی  یهاکه مدیران کتابخانه دهندها نشان مییافتهدرصد  95 دانیم. پس با اطمینانمی

نظر بهو  وده؛شان موافق بشگاهی اهواز، با اجرای بازاریابی خدمات اطالعاتی در کتابخانهدان

سوم پژوهش  یفرضیه ها،اساس یافته باشد. پس برمی رسد که این توافق در حد زیادیمی

 شود.ییید متأ( شان هستند)مدیران موافق با اجرای بازاریابی خدمات اطالعاتی در کتابخانه

ژوهش پطور کلی به پاسخ سؤال و هدف اصلی توان بهدر جدول زیر می نهايی:ي نكته

 دست یافت.

هی های دانشگاپی در کتابخانه. سنجش امکان بازاریابی خدمات اطالعاتی بر اساس مدل هفت5جدول 

 اهواز

 سنجیامكان
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوان

 انتظار قابل 
 باقيمانده

آزمون 

 دوخی

درجه 

 آزادي

طح س

 معناداري

 5/6 -5/5 1 وجود ندارد
 **308/9 1 002/0 

 5/6 5/5 12 وجود دارد

  13 جمع كل

 گيريو نتيجهبحث 
( با نگاهی دوباره به آمیخته بازاریابی، بازاریابی موفق را وابسته 1388طور که رولی )همان
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یک از نماید که وجود هیچبیان نموده؛ در واقع به این نکته اشاره می "هادرستیِ آمیخته"به 

ی عوامل و نبوده و فقط زمانی مؤثر است که همهعناصر آمیخته بازاریابی، به تنهایی کافی

این پژوهش، از عناصر در موقعیت مناسب و مطلوب قرار گیرند. پس با توجه به نتایج حاصل 

های مرکزی بخانهی عناصر آمیخته بازاریابی در کتاو تأیید این واقعیت که امکان وجود همه

شرایط برای اجرای طرح  ،بنابراین ؛واحدهای دانشگاهی اهواز در سطح باالیی موجود است

؛ و فقط به حمایت مدیران برای ها مناسب بودهدر این کتابخانه بازاریابی خدمات اطالعاتی

مطابق نتایج نیازمند است. ها آنی ها و مدیریتِ سازندهکارگیری طرح بازاریابی در کتابخانهبه

(، در این پژوهش 1392صدیق و تفرشی ) و (1388های بزرگی و نصیری )حاصل از پژوهش

پذیر بوده؛ و پی، امکانهای مورد بررسی براساس مدل هفتنیز اجرای بازاریابی در کتابخانه

پور و ، کاظم«ترفیع»( که به جز بُعد 1389های نوروزی و عربلو )برخالف نتایج پژوهش

در سایر عناصر آمیخته بازاریابی چهار پی، در زیر حد  «محصول»( به جز  بُعد 2013ن )دیگرا

( دارای موقعیت 1390فرد و ضیایی )متوسط مقیاس لیکرت بوده و همانند پژوهش نوشین

های مورد بررسی در پژوهش حاضر )حدود نتایج میزان آشنایی مدیران کتابخانه خوبی نبودند.

( بوده؛ و بیش از حد متوسط را نشان 1388پژوهش بزرگی و نصیری ) درصد(، مطابق 72/76

ها تأکید کرده است. بودن بازاریابی در کتابخانه( بر ناشناخته2011دهد. درحالی که آلکوک )می

پور و دیگران (، کاظم1388(، بزرگی و نصیری )1387جهرمی )های بصیریانمطابق پژوهش

درصد( به  5/97دهندگان )حدود درصد پاسخ 50یش از ( که ب1385(، و علیزاده )2013)

های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز اذعان نمودند؛ ضرورت وجود بازاریابی در کتابخانه

خالف نتایج  درصد مدیران همراه بود. اما بر 50نتایج این پژوهش نیز با موافقت بیش از 

درصد مدیران بر ضرورت  8/68با  (، که1392پهلو )پور و فرجهای جلیلحاصل از پژوهش

درصد ایشان بر اهمیت  2/2های عمومی مخالفت نموده و تنها وجود واحدی مجزا در کتابخانه

 و ضرورت آن تأکید نمودند.

 پيشنهادهاي پژوهش
ی مشابه در گذشته، به شدههای بررسیهای حاصل از این پژوهش و پژوهشبراساس یافته

 شود:ینه، پرداخته میطرح پیشنهاداتی در این زم
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وم ا مفهبزان آشنایی باالی ایشان یبا توجه به نتایج حاصل از نظر مدیران نسبت به م .1

اجرای  ها نسبت به ضرورتها، و موافقت باالی آنبازاریابی خدمات اطالعاتی در کتابخانه

والن ها، الزم است این مطلب توسط مدیران و مسئطرح بازاریابی در این کتابخانه

رای ده؛ و بها و غیره مطرح شها، کنفرانسها در مسائل جلسات مدیریتی، همایشتابخانهک

 شناسیی علم اطالعات و دانشاستادان رشته اجرای یک طرح راهبردی بازاریابی به کمک

 و متخصصان بازاریابی، مورد پیگیری و بررسی بیشتر قرار گیرد.

