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 چکيده

انجام  با فرهنگ مطالعه کاربران و مقایسه دیدگاه آنها با کتابداران یاجتماع یابیرابطه بازار این پژوهش با هدف تعیین مقدمه:

 شده است.  

ها؛ دو پرسشنامه باشد. ابزار گردآوری دادهتوصیفی و از نظر هدف کاربردی می -روش پژوهش حاضر پیمایشی  شناسی:روش

های عمومی شهرستان لنجان است. جامعه آماری شامل کتابداران و اعضای فعال با مدرک دیپلم به باالی کتابخانه محقق ساخته

ای است. برای تجزیه و تحلیل شماری و برای اعضای کتابخانه، تصادفی طبقهگیری به ترتیب برای گروه اول سرروش نمونه .است

 شد. استفاده 23افزار آماری اس پی اس اس ها از نرمداده

(  است. با 3های مرتبط با بازاریابی اجتماعی بیش از حد متوسط )، فعالیتو کتابدارانها نشان داد از نظر کاربران : یافتههایافته

( بیشتر بوده است. همچنین بین 3توان بیان داشت فرهنگ مطالعه در بین کاربران از مقدار متوسط )درصد می 95ان ضریب اطمین

 داری وجود دارد. دو متغیر دیدگاه کاربران در مورد بازاریابی اجتماعی و فرهنگ مطالعه رابط معنی

های های بازاریابی اجتماعی کتابخانهاران برای فعالیتمیانگین باالی حد متوسط از نظر کاربران و کتابد کسب :یريگجهينت

دهند ها نشان میعمومی شهرستان لنجان، نباید دست کشیدن از تالش بیشتر بخصوص از سوی مسئولین را سبب شود. زیرا یافته

( ولی اختصاص 52/4اند )باالترین مؤلفه ارزیابی کرده راآندانند و که کتابداران سوق دادن افراد جامعه به مطالعه را وظیفه خود می

ها در نظر گرفته نشده است فکر در این زمینه چندان در سیستم کتابخانهبودجه برای جذب کاربران و اهدای پاداش به افراد خوش

های عمومی رستان نهاد کتابخانهها موارد و موانعی هستند که باید توسط سرپها را به خود اختصاص دادند.  اینو کمترین میانگین

 و مسئولین حتماً در نظر گرفته شود.

  های عمومی، کتابداران، کاربران، فرهنگ مطالعهبازاریابی اجتماعی، کتابخانهها: کليدواژه
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 مقدمه

مطرح است که اساس آن در جهت توسعه و  ینینو کردیرو یابیارتباط با مبحث بازار در امروزه

در  1یاجتماع یابیبازار. است جامعه یابیبازار یعبارتبهو  یدر مسائل اجتماع یابیفنون بازار یریکارگبه

 مفهوم. است برخوردار یاژهیو تیاست که در توسعه جوامع از اهم یدیعلم جد یتجار یابیبا بازار سهیمقا

مطرح شد. او به همراه « 2کاتلر پیلیف»دهه هفتاد توسط  ییابتدا یهاسال در بار نیاول یبرا یاجتماع یابیبازار

مفهوم  نیا غاتیو فنون تبل یتجار یابیبازار ،یاجتماع راتییمربوط به تغ میمفاه بیبا ترک« 3زالتمن جرالد»

فروش  یکه برا ،یتجار یابیبازار اصول از توانیم که افتندی دست مهم نیا به آنان. کرد یگذارهیرا پا

 ییو رفتارها به جامعه بهره برد )رضا هانگرش ها،دهیا فروش یبرا رود،یم کارهب انیمحصوالت به مشتر

 و نیست مطرح نیازها به پاسخگویی تنها یاجتماع یابیدر بازار اساساً(. 1393 ،یکشاورز محمد ،یپندر

واقع هدف اصلی در این نوع  در. رودیم شماربهمهم  یاصل ،یفردی و اجتماع یمشتر رفتار راتییتغ به توجه

بهبود رفاه، اثرگذاری بر رفتار و در اغلب  .جامعه است و نه بازارها ایاز بازاریابی سود رساندن به افراد هدف 

 چل،یم(. 1394 مصلی،اصلی بازاریابی اجتماعی هستند )خیری،  هایدر رفتار از مؤلفه رییتغ جادیموارد ا

 انیب کیاستراتژ عمل کی را یاجتماع یابیبازار (Mitchell, Madill, & Chreim, 2015م )کری و ل،یماد

 گروه کی یرفتار راتییتغ در شده یریگاندازه جیبه نتا یابیدست منظوربه یابیکه از اقدامات بازار اندکرده

 یبرا یابیبازار ییهاکیتکن و میمفاه دانش، از استفاده یاجتماع یابیبازار در. شودیم استفاده منتخب هدف

 ,O'Connor; 2011Gordon ) باشدمیمدنظر  ،یاقتصادنسبت اهداف  همانبه یاجتماع اهداف به یابیدست

& Lundstrom, 2011.) نیا در ( راستا کاتلر و لیKotler & Lee, 2008،) یندیرا فرا یاجتماع یابیبازار 

 یرگذاریتأث منظوربهارتباط و ارائه ارزش  یو برقرار جادیا یرا برا یابیبازار یهاکیکه اصول و تکن دانندیم

 واقع، در. دهدیم قرار مدنظر( طیمح ،یمنیا ،یعموم)سالمت  جامعه از یریگبر رفتار مخاطبان جهت بهره

 & ,Dollatabady, Amiri) است یانسان و یاجتماع یرفتارها بر نفوذ یاجتماع یابیبازار یاصل تیمأمور

Ganji Bidmeshk, 2011) یاذعان داشت که رسالت اصل توانیم شده مطرح فیتعار به توجه با نیبنابرا 

جمله  از. باشدیدر جهت بهبود عملکرد افراد جامعه م یاجتماع یبر رفتارها یرگذاریتأث یاجتماع یابیبازار

 ی،به انواع دیگر بازاریابی همچون بشر دوستانه، علّ توانیممفاهیمی که با بازاریابی اجتماعی ارتباط دارند 
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 نیز اجتماعی هایاشاره کرد. اگرچه با مفاهیمی از قبیل رفتار شهروندی و مسئولیت گراجامعهسبز، کالن و 

 .(1394 مصلی،)خیری،  دارد نزدیکی ارتباط

خود و در  انیترجذب مش یبرا یرانتفاعیغ مؤسساتو  ادهایبن ،یاجتماع یاغلب نهادها امروزه،

 انیم نیا در باشند،یم دیجد یحفظ بقاء و بهبود عملکرد خود ملزم به استفاده از فنون و راهکارها تینها

 ایسکورمنظر  . ازستندین یامر مستثن نیاز ا یاجتماع یاز نهادها یکی عنوانبه یرساناطالع مراکز و هاکتابخانه

 یو آموزش یاطالعات یازهاین افتهیسازمانبا دانش  هاکتابخانه(، Itsekor & Nwokeoma, 2017) و نوکئوما

 به توجه با. شوندیمفرهنگ جوامع  تیو در نها یذهن یآگاه یو موجب ارتقا کنندیم نیتأم راآنکاربر

بلکه  یبعد فرد یارتقا یدر راستا تنهانه هاکتابخانه اهداف و کارکرد نمود، اذعان توانیم سکوریا دگاهید

 جامعه در دهیپسند امر کی عنوانبهمثال، فرهنگ خواندن  عنوانبه. باشدیم زین یرشد و توسعه ابعاد اجتماع

 یبرا ییمبنا عنوانبهفرهنگ است که خواندن و مطالعه را  ینوع بیترت نیبه ا یو به لحاظ ذهن شودیم یتلق

رشد  دهندهنشانخواندن  یکل طوربهخواندن گسترده و  امروزه(. Igwe, 2011پذیرد )میرشد و توسعه 

 و مترجمان سندگان،ینو خوانندگان، ها،کتابخانهو مجالت منتشر شده،  هاجوامع است. تعداد کتاب یفرهنگ

 مطالعه، فرهنگ گسترش نیبنابرا. است کشور کی توسعه یاساس یارهایمع و هاشاخص از یکی ناشران

 یهاضرورت و الزامات از ر،ینظیب یفرهنگ ابزار نیا از استفاده و هاکتاب عیتوز و انتشار ها،کتابخانه توسعه

