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چکیده
هدف :هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در بازاریابی بهینه خدمات مرکز
منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری بوده است.
روش :روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ،توصیفی -پیمایشی بوده؛ جامعه آماری پژوهش عبارت
بودند از تمامی کاربران مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ( 51851نفر) که به روش نمونهگیری
تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  083نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده
اند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل  15گویه بوده است .برای
تجزیه و تحلیل دادهها برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی بهینه خدمات از آزمون تحلیل
عاملی با کمک نرم افزار  SPSSویرایش  55استفاده شده است.
یافتهها :با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل عاملی و نمرات بدست آمده 9 ،عامل موثر بر بازاریابی بهینه
خدمات مرکز منطقه اطالعرسانی علوم و فناوری شناسایی شد .عوامل شناسایی شده به ترتیب عبارت بودند
از :ترفیع ،محصول ،شواهد فیزیکی ،ارتباطات ،قیمت ،زیرساخت ها ،دسترسی ،اشخاص و مکان.
اصالت اثر :با توجه به اهمیت بازاریابی خدمات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و از آنجایی که
تاکنون پژوهش خاصی در زمینه بازاریابی خدمات مرکز منطقهای علوم و فناوری صورت نگرفته ،پژوهش
حاضر از نوآوری الزم برخوردار می باشد و می تواند راهکارهایی برای مرکز مورد بررسی و مراکز مشابه
ارائه نماید.
واژه های کلیدی :بازاریابی ،بازاریابی بهینه خدمات ،مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری

_______________________________________________________________
 1دبیر انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران -شاخه فارس moghaddas1354@gmail.com
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مقدمه
بازاریابی و مدیریت بازار ،یکی از شاخههای مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلیاش
شناخت نیاز و خواستههای انسانی و رفع آنها از طریق فرایند مبادله منابع میباشد .چرا که جوامع
امروزی بیش از هر زمان دیگری از یک طرف ،با نیازها و به ویژه با خواستههای روزافزون انسانها
روبروست و از طرف دیگر ،با کمبود منابع مواجه بوده و مدیران باید با منابع محدود موجود،
جوابگوی خواسته های نامحدود افراد باشند .اینجاست که دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد
میشتابد و با مجموعهای از مهارتها و دانستهها سعی در استفاده بهینه از منابع محدود دارد و
بازاریابی نیز به تشخیص نیاز برای برطرف کردن آن به وسیله تبادل منابع همت میگمارد (ونوس و
خانی جزنی .)5081 ،به اعتقاد ویلسون و گیلیگان )5999( 5بازاریابی عبارت است از فرآیند
برنامهریزی و اجرای ایده اولیه ،قیمتگذاری ،ترفیع و توزیع ایدهها ،محصوالت و خدمات برای
ایجاد مبادالتی که اهداف فردی و سازمانی را تحقق بخشند (گانگافول و بوالکی .)5339 ،5در
واقع با استفاده از بازاریابی و تکنیکهای آن سازمانها ،شرکتها و موسسات میتوانند خدمات و
محصوالت خود را به مشتریان به شکلی بهینه عرضه نموده و ضمن جلب رضایت مشتریان ،در
آنها وفاداری به برند خود را نیز ایجاد نمایند.
امروزه و در عصر تکنولوژیهای نوظهور کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی میتوانند خدمات
متنوعی را به جامعه ارائه نمایند .از سوی دیگر به اعتقاد گاروفالو ،زافریو ،سیاتری و باالپانیدو

