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  چكيده

هاي روزشي با انتظارات مخاطبان و نقش عناصر آميختة بازاريابي در روند بازاريابي هدف اين تحقيق بررسي تناسب كتاب
ابزار سنجش تحقيق سه . پيمايشي است كه به شكل ميداني انجام گرفت –حقيق توصيفي روش ت. هاي ورزشي استكتاب

هاي تحقيق با استفاده از فرضيه .ساخته بود كه پس از اطمينان از روايي و پايايي، مورد استفاده قرار گرفتندپرسشنامة محقق
هاي ورزشي، و تعداد فروشندة كتاب 25هاي ورزشي، بناشر كتا 15جامعة آماري تحقيق عبارت بود از . آزمون  مستقل بررسي شد
در مورد ناشران و . هاي ورزشي نمايشگاه كتابكننده به بخش فروش كتابهاي ورزشي مراجعهنامشخص مشتريان كتاب

پژوهش گيري انجام نگرفت  تمام افراد جامعه در علت محدود بودن تعداد افراد جامعه، نمونههاي ورزشي بهفروشندگان كتاب
كردند، آمار هاي ورزشي نمايشگاه مراجعه ميكتاب هاي ورزشي كه به بخشاما در مورد جامعة مشتريان كتاب. بررسي شدند

عنوان نمونة تحقيق تعيين شد كه در مجموع نفر به 384بنابراين باتوجه به آخرين سطح جدول مورگان . دقيقي در دست نبود
هاي ورزشي در بين ناشران هاي تحقيق گوياي ارزيابي مطلوب كيفيت كتابيافته. برداري بودپرسشنامه قابل بهره 274اطالعات 

همچنين . هاي مطلوبي نداشتندهاي ورزشي ويژگيدرحالي كه از نظر مشتريان كتاب. ها بودبيش از مشتريان و كتابفروشي
هاي ورزشي اما مشتريان از كيفيت كتاب. ذعان داشتندهاي ورزشي اها نيز بيش از مشتريان به مطلوبيت كيفيت كتابكتابفروشي

ها و مشتريان اعتقاد داشتند كه طرح و ويژگي هاي ورزشي نيز ناشران بيش از كتابفروشيدر مورد طرح كتاب. رضايت نداشتند
وابط عمومي و همچنين بررسي عناصر پنجگانة آميختة بازاريابي گوياي اهميت عامل محصول، ر. هاي ورزشي مطلوب استكتاب

  .هاي ورزشي بودقيمت از نظر مخاطبان در روند بازاريابي كتاب
  

  هاي كليديواژه

  .ها، ناشرانهاي ورزشي، انتظارات، مخاطبان، آميختة بازاريابي، مشتريان، كتابفروشيكتاب
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  مقدمه

ها را در رشد تمدناي نتوانسته است نقش كتاب هاي گوناگون جمعي، تاكنون هيچ رسانهرغم رشد رسانهبه
رساني و هاي ورزشي چه با محور آموزش دانشگاهي و چه از منظر اطالعدر اين راستا، انتشار كتاب). 16(ايفا كند 

اندركاران نشر و سي نظرهاي دستراما بر. انتقال دانش به عموم جامعه، از ضروريات زندگي هر اجتماعي است
دليل عدم استقبال ها بهلوب انتشار و فروش اين دسته از كتابهاي ورزشي گوياي وضعيت نامطتوزيع كتاب

شود و اين امر هاي ورزشي فقط با تيراژ هزار نسخه چاپ ميجامعه و مسئوالن است و در حال حاضر بيشتر كتاب
براساس آمار موجود در بانك اطالعاتي خانة ). 10(هاي ورزشي است دهندة نگراني ناشران از فروش كتابنشان

از . عنوان كتاب در موضوعات مختلف به چاپ رسيده است 450هزار و  37در مجموع  84تاب، فقط در سال ك
  كل عناوين درصد  4كتاب با موضوع ورزشي به چاپ رسيده كه فقط  150اين ميان و در اين زمان فقط 

منابع اطالعاتي موثق و آنچه بسيار قابل تأمل است، نبود . هاي منتشرشده به موضوع ورزش اختصاص داردكتاب
تاكنون است و  1384هاي ورزشي منتشرشده از سال در دسترس براي بررسي ميزان رشد عناوين و تعداد كتاب

به همين دليل در اين . هاي ورزشي نباشندموجب شده تا محققان قادر به بررسي ميزان رشد كمي و كيفي كتاب
هاي ، استناد كرديم تا نشان دهيم كه آمار عناوين كتاب84 مقاله به آخرين آمار قابل دسترس مربوط به سال

ها، سهم اندكي را به خود اختصاص داده است و علي رغم نبود آمار قابل استناد ورزشي در مقايسه با ديگر حوزه
  ).10(ورزشي است هاي ، اما نظرهاي ناشران كتاب گوياي عدم تغيير بهينه در وضعيت انتشار كتاب84پس از سال 

هاي ترين اقالم فرهنگي كشور يعني كتاب، به استفاده از روشعنوان توليدكنندگان يكي از شاخصناشران به
هاي كتاب، نوآوري در برگزاري نمايشگاه. هاي گوناگوني قابل اجراستبازاريابي كتاب به شيوه. بازاريابي نياز دارند
هاي تجاري، توزيع هداياي تبليغاتي، ي فروش كتاب، آگهيهاي جديد براها و استفاده از فناوريادارة كتابفروشي

هاي ها، كتابخانهها در مطبوعات، وبالگاي فهرست انتشارات توسط ناشران، نقد و بررسي كتابانتشار دوره
عمومي و ديگر مراكز فرهنگي، توجه بيشتر به وضعيت ظاهري كتاب، برگزاري جشن رونمايي كتاب، چاپ 

  هايي است كه به رونق بازاريابي كتاب در ايران كمك ها و فعاليتاز جمله روش... ادبي و هايپوستر، اقتباس
ها در ميان ناشران كودك، اعمال برخي از اين روش) 1387(براساس نتايج پژوهش مكتبي فرد ). 14(كند مي

گذاري و فعاليت ي به سرمايهدر عين حال، بسياري از ناشران ايراني تمايل. تر از ناشران بزرگسال بوده استشايع
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ها را بيشتر از ميزان سودي كه هاي مترتب بر اين نوع فعاليتزيرا هزينه. گسترده در حوزة بازاريابي كتاب ندارند
  .دانندگرداند، ميبه تجارت آنها بازمي

زاريابي هر بر عناصر پنجگانة آميختة بازاريابي است كه در بااقدامات مذكور در واقع راهكارهايي مبتني
محصول، قيمت، : اين عناصر پنجگانه عبارتند از. محصول ورزشي و غيرورزشي از جمله كتاب، نقش حياتي دارد

منظور از محصول، . كه در اين تحقيق مورد توجه محققان قرار دارند) 24(مكان توزيع، ترويج و روابط عمومي 
در . اي مؤلف يا مترجم و مشكالت توليد آن استههاي كتاب ورزشي شامل كيفيت، طرح، برند، ويژگيويژگي

نشان دادند كه سه بعد كيفيت درك  در تحقيقي) 1388(مورد ارزش برند و رفتار مشتريان حسيني و همكاران 
كننده و همچنين شده، آگاهي و وفاداري به نام و نشان تجاري با پاسخ تمايل به پذيرش برند توسط مصرف

بنابراين تالش هر سازماني از جمله انتشارات ورزشي . گران رابطة معنادار و مثبت دارندمعرفي برند توسط او به دي
هاي منظور معرفي مثبت و مناسب برند خود موجب جذب مشتريان بيشتر به سمت محصول از جمله كتاببه

. شونداجه ميهاي ورزشي، گاه ناشران با مشكالتي مودر مورد توليد كتاب. شوندمنتشرشده در حوزة ورزش مي
در كرمان نشان داد كه كتابفروشي و عرضة كتاب در كرمان ) 1374(در اين زمينه نتايج تحقيق زند رضوي 