 و قیتشو شک بدون (.Hanifi, Karamali, Zohreei, & Amini, 2017) است جامعه افراد از کی هر رشد

 محسوب یرساناطالع مراکز و هاکتابخانه یاساس یهارسالت از یکی مطالعه و خواندن به جامعه افراد بیترغ

  .بود نخواهد تأثیربی امر این در هامرتبط با بازاریابی اجتماعی از سوی کتابخانه یهاتیفعالو انجام  شودیم

 ها،کتابخانه در یاجتماع یابیبازار بر رشد و ارتقاء فرهنگ مطالعه، یاجتماع یابیبازار ریتأثبر  عالوه

 انیمشتر یهاو خواسته ازهاین نیتأم یخود برا کردیتا در رو سازدیم قادر را اطالعات رانیمد و کتابداران

 یابیفنون بازار یریکارگبهبا  و( Busari, Ayankola, & Ladipo, 2015باشند )داشته  یشتریب تیخود، فعال

-یم اظهار (Patange, 2013پاتانگا )که  طورهمان. ندیکارآمد اتخاذ نما یتیریمد یهامیتصم هادر کتابخانه

 نیدرک کند که ا راکاربرآن یواقع یازهاین تا سازدیم قادر را اطالعات ریمد و کتابدار یابیبازار که دارد

 کمک به کاربران تیفینوبه خود به ارائه خدمات با کو به شودیم یتیریمد ماتیتصم بیامر منجر به تصو

 یاجتماع یابیاصول بازار یریکارگبه تیو اهم کردکار با توجه به لذاواقع شود.  مؤثرتر و کارآمدتر تا کندیم

عمومی  هایکتابخانه ژهیوبه ها،کتابخانه رسالت نیهمچن و جامعه افراد یاجتماع یرفتارها بهبود راستای در

 از که پردازدمی مسألهدر ایجاد عادت به مطالعه و ارتقاء فرهنگ کتابخوانی، پژوهش حاضر به بررسی این 
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در راستای  هاکتابخانه در اجتماعی بازاریابی از میزان چه به عمومی هایکتابخانه کاربران و کتابداران نظر

رابطه  تعیینپژوهش با هدف  نیواقع ا درارتقاء فرهنگ کتابخوانی و جذب کاربران استفاده شده است. 

با فرهنگ مطالعه کاربران و مقایسه دیدگاه آنها با کتابداران انجام شده است. مطالعه  یاجتماع یابیبازار

عمومی شهرستان لنجان از استان اصفهان صورت گرفته و  هایموردی بر روی کتابخانه صورتبهحاضر 

 زیر است: سؤاالتپاسخگویی به  دنبالبه

 است؟ چگونه لنجان شهرستان یعموم یهانهکتابخا یاجتماع یابیبازار مورد در کاربران دگاهید. 1

 است؟ چگونه لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه یاجتماع یابیبازار مورد در کتابداران دگاهید. 2

 است؟  چقدر  لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه کاربران مطالعه فرهنگ سطح. 3

 نالنج شهرستان یعموم یهاکتابخانه یاجتماع یابیبازار به نسبت کاربران دگاهید و مطالعهفرهنگ  نیب ایآ. 4

 دارد؟ وجود رابطه

 یشناختتیجمع یهایژگیو حسب بر لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه کاربران مطالعه فرهنگ ایآ. 5

 است؟ متفاوت

 یهایژگیو حسب بر لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه یاجتماع یابیبازار به نسبت کاربران دگاهید ایآ. 6

 است؟ متفاوت یشناختتیجمع

 

 پژوهش  نهيشيپ

 انجامو با این هدف  مثبت یاجتماع راتییتغ جادیا راستای در است تالشی یاجتماع یابیبازار

 .باشد ناشایست اعمال انجام برای ایبازدارنده عامل یا نماید ترویج را ایشایسته رفتار یا محصول تا گیردمی

برخورداری از  واسطهبهعمومی هستند که  هایکتابخانه ایجامعه هر در مهم اجتماعی هایسازمان از یکی

بسیاری از رفتارها در جامعه  دهیشکلبهدارند قادر  عهدهبهمنابع اطالعاتی متنوع و وظایف مختلفی که 

 در آنها نقش و هافنون و رویکرد بازاریابی اجتماعی در ارتقا جایگاه کتابخانه یریکارگبههستند. بنابراین 

 یریکارگبهنسبت به  یعموم یهاکتابخانه کتابداران مثبت نگرش. باشد تأثیرگذار تواندمی جامعه پیشبرد

گذارد میو بر روی رفتار آنان تأثیر  شودیم مراکز نیمنجر به توسعه و ارتقاء خدمات ا یابیفنون بازار

(Singh, 2009.) و دوره که یکتابداران ها،کتابخانه رانیمد توسط یابیبازار به نسبت مثبت نگرش نیشتریب 

محسوب  یابیبازار شگامانیوجود داشت و آنها از پ اندکرده درک را یابیبازار و گذرانده را یابیبازار کارگاه

 یاجتماع یابیبازار یهاکیتکن توانندمیکتابداران  عالوهبه  (.Shontz, Parker, & Parker, 2004) شوندیم
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 و خدمات ارتقاء کتابخانه، ویآرش از شتریب چه هر استفاده معلم، و کتابدار یهمکار شیافزا منظوربه را

 (.& 2011Lundstrom,   O'Connorبرند ) کاربه هامجموعه

  ،نژادهدهدی. است کتابداران خدمات با کاربران ییآشنا برای وهیش نیبهتر یاجتماع یابیبازار

 به نسبت جامعه یکل نگرش و یآگاه نیانگیم که دادند نشان( 1395) یمانیو سل ،یشهرزاد زی،یریاشرف

. است افتهی شیافزا دارییمعن طوربه یاجتماع یابیبازار فنون از استفاده از بعد یپزشک کتابداری خدمات

 ,Anghelescu, Lukenbill, Bernard Lukenbill, & Owens) آنقلسکو، لوکنبیل، برنارد لوکنبیل و اونس

نتایج پژوهش نشان داد  میزان پذیرش بازاریابی اجتماعی توسط کتابداران رومانی را بررسی کردند.(. 2009

 پژوهشگر، اما است هشدن واقع قبول موردکتابدار(  74ظاهر از سوی گروه مورد بررسی )بازاریابی اجتماعی به

 رویبه پ رند،یبپذ یاتیسازمان ح کی عنوانبهرا  کتابخانه گاهینقش و جا یاذعان دارد، اگر کتابداران رومان

-یفناور بروز و اطالعات انفجار عصر در گرید یسو از .شودیم جیترو هادر کتابخانه یاجتماع یابیآن بازار

ادامه  منظوربه هاکتابخانه و اندشده هاکتابخانه به نسبت یعموم اقبال کاهش سبب یاطالعات یرقبا ن،ینو یها

جذب مخاطب  نینو یهاروش ،یسنت یهاروش بر عالوه است الزم یاثربخش و یوربهره شیو افزا اتیح

 کاربران رشیپذ نیب داد نشان یپژوهش در( Robinson, 2015رابینسون )راستا  نیهم دررا مدنظر قرار دهند؛ 

 یهمبستگ یاجتماع یهارسانه یابیبازار رشیپذ با ،یریپذمشاهده و یدگیچیپ ،یسازگار ،ینسب یایمزا از

 .دارد وجود

 مدنظر باید کاربران جذب در آنچه و هستند کاربران از ایگسترده طیف دارای عمومی هایکتابخانه

 تواندمی کتابخانه یهابرنامه در یابیبازار فنون از استفاده. است مخاطب هایگروه تمامی به توجه گیرد قرار

 با توانندیم هاکتابخانه. باشدیم مؤثرهم  ترسال و سنکم  هایهدف از جمله گروه یهاگروه یتمام یبرا

 خدمات و هابرنامه یبرا نیهمچن و باشند داشته یشتریب نوجوان انیحام کتابخانه، یابیبازار یراهبردها بهبود

 ,Alice) سیال یهاپژوهش یبررس ،نیا بر افزون (.Robinson, 2015) کنند جذب یشتریب انیحام خود

 که دهدیم نشان(؛ 1386) یشاپور ؛(1394) دتباریرش و یجعفر ،یکرج (؛Konya, 2013) ایکن(؛ 2013