0

( ،)5350دسترسی آزاد به اطالعات از طریق موتورهای جستجوی آنالین مانند گوگل و یاهو که
رابط ساده و کاربرپسندی ارائه میدهند ،چالشهای جدیدی را برای تأمینکنندگان و ارائه
دهندگان خدمات ،به ویژه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به وجود آورده است .به همین دلیل
ارتباط با کاربران به ویژه از طریق بازاریابی از اهمیت ویژهای برای این کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی برخوردار است .در واقع مراکز اطالعرسانی و کتابخانهها می توانند با استفاده از
ابزارهای تکنولوژیکی ارتباطات خود را با کاربران بیشتر نموده و خدمات خود را از این مجراهای
متنوع به آنها معرفی نمایند ،در غیر اینصورت قافله را به رقبای جدید خواهند باخت.
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در واقع مخاطبان بالقوه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،اغلب فاقد اطالعات کافی در مورد
مجموعه خدمات و امکاناتی هستند که این مراکز میتواند برایشان فراهم سازند ،از این رو
بازاریابی عنصری است که می تواند موجب افزایش استفاده از مجموعه خدمات و برنامهها یا
امکانات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی شود .در همین راستا ،مراکز اطالعرسانی و کتابخانهها از
طریق بخشهایی از بازاریابی که به ترفیع و تشویق مراجعان میپردازند و شامل روابط عمومی و
تبلیغات و معرفی مجموعه و خدمات است ،می توانند به استفاده کنندگان نشان دهند که مراکز
اطالعرسانی و کتابخانهها پدیدههای مطلوبی هستند که نمیتوانند بدون آنها سرکنند (تاووت،5
5995؛ نقل در :تفرشی و صدیق.)5095 ،
در پژوهش های مختلفی در ایران و دیگر کشورها به بازاریابی و استفاده از تکنیکهای
مختلف آن برای جذب مخاطب کتابخانهها پرداخته شده است .برای نمونه قربان نژاد یاملیق
( )5089در پایان نامه کارشناسیارشد خود به این نتیجه دست یافت که مدیران کتابخانهها و
کتابداران دیدگاه مثبتی نسبت به استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی در بهرهگیری و استفاده بیشتر
مراجعان از خدمات کتابخانهها داشته و کاربرد این تاکتیکهای بازاریابی را در جذب مخاطب
موثر دانست .نتایج پژوهش جمالالدین ،عبدالکدیر ،هاشم ،احمد و منصور )5351( 5با مطالعه بر
روی کاربران کتابخانه های عمومی بیانگر آن بوده که عناصر آمیخته بازاریابی و کاربرد آن از
سوی کتابخانههای عمومی تأثیر مثبتی بر استفاده کاربران از خدمات کتابخانه و در نهایت
رضایتشان از این خدمات دارد .از سوی دیگر نگرش کتابداران به عنوان عوامل اجرایی بازاریابی
نسبت به استفاده از بازاریابی اهمیت ویژه ای دارد .شونتز ،پارکر 0و پارکر ( )5332با بررسی
بازاریابی درکتابخانهها به این نتیجه دست یافتند که نگرش کتابداران به کاربرد اصول آن در
کتابخانه مثبت بوده و بازاریابی و کاربرد اصول آن در جذب مخاطب موثر است .بنابراین ارتباط
کتابخانه با کاربران از طریق عناصر مختلف بازاریابی و استفاده از ارتباطات بازاریابی می تواند
نقش مهمی در جذب مخاطبان داشته باشد .همچنین نتایج پژوهشهای مختلف از جمله شعبانی،
عمادی ،محمدی استانی و سلیمانی ( )5095بیانگر آن بوده که در مراکز اطالعرسانی و کتابخانهها
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در ایران اصول بازاریابی مورد توجه کافی نبوده و در وضعیت متوسط و تا حدودی باالتر از
متوسط قرار داشته است.
براساس یافتههای پژوهش پریرخ و ارسطوپور ( )5095از بین افراد استفادهکننده از خدمات
مرکز منطقه ای حدود نیمی از این افراد با مرکز و خدمات آن آشنایی داشتهاند که از این میان تنها
 51/9درصد میزان آشنایی خود با خدمات مرکز را در حد خیلی زیاد ارزیابی نمودهاند .نتایج این
پژوهش و همچنین مشاهدات پژوهشگر در طول چهار سال فعالیت در مرکز منطقهای و همچنین
گزارشهای واحد اطالعرسانی این مرکز در میزان استفاده از پایگاههای مختلف مرکز ،همگی
نشان دهنده عدم آشنایی کافی جامعه با خدمات این مرکز مهم در زمینه اطالعرسانی است .این
مسئله یعنی عدم آشنایی کافی جامعه با خدمات مرکز منطقهای ذهن پژوهشگر را به خود مشغول
نموده و مسئله پژوهش را ایجاد نموده که علیرغم تولید و ارائه اطالعات مفید وکارآمد توسط
مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ،آحاد جامعه و حتی پژوهشگران و دانشجویان از این
خدمات و تواناییها بیاطالع بوده ،یا اطالع کافی نداشته و از آنها استفاده بهینه نمیکنند .به نظر
میرسد یکی از راه های برون رفت از این مشکل و در نهایت ارائه خدمات به شکل بهینه به جامعه
استفادهکننده ،بهرهگیری از فنون بازاریابی باشد که مسئله اصلی پژوهش حاضر میباشد .البته
ضرورت این امر در برنامه راهبردی مرکز منطقهای نیز آمده و یکی از اولویتهای پژوهشی مرکز
قرار گرفته است .لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر در بازاریابی بهینه خدمات مرکز
منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری و طراحی و تدوین برنامه بازاریابی مرکز می باشد .نتایج و
یافتههای پژوهش حاضر میتواند برای مدیران و تصمیمگیران مراکز اطالعرسانی و کتابخانهها به
ویژه مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری جهت اتخاذ تصمیماتی در راستای بازاریابی بهینه
محصوالت و خدمات مفید بوده و رهنمودهای سازندهای برای آنها به همراه داشته باشد .در واقع
مدیران و تصمیمگیران مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری که براساس موارد گفته شده
کمتر در جامعه شناخته شدهاند ،میتوانند با استفاده از یافتههای پژوهش حاضر و بهکارگیری
عوامل شناسایی شده در پژوهش ،وضعیت بازاریابی خدمات خود را بهبود بخشیده و خود را بیشتر

به جامعه استفاده کننده بالقوه معرفی نمایند .به عبارت دیگر پژوهش حاضر با شناسایی و اولویت-

بندی عوامل موثر در بازاریابی بهینه خدمات مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ،میتواند
خطمشی پیشروی مدیران و تصمیمگیران این مرکز را در زمینه بازاریابی با نشاندادن این عوامل
مشخص نموده و آنها را در تصمیمگیری و برنامهریزی برای ارائه بهینه خدماتشان کمک نماید.
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مروری کوتاه بر پژوهشهای پیشین

بازاریابی یکی از جنبههایی است که در علم مدیریت و بازرگانی از اهمیت ویژه_ای

برخوردار بوده و پژوهشهای زیادی نیز در زمینه بازاریابی محصوالت شرکتهای تجاری و
بانکها انجام گرفته است ،اما از آنجایی که کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی سازمانهایی
غیرانتفاعی بوده و به مسائل مالی در آن ها کمتر توجه میشود؛ شمار پژوهشها در زمینه بازاریابی
خدمات آنها نیز نسبت به شرکتها و موسسات تجاری اندک میباشد .پژوهشهایی نیز که انجام
گرفته بیشتر مربوط به کتابخانههای دانشگاهی و تا اندازهای کتابخانههای عمومی بوده است؛ اما
پژوهشی که به صورت ویژه به مراکز اطالعرسانی همچون مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و
فناوری ،ایرانداک و غیره بپردازد به طور خاص یافت نشد .در زیر تعدادی از پژوهشهای مرتبط
با بازاریابی خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به اختصار آمده است.
تحلیل سوات یکی از روشها و مدلهای مهم در امر بازاریابی میباشد که موضوع پژوهش
اسمعیلیگیوی ،نقشینه و سهلی ( )5091قرار گرفته است .آنها در پژوهش خود به تحلیل سوات و
موقعیت یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی پرداختهاند .یافتههای پژوهش آنها
نشان داد که کتابخانه ملی ایران در مقوله قیمت ،در موقعیت رقابتی و در مقوله مکان در موقعیت

تهاجمی قرار داد .همچنین مهمترین راهبردهای ارائه شده براساس یافتههای پژوهش عبارت بوده-
اند از :ارتقای ظرفیتهای درآمدی کتابخانه ،افزایش قابلیتهای تجاری سازی تولیدات کتابخانه،
مناسبسازی برنامه ریزیهای مالی و بودجهای ،ترسیم درست قوانین حق مولف ،تقویت محتوای
برخط ،تقویت نظام اطالعرسانی ،ارتقای خدمات و کانالهای تعاملی ،غنی کردن فضای اطراف
کتابخانه از مراکز علمی ،تقویت چهره پژوهشی ،ارائه همکاریهای اطالعاتی و خدماتی برخط،
تقویت قابلیتهای فضاسازی و اتخاذ تدابیر امنیتی در اطراف کتابخانه.
یافتههای پژوهش شعبانی ،عمادی ،محمدی استانی و سلیمانی ( )5095با عنوان "بررسی

وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانههای دانشگاهی شهر اصفهان براساس مدل  ،"7Pنشان داد که
میانگین مولفههای فرآیند بازاریابی براساس مدل مورد بررسی در کتابخانههای دانشگاهی شهر
اصفهان بیشتر از سطح متوسط است و مولفه "قیمت" بهترین وضعیت را نسبت به سایر مولفهها

دارد .همچنین مولفههای فرآیند ،شواهد فیزیکی ،محصول ،کارکنان ،مکان و ترویج در مکان های
بعدی قرار داشتهاند.
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کتابخانههای دانشگاهی از کتابخانههای مهم در توسعه علم و دانش محسوب میشوند و
بررسی جنبههای مختلف بازاریابی در آنها می تواند به شناسایی راهکارهای رواج فرهنگ علم و
پژوهش کمک نماید ،در این راستا فرخاری ( )5095به بررسی کاربرد آمیختههای بازاریابی در
کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی زابل پرداخته است .جامعه آماری پژوهش  52کتابخانه
دانشگاهی شهر زابل بودهاند که به صورت سرشماری تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.
نتایج بیانگر آن بوده که کتابخانه دانشگاه زابل نسبت به دیگر کتابخانههای مورد بررسی از
وضعیت بهتری در زمینه بازاریابی برخوردار بوده است .همچنین با توجه به میانگین به دست آمده
حتی کتابخانههایی که باالترین رتبه را به دست آوردهاند در حد متوسط قرار داشته و خدمات ارائه
شده در این زمینه در حد مطلوب نبوده و نیاز به برنامهریزی و کار بیشتر دارد.
با توجه به اهمیت روزافزون موضوع بازاریابی در افزایش میزان استفاده و در نهایت بهرهوری
بیشتر کتابخانهها ،نورزوی و عربلو ( )5089در پژوهشی به بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه
خدمات اطالعاتی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران پرداختهاند.
یافتههای پژوهش آن ها نشان داد که از میان ابعاد چهارگانه مورد بررسی به ترتیب بعد تنوع
خدمات و حجم منابع اطالعاتی ،موقعیت مکانی ،به کارگیری برنامههای ترویجی و قیمت (هزینه)
دارای رتبه اول تا چهارم بودهاند .همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که از میان چهار بعد
مورد بررسی تنها بین بعد قیمت (هزینه) با خدمات ارائه شده رابطه معناداری وجود نداشته و در
سایر ابعاد رابطه موجود معنادار و مثبت بوده است.
با در نظر گرفتن نقش مهم بازاریابی در ارائه بهینه خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به

ویژه کتابخانههای دانشگاهی آدگوک )5351( 5در پژوهشی به بررسی بازاریابی خدمات اطالع-
رسانی در کتابخانه دانشگاهی نیجریه پرداخته است .نتایج نشان داد که با توجه به اهمیت بازاریابی
در این نوع از کتابخانهها برای شناساندن و ارائه خدمات به جامعه استفادهکننده کتابداران باید
توجه بیشتری به این مسئله داشته و بر روی تبلیغات ،برگزاری نمایشگاهها و فعالیتهای روابط
عمومی و ارتباطات مداوم با استفادهکنندگان تأکید ویژه و سرمایهگذاری بهینه داشته باشند.
جستین و پارامسواری )5350( 5در مقاله به بازاریابی محصوالت و خدمات اطالعرسانی در
_______________________________________________________________
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2
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کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در هند پرداخته و در نهایت بیان میدارند که با توجه به افزایش
نقش اطالعات در جامعه برنامه ریزی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی جهت مجموعهسازی،
سازماندهی و اشاعه اطالعات باید در راستای برطرف نمودن نیازهای اساسی جامعه و جلب
رضایت آنها باشد ،تا مفهوم نوین بازاریابی خدمات برای آنها فراهم گردد .مراکز اطالعرسانی و
کتابخانهها باید تالش نمایند با ارائه خدمات بهینه و معرفی این خدمات از راههای مختلف به جامعه
تصویر خود را در ذهن آنها بهبود بخشیده و استفادهکنندگانی وفادار بسازند.
در پژوهش کومار )5355( 5که با تحلیل سوات بازاریابی کتابخانههای دانشگاهی ایالت
کراالی هند را مورد بررسی قرار داده ،موقعیت جغرافیایی کتابخانه ،کارکنان با تجربه و واجد

شرایط ،مجموعههای خاص و امکانات فناوری اطالعات از قوتها؛ کمبود کارکنان ،سرمایه-
گذاری ناکافی برای کتابخانه ،مشکل فضا ،نبود کتابدار دانشگاهی از نقاط ضعف؛ برنامه علمی،

منابع جدید بودجه ،همکاری و کنسرسیوم در مجموعهسازی و فناوری از فرصتها و ارائه-
دهندگان متناوب اطالعات و نرخ تغییرات در حوزه اطالعات و فناوری اطالعات از تهدیدهای
مهم مورد شناسایی قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش هازیدا و ادزان )5355( 5در زمینه راهبردهای بازاریابی و تبلیغاتی مورد
استفاده در کتابخانه دانشگاه ماالیا با استفاده از تحلیل سوات نشان داد که این کتابخانه برای همگام
شدن با جهان ،فناوریهای نوینی مانند وب  5و سامانه پیام کوتا را مدنظر قرار داده ،رسانههای
اجتماعی مانند فیسبوک ،توییتر و دیگر شبکههای اجتماعی ،برنامههایی کاربردی هستند که نسل
فعلی برای تعامل استفاده میکنند.
اسپالدینگ و وانگ )5331( 0در بررسی چالشها و فرصتهای بازاریابی کتابخانههای
دانشگاهی در ایاالت متحده آمریکا بیان داشتند که کتابخانهها میتوانند با استفاده از تالشهای
خود حمایت بیشتری جذب کنند و کاربران کتابخانهها به موفقیت بیشتری در استفاده از خدمات
دسترسی به آنها برای رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی خود برسند.
نتایج بررسی پیشنهها نشان میدهد که کتابخانهها میتوانند با استفاده از تاکتیکهای بازاریابی
مخاطبان و کاربران بالقوه را به کاربران بالفعل تبدیل کرده و آنها را به استفاده از کتابخانه و
_______________________________________________________________
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خدمات ارزنده آن ترغیب نمایند .یکی از مسائل مهم در این زمینه نگرش مثبت کتابداران و
مدیران کتابخانه ها به استفاده از بازاریابی در جذب مخاطب است ،ولی با توجه به بررسی پیشینهها
اقدامی اساسی و خاص در این زمینه از سوی کتابخانهها ،حداقل در بررسیهای انجام گرفته از