دليل محدوديت قدرت خريد خوانندگان متناسب با تقاضاي واقعي و گسترش فضاي دانشجويي رشد داشته اما به
هاي كتاب، نجفي در مورد ويژگي. ود مانده استهاي دولتي و غيردولتي محدگذاري بخشواقعي و كمبود سرمايه

ترين مشخصة كتاب را ظاهر در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه اكثر افراد جامعه مهم) 1389(و كريمي 
از نظر مخالفان، . ترين عامل نشر كتاب استدانند و معتقدند كه نام نويسنده و مترجم مهمكتاب و عنوان آن مي

ها ترين داليل ضعف كتابهاي گنگ عربي و متناسب نبودن با نياز كاربر مهمتند نبودن، واژهتكراري بودن، مس
رساني مربوط به كتاب و محتواي آن است كه بايد در داخل يكي از ابعاد كيفيت محصول اطالع. قلمداد شده است

در تحقيقي در ) 2007( 1انوگو و آكينده. كتاب درج شود، مواردي مانند چكيدة كتاب، كتابشناسي، ايندكس
ها را موجب ضعف اقدامات ترويجي و  بزمينة مشكالت نشر كتاب در نيجريه، فقدان اطالعات مذكور در كتا

  .بازاريابي كتاب قلمداد كردند

                                                           
1 . Nwogu and Akinde 
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توزيع به . ها اشاره داردمنظور جذب مشتريان به خريد كتابترويج به اقدامات تبليغي، تشويقي و ترغيبي به
ها در مراكز فروش، پردازد و شامل دسترسي راحت به كتابهاي فروش مينهها در پاياش كتابمحل و شكل پخ

نجفي و كريمي . هاي اينترنتي استها و كاربرد سايتتعامل فروشندگان و ناشران، توزيع توسط نمايندگي
هاي ديني، تابهاي دسترسي افراد به كدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه بيشترين مكان) 1389(

ها، تبليغ از طريق رسانه و اهكارهاي تبليغ كتابرترين از ديدگاه پاسخگويان مهم. هاستها و كتابخانهكتابفروشي
  .هاي عمومي و رايگان استافزايش كتابخانه

ازي ها و انتقال اطالعات مورد نياز به جامعه براي بسترسروابط عمومي بر ايجاد ارتباط با مخاطبان و رسانه
نشان داد ) 1387(نتايج تحقيق ارسطوپور . هاي مورد نياز استوار استدر اتخاذ تصميم مناسب براي خريد كتاب

وي ، كه اطالعات كافي دربارة كاالي مورد معامله ندارد و از آنجا كه كمبود اطالعات اغلب از سوي خريدار است
زيرا از كيفيت واقعي كاال اطمينان حاصل . شودنميگاه حاضر به پرداخت قيمت واقعي كاالي مورد معامله هيچ

  نيز بر اهميت ارتباط ) 1389(و نجفي و كريمي ) 1381(در اين راستا، نتيجة تحقيق اصالني . نكرده است
هاي الكترونيك به نقش استفاده از رسانه) 1996( 1همچنين ويدون. اي در بازاريابي مؤثر كتاب تأكيد داردرسانه

كند و معتقد است اقدامات روابط عمومي هاي منتشرشده تأكيد ميرساني در مورد كتابفي و اطالعمنظور معربه
 2نتايج پژوهش يانگ. هاي الكترونيك نقش بسيار مهمي در رونق تجارت كتاب برعهده داردبا استفاده از رساله

توانند خوبي ميها بهابطه با رسانههاي روابط عمومي و ايجاد رنشان داد كه ناشران با استفاده از روش) 2006(
دهند كه كتاب توسط رساني گستردة كتاب اقدام كنند و اين عمل را زماني انجام ميبراي معرفي و اطالع
  .خودشان منتشر شود

هاي آن ترين عوامل مؤثر در خريد كتاب است كه بر تناسب بهاي كتاب با محتوا و ويژگيقيمت، يكي از مهم
اگر ). 12(دهندة كيفيت و انتظارات مشتري از محصول است طور معمول قيمت محصول نشانهب. اشاره دارد

مشتري از محصولي كه ابتياع كرده رضايت داشته باشد، بار ديگر براي خريد آن اقدام خواهد كرد و كيفيت 
  . )24(گيرد ترين عامل خريد مجدد آن است و قيمت در درجات بعدي اهميت قرار ميمحصول مهم

                                                           
1 . Weedon 
2 . Young 
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كيفيت يك كتاب . گذاري در مورد كتاب كمي با ديگر محصوالت متفاوت استتبع آن قيمتبازاريابي و به
دوام و قوام كتاب است و چنانچه مشتري از كتابي كه خريده است، رضايت داشته باشد، شامل محتواي ارزشمند، 

كه وجود ن كتاب نخواهد داشت، درصورتيزيرا نيازي به مطالعة مجدد آ. اقدام نخواهد كردبراي خريد مجدد آن 
ها بايد به گذاري كتاببنابراين ناشران در قيمت. رضايت از ديگر محصوالت به خريد مجدد آن منجر خواهد شد

  هايي است كه اگر تمامي فرايند نشر گذاري كتاب يكي از حوزهقيمت). 20(انتظارات مشتريان توجه كنند 
تنها در اين بخش مشكلي وجود داشته باشد، ممكن است نشر يك كتاب را با  درستي صورت گرفته باشد وبه

هاي نشر و قيمت باال به در صنعت نشر، قيمت پايين گاه به عدم توان ناشر به پرداخت هزينه. شكست مواجه كند
ها بنشان داد كه كاهش قيمت كتا) 1389(نتيجة تحقيق نجفي و كريمي . شودعدم توان فروش كتاب منجر مي

گذاري اوليه بلكه به گذاري نه تنها به چگونگي قيمتموفقيت در قيمت. عامل مهمي در افزايش فروش آن است
» كننده و فروشندهمصرف«توجه به اين نكته مهم است كه . مديريت قيمت پس از انتشار اوليه نيز بستگي دارد

دانند كه اين كتاب براي آنها چقدر ارزش دارد ا ميآنها تنه. كنندهاي آماده شدن كتاب توجه نميهرگز به هزينه
)13.(  

محصولي كه ). 12(كنندگان استوار است بازاريابي موفق محصوالت مختلف بر پاية توجه به نيازهاي مصرف
. شك منشاء توجه نخواهد بود و به فروش نخواهد رسيدكنندگان تهيه شود، بيبدون توجه به نيازهاي مصرف

طور كه قبالً اشاره شد، باتوجه به هاي ورزشي همانكتاب. ورزشي نيز از اين امر مستثنا نيست هايمقولة كتاب
  ها كنندگان آموزشي هستند كه از كتابگروه اول مصرف. كنندگان قابل توليد و توزيع استدو گروه از مصرف

منظور كسب ورزشي هستند كه بههاي كنندة عام كتابكنند و گروه دوم مصرفعنوان منبع درسي استفاده ميبه
. كنندها استفاده ميهاي ورزشي از اين كتابآگاهي براي ارتقاي سطح سالمت، تندرستي و آموختن رشته

اي از افراد جامعه با توجه به خصوصيات دموگرافيك مختلف مانند كنندگان دستة دوم با دامنة گستردهمصرف
شوند كه تأمين نيازهاي ايشان مستلزم تقسيم مي... خانواده، و  جنسيت، شغل، تحصيالت، تأهل، اقتصاد  سن،

در تأييد مطالب مذكور نشان ) 1389(نتايج تحقيق نجفي و كريمي . تالش و آگاهي توليدكنندگان كتاب است
ها با نياز روز جامعه در جذب مشتريان و افزايش فروش سازي محتواي كتابداد كه از ديدگاه جامعه متناسب

  .نقش مهمي داردكتاب 



 1392تابستان ، 17ية مديريت  ورزشي، شمارة نشر                                                                                         

 

