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  دهيچك

، ها كتابخانه شتريب يور بهره تينهااستفاده و در  شيافزا ردبا توجه به اهميت موضوع بازاريابي :هدف
مكان، تنوع خدمات و حجم منابع اطالعاتي،  شامل يابيبازاراصول  كاربرد يبررساين پژوهش هدف 

واحد علوم و  ياسالمدانشگاه آزاد  يها كتابخانهدر  ياطالعاتدر ارائه خدمات ) هزينه(ترفيع و قيمت 
  . است تهران قاتيتحق
از روش پيمايشي توصيفي براي انجام پژوهش . استاز نظر هدف كاربردي حاضر پژوهش  :وشر

در دانشگاه آزاد  ليتحصمشغول به  انيدانشجوحاضر شامل كليه  قيتحق يآمارجامعه . استفاده شد
نفر بر اساس ضوابط  378بر اساس فرمول كوكران تعداد  .تهران است قاتيتحق، واحد علوم و ياسالم
سوال و  يا هيگو 25و از طريق پرسشنامه محقق ساخته شدند  تصادفي انتخاب -اي  گيري طبقه هنمون

  . فرضيه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت
بعد  ترتيبچهارگانه مورد بررسي به  از ميان ابعادكه  ي پژوهش نشانها يافتهنتايج حاصل از  : ها يافته

) هزينه(و قيمت  ترويجي هاي برنامه كارگيري، به كانيم موقعيتتنوع خدمات و حجم منابع اطالعاتي، 
 ها مؤلفهدرصد  50كمتر از د ابعابه غير از بعد ترفيع در بقيه همچنين  .رتبه اول تا چهارم هستند داراي

نيز پژوهش  آزمون فرضيهنتايج حاصل از . ندنك كسبا ر هر بعدامتياز بيش از حد متوسط  اند توانسته
) هزينه(قيمت  بعداصلي بازاريابي و ارتباط آن با خدمات ارائه شده، تنها در  بعد 4ن از ميا كه نشان داد

  . وجود ندارد يدار يمعنرابطه 
، دانشگاه آزاد يابيبازاردانشگاهي، اصول  يها كتابخانهاي،  ، خدمات كتابخانهيابيبازار: يديكل يها واژه

  .نتهرا واحد علوم و تحقيقات
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  همقدم
 ينوع، رياخنوين چند دهه  هاي فناوري ژهيوبه  يفرهنگو  يعاجتماتحوالت   

 جاديا ها آن عملكرد جهينتو در  ها كتابخانه گاهيجانسبت به نقش و ا ر ديجدنگاه 
 ياطالعاتمنابع  ارائهبراي  يمحلبه عنوان  صرفاً ها كتابخانهدر گذشته  .كرده است

 يمعرفنداني به توجهي چاغلب مديران و كتابداران، و شدند  محسوب مي
به شدت تحت  ها كتابخانهاما امروزه  .نداشتند ها كتابخانهخدمات و محصوالت 

ادامه  تيفيك دارايمتنوع و را با ارائه خدمات  خود تيموجودفشار هستند تا 
هايي از جمله  روش يريبه كارگبه اين هدف ناگزير از  يابي دستبراي و دهند 
يي ها له كتابخانهماز ج). 2، 1385 ،عليزاده(د ستنهو اصول مرتبط با آن  يابيبازار
د، نعهده دارر به كاربران بدهي  خدماتزمينه اين ميان نقش اساسي را در  دركه 

آموزشي و پژوهشي  تيمأمورالينفك جزء هستند كه هاي دانشگاهي  كتابخانه
ت ي آموزشي و پژوهشي دانشگاه حمايها دانشگاه محسوب شده و از فعاليت

به  ها كتابخانه كهست ا يضرور ،نيبنابرا .)18، 1386 ،عظيمي خبازان(د كنن يم
از  و كارآمد موثر يشكلبه ي دانشگاهي به طور خاص و ها طور عام و كتابخانه

مراجعين و  كهرا  يخدمات، يي از جمله بازاريابيها شيوه يريبه كارگطريق 
مينه اهميت بازاريابي در ز. فراهم سازند شناسايي و ،خواهان آن هستند كاربران

تحقيقات مختلفي صورت گرفته است كه مبين اهميت بازاريابي و  ها در كتابخانه
به  توان يمت از جمله اين نوع تحقيقا ،باشد يما ه نقش آن در موفقيت كتابخانه

، )2004( 2كاوليا ،)2000( 1سلريش ،)1388( يجهرم انيريبص، )1386(شاپوري 
و غيره  )2006( 5و پارك ميك، )2006( 4و وانگ ينگاسپالد ،)2004( 3كاناجيا

دهد كه شناخت نقاط  ها نشان مي همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش. اشاره كرد
تواند در ارتقاء كيفيت خدمات  ميت قوت و ضعف در زمينه بازاريابي ارائه خدما

  . خاصي داشته باشد يرگذاريتأثكتابخانه و افزايش رضايتمندي مراجعين 
در امكانات  رييتا به تغ سازد يها فراهم م كتابخانه يرا برا يفرصت يابيزاربا

 .خود بپردازند يا ارائه خدمات حرفه تيفيك زي، مواد و خدمات و نيكيزيف
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خود كنندگان بالقوه  استفاده توانند يم يابيبازار يها با استفاده از راهكارها كتابخانه
 يابيبازار كند نيز بيان مي) 1378( كه حريري گونه همان. كنند ليبالفعل تبدبه را 

 شتريب يور بهره تياستفاده و در نها شيكارآمد و ثمربخش، منجر به افزا
 نياتهران از  قاتيتحقواحد علوم و دانشگاه آزاد  كتابخانه. ها خواهد شد كتابخانه
داراي  ي واقع شده استاسالمواحد دانشگاه آزاد  نيتر مهم سيپرددر  كهجهت 

ميت خاصي در برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتي مراجعين در سطح دانشگاه اه
اين واحد دانشگاهي  به فردي منحصر ها مجموعه. آزاد و ساير مراجعين دارد

هاي ارزشمند  به يكي از محمل را آنهاي موجود  و رساله ها مانند پايان نامه
ي در ابيبازاراصول  ربردكابررسي  نيااز . اطالعاتي در نوع خود تبديل كرده است