سوی پژوهشگر مشاهده نشد .همچنین بررسی پیشینهها نشان داد که کتابخانهها و مراکز اطالع-
رسانی میتواند از طرق مختلف از جمله ارتقای ظرفیتهای درآمدی کتابخانه ،افزایش قابلیتهای
تجاریسازی تولیدات کتابخانه ،مناسبسازی برنامه ریزیهای مالی و بودجهای ،ترسیم درست
قوانین حق مولف ،تقویت محتوای برخط ،تقویت نظام اطالعرسانی ،ارتقای خدمات و کانالهای

تعاملی ،غنی کردن فضای اطراف کتابخانه از مراکز علمی ،تقویت چهره پژوهشی ،ارائه همکاری-

های اطالعاتی و خدماتی برخط ،تقویت قابلیتهای فضاسازی و اتخاذ تدابیر امنیتی در اطراف

کتابخانه ،تبلیغات ،برگزاری نمایشگاهها ،فعالیتهای روابط عمومی و ارتباطات مداوم با استفاده-
کنندگان بهکارگیری کارکنان با تجربه و واجد شرایط ،فراهم کردن مجموعههای خاص و

امکانات فناوری اطالعات مناسب در ارائه خدمات و همچنین ارائه خدمات با قیمت مناسب ،گام-

هایی اساسی در بازاریابی خدمات خود بردارند.
با توجه به بررسی متون و پیشینهها و همچنین مبانی نظری ،پژوهش حاضر با طرح دو سئوال
زیر انجام گرفته است:
.5

عوامل موثر بر بازاریابی بهینه خدمات مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و

فناوری کدامند؟
.5

اولویت بندی این عوامل به چه ترتیبی است؟

روش پژوهش
روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ،توصیفی -پیمایشی از نوع کاربردی است .ابزار

گردآوری اطالعات پژوهش بررسی متون ،مصاحبه ،بررسی وب سایت مرکز منطقهای اطالع-
رسانی علوم و فناوری و مشاهدات شخصی پژوهشگر بوده است .در این مرحله از روش تحلیل
محتوا به منظور استخراج مولفههای کلیدی پژوهش و تنظیم سئوالهای پرسشنامه استفاده شد .بدین

شکل که در مرحله اول از طریق مصاحبه با اعضای هئیت علمی و مدیران مرکز منطقهای اطالع-

رسانی علوم و فناوری ،همچنین مصاحبه با یک متخصص بازاریابی و همچنین مشاهدات خود
پژوهشگر و بررسی متون بازاریابی؛ عوامل و مولفهها استخراج شده و در نهایت پرسشنامه اولیه
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پژوهش تنظیم گردید .پس از تنظیم پرسشنامه اولیه ،پرسشنامه مذکور جهت سنجش روایی در
اختیار مدیران و اعضای هیئت علمی مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و اساتید بازاریابی
قرار گرفت و براساس نظر این افراد ،پرسشنامهای دیگر طراحی گردید .در مرحله بعد پرسشنامه

تهیه شده برای سنجش پایایی بین  13نفر از مراجعان به مرکز توزیع شده و از طریق آزمون آلفای-

کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی شامل  15سئوال
طراحی گردید که با آلفای کرونباخ  3/80مورد تأیید قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر
عبارتند از تمامی کاربران مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ( 51851نفر) که به روش
نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  083نفر از آنها با توجه
به لیست تهیه شده از اداره فناوری اطالعات مرکز منطقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند و
پرسشنامه پژوهش از طریق پست الکترونیک برای آنها جهت پاسخگویی ارسال گردید .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است.
در بخش آمار استنباطی نیز برای شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر بازاریابی بهینه خدمات مرکز
منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری از آزمون تحلیل عاملی با کمک نرم افزار  SPSSویرایش 55
استفاده گردید.
تحلیل یافتهها و ارائه نتایج
نتایج تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان نشان داد که بیش از نیمی از
پاسخگویان یعنی  15/81درصد مرد و بقیه زن بودهاند 22/30 .درصد پاسخگویان سنی بین  05تا
 23سال 01/59 ،درصد بین  53تا  03سال و  59/58درصد نیز سنی باالی  23سال داشتهاند18/58 .
درصد از افراد مورد بررسی دارای مدرک فوقلیسانس 55/08 ،درصد دارای مدرک لیسانس،
 55/51درصد دارای مدرک دکترا و تنها  8/58درصد دارای مدرک دیپلم بودهاند.
پس از تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش ،برای استخراج عوامل؛ پرسشنامهها در اختیار
کاربران مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری قرار گرفت .پس از جمعآوری دادهها و ورود
اطالعات به نرمافزار  SPSSبرای تعیین عوامل بازاریابی بهینه خدمات ،ابتدا مقدار شاخص ، KMO
مقدار آماره آزمون بارتلت ،درجه آزادی و ضریب معناداری آزمون محاسبه گردید که گزارش
آن در جدول  5آمده است.
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جدول  .7شاخصهای معناداری دادهها
شاخص

اندازهKMO

مجذور کای آزمون بارتلت

ها
معناداری

درجه

سطح معناداری

آزادی
3/805

55510/595

5191

3/3335

همانگونه که دادههای مندرج در جدول  5نشان میدهد ،با توجه به اینکه مقدار شاخص
 KMOبه یک نزدیک می باشد؛ همچنین با توجه به مقدار آماره بارتلت و مقدار ضریب معناداری
که از  3/31کوچک تر است ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب بوده و تعداد
نمونه انتخاب شده برای تحلیل عاملی کافی میباشد.
نمودار صخرهای زیر نشان می دهد که  55عامل به عنوان مالک عوامل دخیل در بازاریابی
بهینه خدمات میتواند انتخاب شود.

