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 دهيچك
بكارفته در وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاه  يها كيتكناين پژوهش با هدف شناسايي  :هدف

  .هاي ايران از لحاظ بازاريابي انجام شده است
از يك سياهه  ها دادهجهت جمع آوري . اين پژوهش به روش پيمايشي تحليلي انجام شده است :روش

  .ارزيابي استفاده شده است كه با استفاده از مطالعه متون و نظر متخصصان تهيه شده است
مورد بررسي  يها تيسابازاريابي در وب  يها كيتكناستفاده از  كهنشان داد  يبررس نيا جينتا .:ها افتهي

نسبت به  يتر مناسبدولتي وضعيت  هاي دانشگاهدر  ها كيتكنميزان بكارگيري . در سطح بااليي نيست
  .غير دولتي دارد هاي دانشگاه

  هاي مركزي، بازاريابي، وب سايت كتابخانه دانشگاهي، كتابخانه :واژه هاي كليدي 
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  مقدمه
به نام وب سايت روبرو ساخته  يا دهيپدپيدايش وب جهان گستر، جهان را با 

ها از جمله نقاط اتصال و ارتباط كاربران با اطالعات  وب سايت. است
ها از آن براي  وب سايت وسيله است كه سازمان. باشند يمالكترونيكي 

د كنن يمبه مشتريان و يا فراهم كردن خدمات براي مشتريان استفاده  يرسان اطالع
براي بازديد كنندگان مفيد باشد  تواند يمات را كه از منابع و اطالع يا مجموعهو 

به  ).1386، 1رينولدز( دهند يمدر وب سايت سازمان در دسترس مشتري قرار 
تا  برند يمها به كار  وب سايت به عنوان ابزاري است كه سازمان«عبارت ديگر 

 توان يمپيامهاي تبليغاتي، اطالعات مفيد يا جالبي را به مشتريانشان منتقل كنند و 
 »استفاده كرد... از آن براي فروش مستقيم به مشتريان يا ارائه كردن خدمات و

  ). 2،2009پارك و لي(
بازاريابان به و مطرح است  يها به عنوان يك مزيت رقابت امروزه وب سايت

به بررسي و ارزيابي ارزش  كنند يمكه در عرصه جهاني فعاليت  ييها آنخصوص 
هدف خودادراك شده وب سايت خود توسط مشتريان و  ازار  و  پردازند يم ب

بازاريابي را از طريق وب  يها تيفعالخود، به ويژه  يها تيفعال كنند يمسعي 
) 2005(3، چاكرابورتي و ديگران)2009(پارك و لي . سايت سازمان انجام دهند

وب . كنند يماز بازاريابي سازمان معرفي  يا هژيووب سايت را به عنوان بخش 
اطالعات دقيق و درستي را به طور مداوم ارائه نمايد و سعي در  ديبا يمسايت 

وب به استفاده مجدد از را  ها آنجذب مشتريان از كشورهاي مختلف كند و 
  ).2004،ايد و ترومن( سايت سازمان تشويق كند

 
  مساله انيب

استفاده كننده و يا همان جلـب مشـتري   ز رفع نيا«هاست  كتابخانهآنچه مورد نظر 
و  هـا  تيسـا نـوين اطالعـاتي چـون وب     يهـا  يفنـاور استفاده از امروزه  ،»است

ه كتابخانه اي پاسخ به نيازهاي متنوع اطالعاتي كاربران بهبود بخشـيد  يها پورتال



     81  ________________________________   ي مركزي ها كتابخانه تيساآميخته بازاريابي دروب 

 

 

در ارائه خدمات ايفا  توانند يم ها تيسابا توجه به نقش ارزنده اي كه وب . است
كنند، لزوم توجه به آن در كتابخانه هاي دانشـگاهي كـه در واقـع قلـب دانشـگاه      

در وب سـايت كتابخانـه ايـن اطالعـات     افزون بر اين، . دينما يمهستند ضروري 
 يابيـ بازار نـد يفرآدر م به همين دليـل هـ   شود يمدر قالب خدمات ارائه  كهاست 

بـه عنـوان    يوقتـ  كـه است  نيااطالعات  يهااز مشخصه  .استارزشمندتر شده 
بوجـود   يابيبازاررا در  ديجد كرديرو كي رديگ يممحصول مورد تقاضا قرار  كي
در كتابخانـه ارزش اطالعـات وابسـته بـه     . اطالعات است يابيبازارو آن  آورد يم

بازاريابي . كند يماز آن  يخاص تيموقعدر  كاربر كهاست  يامفهوم آن و استفاده 
باعث شناخت بهتر استفاده كنندگان، درك و برآورد نيازهـاي آنـان    ها كتابخانهدر 
گفت كه بازاريابي درست و موثر باعث افزايش ميـزان   توان يم، بنابر اين شود يم

، هـا  آن، تغييـر در ادراك  هـا  يمشـتر و غير  ها يمشتراستفاده از خدمات، آموزش 
  ). 4،2003استيدلي(د كنان آن خواهد ششهرت و اعتبار كتابخانه و كار

وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي در د در حال حاضر مشخص نيست تا چه ح
ب براي جذ ها كتابخانه، به بياني ديگر اين موضوع مورد مالحظه قرار گرفته است

