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Abstract 

Objective: In today's world of business and economics, information that is reused, shared, and 

exchanged has become a commercial good. Information goods are digital goods that are 

transmitted through information networks such as the Internet. Information centers are one of 

the most important publishers of information goods. The pricing of information goods is subject 

to its conditions and is different from the pricing of other goods and services. Due to the 

complexity of the concept of pricing of information goods, it is necessary to gather complete 

information about the effective factors. In this regard, the present study seeks to identify and 

prioritize these factors. 

Methodology: In the first step, by library study and searching reliable domestic and foreign 

scientific databases, existing researches in this field are reviewed and a list of effective factors 

in the pricing of information goods are identified. Based on the mentioned list, a conceptual 

model and research hypotheses have been developed. A questionnaire was used to collect the 

data needed to test the hypotheses. The sample includes 220 managers and experts of Iranian 

information centers who were selected by snowball sampling method. In addition, Kolmogorov-

Smirnov tests, one-sample t-test, were used to test the hypotheses and the Friedman test was 

used to rank the factors in SPSS software. 

Findings: Based on the results, the factors affecting the pricing of information goods are:  Ease 

of access, ease of purchase, content, usefulness, appropriate supply channel, the existence of a 

marketing unit, awareness about competitors' pricing methods, publication schedule, and an 

accurate costing method. The results of the analysis also showed that the order of importance of 

these factors is: 1- An accurate costing method, 2- Content, 3- Appropriate supply channel                      

4- Awareness about competitors' pricing methods, 5-The existence of a marketing unit,                                 

6- Publication schedule, 7- usefulness, 8- Ease of access, and 9- Ease of purchase. 
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Conclusion: This study, while providing a list of factors affecting the pricing of information 

goods, shows that an accurate costing method is the most important factor in pricing because the 

cost calculation in pricing information goods has many complexities. In addition, in this study, 

based on the findings, some management strategies for effective pricing of information goods 

have been proposed, the most important of which are: Reduction of activities, complexity, and 

difficulty of cost calculations in determining the price, Update and accuracy of content, and 

Create and develop of diverse and secure communication channels with customers. 
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 چکیده
راستا، پژوهش  نیضرورت دارد. در هم آوری اطالعات کامل درباره عوامل مؤثر بر آن جمع ،ياطالعات کاالهای گذاری پیچیدگي مفهوم قیمت لیبه دل هدف:

 عوامل است.  نیا یيحاضر به دنبال شناسا

از  يو فهرست يبررس نهیزم نیموجود در ا های پژوهش ،يو خارج يمعتبر داخل يعلم های گاهیو جستجو در پا ای در گام نخست، با مطالعه کتابخانه :روش

 ی. به منظور گردآوریافتپژوهش توسعه  های هیو فرض يهرست، مدل مفهومف نیا هپای و بر شده یيشناسا ياطالعات یکاالها گذاری متیعوامل مؤثر در ق
است که  رانیا رساني و کارشناسان مراکز اطالع رانینفر از مد 222از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمونه شامل  ها، هیآزمون فرض یبرا ازیمورد ن های داده

و آزمون  ها هیآزمون فرض یبرا ای تک نمونه يت و« رنوفیاسم -کلموگروف» های آزمون ن،یافزون بر ا. اند انتخاب شده يگلوله برف یرگی به روش نمونه
  .استفاده شده است «اس.پي.اس.اس»افزار  عوامل در نرم بندی رتبه یبرا دمنیفر

رقبا،  گذاری متیق های از روش يآگاه ،يابیکانال عرضه مناسب، وجود واحد بازار ،یمحتوا، سودمند د،یسهولت خر ،يسهولت دسترس ج،ینتا هیپا بر :ها افتهی

روش  بیعوامل، به ترت نیا انیهستند. از م ياطالعات یکاالها گذاری متیثر بر قؤاز عوامل م قیدق يابی هنیروش هز زیانتشار و ن یبرا یبند برنامه زمان
 رتبه هستند. نیباالتر یمحتوا و کانال عرضه مناسب دارا ق،یدق يابی نهیهز

 ،ياطالعات یکاالها قیدق يابی نهیروش هز دهد ينشان م ،ياطالعات یکاالها گذاری متیثر بر قؤاز عوامل م يپژوهش، ضمن ارائه فهرست نیا  :یرگی جهینت

 هیپا پژوهش بر نیدر ا ن،یدارد. افزون بر ا یادیز های يدگیچیپ ياطالعات یکاالها گذاری متیدر ق نهیمحاسبه هز رایز .است گذاری متیعامل در ق نتریمهم
 شده است. شنهادیپ ياطالعات یمؤثر کاالها گذاری متیق یبرا يتیریمد یاز راهکارها يبرخ ها، افتهی
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 مقدمه 

 شورد  یمحسور  مو   ها در هر کشورری  گذاریاستیو س ها یزری برنامه یمنابع و ورود نتریاز مهم یکیاطالعات 

 ،در ترسعه اقتصادی، اجتمواعی  ی( و امروزه به عنران عامل مهم1931 ،یاحمدآباد یو آزاد یاحمدآباد ی)آزاد

بوه   لیتبود  اطالعوات  ی،کنورن  دتجوارت و اقتصوا   یای(. در دن1331، 1رینا) ردگی یو فرهنگی مررد ترجه قرار م

 شورد  یبوه اشوتراگ گذاشوته و مبادموه مو      رد،یو گ یمررد اسوتااده مجودد قورار مو    که شده است  یی تجاریکاال

 نترنوت یمثول ا  یاطالعوات  یاهو  شوبکه  قیهستند که از طر یتامیجید یکاالها ،یاطالعات ی(. کاالها2222 ،2پی)

 ،یکو یامکترون هینشور  ،یکو یکتوا  امکترون  ،یا انوه یرا افزارهای نرم: از عبارتند ها از آن هایی . نمرنهشرد یمنتقل م

، 9چورنز و مندمسورن  جسوتجر )  یو مرتررهوا  ،یرنیزیتلر یها برنامه لم،یف ن،یآنال یقیمرس ،یاطالعات یها گاهیپا

 یتوام یجدی محصورالت  ،(افزارهوا  )مثول نورم  بوه ابزارهوا و مودمات     یاطالعات یکاالها گر،ید یای(. در تعر2211

 (. 2222، 4)هرآی و چاو اند شده یبند میتقس نی( و مدمات آنالجتالید های کتا  ریمحترامحرر )نظ

 یدرسوت ارزش کاالهوا   یریو گ اسوت، انودازه   یارزش اقتصواد  یکوه اطالعوات دارا   انبنی در اقتصاد دانش

 دارد، وجورد  هوا  آن ارزشو نشان دادن  یابیارز یبرا یادیممکن ز های که راه یدر حام .است یضرور یاطالعات

سواده   یاو یدر تعر گوذاری  . قیمتشده است رفتهیو قابل قبرل پذ یعمرم کردیرو کیبه عنران  «گذاری متقی»

 هوای  ریو  تع طورر کوه   هموان (. 2222پوی،  اطالعات ) یکاال دیمر ایفروش  یبرا متیق نییعبارت است از تع

 یاطالعوات  یکواال  ،یتوام یجید ریو و غ یآن به شکل چواپ  ریو نظا هیکتا  و نشر دهد، ینشان م یاطالعات یکاال