10 

هاي معين و با حجم مشخصي كتاب درسي يكي از ابزارهاي مهم آموزشي است كه براساس اهداف و برنامه
ريزي درسي نظام آموزشي در برنامه). 5(شود و وسيلة تعامل مدرس و دانشجو در فرايند آموزشي است تدوين مي

نظام آموزشي وظيفه دارد محتواي برنامة درسي . هاي درسي نقش مهمي برعهده داردو در پي آن محتواي كتاب
امروزه بيشتر كشورها به سمت كاهش تمركز در برنامة درسي روي ). 6(و نيازهاي يادگيرنده را در نظر بگيرد 

  ).11(درسي توليد كنند كه به نيازهاي يادگيرنده نزديك است هاي غيردرسي و كمككوشند كتاباند و ميآورده

  هاي غيردرسي در كنار آموزاني كه از كتابهاي دانشدر تحقيق خود نشان داد نمره )1965( 1باريله
در ) 1388(سيدقطبي و صنعت جو ). 19(آموزان است كنند، بهتر از ديگر دانشهاي درسي استفاده ميكتاب

- كتاب هاي مناسب كمك درسي نشان دادند كه درصد كمي از مجموعتحقيقي با هدف شناسايي و معرفي كتاب

هاي درسي و غيردرسي متناسب بنابراين توجه به نشر كتاب. هاي غيردرسي مناسبي هستندهاي موجود، كتاب
با نيازهاي مشتريان، در افزايش آگاهي عمومي در مورد ورزش و كاركردهاي آن و در نهايت ارتقاي سطح سالمت 

در مورد انتشار كتاب به زبان ) 2002( 2موتوال ا وتنتيجة تحقيقات به. و تندرستي در جامعه اهميت بسياري دارد
كنند، اما درصد مردم بوتسوانا به زبان بومي خود صحبت مي 70مردم بومي بوتسوانا نشان داد با اينكه بيش از 

ها در اين كشور شود و اكثريت قريب به اتفاق كتابهاي اين كشور به زبان بومي منتشر ميتعداد اندكي از كتاب
هاي انتشار كتاب در ايجاد انگيزه در تحقيق در مورد روش) 2010(كريستوفر . شوندنگليسي منتشر ميبه زبان ا

در جامعه براي ايجاد فرهنگ كتابخواني به اين نتيجه رسيد كه انتشار كتاب برحسب نيازهاي جامعه و از طرفي 
ي آنها موجب زند كه اجراي مواهاي فرهنگي براي جذب جامعه به خواندن كتاب اقداماتي هستاجراي برنامه

  .شودافزايش فروش كتاب و رونق بازاريابي كتاب در نيجريه مي

رود كه سياست نشر كتاب در كشور بتواند وضعيت موجود و احياناً نامطلوب كتاب را در دورة انتظار مي
). 1(ل يا نزديك كند هاي مشخص به وضعيت مطلوب تبديها و فعاليتها، برنامهزماني معين و در چارچوب طرح

در پژوهش خود با ) 1381(اصالني . در غير اين صورت، توليدكنندگان كتاب با مشكالت جدي مواجه خواهند بود
هدف بررسي مشكالت توليدكنندگان كتاب نشان داد كه ناشران، اهل قلم و صنوف وابسته به نشر شهر اصفهان، 

همچنين نتايج . اندثر بر وضعيت نشر كتاب توصيف كردهترين عوامل مؤعوامل فرهنگي و اقتصادي را مهم
                                                           
1 . Barrileaux  
2  . Bahta and Mutula 
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گونه دورة آموزشي در زمينة آشنايي با نشر پژوهش او نشان داد كه بيشتر ناشران و اهل قلم اصفهان هيچ
ن و أها و فقدان شرساني نامناسب رسانهبراساس نتايج اين تحقيق، ناشران و اهل قلم، تبليغ و اطالع. اندندهانگذر
ترين عنوان مهمربط را بهت اجتماعي و كمبود روحية همكاري مناسب نزد نهادهاي دولتي و غيردولتي ذيمنزل

همچنين اين پژوهش نشان داد كه حمايت دولتي از وضعيت مناسب و . اندمشكالت اين حوزه معرفي كرد
همچنين كمبود . بودند مطلوبي برخوردار نيست و بررسي و نظارت پيش از انتشار نيز از جمله مشكالت مهم

ن آ رباندركاران نشر دست هاي توجيهي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي از جمله مشكالتي است كه همةبرنامه
تمركز امور . ترين مشكل در اين پژوهش معرفي شدعنوان مهمكمبود سرماية ناشران نيز به. اتفاق نظر داشتند

دنبال دارد، از جمله هاي اضافي، اتالف زمان زيادي را نيز بهينهبر تحميل هزاداري نشر در تهران كه عالوه
فقدان سيستم توزيع و فروش و وضعيت نابسامان آن در سطح . شودمشكالت ناشران شهرستاني محسوب مي

اي و استاني كه كاالي فرهنگي كتاب را هاي صنفي كارامد و مستقل كشوري، منطقهعلت فقدان اتحاديهكشور، به
 1هيبلز و بوشما. شودترين مشكل اجتماعي حوزة نشر محسوب ميح كشور به جريان درآورد، مهمدر سط

هاي كشور هلند به اين نتيجه رسيدند كه تجمع ناشران در نيز در پژوهش خود در مورد ناشران كتاب) 2011(
اهي آنها در صنعت شود، بلكه تجارب قبلي ايشان و آشنايي و آگيك محل موجب توسعة صنعت چاپ كتاب نمي

نتايج تحقيق بهتا و موتوال . هاي چاپي استچاپ، عامل مهمي در توسعة اين صنعت و بهبود كيفيت كتاب
در بوتسوانا در مورد عدم چاپ كتاب به زبان مردم بومي نشان داد كه چاپ كتاب به زبان بومي با ) 2002(

ندگان كتاب، فروش اندك، كمبود انگيزه براي چاپ مانند تعداد اندك خوان. مشكالتي در اين كشور همراه است
سوادي جامعه، فقدان درآمدزايي در صنعت كتاب، وجود فرهنگ ارتباط كالمي، سياست دولت اين نوع كتاب، بي

  .در تأكيد بر استفاده از زبان بيگانه

نيازهاي مخاطبان  گيرد و هدف كلي آن مطالعة انتظارات وپژوهش حاضر براي اولين بار در ايران انجام مي
هاي هاي تربيت بدني و ورزش در جامعه و نيز نحوة كاربرد و نقش عناصر پنجگانة آميختة بازاريابي كتابكتاب

ي نظرهاي مخاطبان در زمينة جوزاهداف ويژة اين تحقيق بر مقايسة . هاستورزشي در بازاريابي اين كتاب
نجگانة آميختة بازاريابي ورزشي در شرايط فعلي بازار كتاب هاي ورزشي، همچنين كاربرد عناصر پارزيابي كتاب

                                                           
1 . Heebles and Boschma 
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هاي ورزشي و در اين تحقيق منظور از مخاطبان، مشتريان، فروشندگان و ناشران كتاب. ورزشي استور است
منظور از آميختة بازاريابي، عناصر پنجگانة محصول، قيمت، مكان، ترويج و روابط عمومي است كه در باال 

  .ي در مورد هريك ارائه شدتوضيحات مبسوط

هاي ورزشي با انتظارات مخاطبان سازگاري دارد؟ و منظور پاسخ به اين مسئله كه آيا نشر كتابمحققان به
هاي ورزشي عناصر آميختة بازاريابي چه نقشي دارند و تا چه اندازه به كاربرد مناسب در بازاريابي و فروش كتاب

  .اين پژوهش كردندآن توجه شده است؟ اقدام به انجام 
  

  روش تحقيق

هاي تحقيق به شكل اين تحقيق از نظر راهبرد، توصيفي است و مسير اجراي آن پيمايشي است و داده
هاي ورزشي و نيز تناسب آن با انتظارات مخاطبان در اين تحقيق روند بازاريابي كتاب. آوري شدميداني جمع