ـ   استفاده از خدمات كتابخانـه  ت جهن كاربرا عمـل  ه از طريـق وب سـايت چگون
 كتابـداران  راكـه موضوع  نيا؟ كنند يمروشهاي بازاريابي استفاده ز يا او  ندينما يم

چگونـه كـاربران از    گريدبه عبارت  اي كنندخود ارتباط برقرار  انيمشترچگونه با 
در  ياساسـ  مشـكل  كيـ بـه عنـوان    تـوان  يمـ را  شوند يممطلع  كتابخانهخدمات 

  ).5،2006يال كوفف(كرد مطرح  ها كتابخانه يابيبازار
 يها موجود وب سايتهاي كتابخانه تيوضع پژوهش حاضر قصد دارد نيبنابرا

بررسي نمايد  از لحاظ بازاريابي خدمات و اطالعاتا ايران ر هاي دانشگاهمركزي 
را مشخص  ها تيب ساواين بازاريابي در  ختهيآمميزان بكارگيري عناصر و 

  . نمايد
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  پژوهش هاي پرسش
از ديدگاه  ها كتابخانه تيساميزان اهميت مولفه هاي بازاريابي در وب  .1

   متخصصان چقدر است؟
كشوراز  هاي دانشگاهمركزي  يها موجود وب سايتهاي كتابخانه تيوضع .2

و  عيتوز، جيترو، محصول، متيق( بازاريابي ختهيآم يريبكارگ زانيملحاظ 
  چگونه است؟ )يساز يشخص

هاي دانشگاه هاي ايران از لحاظ بكارگيري مولفه رتبه وب سايت كتابخانه  .3
 هاي بازاريابي چقدر است؟

 
  فرضيه پژوهش

بين وب سايت كتابخانه دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي از لحاظ بكارگيري 
  .بازاريابي تفاوت معني داري وجود دارد يها مولفه

 
  پژوهش  نهيشيپ

و  يعلم، اما به صورت ستين ديجدمفهومي  كتابخانهدر مورد خدمات  يابيبازار
در سال  كايآمر كتابدارانانجمن  كنفرانسدر  نيگر تيسومدون توسط ساموئل 

كتابخانه را در  غاتيتبلبحث  6بنام استرنز يشخص 1896مطرح شد و در  1876
، بر اين امر تاكيد شد كه اصول 1970دهه پس از ). 7،1997رنبرگ(كرد مطرح 

كاربرد داشته باشد، به عنوان مثال  تواند يمبازاريابي در موسسات غير تجاري هم 
رويكرد بازاريابي جهت ارائه خدمات بهتر به كاربران آن خواهد  ها كتابخانهدر 
به منظور گسترش مباحث مربوط به  ييها كوشش). 8،2005آدي اوين(د بو

ميالدي مطرح گرديد و در اواسط  1970در دهه  يا كتابخانه بازاريابيِ خدمات
نمود يافت  يرسان اطالعبه عنوان يك گرايش در رشته كتابداري و  1980دهه 

  ).9،2006كيم و پارك(
 قيـ طراز  كيـ الكترونمنـابع   يابيـ بازارخود به  قيتحقدر  زين) 2008(  10كاستالدو
وب  123در  كـه او نشـان داد   جينتـا . پرداخته اسـت  ها كتابخانه يخانگصفحات 
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ـ   51فقـط   يبررسمورد  كتابخانه تيسا  ،هـا  كتـاب ( يكـ يالكترون عه منـاب درصـد ب
  .اند كردهتوجه  )ها نامه انيپاو  اتينشر

در  يابيـ بازار يهـا  شـاخص  نيـي تعرا جهت د پژوهش خو) 2008( 11 وو مو چن
 نيـ ااو در . انجـام داد  يدلفـ  تكنيـك با استفاده از  وانيتا يدانشگاه يها كتابخانه

در  p3)ج ينترنتـ يا يابيـ بازاردر  c4)ب يابيبازاردر  p4)الف: به سه جنبه يبررس
از عوامل فـوق   كيپرداخت و وزن هر  تاليجيدصنعت خدمات با مشخصه عصر 

مـورد   يهـا  شاخصدر  كهمشخص نمود  يو جينتا. الگو نشان داد كيرا با ارائه 
 32.7بـا   ينترنتيا يابيبازار، درصد 411.3با وزن را نيباالتر P4 يابيبازار، يبررس

وزن را بــه خــود  نيكمتــر درصــد 26و پــس از آن صــنعت خــدمات بــا  درصــد
در  كـه وزن اختصـاص داده شـده بـه هـر جنبـه نشـان داد       . اختصاص داده است

 تـال يجيد متيق، محصول و تاليجيد مكان، تاليجيد جيترو بيترتبه  p4 يابيبازار
وزن متعلـق بـه    نيشتريب ينترنتيا يابيبازاراما در . دباش يمرا دارا  تياهم نيشتريب

) درصد 4.94( يمحور يمشترآن مربوط به  نيكمترو ) ددرصد 1714(ت ارتباطا
  .باشد يم

در  يدانشـگاه  كتابخانـه  22 يابيـ بازار يبررسـ به  يپژوهشدر ) 2009( 12كوار
در . وب پرداخـت  قيـ طراز ) يدولتـ  ريغ كتابخانه 4و  يدولت كتابخانه 18( يمالز
 تيسـا وب  يدارا يدانشـگاه  تيسـا وب  20كه بدست آمده مشخص شد  جينتا

