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چکیده
هدف این پژوهش ،مطالعه نحوه بازاریابی کتابهای ورزشی از منظر تولیدکنندگان کتاب و فروشندگان آن بود و
ِ
همچنین دو متغیر شهرت برند ناشران که حاصل فعالیتهای ترویجی و روابط عمومی ایشان است و متغیر مشکالت
نشر کتاب که الزمه تولید کتابهای مطلوب و انجام دادن بازاریابی مؤثر است ،نیز مورد بررسی قرار گرفت.
روش انجام این پژوهش از نظر راهبرد و استراتژی ،توصیفی و از نظر مسیر اجرا ،پیمایشی است که به شکل
میدانی انجام شد .ابزار اندازه گیری این پژوهش دو پرسشنامۀ «محقق ساخته» بود که پس از اطمینان از روایی و
پایایی ،مورد استفاده قرار گرفتند .جامعه این پژوهش عبارت بودند از  15ناشر کتابهای ورزشی و 25فروشنده کتاب
که نمونه گیری از آنها صورت نگرفت و تمام افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای پژوهش گویای اهمیت
عناصر پنجگانه آمیخته بازاریابی در روند بازاریابی کتابهای ورزشی بود که از آن بین ،عنصر محصول از دیدگاه
ناشران و فروشندگان بیشترین اهمیت را داشت و تفاوت میانگین آرای افراد جامعۀ پژوهش در مورد عنصر محصول
و روابط عمومی و همچنین شهرت برند معنی دار بود .نتیجه کلی پژوهش حاکی از کم توجهی تولیدکنندگان کتاب
به عناصر آمیخته بازاریابی بود و یافتهها نشان داد که در بازاریابی کتابهای ورزشی باید به نیازهای مخاطبان توجه
کرد و روشهای ترویجی و ارتباطی به منظور اطالع رسانی و جذب جامعه به سمت کتابهای ورزشی تقویت شود
و ناشران با تولید کتابهای مطلوب و استفاده از رسانهها به معرفی برند خود اقدام نمایند تا ایجاد رقابت موجب تولید
کتابهای با کیفیت شود.
واژههای کلیدی :حوزه نشر ،کتاب ورزشی ،مخاطبان ،آمیخته بازاریابی
 - 1استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی،
 -2استادیار دانشگاه پیام نور،
 -3کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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مقدمه
به رغم رشد رسانههاي جمعي گوناگون ،تاكنون هيچ رسانهاي نتوانسته است نقشي را كه
كتاب در رشد تمدنها برعهده داشته است ،ايفاكند (هدایتی .)1388 ،پیش از انقالب فقط 45درصد
مردم باسواد بودند ،طبيعي بودكه ميزان مطالعه درحد بسيار پاييني باشد ،لذا توليد و نشركتاب نیز
بسيارمحدود بود .درآن زمان تعداد دانشجويان 170هزار نفر بودند كه هم اكنون اين تعداد به
 4میلیون نفر رسیده است .پس بدیهی است که پیامد افزایش دانشجویان ،ارتقای سطح سواد
اجتماعی و در پی آن افزایش تولید کتابهای آموزشی و عمومی را به دنبال داشته باشد .به
طوركلي ميتوان گفت که نشر كتاب در دوران پیش از انقالب با مشكالت عمدهای روبهرو بود که
برخی از آنها عبارت بودند از :كسادي بازار كتاب و نشر به دليل پايين بودن سطح سواد عمومي،
پايين بودن كيفيت چاپ كتاب ،بي توجهي وكم توجهي خوانندگان به كتاب وپايين بودن تيراژ
كتاب ،كمبود و گراني مواد و مصالح چاپ و نشركتاب و در نتيجه گراني روزافزون كتاب ،معضل
الينحل توزيع و سرانجام ضرر و زيانهاي عمده اقتصادي حاصل از آن( ...آذرنگ.)1378 ،
پس ازانقالب به تناسب رشدسوادآموزي( )%84افزايش رشتههاي دانشگاهي و افزايش تعداد
دانشجويان در سطوح عالي تحصيلي؛ تأكيد فراوان بر افزايش آگاهي وسطح علمي ،در آموزههاي
ديني و تأكيد برعلم و فناوري در جهت خودكفايي ،لزوم توجه به مطالعه و كتابخواني را بيش
ازپيش نمايان كرد(هدایتی .)1388 ،تعداد ناشران درسال1355به رقم127ناشر در تهران و 56ناشر
در شهرستان هامي رسيد(هدایتی .)1388 ،اما آمار سال  1389نشان میدهد که تعداد ناشران به
 4249و تعداد کتاب فروشیها به  3715افزایش یافته است(کاظم خواه .)1389 ،علی رغم افزایش
تعداد دانشجویان ،ارتقای سطح سواد جامعه ،افزایش تعداد ناشران و عرضه کنندگان ،اما همچنان
شاهد مشکالتی در حوزه تولید ،عرضه و بازاریابی کتابهای ورزشی هستیم (صادقی .)1390 ،با
این وجود ،براساس گزارش آماري نشر وزارت ارشاد؛ تعداد عناوين كتابهاي منتشرشده از 11974
عنوان درسال 74به  64613عنوان در سال 89رسيده که در مقایسه با سال  1388با 60711
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عنوان ،حدود  6درصد رشد داشته است (خانه کتاب ایران .)1390 ،براساس آمارهاي موجود ،تعداد
ناشران روبه افزايش بوده ،اما به نسبت رشد ناشران ،رشدكتابخانه ها و كتابفروشي هابراي عرضه
كتابهاي توليدشده ،بسياركم است (هدایتی.)1388 ،
ورزش جامعه بر همگان
اهمیت کتابهای ورزشی در توسعه سالمت ،تندرستی و فرهنگ
ِ
آشکار است .لذا انتشار کتابهای ورزشی چه با محور آموزش دانشگاهی و چه از منظر اطالع
رسانی و انتقال دانش به عموم جامعه از ضروریات زندگی سالم اجتماعی خواهد بود؛ .اما بررسی
آرای دست اندرکاران نشر و توزیع کتابهای ورزشی گویای وضعیت نامطلوب انتشار و فروش
این دسته از کتابها به دلیل استقبال نکردن جامعه و مسئوالن است و در حال حاضر بیشتر
کتابهای ورزشی تنها با تیراژ  1000نسخه چاپ میشوند و این امر از نگرانی ناشران در زمینه
فروش نامطلوب کتابهای ورزشی حکایت میکند (صادقی .)1390 ،براساس آمار موجود در بانک
اطالعاتی خانه کتاب ،فقط در سال  ۸۴در مجموع ۳۷ ،هزار و  ۴۵۰عنوان کتاب با موضوعهای
مختلف به چاپ رسیده که  ۸۸۴۷مورد آن ترجمه و  ۲۸۶۰۸مورد آن تالیف بوده است .از این میان
و در این زمان ،فقط  ۱۵۰مورد کتاب با موضوع ورزشی به چاپ رسیده که معادل فقط  0/4کل
عناوین کتابهای منتشر شده است .فقدان منابع اطالعاتی موثق و قابل دسترس برای بررسی
میزان رشد عناوین و تعداد کتابهای ورزشی منتشر شده از سال  1384تا کنون موجب شده تا
پژوهشگران قادر به بررسی میزان رشد کمی و کیفی کتابهای ورزشی پس از سال  84تاکنون
آرای ناشران کتاب گویای فقدان هر
نباشند؛ اما علی رغم فقدان آمار قابل استناد پس از سال ِ ،84
نوع تغییر بهینه در وضعیت انتشار کتابهای ورزشی است(صادقی.)1390 ،
کتابهای ورزشی و اهمیت آن در جامعه
کتاب مهمترین ابزار انتقال اطالعات و آگاهی در جامعه است .کتابهایی راکه با هدف
استفاده در محیطهای آموزشی نظیر؛ دانشگاهها و مدارس به تولید میرسند با عنوان کتابهای
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درسی میشناسیم و کتابهایی که با هدف ارتقای سطح آگاهی اجتماعی تهیه شده اند ،تحت
عنوان کتابهای عمومی دسته بندی میکنیم .محتوای کتابها در ابعاد مختلف زندگی افراد
جامعه اثرگذار است .یکی از ابعاد مهم زندگی انسانها سالمت و تندرستی است که مفاهیم
و راهکارهای عملی آن از راه کتابهای ورزشی قابل انتقال است .ورزش موجب بهبود سطح
سالمت جسمانی و روانی جامعه میشود و میتواند جامعه را به سمت بهزیستی و تعالی پیش
ببرد .استفاده از کتابهای ورزشی ،بستر آگاهی عمومی را برای دستیابی به جسم و روحی سالم
فراهم میسازد .کتابهای ورزشی ،کتابهایی هستند که با محتوای علمی و عملی ورزش
و تربیت بدنی در دو سطح آموزشی و عمومی تولید میشوند .در سطح آموزشی ،کتابهای
تخصصی تربیت بدنی برای استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری همچنین مدارس ورزش و دورههای آموزش مربی و داوری تولید