نمودار  7نمودار صخره ای جهت شناسايی تعداد عوامل
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با توجه به مناسب بودن استفاده از روش تحلیل عاملی بر مبنای مقدار شاخص  KMOو

مقدار آماره آزمون بارتلت ،در مرحله بعد به تبیین کلی واریانس پرداخته میشود که در جدول -2
 1این مسئله گزارش شده است.
جدول  5مقدار ارزش های ويژه اولیه و ارزشهای بعد از چرخش
ارزشهای ویژه اولیه

ردی
ف

مجموع مجذورات بعد از چرخش

عوامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی واریانس

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی واریانس

1

ترفیع

51/155

22/920

22/920

9/113

51/512

51/512

4

محصول

0/115

1/252

15/015

5/013

55/892

59/128

9

شواهد فیزیکی

5/529

0/553

11/505

2/119

5/999

05/125

2

ارتباطات

5/512

0/391

18/500

0/980

1/988

22/101

5

قیمت

5/555

0/355

15/522

0/552

1/151

15/515

6

زیرساختها

5/155

5/858

12/350

0/253

1

15/515

1

دسترسی

5/259

5/293

11/115

5/818

1/352

15/511

8

اشخاص

5/515

5/550

18/581

5/595

0/822

11/339

3

مکان

5/580

5/351

53/815

5/918

0/215

19/215

چنانچه در جدول  5آمده ،با توجه به اینکه دو عامل شناسایی شده فقط یک متغیر
داشتند تنها  9عامل انتخاب گردید .همانگونه که دادههای مندرج در ستون دوم جدول مقدار ویژه
عوامل استخراجی بدون چرخش نشان میدهد ،تقریباً  21درصد از تغییرپذیری متغیرها در عامل
اول وجود دارد .در ستون سوم جدول ،مقدار ویژه عوامل استخراجی با چرخش نشان میدهد که
تقریباً  19درصد از تغییرپذیری متغیرها در  9عامل اتفاق افتاده است که در آن بین عامل اول یعنی

"ترفیع" با تقریباً  55درصد بیشترین بار عاملی را داشته است؛ و به ترتیب پس از آن عوامل

محصول ،شواهد فیزیکی ،ارتباطات ،قیمت ،زیرساختها ،دسترسی ،اشخاص و مکان قرار گرفته-

اند.
در مرحله بعدی ماتریس چرخیده شده اجزاء برای بدست آوردن بارهای عاملی پس از
چرخش محاسبه گردیده که نتایج در جدول  0منعکس شده است .با توجه به مناسب بودن بارهای
عاملی و عدم حذف سئوالها ،بار  3/033برای تعیین عوامل چرخشی تعیین گردید.

جدول  3ماتريس چرخش يافته عوامل  3گانه
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عوامل
سئوال ها
اتخاذ تدابیری مناسب برای استفاده از فناوریهای روز

1

4

9

2

5

6

1

3/580

شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری

3/583

بهبود فرایند نظارت بر عملکرد مرکز

3/555

ارائه تسهیالت و اتخاذ سیاستهای تشویقی از سوی دولت

3/533

حضور در نمایشگاهها و گردهماییهای مختلف

3/152

به روز نمودن دانش و اطالعات مشتریان از طریق شبکههای اجتماعی

3/111

برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعامل بیشتر با کاربران

3/122

برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت شناسایی اهداف سازمانی

3/109

استفاده از فناوری برتر و روزآمد در ارائه خدمات

3/151

استفاده از سیستم توزیع به عنوان ابزار تبلیغاتی

3/155

تبلیغ خدمات از طریق رسانههای عمومی مانند رادیو و تلویزیون

3/108

توانایی در ایجاد تغییرات در ارائه خدمات

3/151

استفاده از شبکههای اجتماعی برای بازاریابی و معرفی خدمات

3/135

برقراری ارتباط بلندمدت با کاربران شخصی و سازمانی

3/133

تصمیمگیری صحیح با استفاده از اطالعات درست

3/292

تعهد به مسئولیتهای اجتماعی و اخالقی در معرفی و عرضه خدمات

3/290

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی برای کارکنان

3/285

قابل رویت بودن و بازیابی در موتورهای جستجوی عمومی از جمله گوگل

3/255

ارتباط با دانشجویان تحصیالتتکمیلی و اعضای هیئت علمی و معرفی خدمات

3/215

برخورداری از سرعت الزم در انجام فعالیتهای مختلف

3/213

ارتباطات مطلوب با مراجع ذی نفوذ

3/231

به آنها

ارتباط با سردبیران نشریات

3/059

برون سپاری کارها و امور در راستای افزایش کیفیت و کاهش هزینهها

3/035

در نظر گرفتن خواسته و سالیق کاربران در طراحی خدمات

3/551

نوآوری و خالقیت در خدمات و همچنین ارائه آن

3/555

شناخت کامل و مناسب جامعه هدف و نیازهای آن

3/531

روابط عمومی مناسب با کاربران

3/533

توجه به راحتی مشتری و نیاز او در دستهبندی خدمات

3/155

حصول اطمینان از رضایت کاربران در خالل و بعد از فرایند ارائه خدمات

3/150

امکان دسترسی آسان کاربران به تمامی خدمات

3/115

استفاده ازکارکنان آموزش دیده در بخش اطالعرسانی

3/115

پاسخ گویی سریع و به موقع به درخواستهای کاربران

3/285

ارائه خدمات رایگان در ایام خاص از جمله هفته کتاب ،هفته پژوهش و غیره

3/219

استفاده از کانالها و مجراهای مناسب توزیع خدمات

3/211

طراحی وب سایت کاربرپسند براساس نیازهای کاربران

3/213

تنوع در خدمات ارائه شده از سوی مرکز

3/255

ارائه خدمات منحصر به فرد و خاص در مقایسه با رقبا

3/235

503

8

3

شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر در بازاریابی بهینه خدمات
__________________________________________________________________
بهسازی فضای موجود مرکز

3/818

زیباسازی محیط کار در مرکز و همچنین شاخهها

3/805

ایجاد فضاهای آموزشی و فرهنگی از جمله کارگاهها ،سالن همایش و غیره

3/559

تکمیل تجهیزات و امکانات ساختمان مرکز

3/535

مشارکت پذیری کارکنان در تصمیم گیریها

3/258

اهتمام به ایجاد ارتباط مستقیم کتابداران با کاربران

3/510

بازاریابی مستقیم خدمات

3/105

ارتباط با صنعت و سازمانها جهت معرفی خدمات

3/219

پایین آوردن هزینههای تولید در راستای ارائه خدمات ارزان به کاربران

3/193

کمترین قیمت با توجه به سطح نیاز کاربران

3/118

استفاده از جایزه و حمایتهای تشویقی برای کاربران

3/122

اشتراک پایگاههای اطالعاتی معتبر خارجی

3/111

تنوع موضوعی منابع اطالعاتی ارائه شده از سوی مرکز

3/115

تقویت زیرساختهای فناوری

3/151

ارائه خدمات به صورت دسترسی آزاد در تمامی ساعات شبانه روز
ایجاد شرایط مناسب و ایمن برای کاربران

