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 *اه علوم پزشکی زابلگهای دانش های بازاریابی در کتابخانه کاربرد آمیخته
 

 1فاطمه فرخاری

 

 

 

 دهیکچ

ها، این پژوهش با هدف تعیین  ها به این نوع فعالیت و نیاز کتابخانههای بازاریابی در شناخت و برآوردن نیاز کاربران  با توجه به اهمیت فعالیت :مقدمه

اه علاو  پزشا ی شازر زابا  از اباوا بازاریاابی ان اا  شاد تاا باا شاناخت و ارزیاابی وباعیت موجاود، بتاوان                گهاای دان ا   کتابخانه ی میزان استفاده

 .ه نمودیهای بزتری برای آینده ارا ریزی برنامه

آمااری   ی جامعاه . رفته استگردآوری اطالعات، به روش پیمای ی ان ا  گ ی از نظر نوع، کاربردی است و از نظر شیوهاین پژوهش  :روش بررسی

 4934در تیرمااه   نامه پرسشآوری داده با استفاده از  جمع. سرشماری شدند، ت  ی  داد ها آنشزر زاب  که تمامی  ی کتابخانه 41این پژوهش را تعداد 

روایای و  . رفات گین و نمودار نتایج مورد تحلی  و بررسی قرار گو آمار توبیفی مانند میان 44ی  نسخه SPSSافزار آماری  اده از نر ان ا  شد و با استف

 .شده است تأییدهای قبلی  در پژوهش نامه پرسش( rα=3/0)پایایی 

ترتیا    ؛ باه (98/4)هاای عماومی    و کتابخاناه ( 91/2)اه آزاد گ، دان (14/2)اه علو  پزش ی گ، دان (93/2)ین گاه زاب  با میانگدان  ی کتابخانه :ها یافته

، علاو  پزشا ی   (9)اه آزاد گاوا تاا چزاار  باه دان ا     ی م ان رتباه  ی در آمیخته. محصوا به خود اختصاص دادند ی اوا تا چزار  را در آمیخته ی رتبه

 اوا و ی رتبه( 03/2)اه آزاد گت ویق و ترغی  دان  ی چنین در آمیخته هم. علق داشتت( 13/4)های عمومی  ، و کتابخانه(41/2)اه دولتی گ، دان (12/2)

 .های بعدی را به خود اختصاص دادند رتبه( 41/4)و عمومی ( 81/4)، دولتی (91/4)علو  پزش ی 

ین گباا توجاه باه نتاایج، باا ترین میاان      . بزتاری برخاوردار بودناد   هاا از وباعیت    ر کتابخانهگاه علو  پزش ی زاب  نسبت به دیگهای دان  کتابخانه تقریباً :یریگ نتیجه

ها از وبعیت بزتاری برخاوردار بودناد؛ در  اد      ر کتابخانهگهایی که نسبت به دی این عدد ن ان داد که کتابخانه ،رسد نمی 9های بازاریابی به عدد  ها در آمیخته ینگمیان

 .نبود ه شده در  د مطلوبیمتوسط قرار داشتند و خدمات ارا

 ها اهگی؛ دان ها انهخدمات کتابخ اهی؛ بازاریابی؛ اطالعات؛گی دان ها کتابخانههای بازاریابی؛  آمیخته :لیدیکهای  واژه
 

 42/4/32: ابالح نزایی   43/9/34: دریافت مقاله

 3/8/32: پذیرش مقاله

هاا بمد رارباا د مآرممکاا رد آمیخته اا . فرخاااری فاطماا  :ارجاا  

مادیریت اطالعاات   .م همعلوممپزشک مرادا مگه بمآانشمک  ده ن 

م.912-992(: 6)11؛ 1929سالمت 
 

 مقدمه

اطالعات . اطالعات یک عامل ضروری برای توسع  جامع  است
نیازهای انسان ب  هوا، آب، غذا و  ب  عنوان عامل پنجم بعد از

ترین مراکزی  ها قدیمی کتابخان (. 1)اه مطرح شده است گپناه
پردازند، اما امروزه  اطالعات در جامع  می ی ارای هستند ک  ب  

منابع اطالعاتی نیستند و  ی کننده تأمینها تنها  ر کتابخان گدی
. نمایند ر دریافت میگکاربران اطالعات خود را از منابع دی

توانند حجم  کاربران آموزش عالی با استفاده از اینترنت می
وسیعی از اطالعات را بر روی رایان  و بدون نیاز ب  ساختمان 

 .اط با یک کتابدار، ذخیره نمایندکتابخان  و یا برقراری ارتب
، آوری فان خدمات اطالعاتی و تعییرات سریع  ی ارای انقالب در 

افاازای  کاااربران، رشااد سااریع هااای کاااه  بودجاا ،  چااال 
هاای   اهگا ان پایگهاا، رقابات فروشاند    انتشارات، افزای  هزینا  

ای باعا  شاده اسات کا       ی شرایط حرفا  گو پیچید اطالعاتی
هاا،   طراحی خدمات جدید با توج  ب  نیااز کااربران در کتابخانا    

 .امری ضروری ب  نظر رسد
 

 .باشد می اب  تحقیق مستق  بدون  مایت مالی ن مقاله یا *

اه گدان  ی ادبیات و علو  انسانی، ، دان  دهشناسی مربی، علم اطالعات و دانش -4

 (ی مسؤوا نویسنده) ، زاب ، ایرانزاب 

Email: fatemefarkhari@gmail.com 

 مقاله پژوهشی
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Sass ب   یرقابت برا؛ ب  دست آوردن مراجعان یرقابت برا
نشان ؛ ذار با مراجعانگتأثیرحفظ ارتباط ؛ دست آوردن منابع