 حاکی از آن اسوت بلکه  ست،ین یاطالعات یکاال یچاپ هیکه کتا  و نشر ستین یبدان معن نی. ااند قلمداد نشده

 ن،یا. بنوابر کنود  یمو  یرویپ یکیزیف یکاالها گذاری متیق یاز امگر یاطالعات چاپ های محمل گذاریِ متیکه ق

 ریاز سوا  زیمتموا  هایی یژگیکه آن کاال و شرد یم لیتبد زیمتما یبه مرضرع یکاال، زمان کی یگذار متیق ۀمقرم

، سوهرمت در  شفرسوای  عدم از: ندعبارت یاطالعات یفرد کاالها منحصربه های یژگیاز و یکاالها داشته باشد. برم

قبول از   کواالی اطالعواتی   امکوان تسوت    و مصرف( شیبه دنبال افرا انیمشتر شی)افزا ای شبکه کردن، اثر یکپ

 (.2224، 5وانگ) آن دیمر

ارزش پوردامتن بوه    شورد،  یم  یآمد، تعر شیکه در پ هایی یژگیبا و یاطالعات یکاال یاساس، وقت نیا بر

 کاالهوا  گذاری کرد، قیمت انیب تران یم بیترت نی. به اشرد یآشکار م ز،یمتما ییآن به عنران کاال یگذار متیق

 دارد هوایی  و مودمات تاواوت   کاالهوا  دیگور  گذاری قیمت با و برده مرد ماص شرایط تابع اطالعاتی، مدمات و
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مودمات  کاالهوا و   نوه یمختلو  در زم  رسوانی  مراکوز اطوال   اهوداف سوازمانی    ن،ی(. افزون بر ا1331، 1کینگما)

 صوررت،  هور  در. دارد هوا  آن گوذاری  قیموت  هوای  مرضر  توثثیر زیوادی بور مودل     نای و است متااوتاطالعاتی 

 گوذاری  موت یاسوت. ق  بعودی و چند ایو پر نود آیفر کیو  شوتر یبلکه ب ردگی یهرگز در مالء انجام نم گذاریمتقی

امهوی، موانی و    زاده، نبوی  شوکرچی   آبوادی،  است )نج  رستهیمداوم و پتکرارشرنده،  یتیفعام یاطالعات یکاالها

 طیو شورا  رسوانی  مراکز اطال  یطیمح راتییاز تغ یتداوم ناش نیا(. 2221، 2شایپلی و جربر  ؛2213رستگاری، 

)بانسوال و   دالموت دارد  موت یق لیجرح و تعود  و اهمیت مزومبر است که  یاطالعات یکاالها زا کنندگان استااده

 (.2215، 9تیلرر

 و اطالعوات  اقتصواد  مبحو   مانوده،  مغاورل  هوای  یکی از جنبوه  ران،ای کشرر رسانی در ادبیات حرزه اطال 

، کنورنی  بنیاندانش اقتصاددر  یاطالعات یبا وجرد ضرورت کاالها .است یاطالعات کاالهای گذاری قیمت ماهرم

 رسوانی  مراکوز اطوال    رسود  یبه نظور مو   .ده استش انجام ها آن یگذار متیق نهیدر کشرر در زم کمی مطامعات

پنواه،   حسوین ) دهنود  یکمتور موررد ترجوه قورار مو      یتجوار  یکشرر، محصرالت و مدمات مرد را از منظر کاال

 یژه در موررد کاالهوا  وی به ،گذاری سر، پیچیدگی ماهرم قیمت گری(. از د2222روحانی و علیپررحافظی،  فامیل

مارچانود، کتینگور و   کنود )  ه موی آوری اطالعات کامل درباره عرامل مؤثر بر آن را ترجی ضرورت جمع ،یاطالعات

 یکاالهوا  گوذاری  موت یمناسوب ق  هوای  بوه مودل   یابیدسوت  یاساس، گام نخست برا نی(. بر هم2222، 4رومینز

طرر مشخص پژوهش حاضور بوه دنبوال     هرو، ب نیهاست. از ا آن گذاری متیشنامت عرامل مؤثر بر ق ،یاطالعات

کدامنود  در   یاطالعوات  یگوذاری کاالهوا   عرامل مؤثر بر قیمت نتریاست که مهم پرسش نیکردن پاسخ ا دایپ

پژوهش، بخش چهارم  های هیو فرض یبخش سرم به مدل ماهرم ،ینظر یراستا، بخش دوم مقامه به مبان نیهم

 .پردازد یم یرگی جهیو بخش ششم به بح  و نت ها افتهیبخش پنجم به  ،پژوهش  به روش

 

  مبانی نظری پژوهش

 پیشینه پژوهش

 یو هودف  یاطالعوات  یکاالها یمحترا ،یاطالعات یاطالعات و گسترش حجم کاالها عیامروزه، با وجرد رشد سر

 یکاالهوا  یاسوت. محتورا   افتوه یدوچنودان   یتو یاهم یرقوابت  یدر فضا شرد، یم دیکاالها ترم نیآن ا یهپا که بر

 ر،یسرعت پوردازش، وضورح تصواو    ،اکارکرده ،یروزآمد ت،یایک مانندمختل   های از جنبه تران یرا م یاطالعات

 
1. Kingma 
2. Shipley & Jobber 
3. Bansal & Taylor 
4. Marchand, Kettinger & Rollins 
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قرار داد  سهیو مقا یابیمررد ارز ،یقانرن یاعتماد و دارا بردن مجرزها تیقابل ت،یصحت، جامع ،یبانیپشت ع،یترز

 (.1331، 4؛ شاپیرو، کارل، و واریین2225، 9؛ مدرایس2223، 2؛ مینده2212، 1استین و مارکرویچ )گرین

 یبورا  یاطالعوات  یکاالهوا  سوردمندی  ها، یرگی میاطالعات در تصم افتنی تیبا ترجه به اهم ن،یبر ا افزون

 ردیو مررد ترجوه قورار گ   یاطالعات یکاالها متیق نییدر تع دیاست که با یگریمرضر  مهم د زین یریگ میتصم

را از  یاطالعوات  یاالهوا ک ی( مرضر  سردمند1311) 1«مرنرو، و وند ،ترفیآه»(. 2211، 5شاوومر و جرنگاامک)

دارای ارزشی جهانی و  یاطالعات کاالهای ها، آن نظر از. اند کرده بیان تاصیل به گیری ها بر تصمیم آن رینظر تثث

. کنود  ارزش بستگی دارد که چه کسی، چه زموانی و در چوه مورقعیتی از آن اسوتااده موی      نیمطلق نیستند و ا

سر و رشود سوریع انباشوته شودن اطالعوات از       کیو ملق اطالعات از  رمیدت انیتداوم و استمرار جر ن،همچنی

(. بوه  1915 زاده،یو و درمراست کاربران شده اسوت )عل  ازیاستخراج اطالعات مررد ن اریسبب دشر گر،ید یسر

 اسوت  ضوروری  کواربران،  ویژه نیازهای کردن برآورده برای مناسب عرضه و ترزیع های وجرد کانال ل،یدم نیهم

 گور  لیو عرضه بوه عنوران تسوه    عیترز های کانال نیا(. 2211، 1می و الی برین ؛1911 پرر، و کاظم یزری اشرفی)