میشوند و در سطح عمومی با محتوای کاربردی ورزش به شکل آموزش رشتههای ورزشی،
اطالع رسانی از فواید ورزش و نقش درمانی آن ،نحوه انجام دادن تمرینهایی ورزشی ...،برای
اقشار مختلف جامعه چاپ میشود.
مفهوم بازاریابی در حوزه کتابهای ورزشی
بسياري از مردم چنين ميانديشند که بازاريابي تنها به معني فروش و تبليغ است .در
صورتي که فروش و تبليغ تنها بخش قابل مشاهده بازاريابي است و ساير بخشهاي را نمی
توان مشاهده کرد ،ولي در روند بازاريابي بسيار حياتي هستند .به نظر فليپ كاتلر( ،)1999یکی
از برجسته ترين صاحبنظران در اين حوزه ،بازاريابي عبارت است از " نوعي فرايند اجتماعي و
مديريتي که بدان وسيله ،افراد و گروهها ميتوانند از طريق توليد ،ايجاد و مبادله محصوالت و
ارزشها با ديگران ،نيازها و خواستههاي خود را برآورده سازند".
امروزه در کنار فروش و عرضه کاالهاي سنتي و مواد طبيعي و مصرفي ،کاالها و خدمات
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فرهنگي نيز جايگاه اقتصادي ويژهاي دارند و ناشران به عنوان توليدکنندگان يکي از شاخصترين
اقالم فرهنگي – يعني؛ کتاب  -به استفاده از روشهاي بازاريابي نياز دارند.شرکتهاي مجرب
در بازاريابي ،همواره در صدد شناسايي نيازها ،خواستهها و تقاضاهاي مشتريان خود هستند.
آنها در مورد مصرف کننده پژوهش ميکنند .گروهها را مورد توجه قرار ميدهند .شکايتهاي
مشتريان را تجزيه و تحليل و بررسي مينمايند ،تضمينهاي الزم را ميدهند و درباره هر
نوع خدمت ،به جمع آوری دادهها میپردازند .اين شرکتها فروشندگاني را آموزش ميدهند
تا همواره گوش به زنگ نيازهاي برآورده نشده مشتريان باشند .اگر شرکتي بتواند به نيازها،
خواستها و تقاضاهاي مشتريان پي ببرد؛ در واقع براي طرح ريزي راهبرد و استراتژيهاي
بازاريابي به دادههاي مهمي دست خواهد يافت(کاتلر1999 ،؛ شوارز.)2008 ،
با توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که بازاریابی کتابهای ورزشی به شناخت
نیازها و انتظارهای مشتریان آن وابستگی دارد و ضروری است که تولیدکنندگان کتابهای
ورزشی با توجه به نیازهای جامعه به تولید کتاب در زمینه ورزش اقدام کنند تا در سایه توجه
جامعه به این نوع کتاب ها ،ناشران نیز نفعی ببرند و رضایت یابند .علی رغم اهمیت توجه به
نیازهای مشتریان ،اما اقدام در جهت رضایت تمام اقشار جامعه ،کاری دشوار و یا غیر ممکن
است .به همین دلیل بسیاری از ناشران ورزشی محور اصلی تولیدات خود را بر کتابهای
آموزشی متمرکز کرده و برخی دیگر در حوزههای مختلف مورد توجه اقشار خاصی از جامعه ،به
انتشار کتابهای ورزشی اقدام میکنند .به هرحال ناشران متناسب با نیازهای جامعه مورد نظر
خود برای دستیابی به اهداف بازاریابی موفق ،نیازمند کاربرد عناصر آمیخته بازاریابی هستند.
کاتلر ( )1999آمیخته بازاریابی را مجموعهای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی تعريف
ميكند که شرکت آنها را در هم میآمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد .آمیخته بازاریابی
در برگیرنده همه کارهایی است که شرکت میتواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا (برای
محصوالتش) اثر بگذارد .به عبارت دیگر ،آمیخته بازاریابی مجموعهای از راهبرد و استراتژیها
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و فعالیتهایی است که پنج عنصر قیمت ،ترویج ،محصول ،مکان (توزیع) وروابط عمومی را
پوشش میدهد .به طور معمول به این عناصر  5pمیگویند (شوارز.)2008 ،
منظور از محصول ،ویژگیهای کتاب ورزشی شامل؛ کیفیت ،طرح ،جایگاه علمی نگارنده
و ویژگیهای تولید آن است .در مورد تولید کتابهای ورزشی گاه ناشران با مشکالتی روبه رو
میشوند که آثار آن بر ویژگیهای محصول نمود میکند و سرانجام کتابهای منتشر شده با نقاط
ضعفی همراه خواهند بود .در این باره ،نتایج پژوهش زند رضوی( )1384در کرمان نشان داد که
صنعت چاپ ،تايپ و حروفچيني مرتبط با آن در این شهر ،متناسب با تقاضاي واحدهاي اداري،
تجاري و خدماتي اين شهر رشد كرده و با آن تناسب دارد .كتابفروشي و عرضه كتاب در كرمان
متناسب با تقاضاي واقعي و گسترش فضاي دانشجويي رشد داشته است ،اما به دليل محدوديت
قدرت خريد خوانندگان واقعي و كمبود سرمايه گذاري بخشهای دولتی و غیردولتی محدود مانده
است .در مورد ویژگیهای کتاب ،نجفی و کریمی ( )1389در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که بیشتر افراد جامعه مهمترين مشخصه کتاب را ظاهر کتاب و عنوان آن ميدانند و معتقدند که نام
نويسنده و مترجم مهمترين عامل نشر کتاب است .یکی از ابعاد کیفیت محصول ،چگونگی محتوای
اطالع رسانی مربوط به کتاب و محتوای آن است که باید در داخل کتاب درج شود و شامل مواردی
همچون؛ چکیده کتاب ،کتاب شناسی و ایندکس میشود .در پژوهش که نوگو و آکینده)2007(1
در مورد مشکالت نشر کتاب در نیجریه انجام دادند ،فقدان اطالعات مذکور در کتابها را موجب
ضعف اقدامات ترویجی و بازاریابی کتاب قلمداد کردند.
ترویج به اقدامات تبلیغی ،تشویقی و ترغیبی به منظور جذب مشتریان برای خرید کتابها اشاره
دارد .یکی از عوامل مهم در فرایند بازاریابی محصوالت ،برند یا نام و نشان تجاری تولید کننده
محصوالت است که در نتیجه اقدامات ترویجی و روابط عمومی شرکتها در جامعه شهرت مییابد.
برند ،نام ،عبارت ،اصطالح ،عالمت ،نشانه ،طرح ،نماد يا ترکیبی از این هاست که يک محصول يا
1-.Nwogu & Akinde
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خدمات ورزشي با آن شناخته میشوند و آن را از بقيه محصوالت رقبا متمايز ميسازد؛ بنابراین ،نام
و نشان تجاری ُمعرف سازنده یا فروشنده هر محصول و خدمت است(کاتلر و آرمسترانگ.)1999 ،
برند میتواند تنها براي يک محصول يا خدمات ورزشي يا گروهي از اين محصوالت و خدمات به
کار رود .برند چيزي است که مشتري به هنگام ديدن يا شنيدن نام آن مثبت يا منفي ميانديشد.
مصرف کننده نام و نشان تجاری را به عنوان بخش مهمی از محصول به حساب میآورد و تعیین
نام و نشان تجاری میتواند بر ارزش هر محصول بیفزاید (اسمیت .)2008 ،ناشران کتابها از جمله
کتابهای ورزشی نیز دارای برند هستند که معموال بر روی جلد کتاب درج میشود و بسیاری از
مشتریان کتابها بر حسب شناخت مثبتی که از ناشران کتابها دارند ،به خرید کتاب اقدام میکنند.
به طور مثال؛ انتشارات هیومن کینتیکس 1یکی از معروف ترین ناشران کتابهای ورزشی است
که این ناشر به دلیل کیفیت مطلوب کتابهای تولید شدۀ خویش ،از محبوبیت بسیاری در سطح
جهان برخوردار است و درج برند هیومن کینتیکس بر روی کتابهای ورزشی مشتریان را ترغیب
به خرید کتاب میکند .در مورد ارزش برند و رفتار مشتریان ،حسینی و همکارانش ( )1388در
پژوهش نشان دادند که سه بعد كيفيت درك شده ،آگاهي و وفاداري به نام ونشان تجاري باپاسخ
جانب او به سایرین ،رابطة
جانب مصرف كننده و همچنین معرفی برند از ِ
تمایل به پذیرش برند از ِ
معنادار ومثبت دارند؛ لذا تالش هر سازمانی از جمله انتشارات ورزشی در جهت معرفی مثبت و
مناسب برند خود موجب جذب مشتریان بیشتر به سمت محصول از جمله کتابهای منتشر شده
در حوزه ورزش میشود.
توزیع به محل و شکل پخش کتابها در پایانههای فروش میپردازد و شامل دسترسی