 شیافزا به منجر یابیبازار فنون و اصول از یریگبهره با هاکتابخانه یهاتیفعالو شناساندن خدمات و  یمعرف

و  یابیبازار یهاوهیش از استفاده نیب میمستق و معنادار رابطه و است دهیگرد هاکتابخانه خدمات از استفاده

 طوربهبر جذب مخاطب  یابیبازار یوجود و با توجه به نقش کاربرد نیاست. با ا یارائه خدمات اطالعات

 نییدر حد متوسط رو به پا ران،یا یعموم یهاکتابخانه در یابیبازار ختهیآم یهاؤلفهکاربرد م زانیم ،یکل

داشته  یعموم یهادر کتابخانه یابیبا کاربرد اصول بازار یمیمستق وندیمخاطبان پ شیکه افزا آنجااست و از 
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-کتابخانه نامطلوب تیوضع توانیم هاروش و اصول نیا از نهیبه و حیصح استفاده صورت در رو،نیااست از 

 تیوضع با رابطه در یپژوهش در( Kaur, 2009) کاوور(. 1396 نانلو،ی)ا دیکشور را سامان بخش یعموم یها

 مصاحبه و هاکتابخانه سایتوب یبررسخود به  انیمجموعه و خدمات به مشتر یدر معرف کتابخانه یابیبازار

خود ضعف دارند  یغاتیتبل یهاتیفعالدر  یمورد بررس یهاکتابخانه داد نشان جینتا. پرداخت هاآن رانیمد با

کامل مورد استفاده قرار نگرفته و ارتقاء خدمات  طوربه یابیابزار بازار کی عنوانبه هاکتابخانه تیساو وب

 .ردیپذیمجموعه صورت نم یو معرف

 از و است اطالعاتی جامعه راستای در حرکت مثبت هاینشانه از یکی مطالعه فرهنگ بودن باال 

 مؤسساتاست که هر دولت و ملتی خواهان تقویت و ارتقای آن است. از جمله  ایشایسته رفتارهای جمله

 بیدر ترغ تواندیم یعموم یهاعمومی هستند.  مجموعه مناسب کتابخانه یهاکتابخانهتأثیرگذار در این باره 

فرهنگ مطالعه  بر رگذاریتأثاز عوامل  یکی توانیم راآنواقع شود و  مؤثر یکتابخوان جیافراد به مطالعه و ترو

افراد و توسعه  یزندگ شرفتیبر پ یشگرف ریتأثخواندن  فرهنگ (.Dent & Yannotta, 2005کرد ) یمعرف

 بهبود جمله از جامعه افراد یزندگ امورات شرفتیپ موجب خواندن فرهنگ جادیا با هاکتابخانه. داردجوامع 

جمله  از(. Itsekor & Nwokeoma, 2017) گردندیم مهارت کسب و دانش ،یسوادآموز تیوضع

بازاریابی  یهاروشدر این راستا انجام دهند استفاده از  توانندیمعمومی  هایمثبتی که کتابخانه یهاتیفعال

کرد ها معرفی ترین نوع بازاریابی برای کتابخانهمناسب توانمیبازاریابی اجتماعی را اجتماعی است. 

(Block, 2002 .)های بازاریابی منزله ابزاری در راستای تحقق هدفبی تجاری بهبازاریا یو دگاهید از

 گیرد.قرار می یبرداربهرهمورد  هاکتابخانه دراجتماعی 

 دانش، ،یآگاهبر  تواندمی یاجتماع یابیبازار با ییآشناکه  دهندمی نشان مختلف هایپژوهش 

 یعلم یهاارزش با متناسب یرفتارها و هادهیا انتقال ،محصول کی مصرف رفتار ،سالمت تیوضع باورها،

 و نژاد؛ هدهدی1385 ان،یدی؛ شمس، رش1393،یکشاورز محمد ،یپندر ییرضا) باشد مؤثر یاجتماع و

از  یاریبسها، بازاریابی برای کتابخانه نهیدر زم که داد نشان شده انجام یهامطالعه پژوهش (.1395 ،همکاران

 گرید یهاجنبه ازرسد نظر میبه کهیها تأکید دارند؛ در حالآثار منتشر شده بر بازاریابی تجاری کتابخانه

 پژوهش تاکنون که ییآنجا ازبازاریابی اجتماعی غفلت شده است.  مانندها، بازاریابی مناسب برای کتابخانه

 یاجتماع یابیبازار با رابطه در یعموم یهاتابخانهک کتابداران و کاربران دگاهید یبررس با رابطه در یمستقل

تا مشخص گردد که به چه میزان از این فنون بازاریابی در  است نشده انجام مطالعه فرهنگ با آن ارتباط و
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 نیاست ا یضرور بود، خواهد چه جامعه مطالعه فرهنگ بر آن تأثیر و شودمی استفاده عمومی هایکتابخانه

 .  ردیپژوهش مورد توجه قرار گ قیامر از طر

 

 پژوهش  روش

 رابطه در یعموم یهاکتابخانه کاربران و کتابداران دگاهید سهیمقا و سنجشحاضر با هدف  پژوهش

 شهرستان عمومی هایکتابخانهموردی  صورتبهانجام گرفت. این پژوهش  هاکتابخانه یاجتماع یابیبازار با

است.  یفیتوص – یشیمایپ حاضرروش پژوهش  .قرار داده است یمورد بررس را اصفهان استان از لنجان

با مدرک  هاکتابخانه نیا فعالو کاربران  لنجان شهرستان عمومی هایجامعه پژوهش کتابداران کتابخانه

از روش  گیرینمونه برای لنجان شهرستان کتابداران کم تعداد به توجه با انیم نیا دربه باال است.  پلمید

 29نمونه انتخاب شدند، که تعداد  عنوانبهنفر  32استفاده شد و بدین ترتیب کل جامعه به تعداد  یسرشمار

 و فعال یاعضا از یقیدق آمار نکهیا به توجه با کاربران نمونه نییتع یبرا و دادند پاسخ هانفر به پرسشنامه

 ارائه اعضا نیا از ینسب برآورد کی تا شد خواسته کتابخانه هر کتابداران از نداشت، وجود کنندهاستفاده

نفر اعالم شد که بر اساس جدول مورگان تعداد  7000 حدوداً کاربران تعداد ،یاحتمال برآورد نیا طبق. دهند

  ایطبقه تصادفی یریگنمونه مورد نظر از روش نمونه نییتع ینمونه انتخاب شدند. برا عنوانبهنفر  364

 توجه با هاپرسشنامه و مراجعه هااز کتابخانه کیکه در روزها و ساعات مختلف به هر  یاگونهبهاستفاده شد 

که حدود  دیگرد عیپرسشنامه توز 500شد.  عیتوز کنندگانمراجعه نیب کتابخانه، آن یاعضا کل نسبت به

اطالعات از دو  یگردآور منظوربهآمد.  دستبهپرسشنامه پاسخ داده شد که کل نمونه مورد نظر  368

استفاده شد. در  یاجتماع یابیپرسشنامه متفاوت برای سنجش دیدگاه کاربران و کتابداران نسبت به بازار

پرسشنامه، موارد تأثیرگذار بر جذب کاربران به کتابخانه که با موضوع پژوهش مرتبط بود  یهامؤلفهطراحی 

 که کتابخانه مختلف خدمات از استفاده امر، نیا شدن محقق با استدالل شد که نیچن رایزدر نظر گرفته شد 

 و فرهنگ بررسی برای نیز  کاربران پرسشنامه از یبخش. گرددمی محقق هستند مطالعه راستای در همگی

 هایکتابخانه اجتماعی بازاریابی مورد در دیدگاهشان با آن رابطه تا شد گرفته نظر در کاربران مطالعه عادات

 بازاریابی حوزه به مربوط متون بررسی و مطالعه با و بوده ساخته محقق هاپرسشنامه این. شود سنجیده عمومی

 نظرات سنجش جهت زیاد خیلی تا کم خیلی از تایی 5 لیکرت طیف. شدند تهیه مطالعه فرهنگ و اجتماعی

-دانش و اطالعات علم متخصصاننظر چند تن از  اساس بر پژوهش ابزار یی. رواگرفت قرار استفاده مورد