هاي مشابه بشمار  ي مناسبي براي ساير كتابخانهالگوي در آن اطالعاتارائه خدمات 
بنابراين با توجه به آنچه كه مطرح شد، هدف از انجام پژوهش حاضر  .رود مي

دانشگاه آزاد اي ه هاي بازاريابي در كتابخانه فعاليت يريبه كارگبررسي ميزان 
ي ها خواستهو  ازهاينو تحقيقات تهران در راستاي شناخت  اسالمي واحد علوم

 اساسي يرهايمتغ. و ارزيابي اثرات آن بر ميزان استفاده از كتابخانه است نيمخاطب
قيمت و ترفيع  زمان، بازاريابي شامل محصول، مكان وبر پژوهش عوامل موثر 

و مسئولين  اميد است نتايج حاصل از پژوهش حاضر بتواند به مديران. باشد يم
اي در شناسايي نقاط قوت و ضعف جامعه مورد پژوهش  سازماني و كتابخانه

   .هاي آتي ياري رساند ريزي را در برنامه ها آنكمك كرده و 
  

  بازاريابي چيست؟
در اين بخش الزم است قبل از ورود به بحث اصلي به لحاظ اهميت بازاريابي و 

در داخل كشور  ژهيبه واي  قات كتابخانهتا حدي ناشناخته بودن آن در زمينه تحقي
به عنوان يكي از ) 1994( 6كاتلر پيليفاز نظر . به اختصار مطالبي ارائه شود

ي عبارت است از ابيبازار«، نهيزم نيانظران معاصر در  صاحب نيتر برجسته
 ازينها، آنچه را كه  گروه اي كه به واسطه آن اشخاص يتيريمدي اجتماعي و نديفرا
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، ارائه و مبادله محصوالت واجد ارزش ديتول قيطرو خواهان آن هستند از دارند 
ي ابيبازارهمچنين مفهوم بازاريابي از نظر انجمن . »آورند بدست مي گريكدبا ي
خدمات را از  اكاال ي انيجري بازرگاني است كه ها تيفعال، مجموعه كايآمر
) 1375(ونوس ). 1375، 7هلركا(كند  مي تيهدايي نهاكننده  تا استفاده دكنندهيتول

براي شناخت بازار و  رانيمدمند  هاي نظام بر گيرنده تالشر ي را دابيبازارنيز 
ي جامعه و اهداف ارزشبا توجه به نظام  تقاضاهااقدام مناسب نسبت به انواع 

با توجه به آنچه كه مطرح شد، چهار هدف  ني؛ بنابراگيرد سازمان در نظر مي
به حداكثر رساندن مصرف . 1: وجود دارد كه عبارتند ازي ابيبازارعمده در 

زندگي؛ از  تيفيكارتقاي . 4حق انتخاب و . 3مشتري،  تيرضا. 2، )استفاده(
ي، اجرا، كنترل زير برنامه، ليتحلو  هيتجزي تالش دارد ابيبازار تيريمدهمين رو 

با  رسودآوداد و ستدهاي  نديفراو ارائه و حفظ  جادياهت جيي ها برنامهو 
 به اهداف سازماني را به اجرا بگذارد يابي دستمورد نظر، به منظور  دارانيخر

ت كه آن اس ي نيز شامل اداره كردن تقاضاابيبازار تيريمد ).1387اشرفي ريزي، (
مسرور، (حفظ رابطه با مشتري است  تيريمد رندهيدربرگهم به نوبه خود 

ي در ساز نهيزم ديبا ريمدنيز  بنابراين در زمينه خدمات اطالع رساني ).1386
 ريمد. ي خدمات و محصوالت را فراهم آوردابيبازارنگرش به سمت  رييتغجهت 

ي مختلف نسبت به سنجش اقدمات صورت گرفته اقدام زماني فواصل طدر  ديبا
ي امر مطابقت دهد و ابتداي شده در نيب شيپي حاصل را با اهداف ها افتهو ي

به لحاظ علمي ). 85، 1386نوروزي، (ه اجرا در آورد ي الزم را باصالحاقدامات 
اي كتابداري و اطالع رساني مورد تجزيه  در متون حرفه 1970مفهوم بازاريابي از 

با مطالعه منابع منتشره ) 2000( 8براساس بررسي كوكس. و تحليل واقع شده است
توان به  يم 2000در حوزه كتابداري و اطالع رساني در زمينه بازاريابي تا سال 

ي و ابيبازاري ساز كپارچهي شيافزا. 1: بدين شرح دست يافت ييها يجمع بند
 كاربرد شيافزاي و ابيبازار قاتيتحقي برا ازين ديتاكي با ابيبازاري ها طرح
ي ساز ادهيپي و سازگار شيافزا. 2. كتابدارانفعال در  تيريمدي ها روش
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، و در كتابخانهي ابيبازاري ها پروژهدر  كارو  كسبي جهاني ابيبازاري ها روش
در توسعه  ديجدي ابيبازاري ها روشابزار و  كاربرد ليتحلو  هيتجز. 3نهايت 
  .كتابخانهي ابيبازاري ها ياستراتژ

  
   شپرسش پژوه 

مورد  مؤلفهي در هر يك از اطالعاتي در ارائه خدمات ابيبازاراصول  كاربرد
ي واحد علوم و اسالماه آزاد ي دانشگها كتابخانهبررسي در اين پژوهش در 

  به چه صورتي است؟ تهران قاتيتحق
  

  شفرضيه پژوه
بين اصول بازاريابي ارائه شده در اين پژوهش و ميزان ارائه خدمات اطالعاتي در 

هاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران رابطه معناداري  كتابخانه
  .وجود دارد

 
  شپيشينه پژوه
ه در زمينه بازاريابي در داخل كشور انجام گرفته باشند تعدادشان هايي ك پژوهش

محدود است، ضمن اينكه در زمينه مباحث نظري در اين حوزه نيز كارهايي از 
صورت گرفته ) 1387(، اشرفي )1386( ، نوروزي)1385(جمله توسط عليزاده 