راحت به کتابها در مراکز فروش ،تعامل فروشندگان و ناشران ،توزی ِع نمایندگیها و کاربرد
سایتهای اینترنتی است .نجفی و کریمی ( )1389در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
بيشترين مکانهاي دسترسي افراد به کتابهای ديني ،کتابفروشيها و کتابخانه هاست .در
1- Human Kinetics
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پژوهش باال ،ميزان استفاده از اينترنت در تمامي سطوح تحصيالت پايين و ميزان استفاده از
کتابفروشيها در تمامي سطوح تحصيالت باال ارزيابي شد .از ديدگاه پاسخگويان ،مهمترين
راهکارهاي تبليغ کتاب ها ،تبليغ از طريق رسانه و افزايش کتابخانههاي عمومي و رايگان بود.
اساسی ترین نقش روابط عمومی بر ایجاد ارتباط با مخاطبان ،رسانهها و نشر اطالعات مورد
نیاز در جامعه استوار است؛ به گونهای که با بستر سازی مناسب تصمیم مناسبی برای خرید
کتابهای مورد نیاز اتخاذ شود .نتایج پژوهش ارسطوپور ( )1387نشان داد که فقدان تقارن
اطالعاتي در هر بازار ،از كارايي اجتماعي بازار ميكاهد .در چنين شرايطي ،يكي از دو طرف
معامله ،اطالعات كافي نسبت به كاالي مورد معامله ندارد و از آنجایی كه كمبود اطالعات اغلب
از سوي خريدار است ،او هيچگاه حاضر به پرداخت قيمت واقعي كاالي مورد معامله نميشود،
چون از كيفيت واقعي كاال اطمينان حاصل نكرده است .در این راستا نتیجه پژوهش اصالنی
( )1381نجفی و کریمی( )1389نیز بر اهمیت ارتباط رسانهای در بازاریابی مؤثر کتاب تکیه
دارد .همچنین ویدون )1996( 1بر نقش استفاده از رسانههای الکترونیک به منظور معرفی و
اطالع رسانی در مورد کتابهای منتشر شده تأکید میکند و معتقد است که اقدامات روابط
عمومی با استفاده از رسانههای الکتروتیک نقش بسیار مهمی در رونق تجارت کتاب بر عهده
دارد؛ همچنین نتایج مطالعه یانگ )2006(2نشان داد که ناشران با استفاده از فنون و تکنیکهای
روابط عمومی و ایجاد رابطه با رسانهها به خوبی میتوانند برای معرفی و اطالع رسانی گسترده
کتاب اقدام کنند و این عمل را زمانی انجام میدهند که خودشان کتاب را انتشار میدهند و تنها
درصد کمی حق تألیف به نویسندگان کتاب میپردازند؛ ولی برای افرادی که با هزینه شخصی،
کتاب خود را منتشر میکنند ،از قدرت ارتباطی خود استفاده نمی کنند.
قیمت را باید یکی از مهمترین عوامل مؤثر در خرید کتاب دانست که بر تناسب بهای
کتاب با محتوا و ویژگیهای آن اشاره دارد .معموال قیمت یک محصول نشان دهنده کیفیت و
1- Weedon
2- Young
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انتظارهای مشتری از محصول است (کاتلر .)1999 ،1اگر مشتری از محصولی که خریده رضایت
داشته باشد ،دوباره برای خرید آن اقدام خواهد کرد و «کیفیت محصول» مهمترین عامل خرید
دوباره آن است و قیمت در درجههای بعدی اهمیت قرار میگیرد (شوارز.)2008 ،
بازاریابی و به تبع آن« قیمت گذاری» کتاب با سایر محصوالت ،اندکی متفاوت است .کیفیت
یک کتاب شامل؛ محتوای ارزشمند ،دوام و قوام کتاب است و چنانچه مشتری از کتابی که خریده،
رضایت داشته باشد برای خرید دوباره آن کتاب اقدام نخواهد کرد ،چون نیازی به مطالعه دوبارۀ
آن کتاب نخواهد داشت .در صورتی که وجود رضایت از سایر محصوالت منجر به خرید دوبارۀ آن
خواهد شد ،لذا ناشران در قیمت گذاری کتابها باید به به خواستههای مشتریان توجه کنند(انگیج
ریسرچ .)2011 ،2قیمت گذاری کتاب یکی از حوزههایی است که اگر تمامی فرآیند نشر به درستی
صورت گرفته باشد و تنها در این بخش مشکلی به چشم بخورد؛ میتواند نشر یک کتاب را با
شکست مواجه سازد .در صنعت نشر ،قیمت پایین گاه به ناتوانی ناشر برای پرداخت هزینههای نشر
و قیمت باال نیز به ناتوانی فروش کتاب منجر میشود .نتیجه پژوهش نجفی و کریمی ()1389
نشان داد که کاهش قیمت کتابها عامل مهمی در افزایش فروش آن است.
هم اکنون در ایران برخي از ناشران ،قيمت كتاب را بر اساس تعدا د صفحههای آن تعيين
ميكنند كه روشي منطقی برای قیمت گذاری نیست .برخي ديگر هزينههاي توليدكتاب را با
احتساب تخفيف عمدهفروشي و حقتأليف 2 ،تا  3برابر (البته در اروپا این میزان  8برابر بوده
است) بهای تمام شدهي هر نسخه قیمت گذاری میکنند و به هزينههاي سربار و عوامل موثر
در قیمت در مباحث قیمت گذاری توجهي ندارند .برخی هم ،به هنگام قيمتگذاري براي كتاب،
سه عامل «هزينهها»« ،تقاضا» و «كيفيت» ودیگر موارد را مور د نظر قرار ميدهند؛ اما آنچه در
بازار ،قیمت یک محصول را تعیین میکند ،عرضه و تقاضاست .با این وجود ،روشهای مرسوم
تعیین قیمت را که برخی ناشران به کار گرفته اند ،را میتوان به کار بست.
1- Kottler
2- engage research
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بکارگیری هریک از روشهای قیمت گذاری برای تعیين قیمت کتاب امکان پذیر است و در
این میان ،امکان یکسان بودن یا متفاوت بودن نتایج روشهای مختلف وجود دارد؛ اما موفقیت
در قیمت گذاری نه تنها به چگونگی قیمت گذاری اولیه ،بلکه به مدیریت قیمت پس از انتشار
اولیه نیزبستگی دارد .به هر حال آنچه مهم است این است که«مصرف کننده و فروشنده هرگز
به هزینههای آماده شدن کتاب توجه نمی کنند؛ آنها تنها میدانند که هر کتاب برای آنها چقدر
ارزش دارد»(مرادپور.)1388 ،
چالشهای نشر کتاب
فرآیند تولید کتاب (از جمله کتابهای ورزشی) تابع سیاست نشر کتاب است که تعیین
کننده چارچوب جریان ثبت و اخذ مجوز از مراجع قانونی به منظور اطمینان از مطابقت محتوای
کتابها با موازین فرهنگی ،اعتقادی ،سیاسی و اجتماعی کشور است .این سیاست ،بخشی از
سیاست فرهنگی در قالب سیاست مطبوعاتی است و با سیاستهای اطالع رسانی ،ارتباطی
و کتابداری پیوند نزدیک دارد و با بسیاری از سیاستهای دیگر مانند :سیاستهای علمی،
پژوهشی ،اقتصادی و ...مرتبط است .انتظار میرود که سیاست نشر کتاب بتواند وضعیت موجود
و احیانا وضعیت نامطلوب کتاب را در دوره زمانی معین و در چارچوب طرح ها ،برنامهها و
فعالیتهای مشخص به وضعیت مطلوب تبدیل یا نزدیک کند (آذرنگ .)1378 ،اصالنی()1381
در پژوهش خود با هدف بررسی مشکالت تولید کنندگان کتاب نشان داد که ناشران ،اهل قلم
و اصناف وابسته به نشر شهر اصفهان ،عوامل فرهنگی و اقتصادی را مهم ترین عوامل مؤثر بر
وضعیت نشر كتاب توصیف کردهاند و همچنین نتایج پژوهش او نشان داد كه بیشتر ناشران و
اهل قلم اصفهان هیچ گونه دوره آموزشی در زمینه آشنایی با نشر نگذرانیده اند .براساس نتایج
این پژوهش ،ناشران و اهل قلم ،تبلیغ و اطالع رسانی نامناسب رسانهها و فقدان شأن و منزلت
اجتماعی و كمبود روحیه همكاری مناسب نزد نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط را به عنوان
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مهم ترین مشكالت این حوزه معرفی کرده اند؛ همچنین این پژوهش نشان داد که حمایت
دولتی وضعیت مطلوبی ندارد و بررسی و نظارت پیش از انتشار نیز از جمله مشكالت مهم بودند.
همچنین كمبود برنامههای توجیهی آموزشی ،پژوهشی و مطالعاتی از جمله مشكالتی است
كه همه دست اندركاران نشر برآن اتفاق نظر داشتند .كمبود سرمایه ناشران نیز به عنوان مهم
ترین مشكل در این پژوهش معرفی شد؛ همچنین تمركز امور اداری نشر در تهران كه عالوه