وب  12و  هـا  كتابخانـه  ريسـا بـه   نـك يل يدارا) درصـد  45( كتابخانه 12 بانهدو ز
 نـك يل) درصد 45(ت يساوب  10و  ها روزنامهبه  نكيل يدارا )درصد 45( تيسا
تمـام   كتابخانـه و اهـداف   تيـ ماموردر رابطـه بـا   . اند و بودهجستج يموتورهابه 

 77 امـا فقـط   انـد  كـرده خود بـه آن اشـاره    تيسادر وب  يدولت ريغ هاي دانشگاه
در . انـد  كـرده به آن اشاره  يدولت هاي دانشگاه يها كتابخانه يها تيساوب  درصد

 40 ،يكـ يالكترونپسـت   يدارا) درصـد  68 ( كتابخانـه  15 زيـ نرابطه با ارتباطات 
 شنهادهايپ يبرا يوبفرم  يدارا) كتابخانه 9( درصد 68و  كتابدارپرسش از د درص
  .اند بوده
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 يابيبازاردر مورد  يبررس نيچندبه بعد  1385از سال  زين كشوردر داخل 
  . صورت گرفته است ها كتابخانه
هاي  طالعه رابطه بكارگيري شيوهم«ن در پژوهشي تحت عنوا) 1385( يشاپور

 »عمومي كشور و ارايه راهكارهاي مناسب يها كتابخانهبازاريابي و استفاده از 
، تعداد يدسترساز نظر  كتابخانه مكان انيم يمعناداررابطه  كهمشخص نمود 

 يعيترف يها وهيشاستفاده از  زينو  كتابدارانمنابع، انواع خدمات ارائه شده توسط 
  . وجود دارد كتابخانهاستفاده از  زانيمو  يجيترو يها برنامهو  غاتيتبلمانند 

اجرايي شدن  يسنج امكاندر پژوهش خود به بررسي ) 1387( يبصيريان جهرم
دولتي شهر  هاي دانشگاه يا دانشكدهمركزي و  يها كتابخانهاصول بازاريابي در 

كه ميزان  دهند يمشان ن ها افتهي. پرداخت ها كتابخانهتهران از ديد مديران اين 
در حد متوسطي است؛ همچنين  ها كتابخانهآشنايي مديران با مفهوم بازاريابي در 

. يك طرح بازاريابي از حد متوسط باالتر است يها مؤلفهبا  ها آنميزان آشنايي 
در  p4هر يك از متغيرهاي  يريكارگ بهدر زمينه ميزان اتّخاذ و  ها افتهي

 يها تيفعال، مكان، محصولمورد مطالعه حكايت از آن دارد كه  يها كتابخانه
را به خود  ها كتابخانهتشويقي و ترغيبي، و بها به ترتيب بيشترين توجه مديران 

  .معطوف داشته است
فرايند بازاريابي در  شدن يياجرا يسنج امكاندر پژوهش خود به ) 1389( يمشهد

. پرداخت ها كتابخانهدگاه سرپرستان اين از دي يمركزعمومي استان  يها كتابخانه
عمومي استان مركزي، توجه به ارائه مكان با  يها كتابخانهنتايج نشان داد كه در 

 يها تيفعال، توجه به 13/2، توجه به محصول با ميانگين 81/2 يا رتبهميانگين 
، و در نهايت توجه به بها به ترتيب 06/1تشويقي و ترغيبي با ميانگين 

  . اند دادهاول تا چهارم را به خود احتصاص  يها تياولو
 كتابدارانو  رانيمد يها دگاهيد يبررسبه در پايان نامه خود ) 1389(د قربان نژا 

 يابيبازار يها ختهيآمنسبت به استفاده از  النيگاستان  يعموم يها كتابخانه
مراجعان از خدمات  شتريب يريگ بهره يبرا) جيترو، بها و مكانمحصول، (
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 يها كتابخانه رانيمدو  كتابداران دگاهيد كهنشان داد  ها افتهي. پردازد يم كتابخانه
، )2/47( نيانگيممحصول با  ختهيآمنسبت به استفاده از  النيگاستان  يعموم

با  جيترو ختهيآمو ) 89/2( نيانگيمبها با  ختهيآم  ،)2/72( نيانگيمبا  مكان ختهيآم
  .باالتر از سطح متوسط است) 2/58( نيانگيم

در ارائه  يابيبازاراصول  كاربرد يبررسبه خود پژوهش در ) 1389(و عربل
 قاتيتحقواحد علوم و  ياسالمدانشگاه آزاد  يها كتابخانهدر  ياطالعاتخدمات 
مولفه اصلي بازاريابي و ارتباط آن با  4نتايج پژوهش نشان داد از ميان . پرداخت

پيدا  يدار يمعنرابطه ) هزينه(ده در كتابخانه، تنها در مولفه قيمت خدمات ارائه ش
تنوع : يها مولفه بيترتچهارگانه مورد بررسي به  يها مولفهدر ضمن ميان . نشد

 امكاناتو  يريپذدسترس ( يمكان تيموقعخدمات و حجم منابع اطالعاتي، 
رتبه اول تا  يدارا) هزينه(و قيمت  يجيترو يها برنامه يريكارگ، به )يرفاه

  .باشند يمچهارم 
 
  پژوهش يشناسوش ر
جامعه مورد مطالعه در . انجام شده است يليتحل يشيمايپپژوهش به روش  نيا