3/520
3/155

به کارگیری زبان بدن در تعامالت و ارتباطات کتابداران با کاربران
پایبندی به اخالق و فرهنگ بازار مبتنی بر آموزههای دینی

3/501
3/155

برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز و خارج از مرکز به صورت رایگان

3/590

ایجاد فضای مناسب برای کاربران حضوری در مرکز

3/231

همانگونه که دادههای مندرج در جدول  0نشان میدهد در  9عامل؛ اصلی به ترتیب  50گویه
در عامل اول (ترفیع) 52 ،گویه در عامل دوم (محصول) 1 ،گویه در عامل سوم (شواهد فیزیکی)،
 0گویه در عامل چهارم (ارتباطات) 0 ،گویه در عامل پنجم (قیمت) 0 ،گویه در عامل ششم
(زیرساخت ها) 5 ،گویه در عامل هفتم (دسترسی) 5 ،گویه در عامل هشتم (اشخاص) و در نهایت
 5گویه نیز در عامل نهم (مکان) بدست آمده است.
بحث و نتیجهگیری

با توجه به اهمیت اطالعات در دنیای معاصر که یکی از نامهای آن ،عصر انفجار اطالعات می-

باشد؛ کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند .در این زمینه مسئلهای
که بسیار اهمیت داشته ولی با توجه به نتایج یافتههای پژوهشهای متعدد کمتر مورد توجه این
مراکز قرار گرفته ،مسئله بازاریابی خدمات است .بدیهی است یکی از اهداف عالیه کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی و از جمله مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری رساندن اطالعات مفید و
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مناسب در کمترین زمان ،با بهترین روش و کمترین هزینه به جامعه استفاده کننده باشد .برای
رسیدن به این هدف یکی از راههای مهم و تأثیرگذار میتواند بازاریابی خدمات و معرفی
توانمندیها و قابلیتهای خود به جامعه مخاطب باشد .در دنیای رقابتی امروز کسب مزیت رقابتی
در مقایسه با رقیبان از اهمیت ویژهای برخوردار است ،به ویژه که وب سایتها و پایگاههای
اطالعاتی متعددی در سطح ملی و بین المللی برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی جامعه به وجود
آمده و پیوسته در حال ارتقاء و پیشرفت هستند؛ این مسئله اهمیت توجه بیشتر به بازاریابی را از
سوی مراکز اطالعرسانی و پایگاههای اطالعاتی برای کسب مزیت رقابتی نشان داده و مدیران
مراکز اطالعرسانی باید به این مسئله توجه ویژهای داشته باشند .با توجه به مسائل مطرح شده و
اهمیت بازاریابی خدمات ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر
بازاریابی بهینه خدمات مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری بوده است.
در راستای هدف اصلی پژوهش یافتههای پژوهش مذکور نشان داد که از بین عوامل مورد
بررسی با توجه به جامعه استفادهکننده مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری مهمترین عامل
"ترفیع" و بهبود خدمات مرکز در مقایسه با مراکز و کتابخانههای مشابه بوده است .در این راستا
یافتههای پژوهش جلیلپور و فرجپهلو ( )5095که در مورد کتابخانههای عمومی خوزستان انجام
شده فعالیتهای تشویقی و ترفیع خدمات را از جمله عوامل مهم در بازاریابی خدمات کتابخانه
نشان داده است؛ اما یافتههای پژوهش شعبانی ،عمادی ،محمدی استانی و سلیمانی ( )5095عامل
ترویج و ترفیع را در رده آخر قرار داده است .در تبیین این یافته پژوهش و گویههای دخیل در آن
می توان اینگونه بیان کرد که اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده از فناوریهای روز ،شناسایی

فرصتهای مناسب سرمایهگذاری از سوی مرکز منطقهای ،بهبود فرایند نظارت بر عملکرد بخش-
های مختلف مرکز به ویژه بخش خدمات اطالعرسانی ،حضور در نمایشگاهها و گردهماییهای
مختلف ،به روز نمودن دانش و اطالعات مشتریان درخصوص خدمات مرکز منطقهای از طریق
شبکههای اجتماعی و رسانههای ارتباط جمعی ،ایجاد راهکارهایی برای تعامل بیشتر با کاربران،
استفاده از فناوری های برتر و روزآمد در ارائه خدمات مثالً استفاده از اپلیکیشنهای تلفن همراه،
توانایی در ایجاد تغییرات و انعطاف پذیری در ارائه خدمات ،توانمندسازی کارکنان در انجام امور
محوله ،ارتباط با دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضای هیئت علمی دانشگاههای مختلف و
معرفی خدمات به آن ها ،ارتباط مناسب و پیوسته با سردبیران نشریات ،برون سپاری کارها و امور
در راستای افزایش کیفیت و کاهش هزینهها ،میتواند نقش مهمی در بهبود فرایند بازاریابی
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خدمات مرکز منطقه ای داشته باشد و توجه به این مسائل و نظایر آن از سوی مدیران و تصمیم-
گیران مرکز منطقهای می تواند تأثیر بسزایی در رویکرد مثبت کاربران به استفاده بیشتر از خدمات
این مرکز در مقایسه با رقبا داشته باشد.
براساس یافته های پژوهش دومین عامل تأثیرگزار در بازاریابی بهینه خدمات مرکز

منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ،عامل "محصول" و توجه به خدمات ارائه شده از سوی
مرکز بوده است .مبانی نظری مدیریت بازاریابی و همچنین یافتههای پژوهشهایی چون جلیلپور و
فرجپهلو ( )5095و شعبانی ،عمادی ،محمدیاستانی و سلیمانی ( )5095نیز همگی در راستای یافته
پژوهش حاضر ،محصول را یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازاریابی خدمات دانستهاند .هر
سازمان ،شرکت و یا موسسهای یک سری کاالها یا خدماتی را با توجه به مأموریتهای خود تولید