بر تحمیل هزینههای اضافی ،اتالف زمان قابل توجهی را نیز در پی دارد ،از جمله مشكالت
ناشران شهرستانی محسوب میشود .فقدان سیستم توزیع و فروش و وضعیت نابسامان آن در
سطح كشور ،به علت فقدان اتحادیههای صنفی كارآمد و مستقل كشوری ،منطقهای (استانی
كه كاالی فرهنگی كتاب را در سطح كشور به جریان درآورد) مهم ترین مشكل اجتماعی حوزه
نشر به شمار میآید .هیبلز و بوشما )2011( 1نیز در پژوهش خود در مورد ناشران کتابهای
کشور هلند به این نتیجه رسیدند که تجمع ناشران در یک محل ،موجب توسعه صنعت چاپ
کتاب نمی شود؛ بلکه تجارب پیشین ایشان و آشنایی و آگاهی آنها در صنعت چاپ ،عامل مهم
توسعه این صنعت و بهبود کیفیت کتابهای چاپی است .همچنین نتایج پژوهش بهتا و موتوال
 )2002(2در بوتسوانا در مورد فقدان چاپ کتاب به زبان مردم بومی نشان داد که چاپ کتاب به
زبان بومی با مشکالتی در این کشور همراه است ،نظیر تعداد اندک خوانندگان کتاب ،فروش
اندک ،کمبود انگیزه برای چاپ این نوع کتاب ،بی سوادی جامعه ،فقدان درآمدزایی در صنعت
کتاب ،وجود فرهنگ ارتباط کالمی و سیاست دولت در تأکید بر استفاده از زبان بیگانه.
پژوهش حاضر ،برای نخستین بار در ایران انجام شده است و پژوهشگران به منظور پاسخ به
این موضوع که در بازاریابی و فروش کتابهای ورزشی عناصر آمیخته بازاریابی چه نقشی دارند و
تا چه اندازه به کاربرد مناسب آن توجه شده است؟ به انجام دادن این پژوهش مبادرت ورزیدند.
هدف کلی این پژوهش ،مطالعه دیدگاه ناشران کتابهای ورزشی و فروشندگان این کتابها
1- Heebles&Boschma
2- Bahta&Mutula
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در مورد نحوه بازاریابی کتابهای ورزشی در شرایط فعلی جامعه است و به این منظور اقدام
به مقایسه دیدگاه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کتابهای ورزشی در مورد کاربرد هر یک
از عناصر پنجگانه بازاریابی کتابهای ورزشی شده است .در این مورد نقش برند در بازاریابی
کتابهای ورزشی به عنوان نتیجه اقدامات ترویجی و روابط عمومی ناشران مورد بررسی قرار
گرفته و همچنین مشکالت نشر کتابهای ورزشی به عنوان مهمترین عامل اثرگذار در تولید
کتابهای ورزشی (که بر نحوه و نتایج بازاریابی کتابهای ورزشی تأثیر دارد) بررسی شده است.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر راهبردی ،توصیفی و مسیر اجرای آن پیمایشی است و دادههای
پژوهش به شکل میدانی جمع آوری شد .جامعه پژوهش عبارت بود از دوگروه ناشران کتابهای
ورزشی و فروشندگان کتاب که در ذیل به ارائه توضیحات در مورد هر یک از آنها میپردازیم.
ناشران کتابهای ورزشی عبارت بودند از ناشرانی که فقط در حوزه نشر کتابهای ورزشی
فعالیت داشتند و همچنین ناشرانی که بیش از  5کتاب در حوزه ورزش منتشر کرده بودند که در
مجموع  20ناشر شناسایی شدند و از بین آنها فقط  15ناشر هنوز فعال هستند و سایر ناشرین
در حوزه ورزش فعالیت خود را متوقف ساخته اند؛ لذا به دلیل محدود بودن جامعه از نمونه گیری
استفاده نشد و تمام افراد جامعه پژوهش مورد توجه قرار گرفتند.
شامل دو دسته عرضه کنندگان کتاب به شرح ذیل بودند :بر
فروشندگان کتابهای ورزشی
ِ
کتابفروشیهایی که در تهران بطور ویژه اقدام به فروش کتابهای ورزشی میکردند؛ همچون
مثل کتابفروشیهای داخل دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاهها و یا کتابفروشیهایی که در
کنار کتابهای سایر حوزههای علمی مبادرت به فروش کتابهای ورزشی میکردند .در مورد
کتابفروشیهای نوع نخست که مجموعا  3کتابفروشی بود ،مراجعه مستقیم صورت گرفت ،اما از
آنجایی که تعداد دقیق کتابفروشیهای گروه دوم قابل دستیابی نبود ،لذا به کتابفروشیهای میدان
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انقالب مراجعه شد که مهمترین مرکز تهیه کتابهای آکادمیک و عمومی است و با استفاده از
نمونه گیری در دسترس( ،یا مراجعه کردن به تک تک کتابفروشیها و اطمینان از فروش کتاب
ورزشی در کتابفروشی مزبور) ،جمع آوری دادههای پژوهش انجام گرفت و به این ترتیب در مجموع
تعداد  25کتابفروشی به عنوان جامعه نمونه این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند.
ابزار سنجش پژوهش ،پرسشنامههای محقق ساختهای بود که برای دو گروه جامعه مورد
نظر این پژوهش تهیه شده بود .هر یک از این پرسشنامهها حاوی  44پرسش با طیف چهار
گزینهای لیکرت و با ارزشهای  1تا  4بود که با توجه به مبانی نظری پژوهش و اقتباس از
پرسشنامه پژوهشهای مشابه در سایر حوزهها تهیه شد .پرسشنامههای فوق به منظور بررسی
وضعیت کاربرد عناصر آمیخته بازاریابی از دو منظر متفاوت ناشران کتاب (که مسؤولیت تولید
و پدیدآوری این محصول را بر عهده دارند) و نیز فروشندگان -که مسؤول توزیع و در اختیار
گذاردن محصول به مصرف کننده هستند -و در واقع بخش مهمی از زنجیره توزیع کتاب به
شمار میآیند ،تهیه شد .پس ازکسب اطمینان از روایی مطلوب آن که تعدادی از متخصصان
رشته مدیریت ورزش و کتابداری ،اطالع رسانی آن را بر عهده گرفتند ،اقدام به آزمون پایایی آن
شد .برای این منظور محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت .به این ترتیب ضریب پایایی
برای پرسشنامه ناشران( )α = 0/79و برای پرسشنامه فروشندگان کتاب( )α = 0/72به دست
آمد که گویای پایایی مناسب برای پرسشنامههای فوق بود.
برای جمع آوری دادههای این پژوهش ،آزمونگران پرسشها پرسیدند و افراد جامعه به آن پاسخ
میدادند و پاسخ ایشان در برگه پاسخ ثبت میشد .شاید علت برگزیدن این روش برای گردآوری
دادهها به دلیل این بود که جامعه پژوهش امکان پاسخ دهی به پرسشنامه را نداشتند .احتمال
عدم امکان پاسخدهی جامعه تحقیق به پرسشنامهها بود .از آنجا که گروه ناشران و کتابفروشیها
به دلیل مشغله کاری و گاه شلوغی محل کارشان ،تمایل و وقت مناسبی برای پاسخگویی به
پرسشنامه را نداشتند ،روش ترجیحی ،این بود که آزمونگران پرسشها را خود بپرسند.
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در این پژوهش برای بررسی و تحلیل دادهها از آمار توصیفی به منظور مطالعه فراوانی و
شاخصهای گرایش به مرکز و واریانس دادهها استفاده شد .نتايج حاصل از اجرای آزمون
کولموگوروف اسمیرنف گویای توزيع نرمال فراوانی دادههای متغیرهای پژوهش بود و از اين
رو از آزمونهای آماری پارامتريک برای تحليل دادههای فرضيهها استفاده شد؛ لذا برای آزمون
فرضیههای پژوهش آزمون  t-testدوگروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت؛ همچنین آزمون
لون برای همگونی واریانسهای متغیرها استفاده شد و نتایج آن حاکی از همگونی واریانس
تمامی متغیرها در بین گروههای مورد مطالعه بود.
یافتههای پژوهش
الف -یافتههای توصیفی
ناشران:بیش از  70درصد ناشران بین سنین  30تا  50قرار داشتند و  %10در سنین زیر 30
سال و  %20باالی  50سال بودند %100.ناشران مرد بودند %15 .دیپلم %62 ،فوق دیپلم و
لیسانس %15 ،فوق لیسانس و  %8دکتری داشتند %29 .مجرد و  %71متأهل بودند .عالوه
بر این ،بررسی دادههای پژوهش نشان داد که بیش از  %90ناشران دورههای آموزشی در زمینه
نشر را نگذرانده بودند.
کتابفروش ها :حدود  %17بین سنین  30تا  50سال و  %46بین  20تا  30سال و