دولتي و غير  هاي دانشگاه يمركز يها كتابخانه يها تيساوب  هيكلپژوهش، اين 
 تيوضع يبررس يبرا. اند بودهفعال  20/6/1389 خيتارتا  كه است ايرانر د دولتي
و ه مطالعت جها ابتدر د. ديگردسياهه ارزيابي استفاده  كياز  ها تيساوب 

 شيمايپجستجو و با  ،يابيارز اههيس ارائه منظور بهالزم  يبدست آوردن معيارها
كتابخانه هاي خارج از  يها تيساو بررسي وب ، مختلف يعلممنابع و در متون 

از آن تهيه  يا اههيسو  ديگردستخراج ا ها و مؤلفه ارهايمعاز  يا مجموعهكشور 
تاييد در و بررسي  جهتي انتخابي ها مولفهسپس با استفاده از روش دلفي، . شد

نفر از صاحب نظران و متخصصان قرار گرفت تا به ضرورت وجود هر  26اختيار 
پس از بدست آوردن . بدهند را 5-1طيف ليكرت امتيازهاي  ويژگي بر اساس

مورد بررسي  يهامولفه پذيرش مالك  3ميانگين براي هر مولفه، مقادير بيشتر از 
وب سايت كتابخانه هاي . در نظر گرفته شد يابيارز اههيس ير برادر هر معيا
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. وارسي بدست آمده مورد بررسي قرار گرفتند اههيس سداخل كشور بر اسا
استفاده شد و ) ريخو  يبل(د بود و نبو اسيمقشده از دو  ادي اههيسدر  نيبنابرا
) صفر(0=ريخو ) كي(1=يبل بيترتآنها به  يبرادر نظر گرفته شده  ازاتيامت

  .انتخاب شد
  
  پژوهش يها افتهي

  تيساوب  يدارا يها كتابخانه
وب  يدارا كه كشور يدانشگاه يمركز يها كتابخانهان دسته از  يجستجودر 
ت و از سايت وزارت علوم، تحقيقا ها دانشگاه بر فهرست هيتكهستند با  تيسا

در  13اينترنتو جستجو در  يپزشكدرمان و آموزش  زارتو ايت، سفناوري
 يدانشگاه يمركز كتابخانه 68تعداد  قيتحقدر زمان  كهمشخص شد  تينها

  .14هستند تيساوب  يدارا كشور
ميزان اهميت مولفه هاي بازاريابي در در پاسخ به پرسش اول پژوهش مبني بر 

را كه  ييها مولفهمجموع  1جدول  ،از ديدگاه متخصصان ها كتابخانه تيساوب 
نشان  اند آوردهز نظر متخصصان بدست اباالترين نمره و درصد بكارگيري را 

در وب  يابيبازار ختهيآم يريبكارگ زانيممورد نظر پژوهش  موار گريدز ا. دهد يم
مورد  كتابخانه تيساهر وب  ي، برامنظور نيابه . بود يبررسمورد ي ها تيسا

موجود در هر  يهامولفه  سهيمقابا . شد ميتنظ ياداگانه سياهه وارسي ج يبررس
 يمركز يها كتابخانه تيسادر وب  يابيبازار ختهيآم كهشاخص مشخص شد 

و  متيق« يهاوجود دارد و به جز مولفه  ينييپادر سطح  رانيا هاي دانشگاه
  .ندارند يمطلوبچندان  تيوضع ها شاخص هيبق »عيتوز
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  از ديدگاه متخصصان ها كتابخانههاي بازاريابي در وب سايت  ميزان اهميت مولفه. 1جدول 
 درصد  نمره   مولفه ها يابيبازارختهيآميها شاخص

 متقي
  

  100  5 بارگذاري سريع صفحات

  100  5 مرتبط بودن اطالعات
  99  4/95 پست الكترونيكيوجود

  90/4  4/52 )تلفن و آدرس(ساطالعات تما
 محصول

  
  78  3/90 پيوند با كتابدار

  98  4/90 سفارش مستقيم منابع
  93/4  4/67 ارائه خدمات ويژه

  93/4  4/67 فرم الكترونيكي پيشنهادها
 جيترو

  
  100  5 هاي كتابخانهارائه تازه

  74/2  3/71 آموزش استفاده كنندگان
  92/4  4/62 اخبار كتابخانه

 عيتوز
  

  99  4/95 نرم افزار جستجو كتاب
  80  4/00 لينك به سايتهاي مرتبط

 يسازيشخص
  

  95/2  4/76 چند زبانه بودن سايت
  99  4/95 اشاعه گزينشي اطالعات

اي كتابخانه نيبامانت   4/95  99  

  
موجود وب سايتهاي  تيوضعدوم پژوهش مبني بر چگونگي پرسش  در پاسخ
 بازاريابي ختهيآم يريبكارگ زانيمكشوراز لحاظ  هاي دانشگاهمركزي  يها كتابخانه

ميزان  2اطالعات جدول  )يساز يشخصو  عيتوز، جيترو، محصول، متيق(
بكارگيري هر يك از مولفه هاي آميخته بازاريابي در وب سايت كتابخانه مركزي 

  .دهد يمدانشگاه هاي مورد پژوهش نشان 
در كتابخانه هاي دانشگاهي، در واقع هـيچ هزينـه اي از اسـتفاده كننـدگان      :قيمت