اطالعات و  ی  ها در اشاع تابخان کدادن نق  منحصر ب  فرد 
ن نهاد ین است همواره اک  ممکنان ین اطمیب  وجود آوردن ا
از سطح تخصص در  یواقع یریجاد تصویا؛ در دسترس نباشد

 یها تابخان  و ارزشکاه شدن از منابع و خدمات گآ؛ ها تابخان ک
ا یجاد نق  پویا؛ اطالعات یها انالکر یس  با سایآن در مقا

جاد یا؛ اربرانکر ییدر حال تغ یازهایام شدن با نگهم یبرا
  ی  بودج  و افزایافزا؛ ها تابخان کات یح ی ان ادام کام

اربران بالقوه و بالفعل ب  منظور کتعامل با ؛ استفاده از خدمات
جمل   را از تابخان ک  شهرت و اعتبار یازها و افزاین کدر
  .(9)داند  میها  تابخان کدر  یابیانجام بازار یعمده برال یدال
تابخان  با ک  کشود  ین برداشت میچن اشاره شد،چ   آناز 
شناسد، با  می اهداف خود را یابیاز اصول بازار یرگی بهره

ن یا براساسشود و  یآشنا م ها آن یازهایاربران مورد نظر و نک
ن یبا ا. پردازد می محصوالت و خدمات خود ی شناخت ب  توسع 

ل ک  در آن کبازارمدار است  یتابخان  سازمانکاه، گدید
 ی و عرض  یساز رهی، پردازش، ذخیآور فراهم یها تیفعال

ن راه یرد و در اگی یجهت م اربرک یازهایاطالعات با توج  ب  ن
جاد یا ی  در پکموجود توج  دارد، بل یازهاین ین  تنها ب  ارضا

 .هستز ید نیجد یتقاضاها
  در جهت کاست  یو سازمان یفرد یها تیشامل فعالبازاریابی 

 ها آنو برطرف ساختن  یمشتر یازهایمشخص نمودن ن
ل مبادالت با توج  ب  یآن تسه یرگی شده است و جهت یطراح

اربر ک یمند تیبر جلب رضا تأکیدبا  یو سازمان یاهداف فرد
 (. 9) است

چرا ک  . خدمات کتابخان  استناپذیر از  بازاریابی بخشی جدایی
 ی خوب و توسع  ی با اصول اساسی کتابداری یعنی مجموع 

 . است گمحور هماهنخدمات کاربر
ها  تابخان کدر سطح ( Mixes)ها  خت ین آمین ایتر جیرا
 بها ،(Product)   شامل محصولکاست  p4 ی خت یآم
(Price)، انکم (Place )یبیو ترغ یجیترو یها تیو فعال 
(Promotion )از  یکح هر یدر ادام  ب  اختصار ب  تشر .است

  :شود یمپرداخت   p4 یابیبازار ی خت یآم یاجزا

ها و ، برنام یرسان ز اطالعکها و مرا تابخان کمحصول  :خحصول
بازار هدف  یازهایرا ب  ن ییوگ ن پاسخی  بهترکاست  یخدمات

 (.4) سازد یسر میم
 ی  بها لزوماً ب  معناکسازد  یخاطر نشان م De Saez :ده 

  کاست  یا مبادل  یندیفرا یابی  بازارکست، بلین یارزش نقد
ر یا سای یتواند در قبال زمان، انرژ یشده م پرداخت یبها

رفت  گدر نظر  یمشتر یشده برا فراهم یها تیها و فعال فرصت
  کنیمعتقدند با توج  ب  ا یر، برخیگد ییاز سو. (5) شود
شوند،  یمحسوب م یرانتفاعیغ ییها سازمان اصوالً ها تابخان ک
خدمات سازند، اما  یذارگ متیق ی ل أر مسگید خود را درینبا
ها پرداخت و آن،  ن یهز ی ل أمؤثر ب  مس یلکتوان ب  ش یم

تابخان  ب  منظور ک ی ردن بودج کن  یهز ی هت در نحوکمشار
  یتهاربران ک ی جامع  ی  براکاست  یمنابع یساز مجموع 

 (.4) شود یم
در . تابخان  استکع مواد و خدمات یستره توزگان، کم : نکخ
تابخان  کان صرفاً ب  ساختمان کف میها، تعر تابخان کاز  یاریبس

 یها ان یان ب  پاکشود اما در عصر حاضر، مفهوم م یمحدود م
 ی  ب  عنوان محلکشود  یاطالق م یتلفن یها ا ارتباطی ای رایان 

 (.6) شوند یاربران محسوب مکجهت انتقال اطالعات ب  
ن امر اشاره دارد یج ب  ایترو : بتومت غم جبت ومبه متت لفع
ان بالفعل و بالقوه گنندک ار استفادهیدر اخت یافکا اطالعات ی  آک

 یها تیب  غلط، فعال یا عده (.7) از خدمات قرار داده شده است
 یا روابط عمومیرا مترادف ارتباطات  یبیو ترغ یجیترو
ن مؤلف ، ی  براساس اکت آن است یاما واقع (.4) اند رفت گ

آن  یاربردهاکاه شده و با گها از منافع محصوالت آ یمشتر
رسانان در  تابداران و اطالعک De Saezب  باور . شوند یآشنا م

ر ی، نسبت ب  سایبیو ترغ یجیترو یها تیفعال ی  نیزم
 .(5) دارند یتر بی  ی، احساس راحتیابیبازار یها حوزه