%37

زیر  20سال بودند %25 .کتابفروشها زن و  %75مرد بودند %50 .کتابفروشها تحصیالت
دیپلم و زیر دیپلم %45 ،فوق لیسانس و  %4دکتری داشتند %4.رشته تربیت بدنی و

%96

غیر تربیت بدنی بودند %54 .مجرد و  %46متأهل بودند.
توصیف عناصر آمیخه بازاریابی از دیدگاه ناشران و کتابفروشها:
همان طور که در نمودار و جدول شماره ( )1مشاهده میشود ،به نظر هر دو گروه ناشران
(میانگین =  )74/78و فروشندگان (میانگین=  ،)64عنصر محصول مهمترین جایگاه را نسبت
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به سایر عناصر در بازاریابی کتابهای ورزشی بر عهده داشته است؛ درحالی که «،عنصر قیمت
کتابهای ورزشی» در بازاریابی این گروه از کتاب هاکمترین نقش را بر عهده داشته است.
جدول ( )1آمارههای توصیفی شاخص گرایش به مرکز و پراکندگی متغییرهای پنج عنصر آمیخته بازاریابی
»ZÅÌÌ¤f

¿Z

¯Á¨]Zf
»¾Ì´¿ZÌ

ZÌ »¥Yv¿Y

»¾Ì´¿ZÌ

ZÌ »¥Yv¿Y

«d¼Ì

11.5

2.265

12

2.54

ËÂe

13.041

2.69

14.35

2.79

lËÁe

12.29

1.988

12.42

1.866

Ê»Â¼]YÁ

11.83

1.55

13.78

1.888

»µÂv

64

8.16

74.78

6.85

نمودار ( )1میزان مولفههای آمیخنه بازاریابی در بین دو گروه مورد مطالعه

توصیف متغیر شهرت برند از دیدگاه ناشران و فروشندگان کتابهای ورزشی:
بررسی نظر و آرای ناشران کتابهای ورزشی گویای این مطلب است که  %100ناشران
معتقد بودند برند ناشران ایرانی در حد کمی با برند ناشران کتابهای ورزشی خارجی قابلیت
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رقابت دارد .همچنین  %71ناشران معتقد بودند که بین ناشران ایرانی برای شهرت و محبوبیت
برندشان رقابت وجود دارد و  %29اعتقادی به وجود رقابت بین ناشران نداشتند %57 .از ناشران
اظهار داشتند که درج عالمت تجاری ناشران بر روی کتابهای ورزشی در رفتار خرید مصرف
کننده تأثیر دارد %64 .از ناشران معتقدند که مصرف کنندگان کتابهای ورزشی را همواره از
یک ناشر مشخص خریداری میکنند %93 .از ناشران معتقدند که مصرف کنندگان عالمت
تجاری آنها را به خوبی میشناسند؛ در حالی که فقط  %7از ناشران معتقدند که مصرف کنندگان
برند ناشران را نمی شناسند.