به همين دليل بحث . شود ينمهمان دانشگاه جهت دسترسي به اطالعات دريافت 
هزينه در اينجا بيشتر مربوط به هزينه زمـان و وقتـي اسـت كـه مراجعـان جهـت       

 يهـا در رابطه با مولفه  يكل طوربه  .كند يمدستيابي و استفاده از اطالعات صرف 
در وب  هـا  آناز  كيـ به هـر   كه يتوجه زانيمقيمت و  يابيبازار ختهيآممطرح در 
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شـاخص در وب   نيـ ا يحـد تا  كهادعا نمود  توان يمشده است  ها كتابخانه تيسا
امـا بـا توجـه بـه     . شـود  يم تيرعا رانيا هاي دانشگاه يمركز يها كتابخانه تيسا
بـه آن   ستيبا يمدارد،  كاربران يها نهيهز كاهشدر  كه ينقشمولفه و  نيا تياهم

 نكـه ياو  كيـ الكترونبه خصوص در ارتباط با استفاده از پست . شود يشتريبتوجه 
ـ  باشـد  يمـ  ياصل يها مولفهاز  يكيوب  طيمحدر   8/39(كتابخانـه   27فقـط   يول

  .اند دادهبه آن توجه نشان  )درصد
  

  يدانشگاه يها كتابخانه تيساوب ر د يابيبازار يها شاخصاستفاده از  زانيم .2جدول 
 هامولفه يابيبازارختهيآمشاخص

 
  درصد تعداد 

 قيمت
  

  9/77  53 بارگذاري سريع صفحات

  1/69  47 مرتبط بودن اطالعات

  8/39  27 وجود پست الكترونيكي

  7/64  44 )تلفن و آدرس پستي(ساطالعات تما

 محصول
  

  1/19  13 پيوند با كتابدار

  1/19  13 سفارش مستقيم منابع

  5/26  18 ارائه خدمات ويژه

  2/13  9 فرم الكترونيكي پيشنهادات

 جيترو
  

  3/35  24 هاي كتابخانهارائه تازه

  3/35  24 آموزش استفاده كنندگان

  5/48  33 اخبار كتابخانه

 عيتوز
  

  9/83  57 نرم افزار جستجو كتاب

  2/63  43 سايتهاي مرتبطلينك

 يسازيشخص
  

  8/11  8 چند زبانه بودن سايت

  0  0 اشاعه گزينشي اطالعات

يا كتابخانه نيبامانت   13  1/19  
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كتابخانه حهت ارائه خدمت به مراجعين اسـت،   يها تيفعالهر چند تمام  :محصول
استفاده از بقيه خدمات را  تواند يمكه  شود يماما در اين قسمت به خدماتي اشاره 

 كـه اما همانطور . نمايد و خود به عنوان خدمتي برتر در نظر گرفته شود تر رنگپر 
 نيـ امطـرح در   يهـا ، مولفـه  دهـد  يمـ نشـان  ) 2(ل جدو يها افتهيو ) 1(ر نمودا

و در  انـد  دادهرا بـه خـود اختصـاص    ) ژهيوخدمات (5/26توجه  حداكثرشاخص 
 )درصـد  2/13(كتابخانه  9در  »هاشنهاديپ يكيالكترونرم ف«د عوامل مانن ريسامورد 

نشان از ضعف درارائه خدمات  ،1/19با  »منابع ميمستقو سفارش  كتابداربا  ونديپ«
  .دارد ها كتابخانه يها تيساوب 

و بيشـتر از  ر در واقع به راهكارهـايي اشـاره دارد كـه باعـث اسـتفاده بهتـ       :ترويج
ستيابي و استفاده از منـابع  ، دزمينه اطالع رساني نياخدمات شده است، افزون بر 

به همين دليل مواردي همچـون ارائـه   . سازد يمفراهم  تيسا قيطركتابخانه را از 
در ايـن جـا مطـرح     هـا  هيـ اطالعخبـار و  ، اتازه هاي كتابخانـه، آمـوزش اسـتفاده   

و فـوق، فقـط ارائـه اخبـار      يهـا در مولفه  كهپژوهش نشان داد  جينتا. گردند يم
 كتابخانـه  تيسـا را در  يريبكـارگ  زانيـ ن ميبـاالتر ) 5/48(كتابخانه  يها هياطالع

  .ندارند يچندانعوامل نقش  ريساداشته است و 
و هايي است كه كتابخانه جهت دسترسي بـا توانـايي بـاال     امكانات و كانال :توزيع

سيمرغ، پارس (ب مانند استفاده از نرم افزارهاي جستجو كتا دينما يمآسان فراهم 
ـ  انيمشتر/كاربران ازينمرتبط و مورد   يها تيساو ارائه ...) آذرخش و ر د. هكتابخان
از ايـن   هـا  تيسـا ب و) ددرصـ  9/83(د مور 57كه نشان داد  ها يبررساين رابطه 

در واقع اين مولفه در بين ساير مولفه هـا بيشـترين ميـزان    . اند نمودهابزار استفاده 
  . توجه را به خود اختصاص داده است

از  شود يمهايي كه باعث استفاده تخصصي و فردي از اطالعات  راه :شخصي سازي
. دبه آن توجه شو ها كتابخانهدر وب سايت  ستيبا يمجمله موارد مهمي است كه 