شناخت و برآوردن های بازاریابی در  با توج  ب  اهمیت فعالیت
ها، الزم است  ها ب  این نوع فعالیت نیاز کاربران و نیاز کتابخان 

اه علوم گهای دانش کتابخان  ی پژوهشی در مورد میزان استفاده
پزشکی شهر زابل از اصول بازاریابی انجام شود تا با شناخت و 

های بهتری برای  ریزی ارزیابی وضعیت موجود، بتوان برنام 
 .نمود ی اراآینده 
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بازاریابی در داخل کشور ب  ندرت انجام  ی پژوه  در زمین 
توان ب   مباح  نظری این حوزه می ی در زمین . رفت  استگ

از (. 4، 7، 9)کارهایی از اشرفی، نوروزی، علیزاده اشاره کرد 
توان  می ،اند هایی ک  ب  طور خاص ب  مصداق پرداخت  پژوه 

ک  ب  بررسی نقاط قوت و ب  پژوه  ترشیزی اشاره نمود 
ی عمومی شهر مشهد در حوزه بازاریابی با ها ضعف در کتابخان 

ر ب  گدر پژوهشی دی(. 2)بر فضا و مکان پرداخت  است  تأکید
ی بازاریابی و استفاده از ها یری شیوهگکار میان ب  ی رابط 

راهکارهای مناسب در این زمین  پرداخت   ی ارای و  ها کتابخان 
 (.11) شده است

سنجی اجرای اصول بازاریابی در  بصیریان جهرمی نیز ب  امکان
های دولتی شهر تهران  اهگای دانش کتابخان  مرکزی و دانشکده

نتایج این . پرداخت  است ها اه مدیران این کتابخان گاز دید
پژوه  نشان داد ک  میزان اطالع مدیران از مفهوم بازاریابی 

در اعمال هر یک از متغیرها  ها آن در حد متوسطی قرار دارد، و
های تشویقی و  اولویت را ب  ترتیب ب  محصول، مکان، فعالیت

 (. 11)اند  ترغیبی و بها داده
شروع شده  71 ی در خارج از کشور، تحقیقات بازاریابی از ده 

. رددگ می در این بخ  ب  برخی از این موارد اشاره. است
Cronin  استفاده از اصول بازاریابی را بهترین راه برای نشان

(. 19)داند  دادن تصویر خوبی از کتابخان  در جامع  می
Kavulya  در  ای کتابخان در بررسی بازاریابی خدمات
اهی کنیا ب  این نتیج  رسیده است ک  گهای دانش کتابخان 

 های تشویقی و ها بر فعالیت این کتابخان  تأکیدین تر بی 
بازاریابی  ی پژوهشی را در زمین  Kanaujia(. 19)ترغیبی است 
آن بر خدمات  تأثیررسانی هند و  ها و مراکز اطالع در کتابخان 

ها نشان داد ک   یافت . شده برای کاربران انجام داد ارای 
درصد  91رش مثبتی نسبت ب  بازاریابی دارند و گکتابداران ن

ی را بر ا  اریابی فعالیت اضافکتابداران معتقدند ک  فنون باز
درصد عقیده داشتند ک  استفاده  92و  کند کتابداران تحمیل می

کافی  ی های بازاریابی نیازمند نیروی انسانی و بودج  از برنام 
های بازاریابی  نتایج پژوهشی در مورد فعالیت(. 14)است 

لستان نشان داد ک  بی  از نیمی از گهای عمومی ان کتابخان 
کنند و برای این امر از  از بازاریابی استفاده می ها کتابخان 

چنین  هم(. 15)یرند گ کارشناسان و متخصصان بهره می
بازاریابی در فعالیت مرجع نق  اساسی ایفا  ی مؤلف یری گکار ب 
های  کند و تنها با مشارکت کارکنان کتابخان  در فعالیت می

اهی خواهند یافت گیابی آنسبت ب  اهمیت بازار ها آنکتابخان ، 
در پیمایشی ک  ب  تحلیل بازاریابی منابع کتابخان  و (. 16)

جنوبی پرداخت   ی های کره رسانی در کتابخان  خدمات اطالع
های بازاریابی ب  جز  ی آمیخت  است، نتایج نشان داد ک  هم 

چنین نتایج نشان داد  هم. شوند می ب  شکل مطلوبی رعایت ،بها
 ی اهی نسبت ب  کتابخان گتخصصی و دانش ی  ک  کتابخان

ترند  یری اصول بازاریابی موفقگکار  اهی در بگعمومی و آموزش
(17.) 

های بازاریابی در شناخت و برآوردن  با توج  ب  اهمیت فعالیت
ها، این پژوه   ها ب  این نوع فعالیت نیاز کاربران و نیاز کتابخان 

اه علوم گهای دانش کتابخان  ی با هدف تعیین میزان استفاده
پزشکی شهر زابل از اصول بازاریابی انجام شد تا با شناخت و 

های بهتری برای  ریزی ارزیابی وضعیت موجود، بتوان برنام 
 .نمود ارای آینده 

 

 روش بررسی

 ی کاااربردی اساات و از نظاار شاایوه ایاان پااژوه  از نظاار نااوع،
. رفتاا  اسااتگردآوری اطالعااات، باا  روش پیمایشاای انجااام گاا

هاای شاهر زابال     آماری این پژوه  را تمامی کتابخانا   ی جامع 
خورشایدی   1921تشکیل دادند ک  در تیر ماه سال ( کتابخان  14)

روه گا هاا در چهاار    ایان کتابخانا   . رفتناد گمورد سرشماری قارار  
اه علاوم پزشاکی   گهاای دانشا   روه کتابخانا  گا بندی شدند،  دست 