 یبراکرونباخ  یبا استفاده از آلفا هاپرسشنامه ییایپا نیقرار گرفته است. همچن دییمورد بررسی و تأ شناسی

نسبتاً  ییایپا انگریکه ب ،دست آمدبه 8/0 ،کتابداران اجتماعی یابیبازار پرسشنامه و 9/0 کاربران پرسشنامه
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 مورد 1و اکسل 23اس اس نسخه  یاس پ افزارنرمپژوهش با استفاده از  یهامزبور است. داده یخوب ابزارها

 گرفته صورت یاستنباط و یفیتوص آمار سطح دو در هاداده لیتحل و هیتجز. گرفت قرار لیتحل و هیتجز

-آزمون یاستنباط آمار سطح در و اریمع انحراف و نیانگیم درصد، ،یفراوان از یفیتوص آمار سطح در. است

 استفاده شده است. هانیانگیم سهیمقا یهاآزمون و یهمبستگ یها

 

  پژوهش یهاافتهی
  یشناختتيجمع یهاافتهی

طور مانه.  است شده داده نشان 1 جدول دربخش کاربران و کتابداران  یشناختتیجمع یهاافتهی

 نفر 127 و  زن درصد 5/65 معادل 241 تعداد کاربران، ینفر 368 نمونهاز حجم  است، مشاهده قابل که

 التیتحص همطالع مورد نمونه در انیپاسخگو درصد نیشتریب. اندمرد بوده انیپاسخگو درصد 5/34 معادل

االتر بوده است. و ب سانسیفوق ل التیمربوط به دارندگان تحص زیدرصد ن نی. کمتراندداشته سانسیل و پلمید

 مشاغل و ازنشستگانب  درصد نیکمتر و انیدانشجو آموزان،دانشمربوط به  انیدرصد شغل پاسخگو نیشتریب

 1درصد آنان زن و  6/96نفر معادل  28در این پژوهش، تعداد  کنندهشرکتکتابدار  29 از. است بوده آزاد

 سانسیل فوق تالیتحص مطالعه مورد نمونه در انیپاسخگو درصد نیشتریب. انددرصد مرد بوده 4/3نفر معادل 

 بوده است. پلمیفوق د التیمربوط به دارندگان تحص زیدرصد ن نی. کمتردانداشته
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 شناختی کاربران های جمعيت. یافته1جدول 

  کاربران کتابداران

 مورد مطالعه فراوانی درصد فراوانی درصد

 زن 241 5/65 28 6/96
 جنسیت

 مرد 127 5/34 1 4/3

 زیر دیپلم 33 0/9 - -

 مدرک تحصیلی

 دیپلم 169 9/45 - -

 فوق دیپلم 40 9/10 2 9/6

 لیسانس 98 6/26 10 5/34

 دکترا -لیسانسفوق 28 6/7 17 6/58

 سال 18کمتر از  34 2/9 - -

 سن

 سال 25 – 19بین  171 5/46 - -

 سال 35 – 26بین  80 7/21 - -

 سال 45 – 36بین  60 3/16 - -

 سال به باال 46 23 3/6 - -

 آموزدانش 109 6/29 - -

 شغل

 دانشجو 84 8/22 - -

 بیکار 83 6/22 - -

 کارمند 50 6/13 - -

 آزاد 32 7/8 - -

 بازنشسته 8 2/2 - -

 سایر 2 5/0 - -

 و کتابخانه مسئول آنان از درصد 4/41 تعداد نیا از که است کتابداران سمت دهندهنشان 2 جدول یهاداده

 . اندبوده کتابدار 6/58
 شناختی کتابدارانهای جمعيت. یافته2جدول 

 درصد فراوانی مورد مطالعه

 سمت
 4/41 12 مسئول

 6/58 17 کتابدار

 یهاشاخص و نما انه،یم ن،یانگیم مانند یمرکز ریمقاد به مربوط یفیتوص یهاشاخص 3 جدول در

 همه. شودیم مشاهده پژوهش ریمتغ سه یهاچارک و انسیوار ار،یمع انحراف مانند نمرات یپراکندگ
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 کینزد اریکه بس 21/3فرهنگ مطالعه  نیانگیمحاسبه شده است. م یادرجه 5 فیط کی حسب بر هاشاخص

 نیشتریاست. ب 59/3 کتابداران دگاهید یو برا 15/3کاربران  دگاهید یمقدار برا نی( است. ا3به حد متوسط )

 نیو کمتر 84/0کاربران با  دگاهیمربوط به فرهنگ مطالعه و د اریانحراف مع ای ییدر پاسخگو یپراکندگ

 دگاهیدر د یدرصد 75نقطه  ایاست. چارک سوم  53/0با  کتابداران دگاهیدمربوط به  اریانحراف مع

 ریدر متغ انیدرصد پاسخگو 75 گرید عبارتبهاست  94/3معادل  یاجتماع یابیکتابداران نسبت به بازار

 یادرجه 5 فیط کی یرو ماندهیباق درصد 25 و اندکرده افتیدر 94/3 تا حداکثر یامرهن یاجتماع یابیبازار

 .اندکرده افتیدر 94/3از  شتریب یانمره
 های توصيفی متغيرهای پژوهش. شاخص3جدول 

 متغير فرهنگ مطالعه دیدگاه کاربران دیدگاه کتابداران

 میانگین 12/3 15/3 59/3

 میانه 20/3 13/3 63/3

 نما/ مد 40/3 50/3 63/3

 انحراف معیار 74/0 84/0 53/0

 واریانس 55/0 70/0 29/0

 کمینه 00/1 00/1 94/1

 بیشینه 00/5 00/5 50/4

22/3 63/2 60/2 25 

 50 20/3 13/3 63/3 هاچارک

94/3 75/3 60/3 75 

 

است.  سهیپژوهش قابل مشاهده و مقا یرهایدرصد متغ 95 نانیاطمو محدوده  نیانگیم ،1نمودار  در

 نیانگیم نیو کمتر از دید کتابداران یاجتماع یابیمربوط به بازار یادرجه 5 فیط کیدر  نیانگیم نیشتریب

 مربوط به فرهنگ مطالعه است.

 



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9ل سا                     دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    360

 

 
 درصد متغيرهای پژوهش 95. ميانگين و محدوده اطمينان 1نمودار 

 هاآزمون نرمال بودن توزیع داده

 هاداده عیتوز بودن نرمال آزمون جهت. دهدیم نشان را هاداده عیتوز بودن نرمال آزمون 4 جدول

 دهد،ینشان م جینتا 4استفاده شد. بر اساس جدول  2لکیو - رویشاپ و 1رنوفیاسم-کولموگروفاز دو آماره 

 یداریمعن سطوح. است نرمال عیتوز یدارا یاجتماع یابیبازار وکاربران  دگاهید، مطالعه فرهنگ یرهایمتغ

 .نرمال است رهایمتغ نینمرات ا عیتوز گفت، توانیم و بوده بزرگتر /05 از رهایمتغ نیا یبرا شده محاسبه
 هانرمال بودن توزیع داده آزمون .4جدول 

  ویلک -شاپیرو  یرنوفاسم-کولموگروف
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 فرهنگ مطالعه 175/0 368 994/0 082/0 368 054/0

 دیدگاه کاربران 07/0 368 987/0 087/0 368 066/0

 بازاریابی اجتماعی 165/0 29 948/0 096/0 29 150/0

 لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه یاجتماع یابیبازار مورد در کاربران دگاهید اول پژوهش: سؤال

 است؟ چگونه

 
1  . Kolmogorov-Smirnov 

2.  Shapiro-Wilk 
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 جینتا 5 جدول اساس بر. است شده استفاده یاتک نمونه یاز آزمون ت قیتحق سؤالپاسخ به  جهت

 5 فیط کی در( 3) وسط حد نمره با سهیمقا در یاجتماع یابیبازار مورد در کاربران دگاهید دهد،یم نشان

شده است  146/3نمره کاربران برابر  نیانگیباالتر است. م شود،یم گفته آزمون مقدار نجایا در که یادرجه

محاسبه شده برابر  یداریمعنبزرگتر است. سطح  ی( از نظر آمار3با نمره حد وسط ) سهیمقدار در مقا نیو ا