چنان بی، هماجرای یک طرح راهبردی بازاریا های مورد پژوهش تا زمانالزم است کتابخانه .2

 وسطح  خود را حداقل در موقعیت جاری ثابت نگه داشته؛ و بهتر آنکه در جهت افزایش

 توان خود اقدام نمایند.

نتایج  زم درهای مرکزی دانشگاهی با توجه به وجود امکانات الالزم است مدیران کتابخانه .3

دام طه اقهای مربوطرح بازاریابی در کتابخانه حاصل از این پژوهش، نه تنها به اجرای

رچه د. تا هی خود نیز اقدام نماینهای زیرشاخه و زیرمجموعهنموده؛ بلکه در کتابخانه

بزار ام توان و یافته؛ و با تمای مدیریتی دستاین زمینه تبحر الزم در تر به دانش وسریع

 یند.م نماشود، اقدااین زمینه می خویش به مقابله با آنچه باعث کاهش سرعت پیشرفت در

، با همکاری شناسیی علم اطالعات و دانشحوزهشود که اساتید و متخصصان پیشنهاد می .4

 ازاریابیی بینههایی در زمها و دستورنامهنامهاساتید و متخصصان بازاریابی به ایجاد دست

ریق ی جاری از طرسانهای مختلفی چون عکس، بروشور، کتاب، مجله، آگاهی)در قالب

مک، کل پیاهای اجتماعی و فضای مجازی و به کمک ابزارها و امکانات دیجیتال به ششبکه

فزایش رای ا، و غیره، به صورت ماهانه، فصلی، و سایر موارد متناسب(، بپست الکترونیکی

و آشنایی و  زمینه، بیان اهمیت و کاربرد آن، دنیا در این آگاهی مدیران با مطالب روزِ

 ایگان آنری رائهاها، اقدام نمایند. سپس با های مدیریتی بازاریابی در کتابخانهآموزش روش

مینه زدر این  ترچه گسترده ی هرها به گسترش اطالعاتی و اشاعهدر میان مدیران کتابخانه

 اقدام نمایند.

ای ی برنامهتهیهها و تجربیات موجود داخلی و خارجی، مدیران از برنامه یاقدام به استفاده .5

تر از تر و بهینههنگامهرچه به ترین خطای ممکن، برای استفادهجامع، دقیق و دارای کم
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 ها.امکانات موجود در جهت اجرای این برنامه، همگام با رشد و بقای هرچه بیشتر کتابخانه

تا با  شودانشگاهی پیشنهاد میها اعم از دانشگاهی و غیردی مدیران کتابخانهبه کلیه .6

ی های بازاریابی و آشنایی بیشتر در این حیطه، نه تنها در زمینهکارگیری و اجرای برنامهبه

سازی خدمات و محصوالت اطالعاتی، افزایش میزان تقاضای خدمات، و در نهایت بهینه

، فناوریی ی خود گام نهاده؛ بلکه همگام با رشد و توسعهتوسعه، رشد و بقای کتابخانه

 روزرسانی نمایند.ی مدیریتی خود را بهنیازها و غیره، افکار مدیریتی و حوزهجامعه، 

 منابع فهرست 

بازاریابی خدمات و محصوالت اطالعاتی در  (.1387) هراپور، ز؛ کاظمسنریزی، حاشرفی

 (،2) 19، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات رسانی،ها و مراکز اطالعکتابخانه

41-52 . 

های بازاریابی اطالعات در سنجی برنامه(. امکان1388السادات؛ نصیری، سمیه )زرگی، اشرفب

شناسی )علوم کتابداری دانشکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و ارائه مدل پیشنهادی. 

 . 10-1(، 6) 2، رسانی و فناوری اطالعات(و اطالع

)علیرضا نوروزی،  رسانیا و مراکز اطالعهبازاریابی در کتابخانه(. 1388بصیریان، رضا )

 ویراستار(. تهران: چاپار.

ارمغان بازاریابی برای کتابداران قرن  (.1387) حمدامینمنش، م؛ عرفانضاجهرمی، ربصیریان

 .30-17 ،22، شناسیاطالع .ویکمبیست

ها تابخانه. تدوین طرح بازاریابی برای ک(1388)جلودار، سمانه جهرمی، رضا؛ نادریبصیریان

-123(، 4) 12، رسانیکتابداری و طالعورزیم. ناپذیر که از آن غفلت میضرورتی اجتناب

140. 