میکند که در اینجا از آن ها به عنوان محصول یاد شده است .در این راستا مرکز منطقهای اطالع-
رسانی علوم و فناوری نیز با تولید پایگاههای اطالعاتی و ارائه خدمات اطالعرسانی مختلف
محصوالت خود را در قالب خدماتی متنوع به جامعه ارائه میدهد .براساس یافتههای پژوهش و
تأیید آن در یافتههای پژوهشهای مشابه ،توجه به خواستهها و سالیق کاربران در طراحی خدمات،
نوآوری و خالقیت در ارائه این خدمات ،شناخت کامل و مناسب جامعه هدف و نیازهای آنها،
توجه به راحتی مشتری و نیازهای او در دستهبندی و ارائه خدمات ،حصول اطمینان از رضایت
کاربران در خالل و بعد از فرایند ارائه خدمات ،امکان دسترسی آسان کاربران به تمامی خدمات
ارائه شده ،استفاده از کارکنان آموزش دیده در بخش اطالعرسانی و همچنین روابط عمومی،
پاسخگویی سریع و به موقع به درخواستهای کاربران ،ارائه خدمات رایگان در ایام خاص از
جمله هفته کتاب و هفته پژوهش ،استفاده از کانالها و مجراهای مناسب جهت توزیع خدمات در
بین کاربران ،طراحی وب سایت کاربرپسند براساس نیازهای کاربران ،تنوع خدمات ارائه شده از
سوی مرکز و ارائه خدمات منحصر به فرد و خاص در مقایسه با رقبا؛ از جمله راهکارهایی است
که توجه مدیران مرکز منطقهای به آنها می تواند در بازاریابی خدمات ،تأثیر بسزایی داشته باشد.
عامل بعدی که از سوی کاربران در بازاریابی بهینه خدمات مورد تأکید قرار گرفته
است ،عامل "شواهد فیزیکی" و آن چیزی است که در ظاهر کاربران مشاهده میکنند .این عامل
که در پژوهشهایی از جمله شعبانی ،عمادی ،محمدیاستانی و سلیمانی ( )5095مورد تأکید قرار
گرفته ،می تواند مسائلی چون بهسازی فضای موجود در مرکز ،زیباسازی محیط کار در مرکز و
همچنین شاخههای آن ،ایجاد فضای آموزشی و فرهنگی از جمله کارگاهها و سالن همایش،
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تکمیل تجهیزات و امکانات ساختمان مرکز و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها باشد .توجه به
این مسائل از سوی مدیران مرکز منطقهای میتواند عاملی برانگیزاننده هم برای کاربران باشد تا
دید مثبت تری نسبت به مرکز پیدا کنند و هم در کارکنان انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات بهتر به
کاربران ایجاد نماید.

در دسته بندی عوامل موثر بر بازاریابی بهینه خدمات مرکز منطقهای ،عامل "ارتباطات"

به عنوان چهارمین عامل مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است .بدیهی است توجه به ارتباطات به
ویژه با کاربران

میتواند در دیدگاه و نظر آنها به استفاده از خدمات مرکز در آینده

تأثیرگزار باشد .این مسائل می تواند شامل :تالش برای ایجاد ارتباط مستقیم بین کتابداران با
کاربران مرکز ،بازاریابی مستقیم خدمات از سوی کتابداران و کمک گرفتن از کاربران برای
بازاریابی خدمات مرکز و همچنین ارتباط با صنعت و سازمانهای مرتبط جهت معرفی خدمات
مرکز به آنها باشد .مرکز منطقهای می تواند با توجه به این مسائل روابط متقابل خود با کاربران
خدمات مرکز را افزایش داده و آنها را به مرکز نزدیکتر نماید تا بتواند خدمات خود را به طیف
وسیعتری از جامعه به عنوان کاربران بالفعل ارائه نماید.
در دسته بندیها و رتبهبندی انجام شده در بین عوامل تأثیرگزار بر بازاریابی خدمات
بهینه مرکز" ،قیمت" در رتبه پنجم قرار گرفته است ،حال آنکه در پژوهش شعبانی ،عمادی،
محمدیاستانی و سلیمانی ( )5095این عامل به عنوان اولین و مهمترین عامل معرفی شده ولی در
پژوهش نوروزی و عربلو ( )5089عامل قیمت ،آخرین و کم اهمیتترین عامل در بازاریابی

خدمات کتابخانه معرفی شده است .در این راستا و براساس یافتههای پژوهش حاضر ،مرکز منطقه-