از اطالعـات   يد به راحتر اساس نيازهاي خاص خوكه افراد ب شود يميرا باعث ز
به اين شاخص  تواند يمهايي كه در وب سايت يك كتابخانه  ولفهم. دده نماينااستف



  1390 تابستان،56رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري و اطالع   _____________________   90
 

 

 نيبامانت  امكانو ت يساكمك نمايد عبارتند از اشاعه اطالعات، چند زبانه بودن 
 كـه  كنـد  يمـ مشـخص  ) 2(ل و جـدو ) 1(ر با توجه به نمـودا  ها افتهي. يا كتابخانه
، به خصـوص در  اند داشتهشاخص توجه  نيابه  ها كتابخانهاز  ينييپا اريبسدرصد 

مـورد   يهـا  كتابخانـه از  كيـ  چيهـ  كـه  ديـ گردرابطه با اشاعه اطالعات مشخص 
  .اند نكرده جادياخود  تيسامولفه را در  نيا مكان، ايبررس

  

  
  

  ها كتابخانه تيسادر وب  يبررسمورد  يارهايمعاز  كيهر  تيرعا زانيم. 1نمودار 
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 رتبه بازاريابي در دو گروه وب سايت كتابخانه هاي مركزي مورد بررسي: 3جدول 

  
  
  

ف
ردي

  

 
  نام دانشگاه

 
  رتبه
ف 

ردي
  

  
  نام دانشگاه

  
  رتبه 
  

 9  صنعتي اصفهان هدانشگا 35 68 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر عباس 1
 33  صنعتي اميركبير هدانشگا36 56 دانشگاه آزاد اسالمي واحدپزشكي تهران 2

 32  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي هدانشگا37 67 دانشگاه آزاد واحد تبريز 3

 12  صنعتي جندي شاپور دزفول هدانشگا38 63 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران 4

 8  عتي سهند تبريزصن هدانشگا39 46 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 5
 39  صنعتي شاهرود هدانشگا40 62 دانشگاه آزاد واحد زنجان 6

 21  صنعتي شريف هدانشگا41 45 دانشگاه آزاد واحد شهركرد 7

 54  صنعتي شيراز هدانشگا42 61 دانشگاه آزاد واحد مشهد 8

 38  دانشگاه صنعتي مالك اشتر43 6  دانشگاه اراك  9

 57 صنعتي نوشيرواني بابل هدانشگا44 11  اصفهان هدانشگا  10

 53  عالمه طباطبايي هدانشگا45 55  دانشگاه الزهرا  11

 4   علم و صنعت ايراندانشگاه 46 5  امام صادق هدانشگا  12
 27  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل47 66  دانشگاه ايالم  13

 31  دانشگاه علوم پزشكي اروميه48 25  بوعلي سينا هدانشگا  14

 64  علوم پزشكي بابل هدانشگا 49 44  بيرجند هدانشگا  15

 30  بيرجند يعلوم پزشك هدانشگا 50 40 المللي امام خميني قزوين بيندانشگا   16

 20   وم پزشكي تبريزعلدانشگاه  51 49  تبريز هدانشگا  17

 52  اهواز علوم پزشكي جندي شاپور هدانشگا 52 24  تربيت مدرس هدانشگا  18

 19  دانشگاه علوم پزشكي كرمان 53 23  تربيت معلم آذربايجان دانشگاه  19

 3  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 54 22 تربيت معلم تهران هدانشگا  20
 18  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران هدانشگا 55 65 تربيت معلم سبزوار هدانشگا  21

 37   علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهراندانشگاه  56 17  تهران هدانشگا  22

 36  سمنان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيدانشگاه  57 60 بوشهر خليج فارس هدانشگا  23

 42  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي هدانشگا 58 59 دريا نوردي و علوم دريايي چابهار هدانشگا  24

 2 فردوسي مشهد هدانشگا59 35  رازي كرمانشاه هدانشگا  25
 51  قم هدانشگا60 16  زابل هدانشگا  26

 48  كاشان هدانشگا61 15  زنجان هدانشگا  27

 41  كردستان هدانشگا62 58  سمنان هدانشگا  28

 26  گيالن هدانشگا63 10  شاهد هدانشگا  29

 1  مازندزان هدانشگا64 14 شهيد بهشتي هدانشگا  30
 47  محقق اردبيلي هدانشگا65 34 شهيد چمران اهواز هدانشگا  31

 50  هنر اسالمي تبريز هدانشگا66 28  شيراز هدانشگا  32

 29  هنر تهران هدانشگا67 13 صنعت آب و برق هدانشگا  33

 7  يزد هدانشگا68 43  دانشگاه صنعت نفت    34
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  يبررسمورد  يها كتابخانه تيساوب ه رتب
مورد  يها تيسااز وب  كيدر هر  يابيبازار يها مولفهاستفاده از  زانيمبر اساس 

 جينتا كه ديگردمشخص  تيسارتبه هر وب  تينهاپژوهش، در  نيادر  يبررس
 . باشد يممشخص  3جدول  آن در

در پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبني بر رتبه وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه 
نشان  ها افتهي كهمانطور ههاي ايران از لحاظ بكارگيري مولفه هاي بازاريابي 