 یابیبازار یهاتیفعالگفت از نظر کاربران،  توانیم درصد 95 نانیاطم با دهدیم نشان و است 001/0

 .شودیم یابیاز حد متوسط ارز شیب لنجان نشهرستا یعموم یهاکتابخانه یاجتماع
 (3. مقایسه ميانگين دیدگاه کاربران در مورد بازاریابی اجتماعی با نمره آزمون )5جدول 

 داریسطح معنی t درجه آزادی تفاضل ميانگين انحراف معيار ميانگين متغير

 001/0 34/3 367 146/0 836/0 146/3 دیدگاه کاربران

 مؤلفهمربوط به  نیانگیم نیشتریب شودیکاربران مشاهده م دگاهیمربوط به د یهامؤلفه 6جدول  در

 دگاهید نیانگی( بوده است. مدانمیافراد م یکتابخوان زانیبر م یمؤثرعامل  راآن)من کتابخانه و کتابداران  1

که از حد متوسط  زین نیانگیم نیاست. کمتر شتری( ب3شده که  از حد متوسط ) 60/3 سؤال نیا یکاربران رو

و جالب منتشر  دیمف یهاکتاببا  کتابداران وکتابخانه  قیجدول )من از طر 8 مؤلفهاست مربوط به  ترنییپا

.  مؤلفه است شده 83/2 برابرمؤلفه  نیا یبرا انینمره پاسخگو نیانگی( است. مشومیمشده در بازار آشنا 

 و هارسانه در هاکتابخانه توسط شده تهیه غاتی)تبل جدول 7 مؤلفه ،است نیانگیم نیکمتر یکه دارا یگرید

 است.  86/2برابر  ینیانگی( با مدارند من یکتابخوان زانیم بر یادیز ریتأث یفرهنگ یهاطیمح

 
 بازاریابی اجتماعی به ترتيب ميانگين  در مورد کاربران دگاهید یهامؤلفه یفيتوص هایشاخص. 6 جدول
 انحراف معيار ميانگين هاگویه ردیف

 29/1 60/3 دانم.خوانی افراد میرا عامل مؤثری بر میزان کتابمن کتابخانه و کتابداران آن 1

2 
تفاوت خوان کردن افراد جامعه بیاز نظر من کتابخانه و کتابداران نسبت به کتاب

 نیستند.
46/3 16/1 

 18/1 18/3 دهندارائه میخوان کردن جامعه کتابخانه خدمات مختلفی را برای کتاب 3

 24/1 11/3 خوانی من دارند.کتابخانه کارکنان آن تأثیر زیادی بر میزان کتاب 4

5 
هایی که  کنم لیستی از بهترین منابع و کتابای که من به آن مراجعه میکتابخانه

 گذارد.گیرند را در اختیار کاربران میافراد بیشتر امانت می
08/3 21/1 

 29/1 04/3 گیرم.خرید یا امانت یک کتاب از کتابداران مشاوره میبرای  6

7 
های فرهنگی تأثیر زیادی بر ها و محیطها در رسانهتبلیغات تهیه شده توسط کتابخانه

 میزان کتابخوانی من دارند.
86/2 25/1 

8 
 های مفید و جالب منتشر شده در بازارمن از طریق کتابخانه و کتابداران با کتاب
 شوم.آشنا می

83/2 24/1 
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 لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه یاجتماع یابیبازار مورد در کتابداران دگاهید: دوم پژوهش سؤال

 است؟ چگونه

انتخاب شده و نظرات آنها مورد سنجش قرار گرفت،  یکه کتابداران به روش سرشمار ییآنجا از

 یابیبازار مورد در کتابداران نمره نیانگیم. شودیپاسخ داده م سؤال نیبه ا یفیتوص یتنها بر اساس آمارها

 ،یادرجه 5 فیط کی در( 3) وسط حد نمره با سهیمقا در مقدار نیا و است شده 586/3 برابر یاجتماع

 یابیبازار به متوسط حد از شیب کتابداران و  کتابخانه مسئوالن  کتابداران،گفت از نظر  توانیم و است بزرگتر

 .دارند توجه یاجتماع

به  یاجتماع یابیبازاردر مورد   کتابداران دگاهید یهامؤلفه اریو انحراف مع نیانگیم 7 جدول در

جدول  1 مؤلفه یرا کتابداران رو نیانگیم نیشتری. بشودی)سیر نزولی( قابل مشاهده م نیانگیم بیترت

و دو  اندکرده افتیدر( دانندیمخود  فهیمطالعه را وظ یسوبهآن، سوق دادن جامعه  کتابداران و)کتابخانه 

 شنهاداتیاز: کتابداران براساس پ اندبودهعبارت  بیرا داشته است به ترت نیانگیم نیکه کمتر یهالف مو

از بودجه  یسازمان بخش شوند؛یمپاداش  افتیکاربران از سوی سازمان مستحق در شتریجذب ب یخود برا

 اندبوده یفوق تنها سؤاالت مؤلفهاست. دو  داده قرارکارکنان در جذب و حفظ کاربران آموزش  یخود را برا

 بیآنها به ترت نیانگیو م هامؤلفه ری. سااندکرده افتیدر 2کمتر از  ینیانگیم یادرجه 5 فیط  کی یکه رو

 است. سهیقابل مشاهده و مقا 7در جدول 

 های دیدگاه کتابداران در مورد بازاریابی اجتماعی به ترتيب ميانگين های توصيفی مؤلفه. شاخص7جدول 

 انحراف معيار ميانگين هاگویه ردیف

 509/0 52/4 دانند.سوی مطالعه را وظیفه خود میکتابخانه و کتابداران آن، سوق دادن جامعه به 1

2 
کردن افراد بخشی از اهداف تدوین  جذب کاربران جدید به کتابخانه و کتابخوان

 شده در سازمان است.
28/4 702/0 

4 
هایی از جانب کتابداران و دیگر افراد برای جذب و کتابخانه مایل به دریافت ایده

 خوانی است.دادن  آنها به کتاب و سوقحفظ کاربران 
97/3 865/0 

 961/0 93/3 کند.کتابداران استفاده میهای کتابخوانی از پیشنهادات کتابخانه برای برنامه 5

6 
دنبال جذب افراد برای آمدن به کتابداران کتابخانه در بیرون از محیط کتابخانه به

 کتابخانه هستند.
79/3 978/0 

7 
دانند و از آن دالیل کتابخانه و کتابداران دلیل آمدن کاربران بالفعل کتابخانه را می

 کنند.اده میبرای جذب کاربران بالقوه استف
72/3 882/ 

8 
کتابخانه و کتابداران در صورت کم شدن مراجعه کاربران به کتابخانه اقداماتی را 

 دهند.در این راستا انجام می
72/3 751/0 
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9 
افرادی که  و فقطکتابداران کتابخانه وظایف خود را تنها محدود به داخل کتابخانه 

 کنند.آیند محدود نمیبه کتابخانه می
69/3 850/0 

10 
های موجود در کتابخانه برای کتابداران در جهت جذب و حفظ بخشی از برنامه

 باشد.کاربران می
55/3 910/0 

11 
کتابخانه و کتابداران از نظرات و پیشنهادات کاربران بالفعل برای جذب کاربران 

 کنند.بالقوه استفاده می
45/3 948/0 

12 
ی را و اقداماتشناسند آیند را میجدید که به کتابخانه میکتابخانه و کتابداران افراد 

 دهند.برای وفاداری کردن این افراد انجام می
41/3 946/0 

13 
ها برای مطالعه و جذب به کتابخانه هایی مناسب برای ارائه در رسانهکتابخانه پیام

 طراحی نموده است
28/3 882/0 

14 
از کتابخانه و تأثیر کتاب در زندگی را برای های آموزشی استفاده کتابخانه دوره

 کند.عموم برگزار می
03/3 865/0 

15 
سازمان بخشی از بودجه خود را برای آموزش کارکنان در جذب و حفظ کاربران 

 قرار داده است.
76/2 15/1 

16 
کتابداران براساس پیشنهادات خود برای جذب بیشتر کاربران از سوی سازمان 

 شوند.پاداش میمستحق دریافت 
28/2 996/0 

 شهرستان لنجان چقدر است؟ یعموم یهاسطح فرهنگ مطالعه کاربران کتابخانه  سوم پژوهش: سؤال