 تیو امکوان تقر  یرسوانی و مستندسواز   مراکوز اطوال     نمرنه، یدارند. برا یگرناگرن یو کارکردها کنند یعمل م

 ر،یتاسو  ل،یو و تحل هیتجز قیاز طر عاتاطال لیمراکز تحل ن،ی. همچنکنند یاطالعات را فراهم م عیو ترز یابیباز

و کارآمود   عیسور  ییاطالعات و پاسخگر عیترز ندیفرآ تیمجدد اطالعات، سبب تقر بندی و بسته یابیارز ق،یتلا

 عیو کانوال ترز  تیو ایک ی،رقوابت  یفضوا  کیو در  ،نیبنابرا ؛(2221، 1)داس و کارن شرند یکاربران م یازهایبه ن

 باشد.   رگذاریکاالها تثث نیا متیبر ق تراند یم یاطالعات یکاالها

رسانی به وجرد آموده اسوت، بایود در نحوره نگورش مراکوز        اثر گذشت زمان در بازار اطال  که بر تغییراتی

گیوری از   کند. این تغییورات کوه بوا بهوره     جادیا یراتییتغنیز  یاطالعات یرسانی نسبت به مدیریت کاالها اطال 

هوای بیوان و    کاربران، شیره یفناوری اطالعات و ارتباطات سرعت و شدت بیشتری یافته است، نیازهای اطالعات

( را دگرگورن  دیو سوهرمت مر  زیو از نظر سطح و سهرمت دسترسوی و ن ) ها جستجری این نیازها و انتظارهای آن

 یبه اطالعات سازمان و اطالعات مشوابه  یدسترس زیو ن دیسهرمت مر ن،یرابناب ؛(1915 زاده،یسامته است )عل
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 یگوذاری کاالهوا   است که بور قیموت   یعرامل مهم گریاز د شرد، یم دیرسانی ترم مراکز اطال  گرید قیکه از طر

 (. 2211، 1دوآرته، سیلرا، فریرااست ) رگذاریتثث یاطالعات

بدهنود.   تیو نیز اهم« به مرقع بردن»به  ،یاطالعات یرائه کاالهارسانی باید عالوه بر دقت در ا مراکز اطال 

پنواه،   حسوین بایود بوه هنگوام نیواز و در زموان مناسوب در دسوترس کواربران قورار گیورد )           یاطالعات یاکااله

بایود دقیقوام متناسوب بوا زموان مناسوب        یاطالعوات  ی(. قیموت کاالهوا  2222روحوانی و علیپررحوافظی،    فامیل

رسوانی   است که اغلب اوقات ترسط مراکز اطوال   یمرضرع نیپاسخگریی به نیازهای اطالعاتی کاربران باشد و ا

اسوت کوه دربواره     یمرضوع بوه قودر    نیا تی(. اهم1333، 2دیرآی وارد، فانگ، نیکلسرن) شرد یگرفته م دهیناد

و عرضوه محصورل بوا     یمتو یق ضیدر تبعو  یو کتا ، عامل زمان، به روش ملیف رینظ یاطالعات یاز کاالها یبرم

از  نوه یبه یبردار بهره یبرا یاطالعات یروش ناشر کاال نیشده است. در ا لیتبد انیمتااوت به مشتر های متیق

عرضوه   انیمتاواوت بوه مشوتر    های متیمتااوت و با ق یزمان های آن کاال، آن را در فاصله یمرجرد برا لیپتانس

 یانتشوار کاالهوا   یبورا  یبنود  وجورد برناموه مناسوب زموان     رسود  یرو به نظر م نی(. از ا2223، ندهی)م کند یم

 .است مؤثر ها گذاری آن بر قیمت یاطالعات

 نوه یمدمات مشابه چه مقودار هز  یمراکز مشابه برا که نیدر مررد ا دیرسانی با مراکز اطال  ن،یبر ا افزون

 یقو یتطب های مطامعه ،ها به چه صررت است گذاری آن قیمت های روش زیو ن ها متیق و جدول کنند یمطامبه م

کواهش تعوداد    مرجوب ممکون اسوت    ،رقبوا  نسبت بوه باالتر  متیق افتیدر رایز ؛(1911 ،یدری)ح انجام دهند

 تیو شرد. بوا وجورد اهم   انیز جهینت درآمد و در یسبب کسر ،تر نییپا یلیم متیق افتدری و کنندگان استااده

 ی)آزاد شورد  یرسوانی انجوام مو    دست از مطامعات کمتر ترسوط مراکوز اطوال     نیا رسد یمرضر ، به نظر م نیا

 (. 1333دیرآی،  وارد، فانگ، نیکلسرن؛ 1931،یاحمدآباد یو آزاد یاحمدآباد

 مراهود  قوادر  را رسوانی  و درآمدها، مراکوز اطوال    ها نههزی انطباق قدرت و ها از میزان دقیق هزینه آگاهی

اسوتین و   )گورین روشون کننود    ای سوته یمورد را بوه نحور شا    یاطالعوات  کاالهوای  گوذاری  قیمت فلساه سامت

؛ 1333دیورآی،   ؛ وارد، فانوگ، نیکلسورن  2222روحانی و علیپررحوافظی،   پناه، فامیل ؛ حسین2212، 9مارکرویچ

 یکوه کاالهوا   یبوه هودف   نوه ید هزبرآور(. 2211، 5؛  چالپا و مهرا2211  ،4؛ جتا، برنته و کینگ1911حیدری، 

کاالهوا و مودمات    نهزمی در ها هسسؤاز م یبرم»نمرنه،  یدارد. برا یبستگ شرد، یبه آن منظرر ارائه م یاطالعات

کاالهوا   نیو انتظار دارند از ا کنند یم لعم نهیاصرل تثمین هز هیبر پا نیدارند و بنابرا یاهداف انتااع ،یاطالعات
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 هوای  نوه یهز ریو ملزوموات و سوا   زاتیتجه نهیکارکنان، هز یایتثمین حقرق و مزا یبرا یو مدمات، درآمد کاف

از کاالهوا و   یاریاموا در موررد بسو    ،(1931،انصواری و  ی، رحمانینیامعابد نیز ی)حاج «را کسب کنند یاتیعمل

 ی(. بورا 2212، 1روچه و روسیغامبام در تضاد هستند ) نهیگذاری و تثمین هز قیمت ایه هقاعد یمدمات اطالعات

نسوبتام   یینهوا  های نهینسخه و هز نیاوم دیترم یبرا ییباال های نهیهز یدارا ای انهیرا افزارهای نمرنه، کتا  و نرم

 یبورا  یینوه نهوا  یگذاری بور اسواس هز   گرنه مرارد، قیمت نیهستند. در ا یاضاف های نسخه دیترم یبرا یکمتر

عنوران   چیبوه هو   یینهوا  نوه یگذاری بور اسواس هز   است. هر چند که قیمت یضرور یاقتصاد ییبه کارا دنیرس

هموراه نخراهود داشوت      بواال را بوه   نهیبا هز یاطالعات ینسخه اول کاالها دیترم یتثمین مام یبرا یکاف یدرآمد

جوزء   هوا،  نوه یمطامعوه هز  کوه  نیو ا دبوا وجور   رسود  یبه نظور مو   بیترت نی(. به ا2221، 2حس، حانج، و نیسن)

در  هوا  نوه ینحره ترجه بوه هز  یوم ،(1911، یدریکاالها و محصرالت است )ح یواقع متیق نییتع راپذین ییجدا

، 9بانسویر، اودگوارد، و استانسویر   است ) یادیز های یدگیچیپ یکاالها و مدمات اطالعات دارا یها متیق نییتع

2221 .) 