ار بيان هاي صورت گرفته در اين حوزه به اختص در ادامه برخي از پژوهش. است
هدف را با  شهر مشهد يعموم يها كتابخانه تيوضع) 1372( يزيترش .شود مي

از  يحاصل حاك جينتا .مورد بررسي قرار داد ها نقاط قوت و ضعف آن صيتشخ
. استدر زمينه بازاريابي بوده  يمنحصر به فرد كتابخانه آستان قدس رضو يژگيو

 شاپوري. فضا و مكان داشتهاي پژوهش تاكيد خاصي را بر  ضمن اينكه يافته
بازاريابي و  يها وهيش يريكارگ خود مطالعه رابطه ميان به رساله دكتريدر ) 1386(

را مورد بررسي  عمومي كشور و ارائه راهكارهاي مناسب يها استفاده از كتابخانه
اصلي مكان، قيمت، محصول، و  مؤلفهبازاريابي  در اين پژوهش آميخته. قرار داد
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ارائه خدمات و  و امكانات ارتباطيميان كه  نتايج نشان داد. گرفت مي ترفيع در بر
در . وجود داردها رابطه معناداري  عمومي با ميزان استفاده از كتابخانه نيز روابط

ي اجراي سنج امكانصورت گرفت، ) 1387( يجهرم انيريبصپژوهشي كه توسط 
ي دولتي شهر ها دانشگاه يا دانشكدهي مركزي و ها كتابخانهر داصول بازاريابي 

ي ها افتهي. مورد بررسي قرار گرفت ها كتابخانهتهران از ديدگاه مديران اين 
پژوهش حاكي از اين بود كه ميزان اطالع مديران از مفهوم بازاريابي در حد 

همچنين اولويت در اعمال هر يك از متغيرها به ترتيب . متوسطي قرار دارد
يافته ديگر  .بود بهاي تشويقي و ترغيبي و ها تيفعال، مكان، محصولمربوط به 

ي مورد ها كتابخانهاصول بازاريابي در  شدن يياجراپژوهش نشان داد كه امكان 
  .مطالعه در حد متوسط قرار دارد

شروع  70كه اشاره شد تحقيقات بازاريابي از دهه  گونه هماندر خارج از كشور،  
 9دوآمارال. شود يافته اشاره ميشده است كه در اين بخش به برخي از اين 

هاي دانشگاهي  به بررسي ميزان دانش و ديدگاه مديران كتابخانه) 1992(
ي پژوهش ها افتهي. ي برزيل پرداختها دانشگاهي و فناوري معدن شناس نيزم

ي دانشگاهي ها كتابخانهمورد بازاريابي در ر د ها آندرصد  46داد كه تنها نشان 
اي را در اين  درصد ديگر هيچ پيش زمينه 54 كه يحالند، در ا مطالعاتي را داشته

به چگونگي ارائه  يدر پژوهش) 2007( 10و همكارانش وارد .رابطه نداشتند
 نتايج پژوهش در. دانشگاهي پرداختند يها در كتابخانه مبتني بر هزينهخدمات 

اري عمال رويكردهاي تجكه ا نشان داد 13و پوردو 12، رايس11سه دانشگاه كلرادو
، استخدام يزير در سطوح مختلف از جمله برنامهبايد ها  در خدمات كتابخانه

كاوليا در پژوهشي ديگر . ها انجام شود كاركنان، و بازاريابي محصوالت كتابخانه
را مورد  دانشگاهي در كنيا يها كتابخانهي، ا بازاريابي خدمات كتابخانه) 2004(

براي ها  كتابخانهبودن به تحت فشار هاي او  نتايج يافته. بررسي قرار داد
ها نشان  همچنين يافته. دارداشاره  مدار يمشترارائه خدمات درآمدزايي از طريق 

در آميخته  وجود متغيرهايي چون قيمت، مكان و محصول رغم يكه علداد 
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كاناجيا . تشويقي و ترغيبي است يها تيبه فعالمربوط بازاريابي بيشترين توجه 
تغييرات تدريجي و استفاده از بازاريابي در را در مورد ي پژوهش) 2004(

رساني هند و تأثير آن بر خدمات ارائه شده براي  ها و مراكز اطالع كتابخانه
درصدي كتابداران به  54ها حاكي از نگرش مثبت  يافته. انجام داد كاربران

بازاريابي  نونفبا اين امر كه استفاده از نيز درصد كتابداران  31. بازاريابي بود
 نيز درصد 89و  كامالً موافق بودند؛ كند، تحميل مي كتابدارانفعاليت اضافي را بر 

كافي بازاريابي نيازمند نيروي انساني و بودجه  يها استفاده از برنامهعقيده داشتند 
ي ابيبازاري ها تيفعالاستفاده از  زانيمدر پژوهشي ) 2005( 14هوود. است

 شيبنشان داد كه  ها افتهي. نگلستان را مورد سنجش قرار دادي اعمومي ها كتابخانه
 كار ازن كنند و براي اي ي استفاده ميابيبازاري ها طرحاز  ها كتابخانهي از ميناز 

ي ها تيفعالاستفاده از  ليدالاز جمله . گيرند و متخصصين بهره مي كارشناسان
بيش از . ذكر شده است ربرانكاتعداد  كاهش ها كتابخانه نياي در ابيبازارمرتبط با 

درصد نيز استفاده از بازاريابي را پاسخي براي بهبود نگرش افراد نسبت به  90
آن  كاربرد كهدرصد نيز معتقد بودند  40ي دانسته و در حدود ا كتابخانهخدمات 

در  يدر پژوهش) 2006( 15كن .بالقوه شود كاربران شتريبموجب جذب  تواند يم
نقطه نظرات و  نييها به تب در كتابخانه يرسان و خدمات اطالع يبايمنابع بازارمورد 

 نديدر مشاركت دادن كاركنان در فرآ يدانشگاه يها كتابخانه رانيمد يها دگاهيد
 نانكاركنتايج نشان داد كه . دينما ياشاره م يرسان خدمات مرجع و اطالع يابيبازار