 جینتا 8استفاده شده است. بر اساس جدول  یانمونهتک  یاز آزمون ت قیتحق سؤالپاسخ به  جهت

 نجایا در که یادرجه 5 فیط کی در( 3) وسط حد نمره با سهیمقا در کاربران مطالعه فرهنگ دهد،ینشان م

محاسبه  یداریمعن سطح. است شده 12/3 برابر کاربران نمره نیانگیم. است باالتر شودیم گفته آزمون مقدار

کاربران از  نیگفت، فرهنگ مطالعه در ب توانیدرصد م 95 نانیبا اطم دهدیماست و نشان  003/0شده برابر 

 بوده است.  شتریمقدار متوسط ب
 (3. مقایسه ميانگين فرهنگ مطالعه کاربران با نمره آزمون )8جدول 

 داریسطح معنی t درجه آزادی تفاضل ميانگين انحراف معيار ميانگين متغير

 003/0 99/2 367 116/0 75/0 12/3 فرهنگ مطالعه

مربوط به بعد فرهنگ مطالعه بر اساس میانگین با یک سیر نزولی مرتب  یهامؤلفه 9جدول  در

و جالب برای  دیکتاب مف کیبا خواندن  منجدول ) 1 مؤلفهرا به  نیانگیم نیشتریب انی. پاسخگواندشده

بوده است  87/3 یادرجه 5 فیط کی یرو که اندکرده افتی( درشومیم ترمشتاق ادتریز یهاکتابخواندن 

 یمجاز یهاشبکه درموجود  یکیالکترون یهاکتابجدول )من از  10 مؤلفهمربوط به  نیانگیم نیکمتر و

 است. سهیدر جدول فوق قابل مشاهده و مقا سؤاالت ریسا نیانگی( بوده است. مکنمیماستفاده 
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 های متغير فرهنگ مطالعه به ترتيب ميانگين های توصيفی مؤلفه. شاخص9جدول 

 انحراف معيار ميانگين هاگویه ردیف

1 
تر های زیادتر مشتاقمن با خواندن یک کتاب مفید و جالب برای خواندن کتاب

 شوم.می
87/3 05/1 

 11/1 65/3 من حاضرم برای خریدن یک کتاب مفید و ضروری هزینه کنم. 2

3 
-توانم با جستجو درون قفسه کتابمن هنگام مراجعه به کتابخانه  اکثر مواقع می

 کنم. دایرا پها، کتاب مورد عالقه خود 
29/3 19/1 

4 
 و خواندنمن بدون معرفی کتاب از جانب دیگران خود را ملزم به پیدا کردن 

 کتاب خوب برای افزایش آگاهیم میدانم.
28/3 22/1 

 18/1 14/3 های مجازی کتاب بخوانم.پرسه زدن در شبکه جایبه دهمیممن ترجیح  5

6 
ام ی خواندن کتاب مورد عالقهرا برا امروزانهقسمتی از اوقات فراغت  معموالًمن 

 دهم.یا رفتن به کتابخانه اختصاص می
07/3 

 
25/1 

7 
من حتماً قسمتی از وقتم را حتی اگر وقت فراغت نداشته باشم به خواندن کتاب 

 دهم.اختصاص می
83/2 24/1 

 27/1 77/2 های مجازی آگاهمشبکههای الکترونیکی موجود در من از کتاب 8

9 
خرید کتاب  را صرفآنکنم و من از خریدن وسایل غیرضروری اجتناب می

 کنم.می
64/2 15/1 

 33/1 61/2 کنم.ی مجازی استفاده میهادر شبکههای الکترونیکی موجود من از کتاب 10

 رابطه لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه کاربران دگاهید و مطالعهفرهنگ  نیب ایآ چهارم پژوهش: سؤال

 دارد؟ وجود

شدت  10استفاده شد. بر اساس جدول  رسونیپ یاز آزمون همبستگ قیتحق سؤالپاسخ به  جهت

 توانیم درصد 95 نانیاطم با نیبنابرا. است 000/0محاسبه شده برابر  یداریو سطح معن 459/0 یهمبستگ

 وجود یداریمعن رابطه مطالعه فرهنگ و یاجتماع یابیبازار مورد در کاربران دگاهید ریمتغ دو نیب گفت

 .دارد
 . رابطه دیدگاه کاربران و فرهنگ مطالعه10جدول 

 داریسطح معنی شدت همبستگی حجم نمونه متغيرها

 000/0 459/0 368 فرهنگ مطالعه -دیدگاه کاربران

 حسب بر لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه کاربران مطالعه فرهنگ ایآ پنجم پژوهش: سؤال

 است؟ متفاوت یشناختتیجمع یهایژگیو

دو گروه مستقل اجرا  یبرا یاز آزمون ت جنس حسب بر مطالعه فرهنگ ریمتغ نمره سهیمقا جهت

که  یهایگروه نمرات انسیوار دهد،یمشخص شده است نشان م Fدر جداول باال که با  نیلو آزمونشد. 
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 یکه همگن tدو گروه و استفاده از آماره  سهیمقا طیاز شرا یکیهمگن هستند و  میآنها را دار سهیقصد مقا

 فرهنگ ریمتغ یرو مردان و زنان دگاهید دهدیم نشان جینتا 11 جدول اساس براست وجود دارد.  انسیوار

 از شتریب یداریمعن طوربهزن  انینمره پاسخگو ریداشته است. در هر دو متغ یداریمعن تفاوت مطالعه

است  /05محاسبه شده که کمتر از  یداریمعن سطح و نمرات نیانگیم به توجه با. است بوده مرد انیپاسخگو

  . اندکرده افتیدر یشتریاست و زنان نمره ب داریمعندو جنس تفاوت  نیگفت ب توانیم
 . آزمون تی برای  دو گروه مستقل جهت مقایسه ميانگين فرهنگ مطالعه 11جدول 

 و دیدگاه کاربران بر حسب جنس

 متغير
 مرد زن

F p t sig 
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 011/0 56/2 710/0 139/0 729/0 98/2 744/0 18/3 فرهنگ مطالعه

دو گروه مستقل  یبرا یآزمون ت تأهل تیفرهنگ مطالعه بر حسب وضع رینمره متغ سهیمقا جهت

و مجرد تفاوت  متأهلدو گروه  نیفرهنگ مطالعه در ب دهد،ینشان م جینتا 12اجرا شد. بر اساس جدول 

است و چون بزرگتر  /192فرهنگ مطالعه برابر  یمحاسبه شده برا یداریمعننداشته است. سطح  یداریمعن

 ندارند. یداریتفاوت معن نهیزم نیدر ا متأهلگفت گروه مجرد و  توانیمشده  /05از 

  
 . آزمون تی برای دو گروه مستقل جهت مقایسه ميانگين فرهنگ مطالعه بر حسب وضعيت تأهل12جدول 

 متغير
 متأهل مجرد

F p t sig 
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 192/0 -307/1 503/0 450/0 716/0 189/3 75/0 08/3 فرهنگ مطالعه

 

 لیآزمون تحل التیفرهنگ مطالعه بر حسب تحص ریدر متغ انینمره پاسخگو نیانگیم سهیمقا جهت

 تفاوت التیتحص حسب برنمره فرهنگ مطالعه  دهدینشان م 13جدول  جیراهه اجرا شد. نتا کی انسیوار

مختلف  یهاگروه نیاست. بنابرا /168و برابر  /05محاسبه شده بزرگتر از  یداریمعن سطح. ندارد یداریمعن

 .است یتصادف شده مشاهده نیانگیم تفاوت و اندبا هم برابر بوده
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 . آزمون تحليل واریانس یک راهه جهت مقایسه ميانگين  نمره فرهنگ مطالعه بر حسب تحصيالت13جدول 

 ميانگين هاگروه
انحراف 

 معيار

 منبع

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F sig 

 655/0 182/3 کمتر از دیپلم
بین 

 گروهی
567/3 4 894/0 

623/1 

 

168/0 

 

 /767 020/3 دیپلم
درون 

 گروهی
986/199 363 551/ 

  367 562/203 کل /770 140/3 فوق دیپلم

 /647 188/3 لیسانس

فوق لیسانس و  

 یدکتر
336/3 934/ 

 لنجان شهرستان یعموم یهاکتابخانه یاجتماع یابیبازار به نسبت کاربران دگاهید ایآ ششم پژوهش: سؤال