واحد بندر عباس  ياسالمرتبه و دانشگاه آزاد  نيباالتردانشگاه مازندران  دهد يم
  .نمودند كسبرتبه را  نيتر نييپا
 به طور ها شاخصدر ابتدا . شداستفاده  يتنيوتفاوت از آزمون مان  نييتع يبرا
هر شاخص مشخص  يهامولفه  يبرا ها رتبه نيانگيمپس شدند و س سهيمقا يكل

  .گرديدند
  يكلدر حالت  يبررسمورد  يها شاخص يبراآزمون عالمت  يهاآماره :4جدول 
 داري معنيسطح  Zآماره  U آماره هارتبهميانگين دانشگاهمركزيكتابخانه شاخص
  008/0  -664/2 104 77/36 دولتي قيمت

 5/17 دولتيغير

  017/0  -395/2 00/124 43/36 دولتي محصول

 20 دولتيغير
  011/0  -528/2 5/112 63/36 دولتي ترويج

 56/18 دولتيغير
  001/0  -383/3 83 12/37 دولتي توزيع

 88/14 دولتيغير

  054/0  -924/1 160 83/35 دولتي سازي شخصي

 5/24 دولتيغير

  
شده  كمتر 05/0ز ا يساز يشخصاز  ريغدر همه موارد به  يدار يمعنچون سطح 
تفاوت  يدولت ريغو  يدولت هاي دانشگاه نيب ها شاخص ريسادر  نيااست، بنابر 

 كه گردد يممالحظه  ها رتبه نيانگيمبا توجه به  .وجود دارد يدار يمعن
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 يدولت ريغ هاي دانشگاهبهتر از  يدولت هاي دانشگاهدر  يابيبازار يها شاخص
  .باشد يم

  يبررسمورد  يها كتابخانه تيساهر شاخص در وب  يهامولفه ن يبتفاوت در  .5جدول 

يمركزكتابخانه  مولفه ها
 دانشگاه

نيانگيم
 هارتبه

 آماره
U 

 Zآماره 
 يمعنسطح 
  يدار

 3/36 يدولت  013/0  - 483/2  132 21 يدولتريغ  اطالعات تماس
بارگذاري سريع

 صفحات
 07/34 يدولت  491/0  -/689  214 75/37 يدولتريغ

 30/36 يدولت  015/0  - 425/2  132 21 يدولتريغ  كيالكترونپست 

 93/35 يدولت  041/0  - 045/2  154 75/23 يدولتريغ  مرتبط بودن اطالعات

 37/35 يدولت  146/0  - 453/1  188 28 يدولتريغ  كتابداربا  ونديپ

 37/35 يدولت  146/0  - 453/1  188 28 يدولتريغ  منابع ميمستقسفارش 

 13/35 يدولت  344/0  -/946  201 75/29 يدولتريغ  خدمات ويژه

 03/35 يدولت  275/0  - 091/1  208 50/30 يدولتريغ  يكيالكترونفرم 
استفادهآموزش

 كنندگان
 10/36 يدولت  027/0  - 207/2  144 50/22 يدولتريغ

   63/35 يدولت  135/0  - 494/1  172 26 يدولتريغ  هياطالعاخبار و 

 53/35 يدولت  154/0  - 426/1  178 75/26 يدولتريغ  كتابخانه يها تازه

 60/36 يدولت  000/0  - 760/3  114 75/18 يدولتريغ  كتابخانهنرم افزار 
يهاتيساوجود

 مرتبط
 23/36 يدولت  018/0  - 370/2  136 50/21 يدولتريغ

 03/35 يدولت  275/0  - 091/1  208 50/30 يدولتريغ  چند زبانه بودن

 50/34 يدولت  99/0  000/0  240 50/34 يدولتريغ  اشاعه اطالعات

 37/35 يدولت  146/0  - 453/1  188 28 يدولتريغ  يا كتابخانه نيبامانت 
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از پنج شاخص  كدامهر  يهامولفه  نيبتفاوت در  نيااما جهت مشخص شدن 
ي ها ، آزمونها تيساي وب بررسي حاصل از هااستفاده از داده  با، يبررسمورد 

  .شود يممشاهده  5جدول ر آن د جينتا كهي و عالمت انجام شد تنيومن 
از چند مورد ر د يدار يمعنسطح  دهد يمجدول نشان  نياارقام  كههمانطور 

 نيب يدار يمعنموارد تفاوت اين ، در نيبنابراشده است،  كمتر 05/0عدد 
در  يابيبازار يها مولفهاستفاده از  زانير ماز نظ يدولت ريغو  يدولت هاي دانشگاه

  :مورد نظر وجود دارد هاي دانشگاه يمركز يها كتابخانه تيساوب 
 تماس اطالعات  
 كيالكترونپست   
 مرتبط بودن اطالعات  
 آموزش استفاده  
 كتابخانهنرم افزار   
 مرتبط يتهايسا  

ها در  مولفه يريگ بكار زانيم شد، كهمشخص  به دست آمده نيز جينتابر اساس 
 ريغ يها كتابخانهبهتر از  يدولت يها كتابخانه تيسادر وب  زين يابيبازارعناصر 

  .است يدولت
  

   يريگ جهينتبحث و 
 ياضاف يخدمتبه مثابه  گريد كتابخانه تيسا، وب يفناورر ومروزه با ظها