، (کتابخانا   7شاامل  )ومی هاای عما   ، کتابخان (کتابخان  5شامل )
اه آزاد کا  اطالعاات   گاه دولتی و دانشا گمرکزی دانش ی کتابخان 

 . رفتگها مورد بررسی و مطالع  قرار  دریافتی از این کتابخان 
در پژوهشای باا عناوان     ک  قبالً بود نام  پرس ابزار این پژوه  

هاای عماومی شاهر تهاران از      کتابخان  ی بررسی میزان استفاده»
رفت  است و روایای و پایاایی   گمورد استفاده قرار « بازاریابی اصول

(2/1=r ) باارای هاار یااک از  (. 19)باشااد  ماای تأییاادآن مااورد
محصاول   ی آمیختا  . هایی تعریف شد وی گهای بازاریابی،  آمیخت 

ی های،، کام،   هاا  زینا  گب  ترتیاب با     4تا  1ک  در آن کدهای 
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و  1قیمات، کادهای    ی متوسط و زیاد اختصاص یافت، در آمیخت 
عدم دریافت و دریافت هزینا  داده شاد و    ی زین گب  ترتیب ب   1

هاای ضاعیف تاا     زین گمکان و تشویق و ترغیب ب   ی در آمیخت 
بنادی شاده،    های دست  روهگدر مورد . داده شد 4تا  1زیاد کدهای 

رفات و باا اساتفاده از    گهای دریافتی مد نظر قارار   ین پاسخگمیان
ین و گو آماار توصایفی میاان    11ی  نساخ   SPSSآماری افزار  نرم

 .رفتگنتایج مورد تحلیل و بررسی قرار  ،نمودار
 

 ها یافته

هاای   محصاول، کتابخانا    ی در آمیختا  کا   پژوه  نشاان داد  
های ارزیابی مداوم خادمات و   وی گاه علوم پزشکی زابل در گدانش

، (9/9) ای کتابخاناا ، اماناات بااین (9/9)ین گمحصااوالت بااا میااان
، خادمات ترجما    (4/9)کپی و چاپ برای مراجعان  ی امکان تهی 

، (9)، خادمات مرجاع تلفنای    (9/9)اه کتابخان  گ، طراحی وب(4/1)
نسابت با    ( 4/1)ویی ب  کااربران  گ ار برای پاسخگاستفاده از دورن

هاای عماومی    اه آزاد و کتابخان گاه زابل، دانشگهای دانش کتابخان 
امکان استفاده از رایان   ی وی گدر . رفت  استگار اول قر ی در رتب 

اول  ی اه آزاد در رتبا  گدانشا  نترنت برای مراجعان ب  کتابخان و ای
 . رفتگقرار 

ت اه آموزشای بارای کااربران جها    گزاری کارگبرهای  وی گاما در 
امانات مناابع چااپی    ، (دوم ی رتبا  ) آشنایی با استفاده از کتابخان 

خاادمات ، (سااوم ی رتباا ) چاااپیت منااابع غیراماناا، (دوم ی رتباا )
، (ومد ی رتب ) رسانی خدمات اطالع، (دوم ی رتب ) مرجع ی مشاوره

مناابع   ی تهیا  ، (دوم ی رتب ) های مورد نیاز کاربران اشتراک مجل 
، ایجااد فهرسات کتابخانا     (رتبا  دوم )مرجع مورد نیااز کااربران   

 آنالیان و آفالیان  هاای اطالعااتی    اهگا پای ی تهی ، (سوم ی رتب )
و ( چهااارم ی رتباا )کاااربران  ی خاادمات مشاااوره، (دوم ی رتباا )

ویی با  کااربران از طریاق پسات الکترونیکای کتابخانا        گا  پاسخ
دوم را با  خاود    ی اه علوم پزشکی اغلب رتب گدانش( سوم ی رتب )

 .اختصاص داده است
هاای   قیمات نشاان داد کا  کتابخانا      ی نتایج بررسی در آمیخت 

هاای ایان شاهر از      ر کتابخانا  گا اه علوم پزشکی مانناد دی گدانش
ای  خادمات، هزینا    ی ارایا  ان خود برای گکنند کاربران و استفاده

و  های عمومی بارای عضاویت   تنها در کتابخان . کنند دریافت نمی

. شاود  اه دولتی برای کپی، هزین  دریافت مای گدانش ی در کتابخان 
از ایاان خاادمات در ایاان خاای البتاا  الزم باا  ذکاار اساات کاا  بر

 . رددگ نمی ارای  ها اصالً کتابخان 
هاای   مکاان نشاان داد کا  کتابخانا      ی چنین بررسی آمیخت  هم
دیوارهای ضاد صادا باا     ی وی گاه علوم پزشکی تنها در دو گدانش
پاوش مناساب داخال کتابخانا       و استفاده از کاف ( 9/1)ین گمیان
هاا   ویا  گ ی اما در بقیا  . رفت  استگنخست قرار  ی در رتب ( 6/9)

کتابخانا ؛   داخال  مختلاف  هاای  بخا   دسترسای  مانند سهولت
 دکوراسایون  و طراحای  ساختمان؛ جاذابیت  خارجی نمای جذابیت

 ساالن  وجاود  سااختمان؛  طراحای  در ایمنای  نکات داخلی؛ رعایت
 وجاود  نابینایاان؛  و معلاوالن  ی استفاده مناسب؛ تسهیل ی مطالع 
شانیداری؛   و دیاداری  مناابع  از اساتفاده  اجتماعات؛ امکانات سالن
 یهاا  قسامت  در مناساب  نسابی  رطوبات  تهوی ، نور، دما، کنترل