ت بود از سه گروه ناشران، فروشندگان كتاب و مشتريان اين ا جامعة تحقيق عباريمخاطبان . كتاب بررسي شد
  .شوندها كه در زير هريك از آنها توضيح داده ميكتاب

هاي ورزشي فعاليت داشتند، نشر كتاب  هاي ورزشي عبارت بودند از ناشراني كه فقط در حوزةناشران كتاب
ناشر شناسايي شدند  20بودند كه در مجموع كتاب در حوزة ورزش منتشر كرده  5همچنين ناشراني كه بيش از 

. اندناشر هنوز فعالند و ديگر ناشران در حوزة ورزش فعاليت خود را متوقف ساخته 15كه از بين آنها فقط 
گيري استفاده نشد و تمام افراد جامعة تحقيق مورد توجه قرار بنابراين به دليل محدود بودن جامعه از نمونه

  هاي ورزشي كتاببه فروش هايي كه در تهران هاي ورزشي عبارت بودند از كتابفروشيابفروشندگان كت .گرفتند
هاي هاي ديگر حوزهيا در كنار كتاب) هاهاي تربيت بدني دانشگاههاي داخل دانشكدهكتابفروشي( اخصطور به

ود، مراجعة مستقيم كتابفروشي ب 3هاي نوع اول كه در مجموع در مورد كتابفروشي. كردندعلمي مبادرت مي
هاي ميدان هاي گروه دوم قابل دستيابي نبود، به كتابفروشياما از آنجا كه تعداد دقيق كتابفروشي. صورت گرفت

گيري در هاي آكادميك و عمومي است، مراجعه شد و با استفاده از نمونهترين مركز تهية كتابانقالب كه مهم
ها و اطمينان از فروش كتاب ورزشي در كتابفروشي مزبور، اقدام شيصورت مراجعه به تك تك كتابفرودسترس به
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عنوان جامعة نمونة اين تحقيق كتابفروشي به 45هاي تحقيق شد و به اين ترتيب در مجموع آوري دادهبه جمع
  .مورد توجه قرار گرفتند

هاي ورزشي ابهاي فردي مختلف كتهاي ورزشي عبارت بودند از افرادي كه با ويژگيمشتريان كتاب
از آنجا كه امكان تعيين حجم و دسترسي به اين جامعه فراهم نبود، مقرر شد . خريدندآكادميك يا عمومي را مي

شدند، هاي ورزشي ميهاي كتابافرادي كه وارد غرفه 1390با آغاز برگزاري نمايشگاه كتاب در ارديبهشت ماه 
گونه آماري از اين افراد در دسترس ا در نظر گرفتن اينكه هيچب. عنوان جامعة تحقيق مورد توجه قرار گيرندبه

ميليون  2ها بيش از شده در رسانههاي درجنبود، با استناد به آمار بازديدكنندگان از نمايشگاه كه براساس گزارش
  نفر  384نفر تخمين زده شد، مقرر شد آخرين سطح جدول مورگان مورد توجه قرار گيرد و بر اين اساس 

هاي ورزشي انتخاب صورت تصادفي در محل غرفهافراد نمونة تحقيق به. تحقيق تعيين شد  عنوان جامعة نمونةهب
برداري بود و بقيه از روند تحليل كنار پرسشنامه قابل بهره 274در نهايت . ها پاسخ دادندشدند و به پرسش

د كه براي سه گروه جامعة مورد نظر اين اي بوساختههاي محققابزار سنجش تحقيق، پرسشنامه .گذاشته شد
سؤال بود كه باتوجه به مباني نظري تحقيق و اقتباس  64ها حاوي هريك از اين پرسشنامه. تحقيق تهيه شده بود

ها تهيه شد كه پس از اطمينان از روايي آن كه توسط تعدادي از از پرسشنامة تحقيقات مشابه در ديگر حوزه
پايايي  يبضر. رساني اخذ شد، اقدام به آزمون پايايي آن شدزش و كتابداري و اطالعمتخصصان رشتة مديريت ور

درصد و پرسشنامة فروشندگان كتاب  85درصد، پرسشنامة مشتريان  80آلفاي كرونباخ براي پرسشنامة ناشران 
  .ها بوددست آمد كه گوياي پايايي مناسب براي پرسشنامهدرصد به 79

هاي گرايش به مركز و منظور مطالعة فراواني و شاخصها از آمار توصيفي بهدهبراي بررسي و تحليل دا
اسميرنوف نشان داد كه توزيع فراواني  –نتايج حاصل از اجراي آزمون كلوموگروف . ها استفاده شدواريانس داده

هاي ك براي تحليل دادههاي آماري پارامتريتوان از آزمونرو ميكلية متغيرها منطبق با توزيع نرمال است، ازاين
. دو گروه مستقل استفاده شد t-testهاي تحقيق از آزمون بنابراين براي آزمون فرضيه. ها استفاده كردفرضيه

هاي متغيرها استفاده شد و نتايج آن حاكي از همگوني واريانس همچنين از آزمون لون براي همگوني واريانس
  .رسي بودهاي مورد برتمامي متغيرها در بين گروه
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  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

  هاي توصيفييافته) الف

در اين جدول فراواني درصدي افراد باتوجه به . درج شده است 1هاي توصيفي تحقيق در جدول يافته
  بر مطالب در ضمن عالوه. هاي سن، جنسيت، تحصيالت، رشتة تحصيلي و وضعيت تأهل آمده استويژگي
گونه ها هيچدرصد كتابفروشي 100درصد ناشران و  90ها نشان داد كه بيش از افتهشده در اين جدول، يارائه

  .انددورة آموزشي مرتبط با حرفة خود نگذرانده
  هاي افراد جامعة تحقيقفراواني و درصد فراواني ويژگي – 1جدول 

هاي  ويژگي
  جامعه

رشتة   تأهل  سطح تحصيالت  جنسيت  سن
  تحصيلي

18 -29  

30 -50  

51 
باال

به 
  

  مرد  زن

پلم
ر دي

و زي
لم 

ديپ
سي  

شنا
كار

ي و 
ردان

كا
  

شد
ي ار

ناس
رش
كا

  

ري 
دكت

جرد  
م

هل  
متأ

دني  
ت ب

تربي
دني  

ت ب
ربي
يرت
غ

  

ان
تري

مش
  

ني
راوا

ف
  

22  228  22  104  170  8  169  89  8  216  58  214  60  
صد

در
  

8  83  8  38  62  3  62  33  3  79  21  78  21  

ران
اش
ن

  

ني
راوا

ف
  

2  10  3  -  15  2  9  2  1  4  11  6  9  

صد
در

  

10  70  20  -  100  15  62  15  8  29  71  45  55  

شي
فرو

ب 
كتا

  ها 

ني
راوا

ف
  

12  4  9  6  19  12  -  11  2  14  11  2  23  

صد
در

  

46  17  37  25  75  50  -  45  4  54  46  4  96  
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  هاي استنباطييافته) ب

 دستها با استفاده از روش آماري  دو گروه مستقل انجام گرفت و نتايج زير بهدر اين بخش آزمون فرضيه
  .آمد

  هاي ورزشي در بين مخاطبانارزيابي كتاب* 

  :دهندة نتايج زير استنشان 2هاي جدول داده

هاي مورد نظر تحقيق معنادار است و ناشران هاي ورزشي در بين گروهتفاوت ميانگين متغير كيفيت كتاب
. هاي ورزشي معتقدندابها بيش از مشتريان به باكيفيت بودن كتبيش از دو گروه ديگر و همچنين كتابفروشي

ها و همچنين ناشران و مشتريان تفاوت هاي ورزشي نيز در بين ناشران و كتابفروشيهمچنين متغير طرح كتاب
هاي ورزشي از طرح مطلوبي ها و مشتريان معتقدند كه كتابمعناداري دارد و ناشران بيش از كتابفروشي