 تياهمبخانه نسبت به هاي كتا در فعاليت كتابخانه تنها در صورت مشاركت
 يريبه كارگكند كه  گيري مي همچنين نتيجه .افتيخواهند  يآگاه يابيبازار
و  ميك. ي هستنداساس يقشن مرجع داراي هاي بازاريابي در فعاليت يها مؤلفه

منابع كتابخانه و خدمات  يابيبازار ليتحلبه  يدر پژوهش) 2006(پارك 
 يها كتابخانهجامعه پژوهش، . پرداختند يبكره جنو يها در كتابخانه يرسان اطالع

نشان داد  جينتا. گرفت بر مير ي را دو تخصص يعموم ،يدانشگاه ،يآموزشگاه
 يابيبازار يها ختهيهمه آم شيمايپ ندر اي كننده مشاركت يها كتابخانه يكه تمام
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ش نشان همچنين پژوه. ندينما يم تيرعا را به شكل مطلوبي) هزينه(به جز بها 
و  يعموم يها كتابخانهنسبت به  يو دانشگاه يتخصص يها ه كتابخانهداد ك

 .تري دارند موفقعملكرد  يابياصول بازار يركارگي در به يآموزشگاه
 آغاز. رساني جديد نيست در كتابداري و اطالع اي ايده بازاريابي خدمات كتابخانه 

 1876 رانسكنفعلمي به  به طورمطالعات مربوط به بازاريابي در اين حوزه 
ي تحت ا مقاله 16نيگر تيسووساموئل  كه گردد يمباز ا انجمن كتابداران آمريك

با . را ارائه داد» 17و خوانندگان كتابداران انيم يفرد در ارتباط شرفتيپ«عنوان 
در منابع  يابيبازاري اساس ميمفاه دركو  افتيدر رسد يماين وجود به نظر 

از بين مقاالت منتشر  2001تا  1996ها  از سال. ستينمختلف هماهنگ و منسجم 
نيز % 24ي و عموممربوط به روابط % 48ي رسان اطالعي و كتابدارشده در حوزه 

 ميككه  طور هماناما ). 16، 1385شاپوري، (بوده است  يجيترودر زمينه مباحث 
 ژهيبه وهاي صورت گرفته  اند، مروري به پژوهش نيز مطرح كرده )2006(و پارك 
هاي بازاريابي و اهميت  هاي جديد، نشان از اهميت شيوه پيدايش فناوريبعد از 

دارد، هرچند در داخل  يالملل نيبدر سطح  ژهيبه واي  آن در ارائه خدمات كتابخانه
بر اساس مطالعه . هايي در اين زمينه صورت گرفته است كشور نيز فعاليت

وه پيمايشي توصيفي از شي ها آنهاي صورت گرفته مشاهده شد كه اكثر  پژوهش
در زمينه بررسي استفاده از آميخته بازاريابي . اند مبتني بر پرسشنامه استفاده كرده

. اند مورد بررسي قرار گرفته ترفيعمكان، قيمت، محصول، و بعد  نيز بيشتر چهار
هاي دانشگاهي و عمومي با توجه به تنوع  در بين جامعه پژوهش نيز كتابخانه

 . اند بودهر بيشتر مورد توجه قرا ها آنو تنوع نيازهاي  كاربران و مراجعين
 

  شناسي پژوهش و جامعه آماري روش
كه . است پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش پيمايشي توصيفي

هاي دانشگاه آزاد  كاربرد اصول بازاريابي در ارائه خدمات اطالعاتي در كتابخانه
ابعاد موقعيت مكاني، تنوع خدمات و ان در اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهر

را از ) هزينه(هاي ترويجي و قيمت  حجم منابع اطالعاتي، به كارگيري برنامه
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حاضر  قيتحقي آمارجامعه . دهد يمي قرار ابيارزمورد  انيدانشجوديدگاه 
دانشگاه آزاد ) 18دانشكده 17(ي ها دانشكدهدر  ليتحصمشغول به  انيدانشجو
نفر  15533 19ركه در حال حاض باشد يم قاتيتحقلوم و ي، واحد عاسالم
استفاده شد  با توجه به حجم باالي جامعه آماري، از روش نمونه گيري. باشد مي

  . و رابطه زير حجم جامعه آماري بدست آمد و از طريق فرمول كوكران
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 نكهياي براعلوم بودن آن، پارامتر نسبت بوده و با توجه به نا م Pدر اين فرمول 

با  ني؛ بنابرادر نظر گرفته شد =5/0Pحجم نمونه حداكثر شود مقدار آن برابر با 
ي آن در رابطه فوق حجم نمونه الزم گذاريجاموجود و  ريمقاددر نظر گرفتن 

ي نوع اول خطا αي مطلق برآورد پارامتر و خطا dرابطه  نيادر  كهبدست آمد 
  .در نظر گرفته شده است 05/0برابر  d قيقتح نياكه در  باشد يم
 374در رابطه فوق حداقل حجم نمونه الزم برابر  ريمقاد نياي گذاريجابا   

ي ريگ نمونهپرسشنامه به روش  400 تينهابيشتر در  نانياطمي برابدست آمد كه 
پرسشنامه  378تعداد  نياكه از  ديگرد عيتوزافراد  نيبي تصادف-يا طبقه
درصد  35/4نفر معادل  134درصد زن و  64/6نفر معادل  244كه  ي شدآور جمع

پرسش  25هاي گردآوري شده براي  هاي تحقيق حاصل از داده يافته. مرد بودند
مراحل تدوين پرسشنامه بدين صورت بود كه ابتدا پس از . محقق ساخته است

ر اين هاي صورت گرفته د شناسايي ابعاد اصلي پژوهش منطبق با منابع و پژوهش
در اين راستا براي بررسي . زمينه، سواالت مربوط به هر يك از ابعاد تدوين شد

، تنوع خدمات و حجم منابع هشت مؤلفهوضعيت ارائه خدمات از بعد مكان پنج 
براي سنجش . اختصاص يافت مؤلفهو بعد قيمت نيز پنج  مؤلفه، ترفيع نه مؤلفه
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ريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه تايي از ض 37پايايي پرسشنامه در يك نمونه 
  .درصد بوده است 87.5ضريب آن براي اين پرسشنامه 