(. 2222پی، برنامه بازاریابی است ) یاصل های اطالعاتی یکی از مؤماه یکاالها گذاری قیمتاز سری دیگر، 

(. 2211، 4روموی ضورورت دارد )  شرند، می عرضه ها که آن یطیدر مح یاطالعات یکاالها یابیبه بازار ژهیترجه و

کوه سوبب رضوایت کواربران، درآمودزایی و       هایی تییندها و فعامآعبارت است از فر یاطالعات یبازاریابی کاالها

( در 2219) «1بورال  گینو بام»(. 1935 ،یو کواظم  یای؛ سو 2222، 5جستین) شرد ی میرسان مراکز اطال  ییکارا

 یدانشوگاه  یهوا  در کتابخانوه  یتوام یجیو د یکو یکرده است که استااده از مودمات امکترون  حیمطامعه مرد تصر

هوا،   کتابخانوه   ،یاطالعوات  یموررد کاالهوا   اسوت. در  شیرو به افوزا  ،یابیاستااده از اصرل بازار لیدم  کشررش به

 هوای  درگواه  و پیرسوته  جسوتجری  مودمات  دهنودگان  ارائه اطالعاتی، های پایگاه ترمیدکنندگان ها، فروشیکتا 

 ظور بوه ن  ن،ی(. با وجرد ا2211رومی، ) کنند می عمل ترمیدکننده و کننده مصرف بین واسطه عنران به اطالعاتی

مراکوز   گرنوه نایو  در رسوانی  یند اطال آاقرده فرحلقه م ،رسانی فقدان ترجه به بازاریابی در مراکز اطال  رسد یم

مربورط   یشغل  یفهرست وظا انیارتباط م مرد( در پژوهش 2214)1 «ندلکل مک»(. 2225، 1هندرسرناست )

کتابوداران را   یکار  یوظا یکرد. و یرا بررس یو دانشگاه یعمرم یها کتابداران کتابخانه  یو وظا یابیبه بازار

  ی% وظوا 91نشان داد  جینتا مررد تحلیل قرار داد. کایکتابداران انجمن کتابداران آمر  یبر اساس فهرست وظا
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کسوب تجربوه و   فهرست شوامل   نیا% 11که تنها  یاست؛ در حام یابیمرجرد در فهرست مربرط به بازار یشغل

 برد. یابیبازار هنیآمرزش در زم

بورای   یاطالعوات  یبا نیازها و انتظارهوای کواربران، راحتوی اسوتااده از کاالهوا      یاطالعات یمطابقت کاالها

همگوی  ارتباط بوا کواربران و دسترسوی بوه بوازمررد،       یها و شیره یاطالعات یکاربران، هزینه استااده از کاالها

تثسویس   سود ر یبه نظور مو   ،بیترت نیباید مررد ترجه قرار گیرند. به ادر بازاریابی هستند که  یمرضرعات مهم

اسوت توا بوه     ضروریرسانی  در مراکز اطال « یو ارتباطات عمرم یابیواحد بازار»ای تحت عنران  بخش جداگانه

 یبوا راهبردهوا   یابیو برناموه بازار  کیو یند پیچیوده نظوارت داشوته و بوا     آاین فر برای و تمام وقت  صررت حرفه

 ،انصاریی، رحمانی و نامعابدی نی؛ ز2214، 1آنافر؛ 1915 ،زادهیطرف سازد )علرمشخص نقاط ضع  را کش  و ب

از پژوهشوگران در   یاریاست کوه بسو   ای مشخص، به اندازه یبا راهبردها یابیوجرد برنامه بازار تی(. اهم1931

بوه   مورد ( در پوژوهش  2215) 2«نسرنیراب»نمرنه،  برای. اند مرضر  را مررد ترجه قرار داده نیمطامعات مرد ا

هوا   کوه کتابخانوه   کورد  انیب ینان پردامت. وانرجر یها برا در برنامه کتابخانه یابیبازار یراهبردها ریتثث یبررس

هوا و   برناموه  ینرجرانوان بورا   یدر رنوج سون   یشوتر یب انیکتابخانه، حام یابیبازار یبا بهبرد راهبردها ترانند یم

موودمات  یبوورا یابیووبازار یاز راهبردهووا یمطامعووه بووا ارائووه فهرسووت نیوودر ا یموودمات موورد جووذ  کننوود. و

 ارائه کرد.  نرجرانان یبرا یقر یابیبرنامه بازار کی یعمرم یها کتابخانه

 بور  رگوذار یثثت عرامول  بنودی  جموع   ها اشاره شد، بخش به آن نیکه در ا یبا ترجه به مطامب ،بیترت نیا به

 ارائه شده است. 1در جدول  یاطالعات یکاالها گذاری متیق

 یاطالعات یکاالها گذاری متیبر ق رگذاریتأث عوامل نهیها در زم پژوهش جینتا یبند . جمع6جدول 

 نویسندگان عوامل  استخراج شده

 محتوای کاالهای اطالعاتي
استین و مارکوویچ،  (؛ )گرین1998(؛ )رینا، 1998)شاپیرو، کارل، و واریین،  (؛2229)لینده، 

2212) 

 (2211(؛ )شاوولو و جونگفالک، 2221استانسیو، )بانسیو، اودگارد و  سودمندی کاالهای اطالعاتي

 (2218 لي و الی،  (؛ )برین2228(؛ )داس و کارن، 1887پور،  )اشرفي ریزی و کاظم های توزیع و عرضه مناسب کانال

 (2218دوآرته، سیلوا، فریرا، ) (؛1885)علیزاده،  سهولت خرید

 (2214، 8مور ریز، ژانگ و وایت ؛ )لونا(2218فریرا، دوآرته، سیلوا، )(؛ 1885)علیزاده،  سهولت دسترسي

بندی مناسب انتشار کاالهای  زمان

 اطالعاتي

روحاني و  پناه، فامیل حسین)(؛ 2229(؛ )لینده، 1999دیرآی،  )وارد، فانگ، نیکلسون

 (2222علیپورحافظي، 
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 نویسندگان عوامل  استخراج شده

 (1887(؛ )حیدری، 1891)آزادی احمدآبادی و آزادی احمدآبادی،  گذاری رقبا های قیمت آگاهي از روش

 ها هزینه

روچه و روسي، )؛ (1897، انصاریو  ي، رحمانينیالعابد نیز ي)حاج  (؛1887)حیدری، 

استین و  (؛ )گرین1999دیرآی،  ؛ )وارد، فانگ، نیکلسون(2228حِس، حانج و نیسن، )؛ (2212

، 1اپا و مهرچال(؛ )2221(؛ )بانسیو، اودگارد و استانسیو، 2222(؛ )پي، 2212 ، مارکویچ