 ی ویا  گساوم را در   ی دوم را کسب نموده و رتبا   ی مختلف رتب 
 جغرافیاایی و امکاان   نظار  از کتابخان  ساختمان دسترسی سهولت

 .تمان ب  خود اختصاص داده استساخ افقی و عمودی سترشگ
اه علاوم  گدهد ک  دانش تشویق و ترغیب نشان می ی آمیخت نتایج 

 کتابخان  های تازه مورد در رسانی های اطالع وی گپزشکی زابل در 
 از کتابخان ؛ نظرخاواهی  گوبال یا اهگوب مختلف؛ طراحی طرق ب 

ر گا در میاان دی  عمومی در کتابخان ؛ کاربران و ایجاد بخ  روابط
دوم را نیاز   ی و رتب  رفت  استگنخست قرار  ی ها در رتب  کتابخان 

اه گا زاری کارگا و بر... هاای انتشاار خبرناما ، بروشاور و      وی گدر 
زاری گا بر ی ویا  گدر . آموزشی برای کاربران ب  دست آورده است

اه علاوم  گهای دانش سوم ب  کتابخان  ی ای رتب  های دوره اهگنمایش
 زاریگا های بر ی وگچنین نتایج  هم. پزشکی اختصاص یافت  است

 باا  فیلم و دیدار نقد و نمای  کتاب، جلسات بررسی و نقد جلسات
 .ها یکسان است ان در تمامی کتابخان گپدیدآورند و انگنویسند
محصاول در تماام    ی دهاد کا  در آمیختا     نشاان مای   1جدول 
هاای خادمات ترجما ، طراحای      وی گهای مورد بررسی،  کتابخان 

ویی ب  کاربران کاد  گ ار برای پاسخگاز دورناه کتابخان ، استفاده گوب
 .اند هی، یا کم را ب  خود اختصاص داده

ماورد بررسای    ی چاپ در تمام جامعا   چنین خدمات ترجم  و هم
هاای ساطح    ، کتابخان نیز مکان ی در مورد آمیخت . رددگ نمی ارای 

، دیوارهاای  معلوالن و نابینایان ی تسهیل استفاده ی وی گشهر ب  
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سترش عماودی و  گپوش مناسب، امکان  صدا، استفاده از کفضد 
 .اند افقی ساختمان توج  شایانی نداشت 

در مااورد خاادماتی کاا  در تشااویق و ترغیااب مطاارح اساات نیااز 
 خبرناما  و  جمعای؛ انتشاار   هاای  رسان  از هایی مانند استفاده وی گ

 و نماای   کتاب؛ جلساات  بررسی و نقد جلسات زاریگبروشور؛ بر
 روابط بخ  و ایجاد انگپدیدآورند و انگنویسند با فیلم؛ دیدار نقد

کتابخان ، کدهای ضعیف و کم را با  خاود اختصااص     در عمومی
 .اند داده

 
 های شهر زابل بازاریابی در کتابخانه ی بررسی آمیخته: 1جدول 
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 14/2 9 2 9/9 ارزیابی مداو  خدمات و محصو ت

 41/2 9 9 2/2 جزت آشنایی با استفاده از کتابخانهبرگزاری کارگاه آموزشی برای کاربران 

 41/9 1 1 9/9 ...(کتاب، م له و )امانت منابع چاپی 

 19/4 9 4 2/2 (مواد سمعی و بصری)چاپی امانت منابع غیر

 19/2 2 4 9/2 ای کتابخانه امانت بین

 14/2 9 9 9/2 خدمات م اوره مرجع

 23/2 1 2 8/9 (های اطالعاتی آنالین و آفالین پایگاهاستفاده از )رسانی  خدمات اطالع

 23/4 9 1 1 ام ان استفاده از رایانه و اینترنت برای مراجعان

 23/4 9 9 1/9 کپی و چاپ برای مراجعان ی ام ان تزیه

 4 4 4 1/4 خدمات ترجمه

 4 1 9 9 های مورد نیاز کاربران اشتراک م له

 11/4 1 9 9/9 منابع مرجع مورد نیاز کاربران ی تزیه

 98/2 1 1 2/2 ....(دان و  اوپک، برگه)ای اد فزرست کتابخانه 

 41/2 1 2 9/2 های اطالعاتی آنالین و آفالین پایگاه ی تزیه

 41/4 2 4 2/2 طرا ی وبگاه کتابخانه

 14/2 9 1 8/2 ...(ها و  جزت استفاده از کتابخانه، ان ا  پژوهش)کاربران  ی خدمات م اوره

 41/4 4 4 2 خدمات مرجع تلفنی

 23/4 4 4 1/4 گویی به کاربران استفاده از دورنگار برای پاسخ

 4 9 2 1/4 گویی به کاربران از طریق پست ال ترونی ی کتابخانه پاسخ

ت
قیم

 

 4 0 0 0 عضویت

 0 4 0 0 کپی

 0 0 0 0 چاپ

 0 0 0 0 ترجمه

 0 0 0 0 استفاده از اینترنت
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 های شهر زابل بازاریابی در کتابخانه ی بررسی آمیخته: 1جدول  ی ادامه
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 98/2 9 1 9/2 سزولت دسترسی ساختمان کتابخانه از نظر جغرافیایی