نمودار ( )2درصد فراوانی متغیر اهمیت برند ناشران در رفتار خرید مشتریان

توصیف مشکالت نشر کتاب از دیدگاه ناشران و فروشندگان کتابهای
ورزشی:
 %100ناشران معتقدند که فرهنگ کتابخوانی در حوزه ورزش بسیار ضعیف است و همچنین
معتقدند که محتوای کتابهای ورزشی با ارزشهای فرهنگی ایران تداخل ندارد %79 .از
ناشران معتقدند که حمایتهای دولت و قانون از ناشران اندک است %93 ،از ناشران معتقدند
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که افزایش مواد اولیه نظیر؛ کاغذ در افزایش بهای کتاب تأثیر غیرقابل انکاری دارد %57 .از
ناشران معتقدند مراحل ثبت و اخذ مجوز نشر کتاب دشوار است و  %43معتقدند دشواری کمی
برای اخذ مجوز و ثبت وجود دارد.

نمودار ( )3فراوانی درصدی مشکالت تولید و نشر

یافتههای استنباطی
در این بخش ،آزمون فرضیهها با استفاده از روش آماری  t-testدو گروه مستقل انجام شد
و نتایج زیر به دست آمد:
عنصر محصول
یافتههای پژوهشی (جداول 1و  )2نشان میدهند که در کل ،بین عناصر پنجگانه آمیخته
بازاریابی ،عنصر محصول (با میانگین  64از نظر ناشران و  74/78از نظر فروشندگان برای
بازاریابی کتابهای ورزشی در بین ناشران و فروشندگان بیشترین اهمیت را دارد.
همچنین محتوای جدول شماره 2نشان میدهد که بین میانگین آرای ناشران و کتابفروشها
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در مورد متغیر عنصر محصول تفاوت معنی دار وجود دارد( .)P> 0/05ناشران بیش از کتابفروشها
معتقد به اهمیت عنصر محصول در بازاریابی و فروش کتابهای ورزشی در شرایط فعلی هستند.
عنصر روابط عمومی
آن طور که جدول شماره  2نشان میدهد ،بین ناشران و کتابفروشها در موردعنصر روابط
عمومی در حوزه بازاریابی کتابهای ورزشی تفاوت معنی دار است( .)P> 0/05ناشران بیش
از کتابفروشها به کفایت و اهمیت اقدامات روابط عمومی در حوزه نشر و بازاریابی کتابهای
ورزشی معتقدند.
عنصر قیمت
یافتههای پژوهش بین میانگین نظرهای ناشران و کتابفروشها در مورد عنصر قیمت
تفاوت معنا داری را ارائه ننمود .با اینکه به طور کلی در مورد تأثیر عنصر قیمت بر روند بازاریابی
کتابهای ورزشی بین ناشران و فروشندگان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بررسی مؤلفههای
عنصر قیمت نشان دهنده یافتههای جالب توجهی است .در مورد گرانی کتابهای ورزشی %54

کتابفروشها و  %79ناشران معتقدند که کتابهای ورزشی گران نیستند و  %71ناشران اعتقاد
دارند که قیمت گذاری کتابها با محتوای آن تناسب دارد و  %79کتابفروشها مخالف تناسب
قیمت کتاب با ویژگی و محتوای آن هستند %79 .از ناشران و  %42از کتابفروشها معتقدند
که تولید و فروش کتابها سودآوری قابل توجهی ندارد.
عنصر ترویج
در مورد عنصر ترویج علی رغم اینکه هر یک از گروهها معتقد به تأثیر آن در روند بازاریابی و
فروش کتابهای ورزشی در شرایط فعلی بودند ،اما مقایسه زوجی مخاطبان رابطه معنی داری را
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بین آنها نشان نداد.هرچند بین آراو نظر ناشران و کتابفروشها در مورد مؤثر بودن عنصر ترویج
در روند بازاریابی فعلی کتابهای ورزشی تفاوت معنی داری مشاهده نشد؛ اما بررسی اقدامات
ترویجی به عنوان مؤلفههای ترویج کتابهای ورزشی نشان داد  %62از کتابفروشها و %50