ها و نيز بين دو گروه بين دو گروه ناشران و كتابفروشي بر اين، متغير شهرت برند درعالوه. برخوردارند
ها اثر شهرت برند را در ناشران و مشتريان بيش از كتابفروشي. ها و مشتريان، تفاوت معناداري داردكتابفروشي

  .اندهاي ورزشي مؤثر قلمداد كردهبازاريابي كتاب

ن ناشران با دو گروه ديگر تفاوت معناداري هاي ورزشي بيكتاب) و مترجمان(هاي مؤلفان مورد ويژگي رد
  . وجود دارد

هاي ورزشي به جايگاه علمي و اجتماعي ها و مشتريان معتقدند كه در توليد كتابناشران بيش از كتابفروشي
  .ها تفاوت معناداري وجود نداشتاز نظر متغير مشكالت نشر كتاب بين گروه. شودمؤلفان و مترجمان توجه مي
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  هاي عنصر محصول در بين مخاطبانمؤلفه t-testنتايج آزمون  – 2جدول 

  ميانگين  مخاطبان  مؤلفه
انحراف 
  معيار

  ها كتاب فروشي  مشتريان

درجة 
  آزادي

ارزش 
p 

 tارزش 
درجة 
  آزادي

ارزش 
p 

 tارزش 

كيفيت 
  محصول

  194/3  003/0  36  55/7  001/0  347  16/2  93/15  ناشران

  -  -  -  988/2  003/0  357  72/2  21/13  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  92/1  96/11  مشتريان

طرح 
  محصول

  51/4  001/0  36  20/7  001/0  347  27/2  6/15  ناشران

  -  -  -  698/1  009/0  357  21/2  25/12  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -   -  -  1/2  49/11  مشتريان

شهرت 
  برند

  78/2  008/0  36  158/1  248/0  347  32/2  13  ناشران

  -  -  -  -861/2  004/0  357  98/2  41/10  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  80/2  11/12  مشتريان

جايگاه 
علمي 
  مؤلف

  27/2  029/0  36  502/3  001/0  347  27/2  71/15  ناشران

  -  -  -  252/0  801/0  357  67/13  67/13  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  27/2  54/13  مشتريان

مشكالت 
  نشر كتاب

  062/0  951/0  36  754/0  451/0  347  9/1  5/14  نناشرا

  -  -  -  -05/1  294/0  357  02/2  46/14  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  85/2  08/15  مشتريان

  هاي ورزشي در بين مخاطبانمقايسة عناصر آميختة بازاريابي كتاب* 

هاي ري براي بازاريابي كتابدر مجموع در بين عناصر پنجگانة آميختة بازاريابي، عنصر محصول اهميت بيشت
  .ورزشي در بين مخاطبان دارد
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  :دهندة نتايج زير استنشان 3هاي جدول داده

بين ميانگين نظرهاي ناشران و دو گروه ديگر در مورد متغير عنصر محصول تفاوت معناداري وجود دارد و 
هاي ورزشي در بي و فروش كتابها و مشتريان به اهميت عنصر محصول در بازارياناشران بيش از كتابفروشي

همچنين بين ناشران و دو گروه ديگر در مورد عنصر روابط عمومي در حوزة بازاريابي . شرايط فعلي معتقدند
ها و مشتريان به كفايت و اهميت ناشران بيش از كتابفروشي. هاي ورزشي تفاوت معناداري وجود داردكتاب

  .هاي ورزشي معتقدنداريابي كتاباقدامات روابط عمومي در حوزة نشر و باز

هاي ورزشي، تفاوت معناداري وجود دارد و ن در مورد قيمت كتاباها و مشتريبين نظرهاي كتابفروشي
هاي ورزشي در روند بازاريابي و فروش تأكيد گذاري كتابها به اهميت شرايط قيمتمشتريان بيش از كتابفروشي

در مورد متغيرهاي ترويج در بين . كنندلي نامناسب و گران ارزيابي ميها را در شرايط فعدارند و قيمت كتاب
  .ها تفاوت معناداري وجود نداشتگروه

  عناصر آميختة بازاريابي در بين مخاطبان t-testنتايج آزمون  – 3جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  مخاطبان  مؤلفه
  ها كتاب فروشي  مشتريان

درجة 
  آزادي

ارزش 
p 

 tارزش 
ة درج

  آزادي
ارزش 

p 
 tارزش 

  قيمت

  628/0  53/0  36  189/1  235/0  347  54/2  12  ناشران

  -  -  -  667/2  008/0  357  27/2  5/11  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  09/2  69/12  مشتريان

  توزيع

  433/1  16/0  36  655/1  099/0  347  79/2  36/14  ناشران

  -  -  -  093/0  926/0  357  69/2  04/13  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  06/3  98/12  مشتريان

  ترويج

  209/0  836/0  36  316/0  752/0  347  87/1  43/12  ناشران

  -  -  -  188/1  851/0  357  99/1  29/12  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  96/2  18/12  مشتريان
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  عناصر آميختة بازاريابي در بين مخاطبان t-testنتايج آزمون  – 3جدول ادامة 

  انحراف معيار  ميانگين  طبانمخا  مؤلفه
  ها كتاب فروشي  مشتريان

درجة 
  آزادي

ارزش 
p 

 tارزش 
درجة 
  آزادي

ارزش 
p 

 tارزش 

روابط 
  عمومي

  45/3  001/0  36  139/2  033/0  347  89/1  79/13  ناشران

  -  -  -  712/0  477/0  357  55/1  83/11  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  69/2  23/12  مشتريان

  محصول

  156/4  001/0  36  64/5  001/0  347  85/6  79/74  رانناش

  -  -  -  132/0  895/0  357  17/8  00/64  ها فروشي كتاب

  -  -  -  -  -  -  88/6  19/64  مشتريان

  

  گيريبحث و نتيجه

  :هاي ورزشي توسط مخاطبان به نتايج زير دست يافتتحقيق حاضر در زمينة ارزيابي كتاب

. هاي ورزشي در حد مطلوب استان كتاب معتقدند كه كيفيت كتابناشران بيش از مشتريان و فروشندگ
هاي ورزشي شامل وجود محتواي علمي معتبر و هاي ورزشي به كيفيت كتابناشران معتقدند در انتشار كتاب

جديد، توجه به نيازهاي اطالعاتي اقشار مختلف جامعه، قابليت درك آسان متن كتاب، توجه به محتواي آموزشي 
ها نيز بيش نكتة جالب توجه آنكه كتابفروشي. شودرجاع به منابع، توجه كافي از طرف ناشران اعمال ميكتاب، ا

هاي ورزشي رضايت اما مشتريان از كيفيت كتاب. هاي ورزشي مطلوب استاز مشتريان معتقدند كه كيفيت كتاب
  زشي را در حد مطلوب ارزيابي هاي ورهاي تحقيق نشان داد كه مشتريان كيفيت كتابتام ندارند و يافته

از اين نظر كه ) 2007(  و انوگو و همكاران) 1389(هش نجفي و كريمي .ها با نتايج پژواين يافته. اندنكرده
از . دانند، همخواني داردها رضايت ندارند و محتواي آن را متناسب با نيازهاي خود نميمشتريان از كيفيت كتاب

توليدات خود را در سطحي   هاي ورزشي هستند، طبيعي است كه نتيجةان كتابآنجا كه ناشران توليدكنندگ
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هاي ورزشي در راستاي توليد كنند و آنها باور دارند كه تالش ايشان براي توليد كتابضعيف ارزيابي نمي
ش دنبال فروهاي فروش محصول كتاب، بهعنوان پايانهها بهمحصولي با كيفيت است و از طرفي كتابفروشي

كنند تا بازاريابي و فروش كتاب با مشكل ها هستند، به همين دليل آن را در سطح ضعيف ارزيابي نميكتاب
توانند ارزيابي كيفيت محصول را مورد قضاوت قرار راستي مياز آن طرف مشتريان قرار دارند كه به. همراه نباشد