. آمد به عملي و استنباطي استفاده فيتوصآمار ز ها ا داده ليتحلو  هيتجزي برا     
براي پاسخ به پرسش پژوهش و براي بدست آوردن رتبه هر يك از سواالت در 

سپس از طريق ميانگين موثر، . فاده شده استابعاد چهارگانه از آزمون فريدمن است
براي آزمون فرضيه . بدست آمد يها مؤلفهو ميانگين كل  مؤلفهميانگين هر 

پژوهش نيز ابتدا از طريق آزمون فريدمن ميانگين موثر ابعاد چهارگانه تعيين و در 
نهايت براي تعيين معني دار بودن روابط ميان ابعاد پژوهش و ارايه خدمات 

ميانگين  ،tدر آزمون . استفاده به عمل آمد يها مؤلفهتك  tاتي از آزمون اطالع
با  tر خود پرسشنامه مقايسه و مقدا 20حاصل از اجراي پرسشنامه با ميانگين نظري
اين ر د. داري آن نيز تعيين شده است درجه آزادي مربوط متناظر و سطح معني

  .بوده است P>0/05آزمون سطح معني داري برابر 
  
  هاي پژوهش فتهيا

هاي حاصل از پژوهش در پاسخ به پرسش پژوهش در رابطه با  در اين بخش داده
ي در هر يك از ابعاد اطالعاتي در ارائه خدمات ابيبازاراصول ميزان كاربرد 

ي اسالمي دانشگاه آزاد ها كتابخانهچهارگانه مورد بررسي در اين پژوهش در 
  . گردد ميه ارائ 1شرح جدول تهران به  قاتيتحقواحد علوم و 

تنوع خدمات و شود چهار بعد مكان،  مشاهده مي 1كه در جدول  گونه همان  
در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است كه  حجم منابع، ترفيع و قيمت

در مورد بعد مكان تعداد پنج . گردد يك در ادامه ذكر مير نتايج مربوط به ه
 16/12بوط به اين بعد با توجه به تعيين ميانه پرسش مطرح شد كه رتبه كل مر

يك از ر بنابراين با توجه به ميانگين رتبه كسب شده توسط ه. بدست آمد
با كسب ميانگين » مراجعه به وب سايت كتابخانه«مربوط به بعد مكان،  يها مؤلفه

با «جستجوي منابع كتابخانه از راه دور » و«داراي بهترين وضعيت  36/13امتياز 
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ترين رتبه به لحاظ كاربرد  در اين بعد حائز ضعيف 97/10سب ميانگين امتياز ك
تعداد هشت  ،در مورد بعد تنوع خدمات و حجم منابع .اصول بازاريابي شد

شناسايي  »متغيرهاي 21/13پرسش مطرح شد كه با توجه به تعيين ميانه با عدد 
و  »رين وضعيتداراي بهت 27/16 با كسب ميانگين امتياز « منابع تخصصي

ترين امتياز پايينحائز  15/10 با ميانگين امتياز »هاي موجود پايان نامهاستفاده از «
در مورد بعد ترفيع . پژوهش شدند به لحاظ كاربر اصول بازاريابي در جامعه مورد

تعداد هفت پرسش مطرح شد كه ميانگين كل ) هاي ترويجي به كارگيري برنامه(
بنابراين با توجه . بدست آمد 16/12د با توجه به تعيين ميانه رتبه مربوط به اين بع

انتخاب منابع مشاركت در «يك از متغيرها، ر به ميانگين رتبه كسب شده توسط ه
راهنمايي « حائز بهترين وضعيت و 91/13با كسب ميانگين امتياز  »اطالعاتي

ترين امتياز در نحائز پايي 18/9با كسب رتبه  »به منابع يابي دستكتابداران جهت 
با توجه به فرض آماري تحقيق      .اين بعد به لحاظ كاربرد اصول بازاريابي شدند

H :µ >1 5 Hو فرض صفر    : µ ≤  رمحاسبه شده كه از مقدا tو با توجه به  50
t  و سطح معني داري 05/0بحراني جدول در سطح خطاي(sig=0.000)توان  ي، م

در مورد بعد مكان، تنوع خدمات و حجم منابع و  H0چنين تفسير كرد كه فرض 
گيري كرد كه بين موقعيت  توان چنين نتيجه به عبارت ديگر مي .شود ترفيع رد مي

تنوع خدمات و حجم منابع اطالعاتي  ،)پذيري و امكانات رفاهي دسترس(مكاني 
هاي تابعه دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران  خانهكتابو ترفيع در 

تنها در مورد بعد . و ميزان ارائه خدمات كتابخانه رابطه معناداري وجود دارد
توان چنين  به عبارت ديگر مي .شود تاييد مي H0رض است كه ف) هزينه(قيمت 
و ميزان  (sig=0.049)ي دار يمعنبا سطح ) نههزي(گيري كرد كه بين قيمت  نتيجه

هاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات رابطه  ارائه خدمات در كتابخانه
به عبارت ديگر نمونه مورد پژوهش نسبت به . معناداري وجود ندارد

، با توجه به ميزان شهريه پرداختي به دانشگاه، و ميزان ارائه خدمات )هزينه(قيمت
هاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات چندان رضايت  ابخانهدر كت
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ابعاد چهارگانه مورد  دمنيفرحاصل از آزمون  جينتا كه گونه همان. نداشتند
تنوع خدمات و حجم منابع اطالعاتي،  ابعاد بيترتبه  دهد يمپژوهش نيز نشان 

ي ها برنامه يريكارگ، به )يرفاه امكاناتي و ريپذدسترس (ي مكان تيموقع
  .باشند يمي رتبه اول تا چهارم دارا) هزينه(ي و قيمت جيترو

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  هاي در ارائه خدمات اطالعاتي در كتابخانه يابيبازاركاربرد اصول : 1جدول 
 نتحقيقات تهرا

  لرتبه ك  درتبه هر بع  ها مؤلفهرتبه  هامؤلفهابعاد اصلي

 
 

نمكا  

  36/13 هوب سايت كتابخانمراجعه به
  

29/12  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

55/11  

  86/12 هموقعيت مكاني كتابخان
  23/12 هفضا و امكانات رفاهي كتابخان

  06/12 اهدسترسي به فهرست ساير كتابخانه
  97/10 رجستجوي منابع كتابخانه از راه دو

 
 