 است؟ متفاوت یشناختتیجمع یهایژگیو حسب بر
 یبرا یت آزمون جنس حسب بر یاجتماع یابیبازار مورد در کاربران دگاهید ریمتغ نمره سهیمقا جهت

 ریمتغ دو هر یرو مردان و زنان دگاهید دهدیم نشان جینتا 14 جدول اساس بر. شد اجرا مستقل گروه دو

 انیاز پاسخگو شتریب یداریمعن طوربهزن  انینمره پاسخگو ریداشته است. در هر دو متغ یداریمعن تفاوت

 توانیاست م 05/0محاسبه شده که کمتر از  یداریمعننمرات و سطح  نیانگیمرد بوده است. با توجه به م

 .  اندکرده افتیدر یشتریب نمره زنان و است داریمعن تفاوت جنس دو نیب گفت
 

 . آزمون تی برای دو گروه مستقل جهت مقایسه ميانگين دیدگاه کاربران بر حسب جنس14جدول 

 متغير
 مرد زن

F p t sig 
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 /013 49/2 564/0 334/0 869/0 99/2 809/0 22/3 دیدگاه کاربران

 

آزمون  تأهل تیبر حسب وضع یاجتماع یابیکاربران در مورد بازار دگاهید رینمره متغ سهیمقا جهت

 دگاهید ریمتغ یرو تأهلوضعیت  دهد،یمنشان  جینتا 15دو گروه مستقل اجرا شد. بر اساس جدول  یبرا یت

 از مجردان بوده است. شتریب متأهلداشته است و نمره گروه  یداریمعنکاربران تفاوت 
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 . آزمون تی برای دو گروه مستقل جهت مقایسه ميانگين دیدگاه کاربران بر حسب وضعيت تأهل15جدول 

 متغير
 متأهل مجرد

F p t sig 
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 000/0 -18/4 /250 32/1 759/0 40/3 844/0 021/3 دیدگاه کاربران
 

بر  جتماعیا یابیکاربران در مورد بازار دگاهید ریدر متغ انینمره پاسخگو نیانگیم سهیمقا جهت

 دگاهید نمره دهدینشان م 16جدول  جیراهه اجرا شد. نتا کی انسیوار لیآزمون تحل التیحسب تحص

 برابر و 05/0 از کوچکتر شده محاسبه یداریمعن سطح. دارد یداریمعن تفاوت التیتحص حسب بر کاربران

تفاوت  یجتماعا یابینسبت به بازار یلیدو گروه تحص دگاهید نیگفت حداقل ب توانیم نیبنابرا. است 005/0

 وجود داشته است.  یداریمعن
تحليل واریانس یک راهه جهت مقایسه ميانگين دیدگاه کاربران در مورد بازاریابی  آزمون .16جدول 

 اجتماعی بر حسب تحصيالت

 ميانگين هاگروه
انحراف 

 معيار

منبع 

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F sig 

 544/2 4 176/10 بین گروهی 703/0 379/3 کمتر از دیپلم

 

747/3 

 

005/0 

 845/0 999/2 دیپلم
درون 

 گروهی
463/246 363 679/0 

  367 639/256 کل 779/0 416/3 فوق دیپلم

 899/0 136/3 لیسانس

فوق لیسانس و  

 یدکتر
402/3 565/0 

 

تفاوت وجود دارد الزم است آزمون  یلیاز سطوح تحص کیکدام نیب نکهیمشخص شدن ا جهت

 یهاگروه انسیوار یشوند. با توجه به همگن سهیدو به دو با هم مقا هاگروهاجرا شود تا  1یبیتعق ای ینیپس

 17در جدول  جیدو به دو استفاده شده است که نتا سهیجهت مقا یتوک ینیپس ای یبیاز آزمون تعق یلیتحص

استفاده شد. بر اساس  یتوک یبیاز آزمون تعق یلیتحص یهاگروه یزوج سهیمقا جهت قابل مشاهده است.

 نمره نیانگیم. است بوده داریمعن تفاوت پلمیدفوق و پلمید گروه نیب دهد،یآزمون نشان م جینتا 17جدول 

 دو نیا نیانگیم اختالف نیبنابرا. است بوده 416/3 پلمید فوق انیپاسخگو و 999/2 برابر پلمید انیپاسخگو

کاربران فوق  دگاهینمره د گرید عبارتبهاست  داریمعن یآمار نظر از مقدار نیا که است -416/0 گروه

 
1. Post Hoc Test 
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 لذا نشد مشاهده یداریتفاوت معن هاگروه ریسا نیاست. ب هاپلمیاز د شتریب یاجتماع یابیدر مورد بازار پلمید

 .است شده گزارش اندداشته تفاوت که یگروه دو جینتا فقط جدول در

زوجی  دیدگاه کاربران در مورد بازاریابی اجتماعی بر . آزمون پسينی توکی جهت مقایسه 17جدول 

 حسب تحصيالت

 داریسطح معنی خطای معيار تفاضل ميانگين هاگروه

 035/0 145/0 -416/0 فوق دیپلم دیپلم

 
 یريگجهينتبحث و 

تجاری معموالً دریافت سود سریع مدنظر است ولی در انجام بازاریابی اجتماعی  هایبازاریابی در

 منابع از یریگبهره .شودیمسود و رفاه جامعه در طوالنی مدت با اصالح و ترویج یک رفتار در نظر گرفته 

 اهداف جمله ازو  گرددرفتارها محسوب می گونهنیهماز  یکی مطالعه فرهنگ جیترو تینها در و یاطالعات

 کاربرد یاجتماع یهاحوزه اغلب در یاجتماع یابیبازار امروزه. رودمی شماربه نیز یعموم یهاکتابخانه مهم

 یخوانکتاب فرهنگ جیترو ژهیوبه آن، اهداف به یابیدست یعموم یهاکتابخانه در آن یریکارگبه و دارد

 یعموم یهاکتابخانه کاربران و کتابداران دگاهید سهیمقا و سنجش هدف با حاضر پژوهش. سازدیم سریم را

 پژوهش، یهاافتهی به تیعنا با. است شده انجام مطالعه فرهنگ با آن ارتباط و یاجتماع یابیبازار با رابطه در

از  شیکمی ب یاجتماع یابیبازار یهاتیفعالشهرستان لنجان، میانگین  یعموم یهاکتابخانه کاربران نظر از

 یهاتیفعالو شناساندن خدمات و  یمعرفدیگری نشان دادند که  های( بود. البته پژوهش14/3حد متوسط )

است  مؤثر هاکتابخانه خدمات از استفاده شیافزا در یابیبازار فنون و اصول از یریگبهره با هاکتابخانه

(Robinson, 2015 ؛Alice, 2013 ؛Konya, 2013 1386 ،یشاپور ؛1394،تباررشیدیی، جعفری و کرج؛ .)

بازاریابی اجتماعی بنمایانند و  یهاروشباید بیش از پیش خود را ملزم به استفاده از  هابنابراین کتابخانه

 این جینتا چند هر. بخشند تسریع کار این انجام روند به مناسب و مرتبط هایمسئولین امر نیز با برگزاری دوره

 رانیا یعموم یهادر کتابخانه یابیبازار ختهیآم یهامؤلفهکاربرد  زانی( که م1396) نانلویا پژوهش با بخش

نیز در زمره امتیازهای باال نیست  14/3ولی میانگین  باشد،ینمنشان داد همسو  نییدر حد متوسط رو به پا را

 حاضر پژوهش در اجتماعی بازاریابیبرای  14/3نمره  اینبیشتری را باید در این راستا انجام داد.  یهاتالشو 

. داشت وجود داریمعنی و مثبت رابطه مطالعه فرهنگ و کاربر دیدگاه بین که است شده کسب حالی در

فرهنگ و  لیدلبه تواندیمبازاریابی اجتماعی از دید کاربران  یهاتیفعالبنابراین همین مثبت جلوه کردن 

( و وجود 12/3عالقه شخصی آنها به مطالعه باشد. البته کسب نمره مشابهی در مقوله فرهنگ مطالعه کاربران )
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بیانگر آن باشد که هر چه قدر در حوزه بازاریابی  تواندبازاریابی اجتماعی می یهاتیفعالرابطه بین آن و 