؛ باريله، 1388؛ سيدقطبي و همكاران، 1383 ؛ زرافشان،1389؛ نجفي و كريمي، 2011انگيج و ريسرج، (دهند 
آنها . هاي ورزشي كيفيت مناسبي ندارندبه عقيدة ايشان كتاب). 2002؛ بهتا و موتوال، 2010؛ كريستوفر، 1965

هاي ورزشي را عنوان مشتري انتظار خريد محصولي با كيفيت دارند، ولي نتايج نشان داد كه ايشان كتاببه
  .كنندمي محصولي با كيفيت تلقي

آرايي مطابق با ها، صفحههاي ورزشي كه عبارت است از زيبايي و جذابيت كتابدر مورد طرح كتاب
گذاري داخل متن، طراحي روي جلد، مصور بودن كتب استاندارد، سهولت استفاده، امالي درست كلمات و عالمت

هاي ن اغتقاد دارند كه طرح و ويژگي كتابها و مشترياها، ناشران بيش از كتابفروشيو در مجموع زيبايي كتاب
اين نتيجه با . تفاوت ميانگين طرح كتاب بين مشتريان و فروشندگان كتاب معنادار نيست. ورزشي مطولب است

ها به اندازة توليدكنندگان از اين نظر كه مخاطبان كتاب از طرح كتاب) 1389(نتايج تحقيقات نجفي و كريمي 
منظور توليد محصولي كيفي كه موجب تداوم خريد طبيعي است كه ناشران به. ي داردآن راضي نيستند، همخوان

كنند و به اين منظور محصوالت خود را از نظر طرح و زيبايي و رعايت آنها شود، تالش مي   كنندگان ازمصرف
رأي نندگان آن همكنندگان كتاب با توليدكولي نتايج نشان داد كه مصرف. كننداصول نگارش مطلوب ارزيابي مي
  .دانندهاي ورزشي را مطلوب نميو موافق نيستند و آنها طرح كتاب

در مورد شهرت برند كه عبارت است از اينكه نام و نشان تجاري ناشران در جامعه شناخته شده است و مردم 
ناشران . ابل رقابت استخرند و اينكه برند ناشران ايراني با برند ناشران خارجي قدليل برند ناشر كتاب را ميبه

ها هاي ورزشي مؤثر است، ولي كتابفروشيها معتقدند كه شهرت برند در بازاريابي كتاببيش از كتابفروشي
ها به اهميت شهرت برند در خريد كتاب از طرفي مشتريان نيز بيش از كتابفروشي. اعتقادي به اين موضوع ندارند

با يافتة حاضر همخواني دارد، زيرا نتايج اين تحقيق نشان ) 1388(ران نتايج تحقيق حسيني و همكا. تأكيد دارند
نام و نشان تجاري با پاسخ تمايل به پذيرش برند توسط ) شده، آگاهي و وفاداريكيفيت درك(داد كه ابعاد 
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منظور هاي ورزشي بهبنابراين، تالش ناشران كتاب. كننده و نيز معرفي برند رابطة معنادار و مثبت دارندمصرف
ارزش ويژة برند هر . شودمعرفي مثبت و مناسب برند خود موجب جذب مشتريان بيشتر به سمت محصول مي

واسطة نام، هاي ورزشي قدرتي است كه يك نام يا نشان تجاري ممكن است در بازار بهمحصولي از جمله كتاب
اقدامات روابط عمومي و ترويجي ناشران بنابراين اهميت ). 1989، 1فركوهر(نشانه، آرم يا عالمت داشته باشد 

به عقيدة . منظور ارائة تصويري خوشايند از خود اهميت بسياري داردرساني، معرفي كتاب و تبليغ بهبراي اطالع
كنندگان شدت، پايداري و تداوم ارزش ويژة نام و نشان تجاري از روابط با مصرف) 2006(و همكاران  2سگ كي
  .شوداقدامات اتخاذشده در درون شركت پديدار مي شود، بلكه ازمنتج نمي

ها نيز شامل شهرت مؤلف، تحصيالت و مدارج علمي، تسط بر موضوع، كتاب) يا مترجمان(ويژگي مؤلفان 
ها در بازاريابي و فروش وجود صفحة معرفي مؤلف در كتاب و تخصص مؤلف، از نظر ناشران بيش از كتابفروش

هاي ورزشي به جايگاه علمي مؤلفان و مترجمان توجه معتقدند در توليد كتاب هاي ورزشي مؤثر است وكتاب
اند و آن را در بازاريابي و ها جايگاه علمي مؤلفان را در توليد كتاب مورد توجه نديدهولي كتابفروش. شده است

اين منظر كه نام از ) 1389(هاي اين بخش با نتايج تحقيق نجفي و كريمي يافته. دانندفروش كتاب مؤثر نمي
  .همخواني دارد ،ترين عامل نشر و فروش كتاب استنويسنده و مترجم مهم

نظر كه داراي جايگاه در تحقيق اخير مشخص شد كه تأليف و ترجمة كتاب توسط افراد متخصص و صاحب
حاضر نيز  به اين ترتيب، نتايج تحقيق. علمي مناسبي باشند، در جذب مشتريان به خريد كتاب نقش مهمي دارد

نظر در حوزة ورزش موجب استقبال هاي ورزشي توسط افراد متخصص و صاحبنشان داد كه توليد كتاب
اين امر از آنجا كه افراد متخصص اصوالً در جامعه در حوزة تخصصي خود قابل اعتماد و اتكا . شودن ميامشتري

ورد نظر خود را كه با قلم متخصصان نگارش هاي مدهند كتابرسد و افراد ترجيح مينظر ميهستند، منطقي به
توان در مورد ها معنادار نبود و نميتفاوت ميانگين نظرهاي مشتريان با ناشران و كتابفروش. شده، تهيه كنند

  .ايشان قضاوتي كرد

  :هاي تحقيق در مورد مقايسة اهميت عناصر آميختة بازاريابي در بين مخاطبان به شرح زير استيافته

                                                           
1 . Farquhar 
2 . Seggie 
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هاي ورزشي، عنصر محصول در بين ع نتايج نشان داد كه در بين عناصر پنجگانة بازاريابي كتابدر مجمو
هاي ورزشي برخوردار است و مقايسة شدت اهميت عنصر مخاطبان از بيشترين اهميت در بازاريابي كتاب

تر در توليد جه جديها، بر اعمال تومحصول در بين مخاطبان نشان داد كه ناشران بيش از مشتريان و كتابفروش
هاي محصول را كه عبارت از كيفيت، طرح، برند و جايگاه مؤلف همچنين ويژگي. هاي ورزشي معتقدندكتاب
ايشان معتقدند چنانكه . انددر بازاريابي كتاب ورزشي بيش از ديگر عناصر مورد تأكيد قرار داده. ها استكتاب
ان باشد، بيشترين اهميت را در بازاريابي و همچنين فروش هاي محصول مطلوب و در حد انتظار مشتريويژگي
هاي ورزشي با انتظارات مشتريان آن سازگار باشد، هاي كتابدر واقع چنانچه ويژگي. ها خواهد داشتكتاب

  هاي ورزشي توسط ايشان دنبال خواهد داشت و اين امر موجب استمرار در خريد كتابرضايت مشتريان را به
  تر از ديگر عناصر آميختة بازاريابي تلقي ها و مشتريان نيز عنصر محصول را مهمد كتابفروشهرچن. شودمي

ها هاي كتابهاي ورزشي به ويژگياما اين دو گروه به اندازة ناشران معتقد نيستند كه در توليد كتاب. اندكرده
تفاوت ميانگين . دانندمؤثر نمي هاشود، همچنين عنصر محصول را به اندازة ناشران در فروش كتابتوجه مي