 

تنوع خدمات
 و حجم منابع

  27/16 شناسايي منابع تخصصي

  
  
  
  

05/12  

  41/13 ايآمدن كردن اطالعات تخصصي و حرفهزرو
  46/12 ها و منابع مرجعكتاباستفاده از
  77/11 هاي اطالعاتيپايگاهاستفاده از

  60/11 كسب اطالعات مورد نياز مرتبط با دروس و دانشگاه
  48/10 تهيه، انتشار و ترجمه مطالب علمي

  25/10 نشريات علمي و تخصصياستفاده از
  15/10 هاي موجودپايان نامهاستفاده از

 
 
 
 

عترفي  

  91/13 انتخاب منابع اطالعاتيمشاركت در
  
  
  

25/11  
  

  93/12 از طريق تلفن و فاكس يا دورنگارپاسخگويي
  54/12 پست الكترونيكياز طريقپاسخگويي

  85/11 ترنتاز پست و اينتحويل مدارك از طريق
  18/9 بروشور و راهنماهاي چاپي

  18/9 هاي آشنايي با كتابخانهدوره
  18/9 به منابعيابيدستكتابداران جهتراهنمايي

  تقيم

  90/12 خدمات امانت و مرجع با توجه به ميزان شهريه پرداختيرضايت از

  
  

61/10  

با توجه به ميزان شهريه)اعيارج(رضايت از خدمات مشاوره اطالع رساني
  09/11 پرداختي

  83/10 با توجه به ميزان شهريه پرداختيرضايت از خدمات گزينشي اطالعات
با توجه به ميزان شهريههاضايت از خدمات دسترسي به اطالعات ساير كتابخانه

  03/10 پرداختي

  21/8 پرداختيبا توجه به ميزان شهريهرضايت از خدمات كپي و چاپ
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  شنتايج حاصل از آزمون فرضيه پژوه: 2جدول 

  
 گيري نتيجه

و  فـردي  هـاي  فعاليـت شـامل   بازاريـابي كند،  بيان مي) 1994(كه كاتلر  گونه همان
و بر طـرف سـاختن    مشتري نيازهايدر جهت مشخص نمودن  كهاست  سازماني

مبادالت بـا توجـه بـه اهـداف      تسهيلن آ گيرياست و جهت  شده طراحي ها آن
متـون مختلـف   در  .اسـت  كـاربر  رضـايتمندي  بر جلب تأكيدبا  سازمانيو  فردي
بيشـتر از سـاير    عيـ ترفو  بهـا  ،صـول حم ،مكاني شامل ابيبازاري اصل عاملچهار 
مورد توجه قرار گرفته است كه در اين پـژوهش نيـز بازاريـابي بـه لحـاظ       بعدها

بـر اسـاس   . بعـد ذكـر شـده مـورد بررسـي قـرار گرفـت        عملياتي براساس چهار
كمتـر از   بعدهابه غير از بعد ترفيع در بقيه هاي حاصل، جامعه مورد پژوهش  يافته
 بـه عنـوان  . را بيش از حد متوسط هر بعد رعايت كرده است يها مؤلفهدرصد  50

كمتـر از حـد متوسـط     »جستجوي منـابع كتابخانـه از راه دور  «مثال در بعد مكان 
اسـت، كـه ايـن    ه بازاريابي رعايت شـد  لحاظموثر توسط جامعه مورد بررسي به 

حائز اهميت فراواني است و نشان دهنده عـدم توجـه كـافي ايـن دسـته از       مسأله
امكانات تحـت وب در زمينـه    ژهيبه وهاي جديد  ها به استفاده از فناوري كتابخانه

و ) 2003( سيسـا  و) 2000( سـلر يش كـه  گونـه  همـان اين مسئله . بازاريابي است
تواند سـاير ابعـاد را نيـز تحـت      به تنهايي ميكنند،  نيز مطرح مي) 1372( يزيترش
هـاي پـژوهش حاضـر     بنـابراين يافتـه  . مستقيم و غير مستقيم خود قرار دهد ريتأث

 يداري معنسطح  t dfرخطاي معيارحراف معيانميانگيدتعدابعد كلي

 3786562/47582/11965/0070/5 377 000/0نمكا
نوع خدمات و

 عمناب
3787586/45237/12016/0201/6 377 000/0 

 3781034/53455/12499/0419/8 377 000/0عترفي

 3786361/52586/12901/0964/7 377 049/0)هزينه(قيمت 
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هاي مورد مطالعه، نشـان از اهميـت بازاريـابي خـدمات      ضمن همسويي با پيشينه
چنانكـه  م هـ . خاص اسـت  به طوراريابي تحت شبكه اطالعاتي به طور عام و باز

. مـورد تاكيـد قـرار داده اسـت     مسـأله نيز اهميت اين  )1386( شاپوريهاي  يافته
اسـتفاده از پايـان   «همچنين در زمينـه تنـوع خـدمات و حجـم منـابع اطالعـاتي،       

نشريات علمي و تخصصي با كسب حداقل ميانگين موجود و استفاده از  هاي نامه
 هاي دانشـگاهي بـه   ترين منابع در محيط عنوان يكي از با ارزش به »يازاتموثر امت

نامه كه حاصل توليدات علمي واحدهاي دانشـگاهي اسـت،    ويژه در رابطه با پايان
بنابراين جامعه مورد مطالعه بايد نسبت بـه نتـايج   . بيشتري را نياز دارد تأملجاي 

چنانكـه   مهتري را در پيش گيرد، هحاصل از بازاريابي در اين زمينه راه كارهاي ب
را مـورد   مسـأله نيز اين  )2004(كاناجيا و ) 2005(هوود نتايج حاصل از پژوهش 

هاي آشـنايي بـا    بحث راهنمايي و دوره«در رابطه با بعد ترفيع . دهد تاييد قرار مي
مورد توجه چنداني قرار نگرفته است كه اين امـر بـا توجـه بـه ماهيـت       »كتابخانه
ويـژه در   اي، بـه  وهش و متغير بودن مراجعه كنندگان و كاربران كتابخانهمحيط پژ
 كاوليـا كـه   گونه همانبنابراين . اي است هاي دانشگاهي نيازمند توجه ويژه كتابخانه