 يبرا كتابخانهنشان دادن حضور  يبرا يابزاربه  ليتبد بلكه. شود ينم ستهينگر
 كهرا  يخدماتانتظار دارند تمام  زين كتابخانه كاربرانشده است و  يشتريب كاربران

 تيساوب  قيطراند، امروزه از  كرده يم افتيدر كتابخانهدر  شيپ يچندتا 
 يها برنامه بانيپشتبه عنوان  كه يدانشگاه يها كتابخانه. ندينما افتيدر كتابخانه
استفاده از  تياهمبه  ستيبا يز ميندانشگاه مطرح هستند  يژوهش پو  يآموزش
به عنوان  تيسااز وب  كتابخانهخدمات  ريسا كنارببرند و در  يپ تيساوب 
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و در نهايت  كاربرانو بهتر به  شتريبارائه خدمات  ،يرساناطالع  يبرا يمهمابزار 
  . كننداستفاده  بازاريابي كتابخانه
ي ها وب سايتمشخص گرديد كه وضعيت كلي  پژوهشي ها هبا توجه به يافت

ها و معيارهاي مورد نياز يك وب  از نظر ويژگي رانيادانشگاهي  يها كتابخانه
روند ارائه به همين دليل . چندان رضايت بخش نيستند يابيبازارسايت از بعد 

خدمات، به دليل در نظر نداشتن عوامل بازاريابي باعث عدم آگاهي مشتريان 
در ارايه خدمات مطلوب  ها هكتابخانه از منابع و در نتيجه عدم موفقيت كتابخان

در  هدر رفتن بودجه به علت اين نابساماني شاهد بهن بر اين افزو. خواهد شد
ي زيادي جهت ها هبايد در نظر داشت هر ساله هزين. بود مخواهي ها كتابخانه

اما بر  شود يمپرداخت  ها كتابخانهخريداري منابع فيزيكي و الكترونيكي توسط 
اساس تحقيقات انجام شده، ميزان رضايت گروههاي مختلف از اين خدمات 

دم اطالع از وجود چنين ع تواند يميكي از داليل عمده آن . بسيار پايين است
  .شود يمارائه  ها كتابخانهخدمات و امكاناتي باشد كه در 

 يها كتابخانهاز جمله  ها ه، تغييرات مداوم و بنيادي در همه عرصنياافزون بر 
اين تغيير و تحوالت خواه و ناخواه تاثيراتي بر . دانشگاهي در جريان است

كه نيازمند اداره و بهره  گذارد يماقي به عنوان سازمانهاي انساني ب ها كتابخانه
ي موثر مواجهه ها هيكي از راهكارها و شيو. و تجربي است برداري به شيوه علمي

، مفهوم و رويكرد ها كتابخانهبا تغييرات محيطي و حركت در جهت ارتقا 
 يها كتابخانهبنابر اين . در كتابخانه استن بازاريابي و طراحي و اجراي آ

كامل  به طوري بازاريابي را ها هوزه بايد طريق تهيه و اجراي برنامدانشگاهي، امر
  .فرا گيرند و از آن به عنوان ابزار كاراي مديريتي بهره ببرند

 ايجاددر  ريزموارد  شود يم شنهاديپبا توجه به يافته هاي پژوهش در مجموع، 
  :رنديگمد نظر قرار  رانيا يدانشگاه يها كتابخانه تيسا وب
كه نشات گرفته  فرايند برنامه ريزي بازاريابياز يك  ها كتابخانهدر وب سايت  

جهت انجام اين امر در وب  .تبعيت گردد باشد يماز برنامه استراتژيك دانشگاه 



  1390 تابستان،56رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري و اطالع   _____________________   96
 

 

م ، اين تيشود يمدر ابتدا تشكيل يك تيم بازاريابي پيشنهاد  ها كتابخانهسايت 
  :متشكل است از
o كتابدار متخصص با مدرك دكتري يا كارشناس ارشد جهت  كي

  .مديريت پروژه
o  اقماري دانشگاه يها كتابخانهاز هر يك از  يانماينده.   
o يك متخصص مديريت با گرايش بازاريابي  
o طراح(رايانه ص يك متخص(  

 ها كتابخانهضرورت وجود اين تيم در ابتداي هر برنامه بازاريابي در وب سايت  
 ينشيگزمانند اشاعه غير سنتي افزون بر اين به خدمات . باشد يمضروري 

خدمات سنتي بايد توجه بيشتري  در كتار و مانند آن يكيالكتروناطالعات، پست 
  .نمود

  
  
  ها نوشت پي
  

Reynolds -١  

-Park & lee٢ 

Chkraborty -٣  

Steadley -۴ 

Fialkoff -۵ 

6-Stearns 

- Renborg٧  

8- Adeyoyin 

-٩ Kim & Park  

10-Castaldo  

11-Mu-Chen Wu  
12-Kaur 

  :ي زير به دست آمده استها تيسااين ليست  با مراجعه به وب - 13

- http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/١/Forms/view.aspx 

- www.behdasht.gov.ir 

- http://www.iau-neyshabur.ac.ir/Link/prolink/azadlistsite.html 

ي مركز كتابخانه تيساي  وب دارا ها آنمورد از  68ي شد و فقط بررسدر ابتدا ) منطقه دانشگاه آزاد و سايت وزارت علوم 16(ت يساوب  152  كهاست  حيتوضالزم به  - ١٤

  .اند بوده
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