  .ها معنادار نبودنظرهاي مشتريان با كتابفروش

هاي ورزشي نيز ناشران بيش از مشتريان معتقدند كه در زمينة عنصر روابط عمومي در بازاريابي كتاب
ي در گيرد و نقش مهمطور جدي صورت ميهاي ورزشي بهاقدامات مربوط به روابط عمومي در بازاريابي كتاب

  هاي ورزشي، منظور از روابط عمومي در حوزة كتاب. هاي ورزشي برعهده داردبازاريابي و فروش كتاب
منظور معرفي مستقيم ناشران با مراكز ورزشي به سهاي ورزشي، تمارساني ناشران در مورد محتواي كتاباطالع

هاي هاي ورزشي در رسانهو بررسي كتابهاي ورزشي، نقد و فروش كتاب، چاپ و توزيع بروشورهاي معرفي كتاب
هاي كه نشان داد ناشران با استفاده از شيوه) 2006(اين يافته با نتيجة تحقيق يانگ . كالسيك و نوين است

كنند، رساني گستردة كتاب اقدامتوانند براي معرفي و اطالعخوبي ميها بهروابط عمومي و ايجاد رابطه با رسانه
ها معتقدند كه باوجود اهميت زياد روابط عمومي در مقايسه با ناشران، مشتريان و كتابفروشدر . همخواني دارد
هاي ورزشي در حد مطلوب نيست و به هاي ورزشي، اقدامات فعلي روابط عمومي در حوزة كتاببازاريابي كتاب

هاي يافته. ده نداردهاي ورزشي در شرايط فعلي برعههمين لحاظ نقش مثبتي را در بازاريابي و فروش كتاب
) 1996(و ويدون ) 1389(، نجفي و همكاران )1381(، اصالني )1387(حاضر با نتايج تحقيقات ارسطو پور 
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روابط عمومي عنصر مهمي در . ها معنادار نبودتفاوت ميانگين نظرهاي مشتريان با كتابفروش. همخواني دارد
هاي اينترنتي فروش اندازي سايتهرچند امروزه شاهد راه. هاي ورزشي استبازاريابي هر محصول از جمله كتاب

رساني و ايجاد آگاهي و حتي ايجاد نياز در جامعه براي خريد كتاب هستيم، هنوز اقدامات اساسي در زمينة اطالع
كتاب كه از وظايف روابط عمومي هر سازماني است كه مؤسسات انتشاراتي نيز از آن مستثنا نيستند، صورت 

ست و براي ايجاد آگاهي و جذب مخاطبان به بازار كتاب نياز به اهتمام جدي در جهت اقدامات روابط نگرفته ا
ها هاي ورزشي آنها را به خواندن و خريد كتابعمومي است تا با ارتقاي سطح آگاهي جامعه در مورد كتاب

  .ترغيب كنيم

  قيمت كتاب، رعايت استاندارد در مورد عنصر قيمت كه شامل تناسب قيمت با محتواي كتاب، گراني 
ها معتقدند كه قيمت گذاري كتاب و تخصيص تخفيف به مراكز آموزشي است، مشتريان بيش از كتابفروشقيمت
شود و به ها رعايت نميگذاري كتابها گران و متناسب با محتواي آن نيست و استاندارد مناسبي در قيمتكتاب

  هاي ورزشي بر بازاريابي و فروش د كه در شرايط فعلي قيمت كتابها معتقدناين لحاظ بيش از كتابفروش
  .ها مؤثر استكتاب

هاي حاضر با نتايج تحقيق آذرنگ يافته. ها با ناشران معنادار نبودتفاوت ميانگين نظر مشتريان و كتابفروش
ترين مرجع ن مهمكنندگادر واقع مصرف. همخواني دارد) 1388(و مرادپور ) 1389(، نجفي و كريمي )1378(

گيري نهايي آنهاست كه موجب رونق يا براي قضاوت در مورد قيمت كاالها از جمله كتاب هستند، زيرا تصميم
هاي ورزشي به سطح توقع مشتريان و گذاري كتاببنابراين مهم است كه در قيمت. شودكسادي بازار كتاب مي

اي گذاري منقي و منصفانهكتاب توجه جدي شود و قيمتهاي مترتب بر توليد قدرت خريد آنها در كنار هزينه
دانند و اين مسئله ها را مطلوب و مناسب نميدر حال حاضر، مشتريان قيمت كتاب. ها صورت گيردبراي كتاب

و به همين لحاظ سياستگذاري مؤثر در زمينة . هاي ورزشي باشدتواند يكي از عوامل اثرگذار بر بازار كتابمي
  .رسدنظر ميهاي ورزشي بسيار ضروري بهكتاب گذاريقيمت

هاي ورزشي هاي مخاطب به اهميت آنها در بازاريابي كتابدر مورد عنصر ترويج و توزيع هريك از گروه
تر از ديگر عناصر آميختة هاي ورزشي ضعيفمعتقدند و نحوة پرداختن به اين دو عنصر را در بازاريابي كتاب
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هاي مخاطب اين تحقيق معنادار از آنجا كه تفاوت ميانگين اين دو عنصر در بين گروه ولي. دانندبازاريابي مي
  .توان در مورد تفاوت نظرهاي ايشان اظهارنظر كردنبود، نمي

هاي ترين عامل در بازاريابي كتابهاي محصول مهمهاي تحقيق نشان داد كه ويژگيدر مجموع بررسي يافته
هاي مطلوب در كيفيت، طرح، شهرت هاي ورزشي از ويژگيدر حال حاضر كتابورزشي است و از نظر مشتريان 

برند و توجه به جايگاه تخصصي و اجتماعي مؤلفان و مترجمان برخوردار نيست و در مجموع ارزيابي آنها از 
ف هاي ورزشي نظري مخالكه توليدكنندگان كتابدرحالي. هاي ورزشي بر عدم مطلوبيت آنها استوار استكتاب

هاست و كنندگان كتابنظر مشتريان دارند و اين مسئله گوياي عدم شناخت ناشران از نظرها و نيازهاي مصرف
هاي ورزشي توفيق بيشتري يافت، بايد توجه جدي به نيازها و براي اينكه بتوان در جذب مشتريان كتاب

هاي تحقيق نشان داد كه مينه يافتهدر اين ز. هاي ورزشي صورت گيردانتظارات مشتريان از طرف ناشران كتاب
هاي ورزشي آشنا شوند تا در پاسخگويي به نيازهاي مشتريان هاي كتابها نيز بايد بيشتر با ويژگيكتابفروش

  .مؤثرتر عمل كنند

هاي ورزشي در شرايط فعلي به نظر مشتريان اقدامات ضروري روابط در زمينة عوامل مؤثر در بازاريابي كتاب
. شودهاي ورزشي، به شكل مؤثر عمل نميرساني و تماس با جامعه در مورد معرفي كتاباطالع عمومي شامل

. هاي آن صورت نگيردرساني در مورد ويژگيهاي توليدشده و اطالعمنظور معرفي كتابكه اگر اقدامي بهدرحالي
هاي ورزشي اقداماتي گان كتابشك فروش آن با نقصان مواجه خواهد بود و به اين لحاظ الزم است توليدكنندبي

هاي تبليغاتي در آنها، هاي كالسيك و نوين و درج آگهيارتباط با رسانه. عمل آورندجدي در اين زمينه به
  هاي منتشرشده در حوزة ورزش، نقد و بررسي رساني از كتابهاي اطالعپيگيري براي تهيه و پخش برنامه

  .هاي منتشرشده در حوزة ورزش استزي جامعه با كتابها، راهكارهاي مؤثري براي آشناساكتاب

هاي ورزشي ندارد و هاي كتابها عامل مهم ديگري است كه به نظر مشتريان تناسبي با ويژگيقيمت كتاب
ها از ضابطه و استاندارد خاصي پيروي هاي ورزشي گران است و در تعيين قيمت كتابنظر آنها قيمت كتاببه