از ناشران معتقد بودند که معرفی و اطالع رسانی کتابهای ورزشی در سایتهای اینترنتی
مطلوب است %63 .از کتابفروشها و  %93از ناشران اقدامات رسانههای گروهی را در اطالع
رسانی و اقدامات ترغیبی برای جذب جامعه به سمت کتابهای ورزشی ضعیف ارزیابی کرده
اند %86 .از ناشران و  %79از کتابفروشها برگزاری نمایشگاه را برای ترغیب مردم به خرید
کتابهای ورزشی مؤثر دانستند و  %92از کتابفروشها و  %86از ناشران اقدامات رسانههای
گروهی را در اشاعه فرهنگ کتابخوانی ضعیف قلمداد کردند.
عنصر توزیع
در مورد عنصر «توزیع» نیز مانند عنصر ترویج ،هر یک از گروهها معتقد به تأثیر آن در روند
بازاریابی و فروش کتابهای ورزشی در شرایط فعلی بودند ،اما مقایسه زوجی گروهها رابطه
معنی داری را در مورد متغیر مذکور بین آنها نشان نداد .با اینکه بین آرا و نظرهای کتابفروشان و
ناشران در مورد نقش عنصر توزیع در روند بازاریابی کتابهای ورزشی تفاوت معناداری مشاهده
نشد؛ اما بررسی مؤلفههای توزیع نشان داد که  %86ناشران و  %83کتابفروشان معتقدند که
توزیع کتابهای ورزشی در سطح کشور مناسب نیست %64 .ناشران معتقدند که مشتریان
کتابهای مورد نیاز خود را از طریق سایتهای اینترنتی فروش کتاب میخرند و عقیده دارند
که خدمات عرضه کتاب از طریق این سایتها مطلوب است؛ ولی  %86کتابفروشها معتقدند
که مردم کتابهای مورد نیاز خود را از سایتهای اینترنتی خریداری نمیکنند؛ بلکه برای خرید
آن به کتابفروشیها مراجعه میکنند .و این در حالی است که بیشتر کتابفروشان ( )%67معتقدند
که خدمات عرضه کتاب در این سایتها مطلوب است.
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(جدول )2نتايج آزمون  t-testدو گروه مستقل عناصر آمیخته بازاریابی
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شهرت برند ناشران کتابهای ورزشی
بر حسب یافتههای پژوهش (جدول شماره  )3مقایسه میانگین متغیر شهرت برند در بین دو
گروه ناشران و کتابفروشها نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار است( .)P> 0/05شهرت برند
عبارت است از اینکه برند ناشران در جامعه شناخته شده است و مردم کتاب را به دلیل برند ناشر،
میخرند و اینکه برند ناشرین ایرانی با برند ناشران خارجی توان رقابت دارد ،در بین ناشران بیش
از کتابفروشها در بازاریابی کتابهای ورزشی مؤثر قلمداد شده است.
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(جدول  )3نتايج آزمون  t-testدو گروه مستقل متغیرهای برند و مشکالت نشر
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مشکالت نشر کتابهای ورزشی
علی رغم اینکه ناشران ،فروشندگان و کتابفروشها وجود مشکالت در نشر کتاب را مورد
تأیید قرار داده اند ،اما بررسی زوجی میانگین آرا و نظرهای ایشان تفاوت معنی داری را در مورد
متغیر فوق بین گروههای مخاطبان نشان نداد (جدول شماره .)3
بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهش در مورد مقایسه اهمیت عناصر آمیخته بازاریابی در میان ناشران و
کتابفروش هانشان داد که در میان عناصر پنجگانه آمیخته بازاریابی کتابهای ورزشی ،عنصر
محصول در میان افراد جامعه پژوهش از بیشترین اهمیت برخوردار است و مقایسه شدت
اهمیت عنصر محصول بین گروههای مخاطب این پژوهش نشان داد که ناشران بیش از
کتابفروشها بر اعمال توجه بیشتربه ویژگیهای محصول تاکید کرده اند ویژگیهای محصول
که در برگیرنده کیفیت ،طرح ،برند و جایگاه علمی مؤلف کتاب هاست که در تولید و بازاریابی
کتاب ورزشی بیش از سایر عناصر مورد توجه قرار میگیرند .ایشان معتقدند که اگر ویژگیهای
محصول مطلوب و در حد انتظار مشتریان باشد ،بیشترین اهمیت را در بازاریابی و همچنین
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فروش کتابها خواهد داشت .در حالی که کتابفروشها به اندازه ناشران معتقد نیستند که در
تولید کتابهای ورزشی به ویژگیهای کتابها توجه میشود و همچنین عنصر محصول را
به اندازه ناشران در فروش کتابها مؤثر نمی دانند .هرچند کتابفروشها نیز عنصر محصول را
مهمتر از سایر عناصر آمیخته بازاریابی تلقی کرده اند.
در مورد عنصر روابط عمومی در بازاریابی کتابهای ورزشی نیز ناشران بیش از کتابفروشها
معتقدند که اقدامات مربوط به روابط عمومی در بازاریابی کتابهای ورزشی به طور جدی
صورت میگیرد و این عنصر نقش مهمی را در بازاریابی و فروش کتابهای ورزشی برعهده
دارد .منظور از روابط عمومی در حوزه کتابهای ورزشی ،اطالع رسانی ناشران در مورد محتوای
کتابهای ورزشی ،تماس مستقیم ناشران با مراکز ورزشی به منظور معرفی و فروش کتاب ،چاپ
و توزیع بروشورهای معرفی کتابهای ورزشی ،نقد و بررسی کتابهای ورزشی در رسانههای
سنتی و نوین است .این یافته با نتیجه پژوهش یانگ ( )2006همخوانی دارد.در مقایسه با
ناشران ،کتابفروشها معتقدند که علی رغم اهمیت بسیار چشمگیر روابط عمومی در بازاریابی
کتابهای ورزشی ،اما اقدامات فعلی روابط عمومی در حوزه کتابهای ورزشی در حد مطلوبی
نیست و به همین لحاظ نقش مثبتی را در بازاریابی و فروش کتابهای ورزشی در شرایط فعلی
بر عهده ندارد .یافتههای حاضر با نتایج پژوهشهای ارسطو پور( ،)1387اصالنی ( ،)1381نجفی
و همکاران( )1389و ویدون ( )1996همخوانی دارد.
در مورد عنصر قیمت که شامل تناسب قیمت با محتوای کتاب ،گرانی قیمت کتاب ،رعایت
استاندارد قیمت گذاری کتاب ،تخصیص تخفیف به مراکز آموزشی است ،تفاوت میانگین نظر
کتابفروشها با ناشران معنادار نبود .یافتههای حاضر با نتایج پژوهش آذرنگ( ،)1378نجفی و
کریمی( )1389و مرادپور ( )1388همخوانی دارد.
در مورد عنصر ترویج و توزیع ،هر یک از گروههای مخاطب به اهمیت آنها در بازاریابی
کتابهای ورزشی معتقدند ،اما نحوه پرداختن به این دو عنصر را در بازاریابی کتابهای ورزشی
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ضعیف تر از سایر عناصر آمیخته بازاریابی میدانند؛ ولی از آنجایی که تفاوت میانگین این دو
عنصر در بین گروههای مخاطب این پژوهش معنادار نبود ،لذا نمی توان در مورد تفاوت آرا و
نظر ایشان اظهار نظری کرد .اما یافتههای پژوهش نشان داد که بیشتر ناشران و کتابفروشها
از توزیع کتابهای ورزشی در سطح کشور رضایت ندارند و عرضه اینترنتی کتابها را در توزیع
کتابهای ورزشی مؤثر میدانند و همچنین بیشتر ناشران و کتابفروشها به ضعف اقدامهای
رسانهای برای جذب جامعه به سمت کتابهای ورزشی و اطالع رسانی مناسب اعتقاد دارند.
اما در مورد شهرت برند که حاصل اقدامات ترویجی و ارتباطی ناشران است و عبارت است از
اینکه نام و نشان تجاری ناشران در جامعه شناخته شده است و مردم به دلیل «برن َد ناشر» ،کتاب
را میخرند ،ناشران بیش از کتابفروشها معتقدند که شهرت برند در بازاریابی کتابهای ورزشی
مؤثر است ،ولی کتابفروشها اعتقادی به این موضوع ندارند .نتایج پژوهش حسینی و همکارانش
( )1388با یافتۀ حاضر همخوانی دارد .ارزش ویژه برند هر محصولی از جمله؛ کتابهای ورزشی
قدرتی است که یک نام و یا نشان تجاری ممکن است در بازار به واسطه نام ،نشانه ،آرم و یا
عالمت داشته باشد (فرکوهر ،)1989 1لذا اهمیت اقدامات روابط عمومی و ترویجی ناشران برای
اطالع رسانی ،معرفی کتاب و تبلیغ به منظور ارائه تصویری مطلوب از خود؛ اهمیت بسیاری
دارد .به عقیده سگ گی2و همکارانش ( )2006شدت ،پایداری و تداوم ارزش ویژه نام و نشان
تجاری از روابط با مصرف کنندگان منتج نمی شود ،بلکه از اقدامات اتخاذ شده در درون شرکت
پدیدار میشود .پس از بررسی نظر و آرای ناشران کتابهای ورزشی مشاهده شد که