 41/9 1 1 9/9 های مختلف داخ  کتابخانه دسترسی بخشسزولت 

 14/4 2 1 1/2 جذابیت نمای خارجی ساختمان

 23/4 2 9 1/2 جذابیت طرا ی و دکوراسیون داخلی

سیستم اطفای  ریق، کنترا ورود و )رعایت ن ات ایمنی در طرا ی ساختمان 

 ...(ها،  ها و بین قفسه خروج
9 1 9 9 

 2 9 1 9 مناس  ی مطالعهوجود سالن 

 4 2 4 8/4 ...(دار، با بر و  وجود سطح شی )معلو ن و نابینایان  ی تسزی  استفاده

 4 4 1 2/2 وجود سالن اجتماعات

 4 9 9 8/2 ام انات استفاده از منابع دیداری و شنیداری

 4 4 4 2/4 (اکوستیک)دیوارهای بد بدا 

 98/4 4 4 8/2 کتابخانه استفاده از کفپوش مناس  داخ 

 23/2 2 1 9/2 های مختلف رطوبت نسبی مناس  در قسمت کنترا دما، نور، تزویه و

 41/4 4 2 4 ام ان گسترش عمودی و افقی ساختمان

 
رغی
و ت
ق 
 وی

ت
 

 41/4 9 1 2 ای های دوره برگزاری نمای گاه

 19/4 2 9 2/9 های کتابخانه به طرق مختلف رسانی در مورد تازه اطالع

 41/4 4 4 9/4 طرا ی وبگاه یا وبالگ کتابخانه

 11/4 2 2 1/2 ...(نامه، بندوق پی نزادها، پست ال ترونی ی،  از طریق پرسش)نظرخواهی از کاربران 

 4 4 9 2/4 جزت معرفی و تبلیغ...( روزنامه، تلویزیون و )های جمعی  استفاده از رسانه

 4 2 9 2 ...پوستر و انت ار خبرنامه، بروشور، 

 41/4 9 2 1/2 برگزاری کارگاه آموزشی برای کاربران

 4 4 4 4 برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب

 4 4 4 4 جلسات نمایش و نقد فیلم

 4 4 4 4 دیدار با نویسندگان و پدیدآورندگان

 41/4 4 2 2/2 ای اد بخش روابط عمومی در کتابخانه

 

بازاریابی ب  تفکیک  ی بررسی وضعیت کلی آمیخت  1نمودار 
اه زابال باا   گدانش ی دهد ک  کتابخان  ها را نشان می کتابخان 

اه آزاد گ، دانش(71/9)اه علوم پزشکی گ، دانش(92/9)ین گمیان

 ی ؛ با  ترتیاب رتبا    (96/1)های عمومی  و کتابخان ( 97/9)
محصاول با  خاود اختصااص      ی اول تا چهارم را در آمیخت 

 . اند داده
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اول تا چهارم  ی ب  ترتیب رتب  ک  دهد توج  ب  نتایج نمودار نشان می
، (49/9)، علاوم پزشاکی   (9)اه آزاد گمکاان با  دانشا    ی در آمیخت 

اختصااص  ( 72/1)های عماومی   ، و کتابخان (15/9)اه دولتی گدانش

اه آزاد گتشاویق و ترغیاب، دانشا    ی ن در آمیخت چنی هم. یافت  است
و عماومی  ( 64/1)، دولتی (94/1)اول، علوم پزشکی  ی رتب ( 12/9)
م. اند های بعدی را ب  خود اختصاص داده رتب ( 14/1)

م

م
 ها بازاریابی به تفکیک کتابخانه ی بررسی وضعیت کلی آمیخته: 1نمودار 

م
 بحث

های  کتابخان  تقریباً ک  دهد بررسی نتایج این پژوه  نشان می
ها از وضعیت  ر کتابخان گاه علوم پزشکی نسبت ب  دیگدانش

ین گ، باالترین میان1با توج  ب  نمودار  .بهتری برخوردارند
و این خود  رسد نمی 9های بازاریابی ب  عدد  ها در آمیخت  ینگمیان

ها از  ر کتابخان گهایی ک  نسبت ب  دی دهد ک  کتابخان  نشان می
وضعیت بهتری برخوردارند؛ در حد متوسط قرار دارند و خدمات 

های  نتایج پژوه . باشد در حد مطلوب نمی ها آنشده در  ارای 
کند ک  امکان اجرایی شدن اصول  رفت  نیز بیان میگصورت 

، 12، 91، 91)ها در حد متوسط قرار دارند  بازاریابی در کتابخان 
لستان گهای عمومی ان این در حالی است ک  در کتابخان . (2، 19

کنند و برای این کار از  می ی بازاریابی استفادهها از طرح
ی ها و کتابخان ( 15)یرند گ می کارشناسان و متخصصین بهره

جنوبی  ی اهی، عمومی و تخصصی کرهگاهی، دانشگآموزش
ب  شکل مطلوبی ( هزین )ی بازاریابی را ب  جز بها ها یخت آم

اهی گتخصصی و دانش ی چنین کتابخان  هم. نمایند می رعایت

یری اصول گکار اهی در ب گعمومی و آموزش ی نسبت ب  کتابخان 
 (. 17)د تری دار بازاریابی عملکرد موفق

تنها ک  محصول نشان داد  ی نتایج پژوه  در بررسی آمیخت 
از حد ( 9/9)ین گارزیابی مداوم خدمات و محصوالت با میان

ها،  وی گر گین پایین دیگمتوسط باالتر است، اما با توج  ب  میان
شده از تنوع و تناسب کافی برخوردار نیستند،  ارای خدمات 

پذیری خدمات موجود هم تالشی صورت  چنین برای دسترس هم
عنصر محصول در وهری نیز نشان داد گپژوه  . رفت  استگن