كننـد   يمـ نيـز مطـرح    )1994( 21يكواكلو  )2006( اسپالدينگ و وانگو  )2004(
اي اسـتفاده كننـدگان در ايـن    ي بازاريابي موجود نيازهها براساس شيوهالزم است 

نهايـت اينكـه در زمينـه    . زمينه شناسايي شده و راهكارهاي الزم به اجرا در بيايـد 
رضايت  »منبع تأمينتهيه كپي و «ي جانبي مربوط به ها قيمت و هزينه بحث هزينه

با توجه . اند بخش نيست و جامعه مورد پرسش در اين زمينه اظهار نارضايتي كرده
بيشتر و اسـتفاده  دارند با بررسي  انتظار ها آنهريه توسط دانشجويان به پرداخت ش

و  واردچنانكـه   مهـ  .به نحو بهتري رفع شود ها آني بازاريابي نيازهاي ها شيوهاز 
 هـا  كتابخانهي خاص ها كنند در صورت دريافت هزينه يمبيان  )2007( شهمكاران
در راستاي جذب مخاطـب از   را يخاص هاي موقعيتنگاشتن بازاريابي، ا با ناديده

كلـي   بعـد همچنين بر اساس آزمون فرضيه پژوهش به غير از  .دست خواهند داد
مكان، تنوع خدمات و ترفيع با ميزان خـدمات   شامل دابعاساير در قيمت و هزينه 
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اطالعاتي ارائه شده در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران رابطـه  
تـوان   يمـ ي پـژوهش حاضـر   هـا  همچنـين براسـاس يافتـه   . يافت شـد ري اد يمعن

قابـل   تـأثير تواند  يمپيشنهادات اجرايي را نيز مدنظر قرار داد كه در صورت اجرا 
ي مشـابه  هـا  ي مورد مطالعه و ساير كتابخانـه ها كتابخانه درا در عملكر اي همالحظ

  .داشته باشد
 سيپـرد  يفضارس در در دست يمكان ايو  مركزدر  ديبا يدانشگاه يها كتابخانه.1

راحـت  براي دسترسي امكانات الزم  بايد صورتغير اين بنا شوند در  يدانشگاه
 جملـه از  يارتبـاط  يهـا  كانـال  ريساتوان از  يمهمچنين در اين رابطه  .فراهم آيد
   .بهره برد نيز ي جديدها فناوري

 يچگـونگ و  شـود  ينيب شيپ كتابخانهبه  يدسترسسهولت  يبراراهنما  يتابلوها.2
 .شده و آموزش داده شود يرسان اطالع زين ها آناستفاده از 

 يتخصص يا تهيكم يدانشگاه يها كتابخانهمنابع  هيته يبرا شود يم شنهاديپ.3
 نيتأمنسبت به  دانشكدهو  يآموزشهر گروه  يازهاينشود، تا براساس  ليتشك

  . اقدام شود ازينمنابع مورد 
توجـه  ) ينـابود ولـد، رشـد، بلـوغ و    ت(به چرخه رشد محصـول   ها كتابخانهدر .4
  .منابع مورد توجه قرار گيرد نيتأمهاي  و در سياست شود يشتريب

 وسـته يپ يهمگـان  هـاي  مانند اسـتفاده از فهرسـت   يفناور امكاناتبا استفاده از .5
و  هشـد  كسـب الزم  يآگاه ها كتابخانه ريسا، نسبت به منابع موجود در ها كتابخانه

  .رديگمورد استفاده قرار  كتابخانهمراجعان  يتاطالعا يازهاين نيتأمدر 
مـورد   يدانشـگاه  يهـا  كتابخانـه و رسانه در  شكلاز نظر  ياطالعاتتنوع منابع .6

  .رديگقرار  يشتريبه توج
استفاده بر اساس تعـداد اعضـا،    زانيمانجام شده در مقابل  يها نهيهزالزم است .7

  .مورد سنجش قرار گيردمراجعان 



  1389، بهار 51رساني دانشگاهي، شماره  كتابداري و اطالع تحقيقات   _____________________   108

 

است  ممكن كه ييها استفاده هيكل كهمعنا  نيابه  يآت يها استفاده زانيم يبررس .8
 يابيـ ارز هـا  سـال  ايـ جامعه شود، در طول سال  ديعا كتابخانه امكاناتاز منابع و 

  .گردد سهيمقا به لحاظ هزينه منفعت زانيم نياانجام شده با  يها نهيهزشود و 
 عملكـرد بـر   توانـد  يمـ  ها آنارتباط با  كه ييها سازماناز  يفهرست ديبا كتابخانه.9

  .كند هيتهمثبت داشته باشد  ريتأث كتابخانه
، يكاراز انجام هر  شيپاست  يضرور زين كتابخانه يمعرفو  غاتيتبلدر بعد .10

. حاصل نمود نانياطم غاتيتبلانجام  يبراو بودجه الزم  ها نهيهز نيتأمابتدا از 
ترفيعي و مختلف  يها بخشرا به  افتهي صيتخصو بودجه  يمالسپس منابع 

  .كرد ميتقس يغاتيتبل
شناسايي راحت توسط مراجعين به منظور  كتابخانه كاركنان كه شود يم هيتوص.11

  .آن نوشته شود يرور يك نيز بر را تهيه كنند و مسئوليت ه اي هي ويژها كارت
ي مركزي خبرنامه ها كتابخانه ژهيبه وبزرگ  يها كتابخانهبهتر است .12

  .انتشار دهند اپي و الكترونيكيدر نسخه چو  تهيه مخصوصي را
 

 يآت هاي پژوهشپيشنهاد براي 
ي پژوهش حاضر و مطالعه صورت گرفته در داخل و ها با توجه به يافته      

انجام . ي آتي ارائه دادها پيشنهاداتي براي اجرا در پژوهش توان ميخارج از كشور 
هاي بدست  مل يافتهيك از اين پيشنهادها راه گشاي ارائه خدمات بهتر و مك ره