زاده،  شکرچي  آبادی، ؛ )نجف(2222روحاني و علیپورحافظي،  پناه، فامیل حسین) ؛(2218

 (2217  (؛ )جتا، برنته و کینگ،2219الهي، خاني و رستگاری،  نبي

 بازاریابي

) علیزاده،   (؛1895(؛ ) سیفي و کاظمي، 1891آزادی احمدآبادی و آزادی احمدآبادی، (

 ،بوال گینبام(؛ )2222)جستین،   (؛2216(؛ )رولي، 1895العابدیني و دیگران، (؛ )زین1885

(؛ )رابینسون، 2214)آنفو،   (؛2222)پي،  (،2214، ندلکل مک(؛ )2225؛ )هندرسون، (2218

2215) 

 مدل مفهومی پژوهش 

هسوتند کوه مراکوز     یآن دسوته از عورامل   ی،اطالعوات  یگوذاری کاالهوا   عرامل مؤثر بور قیموت   ،پژوهش نیدر ا

ها را موررد   آن دیمشابه رقبا، با یبا کاالها سهیکاالها، در مقا نیو مناسب ا قیدق یگذار متیق یرسانی برا اطال 

عبارتنود از: سوهرمت    یاطالعات یگذاری کاالها عرامل مؤثر بر قیمت ،نهیشیمرور پ هیقرار دهند. بر پا ادیترجه ز

 ،یسوردمند  ،یاطالعوات  یکاالهوا  یمحتورا  ،یاطالعوات  یکاالهوا  دیسهرمت مر ،یاطالعات یبه کاالها یدسترس

از  یآگواه  ،یاطالعات یانتشار کاالها یمناسب برا یبند زمان هبرنام ،یاطالعات یمناسب عرضه کاالها های کانال

شورح  بودین  از عرامول   کیو هور   یاتیعمل  ی. تعرها نهیو هز یابیگذاری رقبا، وجرد واحد بازار قیمت های روش

  است:

 صواحات   یریسرعت و سهرمت بارگ یبه معنا یپژوهش سهرمت دسترس نیدر ا :یدسترس سهولت

 تلان همراه است.  قیاز طرو هم  انهیرا قیهم از طر ،یبرنامه کاربرد ای گاهوب

 و  ییشناسوا  یپژوهش، سرعت و سهرمت جستجر برا نیدر ا دیمنظرر از سهرمت مر :دیخر سهولت

 انیمشوتر  یبورا  یو مکان یزمان تیبدون محدود دیامکان ساارش مر زیو ن یاطالعات یانتخا  کاالها

 است. 

 اعتبار و  ،یروزآمد ت،یصحت، جامع ،یقانرن یمناسب، مجرزها شینما :یاطالعات یکاالها یمحتوا

پوژوهش در رابطوه    نیکه در ا است یگذار متیاطالعات در ق یثر بر محتراؤاعتماد از عرامل م تیقابل

 .  باشد یبا محترا مدنظر م
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 ان،یمشوتر  ژهیو یازهایبه ن ییپاسخگر رینظ یعرامل ،یمنظرر از سردمند قیتحق نیدر ا :یسودمند  

 است.  یرگی میبا مسئله و تصم یکیو سهرمت و نزد یسادگ

 کوه   ای بوه گرنوه   ،کانال عرضه به محل عرضه قابل دسترس و قابل اعتمواد اشواره دارد   عرضه: کانال

 کنند. دایپ یدسترس یاطالعات یبترانند به کاالها ادیز یدگیچیکاربران بدون پ

 شنامت بوازار مناسوب    ،گذاری انجام امرر قیمت یبرا یابیبه وجرد واحد بازار :یابیواحد بازار وجود

 .  دارد اشاره ها آن عیو نحره ترز یاطالعات یکاالها یبرا

 رقبوا و بودون در    لیو و تحل هیبدون تجز یگذار متیانجام ق :گذاری رقبا قیمت های از روش آگاهی

 بوه  انود،  مرد استااده کرده یاطالعات یکاالها یگذار متیق یبرا یرقبا از چه روش که نینظر گرفتن ا

 مناسب است.  گذاری قیمت عرامل از ها روش نیاز ا یآگاه نیبنابرا ،ردگی یصررت نم درستی 

 یگوذاری کاالهوا   قیموت  نوه یاز عرامل مهم در زم یکیزمان انتشار  انتشار: یبرا یبند زمان برنامه 

 یبورا  ژهیو و یزیو ر و برناموه  یاطالعوات  یترجه به زمان مناسب انتشار کاالهوا  نیبنابرا .است یاطالعات

 است.  قیگذاری دق قیمت کیها، از جمله عرامل  انتشار آن

 عیو ترز د،یترم ،یطراح یابی نهیهز یبرا حیو صح قیروش دق یطراح :قیدق یابی نهیروش هز وجود 

 سوه یرا در مقا متیق نتری مناسبکه بتران  ای گرنه  به ،یاطالعات یکاالها متیق نییدر تع یبانیو پشت

 یکاالهوا  یگوذار  موت یعرامول ق  نتری از پرچامش . این عاملکرد نییتع یاطالعات یکاالها یبا رقبا برا

 است.   یاطالعات

 .دهد ینشان م یمدل پژوهش را به مرب 1 شکل

 

 . مدل مفهومی پژوهش 6شکل 

H5 (+) 

H3 (+) 

H1 (+) 

H4 (+) 

H6 (+) 
 وجود واحد بازاریابي

-های قیمتآگاهي از روش

 گذاری رقبا

مناسب بندی زمانبرنامه 
 برای انتشار

 یابي دقیقروش هزینه

 

H7 (+) 

 سهولت دسترسي

 

 سهولت خرید

 

محتوای کاالهای 
 اطالعاتي

 

 سودمندی

 

 ههای مناسب عرضکانال
 کاالهای اطالعاتي

 

گذاری کاالهای اطالعاتيقیمت  

H2 (+) 

H8 (+) 

H9 (+) 
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 های پژوهش به صررت زیر است: ، فرضیه1 پایه شکل بر

H1دارد.گذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت  : سهرمت دسترسی بر قیمت 

H2کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد.گذاری  : سهرالت مرید بر قیمت 

H3ها تثثیر مثبت دارد. گذاری آن : محترای کاالهای اطالعاتی بر قیمت 

H4ها تثثیر مثبت دارد. گذاری آن : سردمندی کاالهای اطالعاتی بر قیمت 

H5تثثیر مثبت دارد. گذاری کاالهای اطالعاتی های عرضه مناسب بر قیمت : کانال 

H6تثثیر مثبت دارد.گذاری کاالهای اطالعاتی  : وجرد واحد بازاریابی بر قیمت 

H7گذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد. گذاری رقبا بر قیمت های قیمت : آگاهی از روش 

H8مثبت دارد. ها تثثیر گذاری آن بندی مناسب برای انتشار کاالهای اطالعاتی بر قیمت : برنامه زمان 

H9ها تثثیر مثبت دارد. گذاری آن کاالهای اطالعاتی بر قیمت دقیق یابی هزینه روش : وجرد 

 شناسی پژوهش روش

 یگوذاری کاالهوا   عرامل مؤثر بور قیموت   بندی و رتبه ییشناسا آن و هدف ی استپژوهش حاضر از نر  کاربرد

 یداملو  هوای  گواه یو بوا جسوتجر در پا   ای کتابخانه همطامع قیپژوهش، از طر نیاست. در گام نخست  ا یاطالعات