%100

رقابت برند ناشران ایرانی در مقابل با برند ناشران کتابهای ورزشی
ناشران معتقد هستند توان
ِ
خارجی بسیار اندک است .این یافته نشان میدهد که ناشران ایرانی سطح تولیدات خود را از
باب کیفیت ،استاندارد ،محتوا و جذابیت در برابر ناشران کتابهای ورزشی خارجی بسیار پایین
تر میدانند .این موضوع مهمی است که صنعت نشر کشور باید به آن اهمیت دهد .شناخت
1- Farquhar
2- Seggie
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شاخصهای برتری ناشران خارجی و اهتمام در جهت دستیابی به مطلوبیت شاخصهای مذکور
در صنعت نشر ایران به ارتقای فروش کتاب و غنای فرهنگی کشور میافزاید؛ لذا ضرورت دارد
تا به آموزش ناشران ایرانی و بهبود سطح کیفی تولیدات نشر در کشور توجه شود .همچنین
 %71ناشران معتقد بودند که بین ناشران ایرانی برای شهرت و محبوبیت برندشان رقابت وجود
دارد .آنچه در رشد هر تجارتی اهمیت دارد ،شناخت رقبا و تالش در جهت برتری جویی بر
ایشان است و این امر در گرو یافتن جایگاهی در بازار با ارائه تولیدات برتر است .به این ترتیب
پی رقابت ناشران کتابهای ورزشی میتوان انتظار داشت که
میتوان نتیجه گرفت که در ِ
صنعت نشر کتابهای ورزشی در جهت تولید کتابهایی مطلوب پیش رود %93 .از ناشران
معتقد بودند که مصرف کنندگان عالمت تجاری آنها را به خوبی میشناسند و  %57از ایشان
معتقد بودند که درج عالمت تجاری ناشران بر روی کتابهای ورزشی در رفتار خرید مصرف
کننده تأثیر دارد %64 .از ناشران معتقد بودند که مصرف کنندگان کتابهای ورزشی را همواره
از یک ناشر مشخص خریداری میکنند .با توجه به محدودیت فروش کتابهای ورزشی قبول
این ادعا با کمی تردید همراه است .در شرایطی که دغدغۀ ناشران در تولید کتابهایی مشابه
با کتابهای ناشران رقیب است ،و آنها نگران کاهش سطح فروش کتابهای خود هستند ،به
نظر منطقی نمی رسد که مشتریان تمام کتابهای خود را از یک ناشر تهیه کنند و لذا به دلیل
وجود انحصار نسبی در تولید کتابهای ورزشی با عناوین خاص ،مشتریان ناگزیرند کتابهای
مورد نیاز خود را از ناشری تهیه کنند که اقدام به نشر آنها کرده است.
روند نشر کتابهای ورزشی به طور قطع بر نحوه بازاریابی آن تأثیر خواهد داشت ،زیرا نتیجه این
مشکالت در کیفیت ،محتوا ،جذابیت و به روز بودن نشر کتابها انعکاس خواهد داشت و هر یک
از موارد فوق میتواند بر بازاریابی کتابهای ورزشی آثار منفی داشته باشد .علی رغم اینکه ناشران
و کتابفروشها وجود مشکالتِ نشر کتاب را مورد تأیید قرار داده اند ،اما بررسی زوجی میانگین
نظرهای ایشان هیچ تفاوت معنی داری را در زمینۀ متغیر فوق بین گروههای مخاطبان نشان نداد.
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بررسی نظر ناشران کتابهای ورزشی که مستقیما با مشکالت نشر کتاب روبه رو هستند،
نشان داد که  %100ناشران معتقدند فرهنگ کتابخوانی در حوزه ورزش بسیار ضعیف است.
این امر در سایر حوزههای نشر نیز عمومیت دارد .که منابع خبری گزارش نموده اند متوسط
زمان کتابخوانی ایرانیان  18دقیقه در روز است (جهان امروز )1388 ،و این زمان در مقایسه
با کشورهای پیشرفته (که به گزارش برخی منابع خبری روزانه  45دقیقه است) آمار قابل
توجهی است که تبعات آن بر میزان بازاریابی و فروش کتاب مؤثر خواهد بود .افزایش میانگین
زمان کتابخوانی ایرانیان نیازمند توجه جدی مسئووالن کشور است .یکی از راهکارهای تقویت
فرهنگ کتابخوانی در کشور ،اهتمام جدی رسانههای گروهی در این زمینه است .از آنجا که
ورزش ضرورتی برای تضمین زندگی سالم است؛ لذا چنانچه بر ضرورت ورزش در زندگی از
سوی اربابان رسانه توجه شود و در ساخت برنامههای خود عالوه بر بُعد سازنده ورزش به
ِ
جهت تقویت فرهنگ کتابخوانی ،اقدامی
معرفی کتابهای ورزشی نیز اقدام شود؛ بی گمان در ِ
مؤثر برداشته خواهد شد که به تبع آن بر بهبود سالمت جامعه و رونق بازار کتاب نیز تأثیرگذار
خواهد بود %79 .از ناشران معتقدند که حمایتهای دولت و قانون از ناشران اندک است و
همچنین  %93از ناشران معتقدند که افزایش مواد اولیه همچون؛ کاغذ در افزایش بهای کتاب
تأثیر غیرقابل انکاری دارد و نیز  %57از ناشران معتقدند ،مراحل ثبت و اخذ مجوز نشر کتاب با
دشواری همراه است .یکی از مشکالت جدی در نشر کتاب ،محدودیتهای قانونی در امر نشر
و نیز فقدان حمایت و پشتیبانی دولتها از ابعاد مالی و سیاسی انتشار کتاب است .برای اشاعه
فرهنگ کتابخوانی انتظار میرود که سیاستهای نشر در جهت تسهیل روند تولید کتاب عمل
کند و همچنین دولت پشتوانهای مناسب در امر تولید و توزیع کتاب متناسب با نیازهای جامعه
باشد تا مشکل تهیه مواد اولیه و پشتوانه مالی ناشران تضمین شود و قوانین ثبت و صدور مجوز
کتابهای ورزشی در جهت تسهیل تولید این گروه از کتابها وارد عمل شوند .عالوه بر مطالب
فوق آن طور که یافتههای پژوهش نشان میدهد ،بیش از  %90ناشران هیچ دوره آموزشی
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در زمینه نشر کتاب ندیده اند که این امر عالوه بر تأیید نتایج پژوهش اصالنی ( )1381نشان
دهنده یکی از عوامل مهم محبوب نبودن کتابهای ورزشی است.
در مجموع ،بررسی یافتههای پژوهش نشان داد که ویژگیهای محصول مهمترین عامل
در بازاریابی کتابهای ورزشی است و تولیدکنندگان،کتابهای ورزشی را حائز شرایط کامال
مطلوب میدانند .این امر گویای این است که ناشران از نظرها و نیازهای مصرف کنندگان
کتابها آگاهی و شناخت ندارند و برای اینکه بتوان در جذب مشتریان کتابهای ورزشی
توفیق بیشتری یافت ،باید از طرف ناشران توجه جدی به نیازها و انتظارهای مشتریان در تولید
کتابهای ورزشی صورت گیرد و در این مورد یافتههای پژوهش نشان داد که کتابفروشها نیز
باید بیشتر با ویژگیهای کتابهای ورزشی آشنا شوند تا در پاسخگویی به نیازهای مشتریان
بتوانند مؤثرتر عمل کنند.
در مورد عوامل مؤثر در بازاریابی کتابهای ورزشی در شرایط فعلی به نظر میرسد که
اقدامات ضروری روابط عمومی در زمینهی معرفی کتابهای ورزشی به شکل مؤثر صورت نمی
شامل اطالع رسانی و تماس با جامعه است ،در حالی که اگر اقدامی در جهت
گیرد؛ این اقدامات،
ِ
معرفی کتابهای تولید شده و اطالع رسانی در باب ویژگیهای آن انجام نشود ،به طور قطع
فروش آن با کاهش همراه خواهد بود و به این لحاظ الزم است که تولیدکنندگان کتابهای
ورزشی در این زمینه ،اقدامهای جدی انجام دهند .ارتباط با رسانههای سنتی و نوین و درج
آگهیهای تبلیغاتی در آنها ،پیگیری برای تهیه و پخش برنامههای اطالع رسانی از کتابهای
منتشر شده در حوزه ورزش ،نقد و بررسی کتاب ها ...،راهکارهای مؤثری برای آشناسازی جامعه
با کتابهای منتشر شده در حوزه ورزش است.
قیمت کتابها عامل مهم دیگری است که باید متناسب با ویژگیهای کتاب باشد و با
استفاده از روشهای درست و اصولی قیمت گذاری ،صورت گیرد تا عالوه بر حفظ شأن و
جایگاه کتاب ،توانمندی مشتری در خرید آن نیز در نظر گرفته شود.
72

ارزیابی روند بازاریابی کتابهای ورزشی از منظر ناشران و فروشندگان

لذا ناشران و کتابفروش هاباید با توجه به انتظار جامعه به تولید و فروش کتابهای ورزشی
بپردازند و در تولید کتابها به ویژگیهای مطلوب آن توجه جدی داشته باشند .اقدامات ارتباطی
و اطالع رسانی تولید کنندگان کتاب هابرای اثربخشی ،نیاز به اهتمام جدی دارد تا افراد جامعه با
موجودی کتابهای ورزشی آشنا شوند .به این ترتیب برند ناشران در جامعه جایگاه مقبولی یافته
و افزایش رقابت بین ناشران موجب تولید کتابهای ارزنده تر خواهد بود .تقویت حمایتهای
دولتی و قانونی در امر نشر ،مشکالت مالی و قانونی ناشران را در تولید کتابهای ورزشی
کاهش میدهد و ارتقای سطح آگاهی ناشران و فروشندگان کتاب از شیوۀ تولید و عرضه کتاب
بسترساز جذب جامعه به سمت خرید و خواندن کتابهای ورزشی خواهد بود.
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