در ادامه اين پيشنهادها مورد . ي صورت گرفته خواهد بودها آمده در پژوهش
  :گيرند مياشاره قرار 

 زانيمر ب...) و يتخصصو  يدانشگاه( ها كتابخانه يدسترس مكانمطالعه نقش   
  .ها آن استفاده از

 رب...)  يتخصصو  يدانشگاه( ها كتابخانهخدمات  ايمطالعه نقش محصول   
 .استفاده از آن زانيم
 .ها كتابخانهدر انواع  يساز مجموعه يالگوها تيوضع يبررس  
 .ها كتابخانهچرخه محصول در انواع  تيرعا يچگونگ يبررس  
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 .ها كتابخانهدر  يسودمند - نهيهز يبررس  
 .ها كتابخانهدر  يعموماستفاده از روابط  يچگونگنقش و  يبررس  
 .ها كتابخانهدر  غاتيتبلانجام  يچگونگنقش و  يبررس  
جذب مخاطبان در  و يجيترو يها برنامهاستفاده از  يچگونگنقش و  يبررس  

 .ها كتابخانه
و  يدانشگاه يها كتابخانهگذار بر استفاده از  ريتأثنقش و عوامل  يبررس  

  .يتخصص
مختلف  يها كتابخانهدر  يابيبازار يها تيفعالانجام  انيم يا سهيمقا يبررس  

 .رگيكديبا  يدانشگاه
و  رانيا يها كتابخانهدر  يابيبازار يها تيفعالانجام  انيم يا سهيمقا يبررس  
 .كشورها ريسا
 شرفتيپدر  فاليامانند  يالملل نيبو مؤسسات  ها و نقش سازمان ريتأث يبررس  

 .جهان يكشورهادر  يابيبازار يها تيفعال
 

  ها نوشت پي
 
1 .Shister 

2 .M.Kawulya 

3 .Kanaujia 

4 .Spalding & Wang 

5 .Kim &Park 

6 .Kotler 

7 .Kohler 

8 .Cox 

9 .Do Amaral 

10 .Ward & et al. 

11 .Colorado 

12 .Rice 

13 .Purdue 

14 .Hood 

15 .Sophia Kan 

16 .Samual Swett Green 

17 .Improved personal relations between librarians and readers 
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، علوم ياسيسو فلسفه، حقوق و علوم  اتياله، اتيادبو اقتصاد، زبان و  تيريمد: ها عبارتنداز اسامي دانشكده 18.
، ييايدر، علوم و فنون يدامپزشك، يانرژو  ستيز طيمح، هيپا، علوم يعيطبمنابع و  يكشاورز، ياجتماعو  يانسان
  و هوافضا كيمكان يمهندسنفت،  يمهندس، يمعمار، هنر و يپزشك يمهندسمواد،  يمهندس، يمهندسو  يفن

  . باشد يم 1389آمار ارائه شده مربوط به پايان مرداد ماه  19.
يانگين نظري استفاده شده است و براي هر بعد تعداد سواالت ضربدر پنج ها دراين پژوهش از م تعيين ميانگين ٢٠

مي  25مثال بعد مكان با توجه به اينكه داراي پنج سوال است اگر ضربدر پنج بشود مساوي . شد) طيف ليكرت(
ه مي در نظر گرفت 1-5بنابراين در ميانگين نظري هر سوال ميانگين مضربي از سواالت است و يا هر سوال . شود

در نظر گرفته مي شود و ميانگين عددي بين صفر تا بي نهايت را شامل + 55شود و يا اينكه ميانگيني از صفر تا 
   .مي شود

  
21. Coakley 

 منابع 

ها و مراكز  بازارايابي خدمات و محصوالت اطالعاتي در كتابخانه). 1387(اشرفي ريزي، حسن 
 . 52-41، )تابستان(، 74، فصلنامه كتاب. اطالع رساني

هاي  اجرايي شدن اصول بازاريابي در كتابخانه امكان سنجي). 1387(بصيريان جهرمي، رضا 
پايان . ها شهر تهران از ديد سرپرستان اين كتابخانه هاي دولتي اي دانشگاه مركزي و دانشكده

وم دانشكده روانشناسي و عل دانشگاه تهران، كتابداري و اطالع رسانينامه كارشناسي ارشد 
  .تربيتي

 پايان نامههاي عمومي شهر مشهد،  بررسي وضعيت كتابخانه). 1374(تدين ترشيزي، مهدي 
  .دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتيرساني  كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع

، )2( 9، 1378. پيام كتابخانه. ها بازاريابي و روابط عمومي در كتابخانه). 1378(حريري، نجال 
10- 17.  

از  هاي بازاريابي و استفاده ميان به كارگيري شيوهرابطه مطالعه ). 1386(شاپوري، سودابه 
كتابداري و اطالع پايان نامه دكتري . هاي عمومي كشور و ارائه راهكارهاي مناسب كتابخانه
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات رساني

هاي مناطق  رساني در كتابخانه توسعه خدمات اطالع طرح). 1386(عظيمي خبازان، فرنوش 
كتابداري  پايان نامه دكتري. گانه دانشگاه آزاد اسالمي با رويكردي به فناوري اطالعات يازده

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات و اطالع رساني
. ها ت كتابخانهبررسي كاربرد اصول بازاريابي محصوالت و خدما). 1385(عليزاده، حميد 

  . 8- 1، )9( 4، فصلنامه كتابداري و اطالع رساني
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  .جان زاده: تهران. الملل بازاريابي بين). 1375(روئل؛ رحيمي موخر، سعيد  ،كاهلر

  .ثامن الحجج: تهران. مديريت بازاريابي و بازار). 1386(مسرور، غالمعلي 
، اطالع شناسي. راكز اطالع رسانيبازارايابي خدمات اطالعاتي در م). 1386(نوروزي، يعقوب 

  ..88-70، )بهار و تابستان) (4و  3( 4
نگرشي (تحقيقات بازاريابي ). 1377(ونوس، داور؛ ابراهيمي، عبدالحميد؛ روستا، احمد 

  .)سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: تهران ).كاربردي
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