 نسی، سوا )ا مرامود  یموارج  هوای  گواه یپا زیو و گونج( و ن  یجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم ران،ی)نررمگز، مگ

 ایون منوابع،   یبررس قیاز طر یی شد. سپسمرتبط شناسا یو مارج یدامل یها ، پژوهش (1پرسرو اسک رکتیدا

پژوهش  یمدل ماهرم ،پژوهش های هیفرضمبتنی بر استخراج و  یاطالعات یگذاری کاالها عرامل مؤثر بر قیمت

 ،یاطالعوات  یگوذاری کاالهوا   شوده بور قیموت    ییآزمورن فورا اثور عرامول شناسوا      رر. سپس به منظشدارائه 

گوذاری   و عرامول موؤثر بور قیموت     شونامتی  عوت یجم یها یژگیبخش ودو  یمحقق سامته، حاو یا پرسشنامه

و  هند د یم لیتشک یاطالعات یگذاری کاالها پرسشنامه را عرامل قیمت نیبخش دوم ا یها . پرسششد یطراح

میوزان  عرامل بر حسب  نیاز ا کی شرد که به هر می درمراست دهندگان پاسخ از که اند شده یطراح ای رنهبه گ

 یلو یم ری= توثث 5انودگ توا    یلو یم ری= تثث1) کرتیم یا درجه پنج  یط یرو ،گذاری بر قیمت شان یاررگذیتثث

 د.  نده ازی( امتادیز

پرسشونامه، پونج    هیو قرار گرفت. پس از ته یآن مررد بررس ییمحترا ییپرسشنامه، روا ییسنجش روا یبرا

شود توا نظورات     هها مراسوت  رسانی قرار گرفت و از آن از متخصصان حرزه اطال  ینسخه از آن در امتیار تعداد

پرسشنامه مناسب برد و موررد   های هیافراد گر نیا دگاهیمرد را در ارتباط با پرسشنامه بیان کنند. از د یاصالح

 بیضر نیاستااده شد. چنانچه اندازه ا« کرونباخ یآماا» بیاز ضر ییایپا یریگ اندازه یها واقع شد. برا آن دییتث

 
1. Emerald, Science Direct, Scopus 
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پوژوهش   نیکرونباخ محاسبه شده در ا یآماا بیالزم برمررد است. ضر ییایباشد، پرسشنامه از پا 1/2باالتر از 

 پرسشنامه است.  ییایپا شانگرمحاسبه شده است که ن 19/2

که آگاه به مرضر  هسوتند،   رسانی پژوهش را مبرگان، متخصصان و کارکنان مراکز اطال  نیا یآمار جامعه

گردیود و   نیوی تع  ناور(  222با استااده از فرمرل کرکران حجم نمرنه )معادل  پژوهش نی. در ادهند یم لیتشک

بوا   یریو گ ابتودا نمرنوه   ،روش نیو با اسوتااده از ا  .شد انجام یبرفگلرمه  روشهدفمند و به  رهیبه ش یریگ نمرنه

 نیو ا یبورا  کننود  یرا که فکور مو   یها مراسته شد تا کسان از افراد شرو  شد، سپس از آن ای هیداشتن تعداد اوم

گوذاری و مراکوز    . بوا ترجوه بوه تمرکوز پوژوهش بور دو ماهورم قیموت        کننود  یمناسب هسوتند، معرفو   قیتحق

هوا یوا مراکوز     رسانی، از شرایط احراز صالحیت افراد برای ورود بوه نمرنوه، فعامیوت در یکوی از کتابخانوه      اطال 

ط با )علم، مدیریت و فناوری( اطالعوات  های مرتب رسانی کشرر و داشتن سرابق کاری یا تحصیلی در حرزه اطال 

 یو بورا  هیو ته نیآنال و یکیزیف رهیها به دو ش پرسشنامهو یا مدیریت بازرگانی و مامی تعیین شد. بر این اساس 

شوهر تهوران،    یهوا  دانشوگاه  یهوا  شوده از کتابخانوه   لیو پرسشونامه تکم  222ارسال شد. در مجمر   نار 291

 شد. افتیدر یعلرم و فناور یرسان اطال  یا ( و مرکز منطقهرانداگی)ا رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علرم و فناور

توک   یپوژوهش، از آمورزن تو    یهوا  نرمال بردن داده یبررس یبرا «رنرفیاسم-کلمرگروف»از آزمرن  سپس

عرامول موؤثر در    یبنود  رتبوه  بورای  دمنیو فر یا پوژوهش و از آزمورن رتبوه    یهوا  هیآزمرن فرضو  یبرا یا نمرنه

 استااده شد. 1«اس.پی.اس.اس»افزار  به کمک نرم یرسان در مراکز اطال  یاطالعات یکاالها گذاری متیق

 ها یافته

 رشوته  سون،  جنسویت  معیارهوای  اسواس  بور  دهنودگان  پاسوخ  شنامتی جمعیت ترزیع ترصیای، آمار بخش در

 دهنگوان  پاسوخ  بیشوتر  کثورت . است مشاهده قابل 2 جدول در شغلی و محل مدمت رده کار، سابقه تحصیلی،

کارشوناس و نیوز    شوغلی  رده سال، 22 از بیش کاری سابقه انسانی، علرم رشته سال، 52تا  41 سنی رده مرد،

 . است نتایج این در ترجه قابل نکات های شهر تهران از های دانشگاه محل مدمت در کتابخانه

 دهندگانپاسخ توصیفی آمار. 2جدول

 درصد فراوانی هارده نام شاخص

 جنسیت

 %8/88 184 مرد

 %19 19 سال 42تا  81

 %1/51 118 سال 52تا  41

 %8/82 68 سال 52باالی 

 
1. SPSS 
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 درصد فراوانی هارده نام شاخص

 رشته تحصیلي

 %54/9 21 علوم ریاضي

 %45/25 56 علوم پایه

 %65/88 85 علوم انساني

 %86/26 58 هنر

 سابقه کار

 %2/14 28 سال 5زیر 

 %8/25 41 سال 12تا  6بین 

 %8/19 82 سال 15تا 11بین 

 %6/18 22 سال 22تا  16بین 

 %2/27 44 سال 22باالتر از 

 رده شغلي
 %81/56 125 کارشناس

 %19/48 95 سرپرست

 محل خدمت

 %27/77 172 های تهران های دانشگاه کتابخانه

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

 ایران)ایرانداک(
84 45/15% 

 %28/7 16 رساني علوم و فناوری اطالعای  مرکز منطقه
 

 بودین . آید دسته ب ها داده ترزیع است نیاز تحلیل، نخست روش تعیین منظرر در بخش آمار استنباطی، به

اسومیرن ، اگور   -با ترجه به جودول آزمورن کرممورگروف   . شد استااده اسمیرنرف-کرممرگروف آزمرن از منظرر

نتوایج   9 ها نرمال اسوت. جودول   باشد ترزیع داده 25/2از مقدار مطای تر  داری برای متغیرها بزرگ سطح معنی

 دهد. اسمیرنرف را نشان می-آزمرن کرممرگروف

 . نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش1 جدول

 K-Sی آزمون آماره حجم نمونه متغیر
سطح 

 داری یمعن

 257/2 798/1 222 سهولت دسترسي

 268/2 222/2 222 سهولت خرید

 299/2 718/1 222 محتوای کاالهای اطالعاتي

 267/2 527/2 222 سودمندی کاالهای اطالعاتي

 299/2 741/1 222 کانال عرضه مناسب

 297/2 612/1 222 واحد بازاریابي

گذاری  های قیمت آگاهي از روش

 رقبا

222 
642/1 278/2 
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 K-Sی آزمون آماره حجم نمونه متغیر
سطح 