پژوهش در  جینتاآشکارتر گردد.  تواندیملعه اجتماعی بیشتر تالش گردد تأثیر مثبت آن بر فرهنگ مطا

 جینتا با مطالعه فرهنگ و یاجتماع یابیبازار مورد در کاربران دگاهید ریمتغ دو نیببخش وجود رابطه معنادار 

 نژاد و همکارانهدهدی( و 1385) انیدیشمس و رش ؛(1393) یمحمد کشاورز و یپندرییرضا یهاپژوهش

محصول  کیبر رفتار مصرف  تنهانه یاجتماع یابیکه بازار دندیرس جهینت نیآنها به ا. باشدیم همسو( 1395)

 . باشدیم رگذاریتأث زیسالمت افراد ن تیباورها و وضع ،یچون آگاه یگرید یرهایخاص بلکه بر متغ

 توجه یاجتماع یابیبازار به( 58/3) متوسط حد از شیب هااین پژوهش، کتابخانه کتابداراننظر  از

دارد و رفتار کتابداران وجود  یابینگرش بازار نیمثبت ب رابطهنشان داد که  هاپژوهش برخی نتایج و دارند

(Anghelescu, et al., 2009; Singh, 2009; Shontz, et al., 2004؛) ارتقا به که افرادی تمامی بنابراین 

عمومی در کشور عالقمند هستند باید بدانند که با ایجاد نگرش  هایکتابخانه از استفاده و مطالعه فرهنگ

به افزایش این میانگین  تواننددر کتابداران می زهیمثبت نسبت به نتایج کاربرد فنون بازاریابی و افزایش انگ

ی بازاریابی اجتماع یهاتیفعالمیانگین باالی حد متوسط از نظر کاربران و کتابداران برای  کسبکمک کنند. 

 سبب را مسئولین سوی از بخصوص بیشتر تالش از کشیدن دست نباید لنجان، شهرستان عمومی هایکتابخانه

 راآنو  دانندمی خود وظیفه را مطالعه به جامعه افراد دادن سوق کتابداران که دهندمینشان  هایافته زیرا. شود

( ولی اختصاص بودجه برای جذب کاربران و اهدای پاداش به افراد 52/4) اندارزیابی کرده مؤلفهباالترین 

را به خود  هاگرفته نشده است و کمترین میانگین نظر در هادر این زمینه چندان در سیستم کتابخانه فکرخوش

مسئولین عمومی و  هایموارد و موانعی هستند که باید توسط سرپرستان نهاد کتابخانه هانیااختصاص دادند.  

به اعتقاد پژوهشگران حاضر این موانع باید هرچه زودتر رفع شده و شرایط  همچنیندر نظر گرفته شود.  حتماً

بازاریابی اجتماعی مهیا شود. زیرا به اعتقاد تعداد زیادی از کاربران پاسخگو  یهاتیفعالمساعد جهت انجام 

 .هستند جامعه افراد خوانیبر میزان کتاببه این پژوهش، کتابخانه و کتابداران آن عوامل مؤثری 

و جالب را بر  دیکتاب مف کی خواندن ان،یمربوط به بعد فرهنگ مطالعه، پاسخگو یهامؤلفه نیب از

 مت،یکتاب بدون در نظر گرفتن ق کیدانستن  دیو در صورت مف دانندیم مؤثر اریآنها به مطالعه بس اقیاشت

 یسازیغنو شناساندن کتب جذاب و مسئولین نهاد با  یکتابداران  با معرف نی. بنابراکنندیم یداریخر راآن

انجام این امر  فرهنگ مطالعه کاربران داشته باشند. یبر ارتقا یقابل توجه ریتأث توانندیم هاکتابخانهمجموعه 

مفید و جدید  یهاکتاببه  اندنتوانسته هابسیار ضروری است زیرا کاربران اذعان داشتند که از طریق کتابخانه

 (.83/2آشنا شوند )میانگین: 
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 مطالعه فرهنگ ریمتغ دو نمره بر یشناختتیجمع یهایژگیو ریتأث سهیاز مقاله به مقا یگریبخش د در

 دو هر یرو مردان و زنان دگاهید داد نشان جینتا. شد پرداخته یاجتماع یابیبازار مورد در کاربران دگاهید و

 از شتریب یداریمعن طوربهزن  انینمره پاسخگو ریداشته است و در هر دو متغ یداریمعن تفاوت ریمتغ

 یزیربرنامه با و مردان یمطالعات یازسنجین با کتابداران شودیم شنهادیپ نیبنابرا. است بوده مرد انیپاسخگو

از  یمداریمشتر کوشا باشند. شانمطالعهفرهنگ  یو ارتقا هاکتابخانه به آنان جذب جهت در یاصول

که بیش از دیگر انواع بازاریابی  اجتماعیمهم هر نوع از بازاریابی است و غفلت از آن در بازاریابی  یهاجنبه

مثبت  دگاهیپژوهش حاضر و د جیبه نتا تیعنا بابا اصول انسانی و رفتاری درگیر است، مورد قبول نیست. 

مثبت آن بر جذب  ریتأثو  یاجتماع یابینسبت به بازار یعموم یهاکتابخانه کتابداران و رانیکاربران، مد

و  یاجتماع یابیاصول بازار یریکارگبهمربوطه با  رانیمخاطب و توسعه فرهنگ مطالعه ضرورت دارد مد

با گروه مخاطبان  مؤثرارتباط  یهر گروه و برقرار یخاص برا یزیربرنامه و هاکتابخانه مخاطبان یبندبخش

 یمختلف مطالعات یهاگروهاجتماعات،  ،یهمگان یهارسانه و یونیزیتلو غاتیتبل مانند لفمخت یهااز کانال

راستا ارتباط با  نی. در اندیافراد جامعه را فراهم نما نیفرهنگ مطالعه در ب یو ارتقا جیو... موجبات ترو

 نیواقع شود. بنابرا مؤثر تواندیم آنان یهابردن به خواسته یآنان و پ یمطالعات یازهاین ییمخاطبان و شناسا

 هااهداف و رسالت کتابخانه شبردیعادت به مطالعه و پ جادیا یبرا یابزار عنوانبه تواندیم یاجتماع یابیبازار

 . باشد ناپذیرجبران تواندآن می گرفتن نادیدهو  کار گرفته شودهو کتابداران ب رانیتوسط مد

بازاریابی  یهاتیفعالدر مطالعه دیگری دیدگاه غیرکاربران نیز در مورد  شودمی پیشنهاد نهایت در

 هایکتابخانه با آنان زیرا. گردد مقایسه حاضر پژوهش با آن نتایج و شده سنجیده هااجتماعی در کتابخانه

بنابراین این احتمال وجود دارد که دیدگاه آنان  کنندنمی استفاده آن خدمات از و نبوده تعامل در عمومی

 باشد. یاژهیوشامل موارد و نکات 
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 منابع

 یابیبازارهای عمومی ایران بر اساس اصول (. ارائه الگوی آمیخته بازاریابی مناسب برای کتابخانه1396اینانلو، اله امیر )

 نامه دکتری(. دانشگاه آزاد اسالمی، همدان.پایان)

 تیریمد ،یالمللی حسابدارکنفرانس بین نیاول .از صفر تا صدی: اجتماع یابیبازار (.1394) مهسا ی،بهرام و مصل ی،ریخ

 یسرا، مجتمع فرهنگصومعه یهای نو و شهرداراندیشه ندگانیموسسه پو الن،یگ .در کسب و کار یو نوآور

 .اداره فرهنگ و ارشاد یفاراب یو هنر

رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت:  کاربرد (.1393ورز محمدی، نسترن )رضایی پندری، حسن و کشا

 .130-109(، 2)2آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، .ای مروریمطالعه

های عمومی کشور های بازاریابی و استفاده از کتابخانهکارگیری شیوه(. مطالعه رابطه میان به1386شاپوری، سودابه )

 نامه دکتری(. دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.ی مناسب )پایانو ارائه راهکارها

(.  بازاریابی اجتماعی: کاربرد و مزیت استفاده از آن در آموزش مداوم 1385شمس، محسن و رشیدیان، آرش )
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