ای اطالعرسانی علوم و فناوری میتواند با پایین آوردن هزینههای تولید خدمات خود به ارائه
خدمات ارزان به کاربران به ویژه در مقایسه با رقبا و همچنین استفاده از جایزهها و حمایتهای
تشویقی برای کاربران در قبال دریافت خدمات در راستای تشویق آنها به استفاده بیشتر از خدمات
مرکز منطقهای اقدام نماید .کاربران وقتی خدمات مرکز منطقهای و هزینههای پرداختی برای
دریافت این خدمات را با سایر رقبای ارائه دهنده خدمات مقایسه نموده و دریابند که عالوه بر
ارزان بودن خدمات این مرکز میتوانند در ایام خاص و یا استفاده بیشتر جوایز و یا تخفیفهای
مناسبی هم دریافت کنند ،بدیهی است عالقه بیشتری به استفاده از خدمات مرکز منطقهای نسبت به
رقبای آن پیدا میکنند.
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با توجه به یافتههای پژوهش حاضر توجه به "زیرساختها" و ارائه پایگاههای اطالعاتی
منحصر به فرد به ویژه پایگاههای اطالعاتی معتبر خارجی و اشتراک آنها از سوی مرکز ،تقویت
زیرساختهای فناوری و تنوع موضوعی منابع و پایگاههای اطالعاتی از سوی مرکز ،به عنوان توجه
به زیرساختها میتواند عاملی مهم در بازاریابی بهینه خدمات مرکز منطقهای باشد .بدیهی است
وقتی کاربران با مراجعه به وب سایت مرکز منطقهای بتوانند به پایگاههای اطالعاتی معتبر خارجی
با تنوع موضوعی باال در بستری مناسب دست یابند ،تمایل زیادی به استفاده از خدمات مرکز
منطقهای پیدا کرده و بیشتر از آن استفاده مینمایند.
در دنیای امروز که از آن به دهکده جهانی تعبیر شده است" ،دسترسی" به اطالعات از
تملک آنها اهمیت بیشتری دارد ،در این راستا یافتههای پژوهش حاضر نیز این مسئله را تأکید
مینماید که چگونگی فراهم نمودن دسترسی به اطالعات میتواند نقشی اساسی در بازاریابی
خدمات داشته باشد .هر چه دسترسی به اطالعات و پایگاههای مرکز منطقهای به سمت دسترسی
آزاد و در تمامی ساعات شبانهروز برود ،بدیهی است که تمایل به استفاده از این خدمات در میان
کاربران نیز افزایش مییابد؛ البته در این میان ایجاد شرایط مناسب و ایمن برای کاربران از سوی
مرکز منطقهای نیز می تواند تأثیرگزار باشد .بدیهی است وقتی کاربران در استفاده از خدمات مرکز
منطقه ای احساس امنیت بیشتری به ویژه در حفظ اطالعات شخصی خود داشته باشند ،تمایل
بیشتری به استفاده از این خدمات خواهند داشت.
یکی از عناصری که پیوسته در ارائه خدمات از هر نوعی اهمیت ویژهای دارد،
"اشخاص" و کارکنان درگیر در تهیه خدمات و ارائه آنها به جامعه مخاطب است .در این راستا
مرکز منطقهای میتواند با آموزش کارکنان در بهکارگیری زبان بدن در تعامالت و ارتباطات با
کاربران و پایبندی به اخالق و فرهنگ باز مبتنی بر آموزههای دینی ،اعتماد کاربران را جلب نموده
و آنها را به استفاده از خدمات مرکز منطقهای ترغیب نماید.
هر چند با توجه به دنیای امروزه که دنیای الکترونیکی و مجازی و استفاده از راه دور از
خدمات مراکز اطالعرسانی است ،ولی در عین حال مراجعه حضوری تعدادی از کاربران به مرکز
منطقهای ،اجتناب ناپذیر است .از این رو مرکز منطقهای میتواند با برگزاری کارگاههای آموزشی
مختلف در مورد نحوه استفاده از پایگاههای اطالعاتی مرکز و مسائل مرتبط در مرکز و خارج از
مرکز به صورت رایگان و همچنین در کنار آن ایجاد فضای مناسب برای کاربران حضوری،
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انگیزههای آنها برای استفاده از خدمات حضوری و حتی غیرحضوری مرکز را افزایش داده و
بازاریابی مناسبی برای خدمات خود در بین کاربران انجام دهد.
در مجموع و براساس یافتههای پژوهش حاضر ،مبانی نظری و تأیید بسیاری از یافتهها
توسط پژوهشهای مشابه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که توجه به عوامل مختلف از جمله
بهبود خدمات و ارتقاء آن ها ،توجه به خدمات و محصوالت ارائه شده و کیفیت بخشی به آنها به
ویژه اشتراک پایگاههای معتبر خارجی ،کاهش هزینههای ارائه خدمات و عرضه خدمات رایگان
در مناسبتهای مختلف ،ارتباط متقابل با کاربران و استفاده از نظرات آنها برای تهیه منابع و
تدارک خدمات ،توجه به زیرساختهای فناورانه و تسهیل دسترسی به اطالعات از سوی کاربران،
استفاده از کارکنان و پرسنل کارآمد و حرفهای به ویژه در زمینههای ارتباطی و فراهمآوری
امکانات فیزیکی مناسب و مسائلی از این قبیل میتواند بر جذب مخاطب به مرکز منطقهای و
بازارایابی خدمات آن تأثیرگزار باشد؛ لذا مدیران مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری باید
به این مسائل توجه ویژهای داشته باشند و در راستای تأمین آنها گام بردارند .بدیهی است عدم
توجه به مسائل مطرح شده جز شکست در برابر رقیبان فراوان ،هیچ ماحصل دیگری برای چنین
مرکز مهمی در پی نخواهد داشت.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و مالحظاتی که پژوهشگر در خالل انجام پژوهش با آنها
روبرو شده ،پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
.5

حضور مرکز در نمایشگاهها و گردهماییهای مختلف به ویژه نمایشگاههای

تخصصی در راستای معرفی خدمات مرکز؛ البته این کار باید به شکلی صحیح و جذاب
با مشورت با متخصصان تبلیغات و بازاریابی و با استفاده از امکانات مناسب سمعی و
بصری و غیره صورت گیرد.
.5

ارائه خدمات مرکز بر روی گوشیهای هوشمند از طریق اپلیکیشنهای

مناسب.
.0

تبلیغ و بازاریابی خدمات مرکز از طریق رسانههای ارتباط جمعی از جمله

تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها و غیره.
.2

تشکیل گروه در شبکههای اجتماعی و تعامل دو طرفه با کاربران در این

شبکه ها به ویژه جهت معرفی خدمات و دریافت نیازها و نظرات کاربران درخصوص
مرکز.
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.1

برگزاری کارگاههای توانمندسازی برای کارکنان مرکز در راستای به روز

رسانی اطالعات آنها به ویژه در زمینه مهارتهای ارتباط با کاربران ،شیوههای جدید
نمایهسازی و سازماندهی و غیره.
.1

ارتباط با دانشگاهها و موسسات پژوهشی جهت برگزاری کارگاههای آشنایی

دانشجویان و اعضای هیئت علمی آنها با خدمات مرکز و همچنین برگزاری برنامههای
بازدید از مرکز.
.5

درنظرگرفتن تدابیری جهت افزایش کیفیت و کاهش هزینههای تمام شده

خدمات از جمله برون سپاری کارها و بازی کردن نقش نظارتی توسط مرکز بر کیفیت
و صحت اطالعات.
.8

بازطراحی وب سایت مرکز در راستای استفاده راحتتر و کاربرپسندتر شدن

آن و همچنین استفاده از فنون بازاریابی روز در طراحی وب سایت.
.9

انجام فعالیتهای عملی جهت رویتپذیری وب سایت مرکز از طریق

موتورهای جستجوی عمومی و پرکاربرد همچون گوگل.
 .53ارائه خدمات رایگان در مناسبتهای مختلف از جمله هفته کتاب ،هفته
پژوهش ،دهه مبارک فجر و غیره.
 .55ارتباط مداوم با صنعت ،یافتن نیازهای آنها و تأمین این نیازها از طرق
مختلف.
 .55اشتراک پایگاههای معتبر خارجی همچون اسکوپوس و غیره و ارائه خدمات
ارزان قیمت به کاربران عالقمند به استفاده از این پایگاهها.
 .50ارائه خدمات به صورت دسترسی آزاد و عدم توجه به مسائل مالی و کسب
درآمد در چند سال آتی.
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