 داری یمعن

 255/2 812/1 222 بندی انتشار برنامه زمان

 299/2 928/1 222 دقیق یابي هزینه روش

اسومیرنرف بورای   -داری آزمرن کلمورگروف  یمشخص است، سطح معن 9 های جدول طرر که از داده همان

است. در نتیجه تمامی متغیرهوای موررد بررسوی در پوژوهش      25/2تمامی متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار 

 ها استااده کرد.  های پارامتریک برای سایر تحلیل تران از آزمرن حاضر دارای ترزیع نرمال هستند. بنابراین می

کوه   استااده شده است. با ترجوه بوه ایون    1 ای هش از آزمرن تی تک نمرنههای پژو به منظرر آزمرن فرضیه

تایی استااده شده است، بنابراین میوانگین   های مربرط به عرامل مؤثر از طی  میکرت پنج برای هر کدام از گریه

 ای به شرح زیر است: های آماری در آزمرن تی تک نمرنه به عنران معیار اصلی استااده شد. فرضیه 9

H2: μ ≤ 9 

H1: μ < 9 

 دهد. های پژوهش را نشان می نتایج آزمرن فرضیه 4جدول 

 های پژوهش ای برای فرضیهتک نمونه .  نتایج  آزمون تی4جدول 

انحراف معیار  میانگین متغیر )فرضیه(
 استاندارد

t df Siآماره  g  اختالف
 میانگین

رد/تأیید  %(99فاصله اطمینان )
 بیشترین کمترین فرضیه

 یدسترس سهرمت
(1H) 293/9 119/2 211/5 213 222/2 293/2 121/9 951/9 دییتث 

 دیمر سهرمت
(2H) 221/9 115/2 113/4 213 222/2 221/2 211/9 921/9 دییتث 

ی کاالها یمحترا
 دییتث 145/9 145/2 492/13 213 222/2 145/2 192/9 351/9 (9H) یاطالعات

 دییتث 921/9 151/2 934/1 213 222/2 921/2 219/9 449/9 (4H) یسردمند

عرضه  کانال
 دییتث 324/9 134/2 141/13 213 222/2 324/2 122/9 241/4 (5H) مناسب

واحد  وجرد
 دییتث 132/9 151/2 554/15 213 222/2 132/2 515/9 125/9 (1H) یابیبازار

 از یآگاه
 یها روش
رقبا  یگذار متیق
(1H) 

 دییتث 395/9 113/9 112/2 222/2 213 192/11 129/2 112/9

 دییتث 511/9 993/9 459/2 222/2 213 921/12 151/2 459/9 یبند نزما برنامه

 
1. One-sample t-test 
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انحراف معیار  میانگین متغیر )فرضیه(
 استاندارد

t df Siآماره  g  اختالف
 میانگین

رد/تأیید  %(99فاصله اطمینان )
 بیشترین کمترین فرضیه

 (1H)انتشار  یبرا

 یابی نهیهز روش
 دییتث 129/4 111/2 111/21 213 222/2 129/1 311/9 254/4 (3H) قیدق

 

 هوا  هیفرضو  هیو کل یدار یسوطح معنو   دهد، ینشان م  4  جدولدر  یدار یاطالعات سترن معن طرر کههمان

 نیشده است. ا دییدرصد تث 33 نانیپژوهش در سطح اطم نیا یها هیفرض یتمام نیاست. بنابرا 21/2کمتر از 

واحود   دعرضه مناسوب، وجور   های کانال ،یمحترا، سردمند د،یسهرمت مر ،یبدان معناست که سهرمت دسترس

 یکاالها قیدق یابی نهیرقبا و روش هز گذاری متیق های از روش یانتشار، آگاه یبرا یبند برنامه زمان ،یابیبازار

 دارند. یاطالعات یکاالها یذارگ متیمثبت بر ق ریتثث یهمگ یاطالعات

با  رسانی در مراکز اطال  یاطالعات یکاالها یگذار متیپژوهش، عرامل مؤثر بر ق یها هیاز آزمرن فرض پس

 ارائه شده است. 5 در جدول جیشدند. نتا یبند تیاومر دمن،یفر یا استااده از آزمرن رتبه

 گذاری کاالهای اطالعاتی بندی عوامل مؤثر بر قیمت برای اولویتای فریدمن  آزمون رتبه. نتایج 5جدول 

 تیاولو رتبه نیانگیم ریمتغ

 8 425/4 يدسترس سهولت

 9 229/4 دیسهولت خر

 2 287/6 ياطالعاتی کاالهای محتوا

 7 468/4 یسودمند

 8 121/6 مناسبکانال عرضه 

 5 419/5 وجود واحد بازاریابي

 4 488/5 رقبا ریگذا متیق های از روش يآگاه

 6 781/4 انتشار یبرا یبند برنامه زمان

 1 582/6 دقیق یابي هزینه روش

χ2₌ 712/82 , Si g.₌ 222/2 , N₌222, df ₌8 
 

 

شوده  ( 222/2ن )آزمور  یدار یسطح معنو  نیمحاسبه و همچن 112/92برابر  2χ مقدار که نیبه ابا ترجه 

از  یرسوان  در مراکوز اطوال    یاطالعوات  یکاالها یگذار متیعرامل مؤثر بر ق نیگرفت که ب جهینت تران یاست، م

از عرامول   کیو هر  یبرادست آمده ه رتبه ب نیانگیبر اساس م نیها تااوت وجرد دارد. همچن رتبه نیانگینظر م

، مناسوب کانوال عرضوه    -9 ،یاطالعات یکاال یمحترا -2 ق،یدق یابی نهیروش هز -1گات  تران ی، م5در جدول
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 -1انتشوار،   یبورا  یبنود  برناموه زموان   -1 ،یابیو وجرد واحد بازار -5رقبا،  یگذار متیق یها از روش یآگاه -4

اول توا نهوم عرامول موؤثر بور       یهوا  در رتبوه  بیو ترت بوه  دیسهرمت مر -3و  یدسترسسهرمت  -1 ،یسردمند

 قرار دارند. یرسان در مراکز اطال  یاطالعات یکاالها یگذار متیق

 

  یرگی جهیبحث و نت

از  ای هیو فهرسوت اوم  ،نوه یزم نیو مرجورد در ا  یو موارج  یمطامعات دامل قیدق یبررس هیپژوهش، بر پا نیا در

هوا مودل پوژوهش     و بور اسواس آن   هیو ته رسانی در مراکز اطال  یاطالعات یگذاری کاالها ثر بر قیمتؤعرامل م

 ها ارائه شده است.  آن رامرنیو بح  پ ها هیفرض نیاز ا کیهر  مرنآز جیشد. در ادامه نتا یمعرف

. دهود  یرا نشان مو  یاطالعات یگذاری کاالها بر قیمت یمثبت سهرمت دسترس رینخست، تثث هیفرض آزمرن

 شوتر یب ،یاطالعات کاالهای کننده عرضه تیصاحات سا یریبدان معناست که هر چه سرعت و سهرمت بارگ نیا