عمومی شهر تهران از تنوع و تناسب کافی برخوردار  ی کتابخان 
اولویت در اعمال هر  ها چنین مدیران کتابخان  هم(. 19)نیست 

ی ها یک از متغیرها را ب  ترتیب ب  محصول، مکان، فعالیت
 (. 11)اند  تشویقی و ترغیبی و بها داده
های  د ک  کتابخان قیمت نشان دا ی  نتایج بررسی در آمیخت 

های این شهر از  ر کتابخان گاه علوم پزشکی مانند دیگدانش
ای  خدمات، هزین  ی ارای ان خود برای گکنند کاربران و استفاده

و  های عمومی برای عضویت تنها در کتابخان . کنند دریافت نمی
. شود اه دولتی برای کپی، هزین  دریافت میگدانش ی در کتابخان 

2/14 

0 

2/12 

4/91 4/98 

0/2 

4/13 

4/41 

2/91 

0 

9 

2/03 

2/93 

0/2 

2/41 

4/81 

 ت ویق و ترغی  م ان قیمت محصوا

 دولتی آزاد عمومی علو  پزش ی
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الزم ب  ذکر است ک  برخی از این خدمات در این البت  
 . رددگ نمی ارای  ها اصالً کتابخان 

ها با ایجاد فضای  با استفاده از نتایج این پژوه ، باید کتابخان 
سفان  در أمت. مندی کاربران خود را فراهم نمایند جذاب رضایت
 رفت گها برای رفع نیاز معلوالن اقداماتی صورت ن این کتابخان 

اه مدیران ب  این گریزی و تغییر ن است و این امر مستلزم برنام 
استفاده از امکاناتی  ها باید با عالوه بر این کتابخان  .ل  استأمس
جدید و ارتباطات از راه دور را فراهم نموده، خدمات  آوری فنک  

(. 19)خود را در هر مکانی و برای هر کاربری قرار دهند 
رفت  نشان داده است ک  وضعیت مکانی و گی صورت ها پژوه 

های داخل کشور از وضعیت  فضای داخلی کتابخان  در کتابخان 
خدمات برای  ی ارای مناسبی برخوردار نیستند و توج  الزم ب  
 . (12، 91، 91)معلوالن، نابینایان و ناشنوایان نشده است 

د، شو طور ک  از نتایج عنصر تشویق و ترغیب استنتاج می همان
توان با ایجاد بخ  روابط عمومی یا بازاریابی، ارتباطات از راه  می
هایی مثل جلسات نقد فیلم و کتاب،  ، روش...(اه، ایمیل، گوب)دور 

ی را ب  تر بی جلسات آموزشی، عالوه بر شناساندن خود، افراد 
پژوه  شاپوری نشان داد ک  میان . سمت کتابخان  جلب نمود

خدمات و نیز روابط عمومی با میزان  ی رای اامکانات ارتباطی و 
چنین  هم(. 11)معناداری وجود دارد  ی رابط  ها استفاده از کتابخان 

ین توج  تر بی نشان داد ک   Kavulyaهای پژوه   یافت 
های تشویقی و ترغیبی است  ها مربوط ب  فعالیت فعالیت کتابخان 

(19 .)Shisler  وSiess توج   ک  کنند می و ترشیزی نیز مطرح
های جدید ب  ویژه  آوری فنها ب  استفاده از  کافی کتابخان 

تواند سایر  می بازاریابی ب  تنهایی ی امکانات تحت وب در زمین 
، 99) مستقیم و غیر مستقیم خود قرار دهد تأثیرابعاد را نیز تحت 

99 ،11). 
 

 یریگ نتیجه

 ی و الزم  است اربران، اساس بازاریابی موفقاهی از نیازهای کگآ
و  ها آنجلب رضایت کاربران برآورده ساختن کامل نیازهای 

ها و  ها، انتظارات، تمایالت، توانایی شناسایی دقیق خواست 
یابی ب   با دست. در دریافت خدمات است ها آنهای  محدودیت

ذار بر رفتار کاربران را ب  گتأثیرتوان عوامل  چنین اطالعاتی می

در اتخاذ تصمیمات بازاریابی از آن استفاده خوبی تشخیص داد و 
 . کرد

های  شده توسط کتابخان  در سطح فعالیت ارای میزان خدمات 
ها خدمات  بنابراین تا وقتی ک  کتابخان . ثر استؤبازاریابی م

با . و نخواهد بودگ های بازاریابی جواب ر فعالیتگدی ،ضعیفی دارند
شده در تمامی  ارای توج  ب  نتایج این پژوه  باید سطح خدمات 

اه علوم پزشکی زابل گهای دانش ویژه کتابخان   ها ب کتابخان 
 . شان ارتقا یابد براساس نیاز بالقوه و بالفعل کاربران

های سطح شهر زابل  ی بازاریابی در کتابخان ها بررسی آمیخت 
علوم پزشکی، دولتی و )هی اگهای دانش بخان نشان داد ک  کتا

اند از تمامی امکانات و  های عمومی هنوز نتوانست  کتابخان و ( آزاد
وری را برای  تجهیزات در اختیار خود حداکثر کارایی و بهره

و  بالقوه و بالفعل خود انجام دهند برطرف ساختن نیاز کاربران
مطلوبی نیست و شده از طرف ایشان در حد  ارای سطح خدمات 
 ی ارای اهی باید برای گهای دانش ویژه کتابخان   ها ب این کتابخان 

ها تالش  و باالبردن میزان استفاده از کتابخان  تر بی خدمات 
 .ی را انجام دهندتر بی 
معلوالن و نابینایان، دیوارهای ضد  ی های تسهیل استفاده ویگب  