ها و مراکز نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه (.1388) نادر ،نقشینه؛ ضاجهرمی، ربصیریان

ی و مطالعات ملی کتابدارنگریم. رسانی: فرصتی که به چشم تهدید به آن میاطالع

 .180-165(، 4) 20 ،سازماندهی اطالعات

)پوری سلطانی، مهرانگیز های دانشگاهی ایران استانداردهای کتابخانه(. 1381تعاونی، شیرین )

حریری، جعفر مهراد، همکاران اصلی(. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
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 اسالمی ایران.

در  4Pبازاریابی کارگیری مدل بررسی امکان به(. 1392پهلو، عبدالحسین )پور، پیمان؛ فرججلیل

 ها.خانهکتاب های عمومی استان خوزستان بر اساس نظرات مدیران و کتابداران اینکتابخانه

 .525-511(، 4) 19، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع

رسانی و ت اطالعتحقیقا .هابازاریابی و روابط عمومی در کتابخانه (.1387) جالحریری، ن
 .17-10 (،2) 9، های عمومیکتابخانه

 ماه ابکت .رسانیعها و مراکز اطالاقتصاد نشر و بازاریابی در کتابخانه (.1391) ریبرزدرودی، ف

 .65-58 ،12، کلیات

ه داریوش گیری آن )ترجم(. بازاریابی خدمات کتابخانه و چگونگی شکل1377رنبورگ، گرتا )

 . 62-60(، 2) 8، های عمومیرسانی و کتابخانهطالعتحقیقات امطلبی(. 

یراستار وریزی، )مریم اسدی، مترجم؛ حسن اشرفی بازاریابی اطالعات(. 1388رولی، جنیفر )

 علمی(. تهران: چاپار.

هران: فرهنگ ت. رسانیی کتابداری و اطالعدانشنامه (.1388)سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین 

 معاصر.

نی در رساهای اطالع(. اهمیت مدیریت اطالعات و انتقال فناوری1377لی )شجاعی، عشاه

 .33-25(، 2) 9، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتعصر فرا صنعتی. 

در  4Pیابی ی آمیخته بازاری به کارگیری شیوهمقایسه(. 1392صدیق، مرضیه؛ تفرشی، شکوه )

ی و شناسی )علوم کتابداردانشاستان قم. های عمومی نهادی و مشارکتی کتابخانه
 .18-1(، 22) 6، رسانی و فناوری اطالعات(اطالع

ها. نه(. بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصوالت و خدمات کتابخا1385علیزاده، حمید )

 . 8-1(، 4) 9، رسانیکتابداری و اطالع

رسانی و تحقیقات اطالع. های عمومی(. مدیریت و بازاریابی کتابخانه1382غفاری، سعید )
 .102-92(، 2و  1) 13، های عمومیکتابخانه

اصفهان:  .، مترجم(فروزنده)بهمن  یابیاصول بازار .(1385) ریآرمسترانگ، گ یلیپ؛کاتلر، ف

 .آموخته



 1397تابستان ، 2، شماره دهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                             150

تحقیقات ی(. لطف)ترجمه ماهرخ  هاخانهبضرورت بازاریابی برای کتا (.1376) لیزنر، تونی

 .96-93(، 3) 7های عمومی، نهرسانی و کتابخااطالع

ترجمه )بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل نت  .(1387) ردریک؛ نستا، فیامای، ج

 .139-119 (،3) 23، نامه پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهش (.عزیزیحاجی ادیان

 تهران: کتابدار.رسانی. نشر و اطالع(. 1388محسنی، حمید )

 . تهران: قو: چاپار.درآمدی بر کتابداری(. 1383معمار، حسین )مختاری

ی ملی جمهوری های بازاریابی اطالعات در کتابخانهسنجی برنامه(. امکان1388نصیری، سمیه )

ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، نامه کارشناسیی مدل پیشنهادی. پایاناسالمی ایران و ارائه

 واحد تهران شمال، تهران.

 ،شناسی¬اطالع ،رسانی¬اطالع مراکز در یاطالعات خدمات یابیارباز. 1386. ی ،ینوروز

 .88-69: 16و15

(. بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات 1389نوروزی، یعقوب؛ عربلو، حمید )

تحقیقات های دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. اطالعاتی در کتابخانه

 . 112-93(، 2) 44، گاهیرسانی دانشکتابداری و اطالع

های مرکزی (. آمیخته بازاریابی در وب سایت کتابخانه1390فرد، فاطمه؛ ضیایی، ثریا )نوشین

 .93-74 (،2) 45 ،رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع دانشگاهی ایران.
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