اي در نظر گرفته شود تا هاي ورزشي به مراكز آموزشي بايد تخفيف ويژهايشان در ارائة كتاببه عقيدة . شودنمي
  .ها را ابتياع كنندراحتي اين كتابآموزان بتوانند بهدانشجويان و دانش
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هاي ورزشي با انتظارات مشتريان سازگار نيست و توان اظهار كرد كه كتابگيري كلي ميعنوان نتيجهبه
مشتريان . پردازندهاي ورزشي ميها بدون توجه به انتظارات جامعه به توليد و فروش كتابكتابفروش ناشران و

ها توسط متخصصان نوشته شود و توسط دانند و انتظار دارند كه كتابهاي موجود را در حد مطلوب نميكتاب
ايشان انتظار دارند . جامعه عرضه شودناشراني كه از استانداردهاي مناسب توليد كتاب آگاهي دارند، توليد و به 

  از طرفي چنانچه . كنندگان تعيين شودها متناسب با محتواي كتاب و توان اقتصادي مصرفتا قيمت كتاب
ها اثربخش نيست و نياز رساني توليدكنندگان كتابهاي مناسبي نيز توليد شود، اقدامات ارتباطي و اطالعكتاب

  .هاي ورزشي آشنا شوندجامعه با موجودي كتاب به اهتمام جدي دارد تا افراد

  

  منابع و مĤخذ

  .تهران، كتابداري ".اي از كتاب، كتابخانه و نشر كتابشمه"). 1378( .آذرنگ، عبدالحسين. 1

اثرهاي مضاعف نظريه عدم تقارن اطالعاتي و بازار انحصاري بر روند اشتراك "). 1378( .ارسطوپور، شعله. 2
، شمارة دوم، 42ني، شمارة رسافصلنامة كتابداري و اطالع ".هاهاي اطالعاتي در كتابخانهپايگاههاي التين و مجله
  .11جلد 

مسائل و مشكالت نشر كتاب از ديدگاه ناشران، اهل قم و صنوف "). 1381( .اصالني ماليري، محسن. 3
  .70تا  65فرهنگ اصفهان، ويژه نامه، ص  ".وابسته به نشر شهر اصفهان

بررسي تأثير ارزش ويژة "). 1388( .رحيمي هلري، محمد. ابوالفضلي، سيدابوالفضل. يني، سيدمحمودحس. 4
  .9 – 28، ص 32انداز مديريت، شمارة چشم ".كنندهنام و نشان تجاري بر پاسخ مصرف

گزارشي از ميزگرد مسائل و راهكارهاي نشر كتاب درسي علوم كتابداري و "). 1386( .رضايي، طاهره. 5
  .118كتاب ماه كليات، شمارة  ".رسانيطالعا

 ".هاي آموزشي ايراننبود كارگروهي و تيم كارشناسي، ضعف عمده نشر كتاب"). 1383( .زرافشان، علي. 6
  .32 – 34، ص 8جوانه، شمارة 



 تناسب حوزة نشر كتاب هاي ورزشي با انتظارات مخاطبان با تأكيد بر عناصر آميختة بازاريابي ورزشي

 

25

طرح پژوهشي، شوراي فرهنگ  ".بررسي وضعيت چاپ و نشر در كرمان"). 1374( .زند رضوي، سيامك. 7
  .نعمومي كرما

هاي مناسب كمك شناسايي، انتخاب و معرفي كتاب"). 1388( .صنعت جو، اعظم. سيدقطبي، سيدمهدي. 8
هاي مجموعه مقاالت همايش كتابخانه ".هاي اول تا پنجم دبستانهاي علوم تجربي سالدرسي براي درس

 4و  3اه فردوسي مشهد، يادگيري، دانشگ –آموزشگاهي، پوياسازي نظام آموزشي و مشاركت در فرايند ياددهي 
  .، تهران، كتابدار)325 – 344ص ( 1388ارديبهشت 

هاي مناسب غيردرسي هاي مرتبط با كتابمروري بر متون و پژوهش"). 1388( .سيدقطبي، سيدمهدي. 9
  .4، شمارة 1الكترونيكي شمسه، دورة   نشرية ".در ايران و جهان

خبرگزاري . "الوه بر توليد و نشر در مطالعه نيز مهجورندهاي ورزشي عكتاب"). 1390( .صادقي، مهدي. 10
  .112940: كتاب ايران، كد مطلب

اي براي مواد و خدمات كتابخانه(ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندن "). 1383( .قزل اياغ، ثريا. 11
  .31 – 32ص ): سمت(ها تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ".)كودكان و نوجوانان

ترجمة علي پارسائيان، انتشارات ادبستان،  ".اصول بازاريابي"). 1388( .آرمسترانگ، گري. كاتلر، فيليپ. 12
  .چاپ هفتم

  .66دوهفته نامة مهر، شمارة  ".گذاري كتاباز قيمت گذاري صنعتي تا قيمت"). 1388( .مرادپور، سعيد. 13

مروري بر بازاريابي كتاب در ايران و جهان با تأكيد بر بازاريابي كتاب "). 1387( .فرد، ليال مكتبي. 14
  .185، ص 41رساني، شمارة فصلنامة كتابداري و اطالع. "كودك

بررسي تناسب حوزة نشر كتب ديني با انتظارات افراد در "). 1389( .كريمي، رضا. نجفي، محمدجواد. 15
 – 94، ص )61پياپي ( 16، شمارة )پيام كتابخانه(هاي عمومي نهرساني و كتابخاتحقيقات اطالع ".سطح شهر قم

71.  



 1392تابستان ، 17ية مديريت  ورزشي، شمارة نشر                                                                                         

 

26

ادارة كل آموزش و  ".تحول كتاب و كتابخواني قبل و بعد از انقالب اسالمي"). 1388( .هدايتي، فريفته. 16
  .پرورش معاونت سياسي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

17. Bahta, S. G. and Mutula, S. M. (2002). “Indigenous publishing in botswana: 

the current situation and the way forward”. Information development. Vol. 18, No. 

4, PP. 231-236. 

18. Christopher, N. M. (2010). “Applying marketing concepts to book 

publishing in Nigeria”. The Journal of International Social Research. Vol. 3, No. 

11. 

19. Curry, L, Keith, R., Marcia, J. and Hamilton – Pennel. C. (2000). 

“Measuring up to standards: the impact of school library programs and 

information literacy in pennyslvania schools”. United Sates: Pennslvania citizen 

for better libraries. 

21. Engage research (2009). “The importance of price, points of view”. 

www.engageresearch.co.uk. 

22. Farquhar, P. (1989). “Managing brand equity”. Marketing research. Vol. 

1, PP. 24-33. 

23. Heebles, B., Boschma, R. (2010). “Performing in dutch book publishing 

1880 – 2008: the importance of entrepreneurial experience and te Amsterdam 

cluster”. Journal of Economic Geography, 10.1093/jeg/1bq048. First published 

online: January 6, 2011. 

24. Nwogu, J. E. and Akinde, A., T. (2007). “Author, publisher and bookseller: 

a tripartite synergy in Nigerian book industry”. Continental journal information 

technology, Vol 1. PP:25-34. 

25. Schwarz, E., C. and Hunter, J. D. (2008). “Advanced theory and practice in 

sport marketing”. Butterworth – heinenmann (Elsevier). 



 تناسب حوزة نشر كتاب هاي ورزشي با انتظارات مخاطبان با تأكيد بر عناصر آميختة بازاريابي ورزشي

 

27

26. Seggie, S. H. Kim, D. and Cavusgil, S. T. (2006). “Do supply chain 

alignemnt and supply chain interfirm systems integration impact upon brand quity 

and firm performance”. Journal of Business Research, 59(8). PP: 887-895. 

27. Young, H. E. (2006). “More than a pretty good book idea, a self publisher 

perspective on development, marketing and sales, project submitted in partial 

fulfillment of requirement for the degree of master of publishing”. Simon Freaser 

University. 

28. Weedon, A. (1996). “The book trade and internet publishing”. A British 

perspective, convergence, Vol. 2, No. 1. PP: 76-102. 