سترش عمودی و گپوش مناسب، امکان  صدا، استفاده از کف
ار برای گاه کتابخان ، استفاده از دورنگافقی ساختمان؛ طراحی وب

 بخ  جمعی، ایجاد های رسان  از ویی ب  کاربران، استفادهگ پاسخ
ک   در صورتی. کتابخان ؛ توجهی نشده است در عمومی روابط

یری گ رسانی با بهره باید با توج  ب  تغییرات بازار اطالع ها کتابخان 
ی ب  تر بی اطالعات و ارتباطات سرعت و شدت  آوری فناز 

ان ب  نیازهای اطالعاتی و گکنند خدمات خود داده تا استفاده
 یها وهیشتوج  و تکی  صرف بر چرا ک  . شان برسند انتظارات

  .باع  از دست دادان بازارشان خواهد شد، یسنت
اهی گهای دانش ویژه کتابخان   های سطح شهر زابل ب کتابخان 

توانند با حداقل امکانات و تجهیزات موجود خود و صرف  می
کمتر با تقویت موارد ذیل کمک شایانی در برآوردن نیاز  ی هزین 

های خوی   در کتابخان  تر بی خدمات  ی ارای کاربران خود و 
اه جهت آشنایی با گزاری کارگبر ؛مواردی چون. داشت  باشند
ی اطالعاتی، جستجو در ها ظامبندی کتابخان ، ن کتابخان ، رده
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اه اطالعاتی و اینترنت، آشنایی با انواع منابع اطالعاتی، گپای
زینشی گ ی اهی رسانی جاری و اشاع گاستفاده از خدمات آ

ی اطالعاتی ها اهگاطالعات، اشتراک مجل  و منابع مرجع و پای
کتابخان ،  یها رسانی در مورد تازه مورد نیاز کاربران، اطالع

 .اهی از کاربراننظرخو
ها هنوز  های نوین، کتابخان  آوری فنچنین با وجود ورود  هم

نتوانستند ب  خوبی از ابزارهای مختلف برای اجرای خدمات متنوع 
بایست با توج  و  می رو، مدیران از این. استفاده نمایند تر بی و 

یری نیروی متخصص و گکار  های بازاریابی با ب اهتمام ب  ظرفیت
، الکترونیکی و ای رایان نوین  آوری فنآشنایی کارکنان و پرسنل با 

تنوع خدماتی خود را برای خدمات هر چ   ی سترهگاینترنتی، 
 .سترش دهندگ تر بی 

 ی های بازاریابی نیازمند نیروی انسانی و بودج  نام استفاده از بر
ل ب  یاربران و نکت یجلب رضا ها باید برای کتابخان . کافی است

 یکتوسط  ک  بازاریابی ی برنام با داشتن یک  تابخان کاهداف 

  یته یابیتابخان  و اصول بازارکاه از خدمات گم متخصص و آیت
تابخان  کاران کاندر نان و دستکارک ی  یلکار یاخت و در ه استشد

تابخان  کع خدمات یسانداز و با چشم بتوانند خود رافت ، رگقرار 
 .سازند گهماهن

 
 پیشنهادها

زات و استخدام ی  تجهیجهت ته تر بی  ی ص بودج یتخص
مربوط ب   یآموزش یها السک ت درکتابدار متخصص، شرک

راهنما در  یها تابکها و  جزوه ی ، مطالع ها تابخان کدر  یابیبازار
های  ، تشکیل کالستابدارانک ی مطالع  یبرا یابیبازار ی ن یزم

 بخ  مرجع در کتابخان ، افزای  ساعات کاری آموزشی، ایجاد
  در ک ییها تابخان کد از یو بازد کتابخان ، افزای  تعداد کارکنان

دست  یرگی ت چشمیب  موفق یابیبازار یها خت یاستفاده از آم
در  یابیاز اصول بازار تر بی شرفت و استفاده یجهت پ ،اند افت ی

 .دوش ها پیشنهاد می کتابخان 
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Abstract  
Introduction: Because of the importance of the marketing activities and libraries need to such activities, it 

is necessary to do a research on libraries of Zabol Medical Science University usage of marketing 

principles in order to have a better plan for the future on the basis of present situation evaluation. 

Methods: The study is an applied one and survey method has been used as the method of data collection. 

The population of the study is the entire libraries of Zabol city. These libraries were classified in four 

categories, libraries of Medical Science University (5 libraries), public libraries (7 Libraries), central 

library of Zabol University and Zabol Islamic Azad University. Using SPSS11 statistical software and 

descriptive statistics were used to analyze the data. 

Results: Investigation of marketing mixes on the basis of product mix showed that central library of Zabol 

University with the average (2.89), central library of Medical Science University (2.71), Islamic Azad 

University (2.37) and the public libraries (1.86) are in first rank to fourth respectively. The results also 

showed that on the basis of place mix ranking of first to fourth are respectively related to Islamic Azad 

University (3), central library of Medical Science University (2.42), central library of Zabol University 

(2.15) and the public libraries (1.79). In Promotion mix, Islamic Azad University (2.09), library of 

Medical Science University (1.84), central library of Zabol University (1.64) and public libraries (14.1) 

are in first to fourth rank respectively.  

Conclusion: The results of this study showed that libraries of medical science university are in better 

situation on the basis of marketing mixes. According to the chart results, the highest average in the mean 

of marketing mixes is less than 3 that indicates the libraries which are in better situation than the other 

libraries, are in the intermediate level and their services are not desirable. 

Keywords: Marketing Mixes; Academic Libraries; Marketing; Information; Library Services; 

Universities 
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