 نیو باشود، در ا  ایو هموراه مه  لانت قیو هم از طر انهیرا قیهم از طر یاطالعات یبه کاالها یامکان دسترس زیو ن

 نیوی هوا در تع  آن جوه یو در نت کنود  یمو  جادینسبت به رقبا ا مزیتی رسانی مراکز اطال  یمرضر  برا نیصررت ا

( 2214) مورر  وایوت و  ، ژانگزیر مرنا همنرا با این نتیجه، مراهند داشت. یعمل بهتر یمرد آزاد یکاالها متیق

 تراند یمربرط به آن، م های و داده یاطالعات یکاالها به یعمرم یدسترس شیافزا کنند یم انیدر مطامعه مرد ب

 د.کننده کمک کن به انتخا  مصرف

آزمرن فورا   جیشد. نتا یبررس یاطالعات یگذاری کاالها بر قیمت دیدوم اثر مثبت سهرمت مر هیفرض در

 یاست کوه هور چقودر سورعت و سوهرمت جسوتجر بورا        نیا انگریب نتیجه نیدالمت دارد. ا هیفرض نیا دییبر تث

 یبورا  یو مکوان  یت زمانیبدون محدود دیامکان ساارش مر زیو ن شتریب یاطالعات یو انتخا  کاالها ییشناسا

 یکاالهوا  موت یق نیوی تع نوه یدر زم یشتریعمل ب ینسبت به رقبا آزاد رسانی مراکز اطال باشد،  ایمه انیمشتر

 دارند.   یاطالعات

مراکوز  ترسوط   تسوای  مناسوب و   یطراحو  رسود  ینخست و دوم، به نظور مو   یها هیفرض جیترجه به نتا با

بوه   دیو با یطراحو  نیو . ادکنو فوراهم   انیمشوتر  یرا برا دیو سهرمت مر یسهرمت دسترس تراند یمرسانی  اطال 

در رابطوه   ازیو اطالعات مررد ن ،افتهیرا  دمررد نظر مر یکاال یبترانند به راحت انیمشتر یباشد که تمام ای گرنه

 ،گور ید ی. از سرکنند لیمرد را تکم دیمر ندیمبلغ کاال را پردامته و فرا لیدر صررت تما، با آن را کسب کرده

هوا   در آن یو بازکردن حسا  کواربر  تسای در نام ، ثبتیباشد که سرعت بارگذار ای به گرنه دیبا گاهوب یطراح

باع  از دسوت   که نیضمن ا ،مرارد نیبه ا رسانی مراکز اطال انجام شرد. عدم ترجه  انیترترسط مش یراحته ب
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 ردگیو  یمو  رسوانی  مراکوز اطوال   را از  یاطالعوات  یگذاری مناسب کاالهوا  فرصت قیمت شرد، یم انیدادن مشتر

 (. 2211دوآرته، سیلرا، فریرا، و  1915 زاده،ی)عل

 زیو ن هیفرضو  نیو شود. ا  یها بررس گذاری آن بر قیمت یاطالعات یکاالها یسرم، اثر مثبت محترا هیفرض در

 ت،یو صحت، جامع ،یقانرن یمناسب، مجرزها شیروز، نما اسب و به من یاست که محترا نیا انگریب که شد دییتث

در  یاطالعوات  یکاالها متیق نییعت نهیدر زم یفرصت بهتر یاطالعات یاعتماد کاالها تیاعتبار، قابل ،یروزآمد

 ،یوین شواپیرو، کوارل و وار  (، 2223) نوده یمطامعات م جیبا نتا هیفرض نی. ادهد یقرار م رسانی مراکز اطال  اریامت

دارد.  یهوا همخوران   گوذاری آن  بر قیمت یاطالعات یکاالها یمحترا یرگذاری( درباره تثث1331) نای( و را1331)

بوا انتظوارات    یاطالعوات  یکاال تیای( مطابقت سطح ک 2212) چیو مارکرو ناستی نیبه اعتقاد گر ،نیافزون بر ا

( در مطامعوه  2214) مورر  وایتو  ، ژانگزیر مرنا گر،ید سری از. است مؤثر ها گذاری آن به شدت بر قیمت یمشتر

مصرف  یمرانع اصل زا یکیبه عنران  یاطالعات یاعتماد کاالها تیو فقدان قابل تیعدم شااف کنند یم انیمرد ب

 شنامته شده است. یاطالعات یکاالها یامالق

قورار   دییو گوذاری را موررد تث   بر قیمت یاطالعات یکاالها یچهارم، اثر مثبت سردمند هیآزمرن فرض جهینت

باشود و در   انیمشوتر  ژهیو یازهاین یپاسخگر یاطالعات یاست که هرچه قدر کاالها نیا انگریب نتیجه نیداد. ا

بورد نسوبت بوه رقبوا      مراهنود قوادر   رسانی مراکز اطال  د،یآ کار  به ها یرگی میحل مسئله مربرطه و تصم هنیزم

( دربواره  2211با مطامعه شرومر و جرنگاامک ) هیفرض نیا جیکنند. نتا نییالها تعکا نیا یبرا یبهتر های متیق

بانسویر،  بوه اعتقواد    گور، ید یدارد. از سور  یهمخوران  یاطالعات یگذاری کاالها بر قیمت یسردمند یرگذاریتثث

سبد  دبای مرد،کاالهای اطالعاتی  یسردمند شیبه منظرر افزا رسانی مراکز اطال (، 2221) اودگارد و استانسیر

 .  دکنن تیریمد کیاستراتژ ای محصرالت مرد را به گرنه

قورار   تثییود پونجم موررد    هیدر فرض یاطالعات یگذاری کاالها عرضه مناسب بر قیمت های مثبت کانال اثر

 هوای  کانوال  قیو را از طر ی اطالعواتی مورد  کاالهارسانی  مراکز اطال است که اگر  آن انگریب هیفرض نیگرفت. ا

تثمین  یهمراره برا انیقراردهند، مشتر انیمشتر اریدر امت یدگیچیقابل اعتماد و بدون پ ،قابل دسترس عرضه

قادر مراهند برد  رسانی مراکز اطال  جهیدر نت کنند. یناشران مراجعه م نیمرد به ا ازیمررد ن یاطالعات یکاالها

و  یزیو ر یاشرف تبا مطامعا هیفرض نیا جیکنند. نتا نیینسبت به رقبا تع تری مناسب های متیکاالها ق نیا یبرا

 دارد. یهمخران (2221) داس و کارن و( 1911)پرر  کاظم

 نیو ا جیمثبت دارد. نتا ریتثث یاطالعات یگذاری کاالها بر قیمت یابیوجرد واحد بازار  ششم، هیمنظر فرض از

 یبودون داشوتن واحودها    رسانی مراکز اطال  کند یم انیب نتیجه نیاست. ا هیفرض نیا دییاز تث یپژوهش، حاک

 یکاالها نیا یمتمرکز شرد، قادر نخراهند برد برا یاطالعات یکاالها عیکه بر شنامت بازار و نحره ترز یابیبازار
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و  یابیو بازار یوجرد واحدها تیاهم هیفرض نیکنند. ا نییمرد تع بانینسب به رق یمناسب های قیمت یاطالعات

داملوی و   مطامعوات  جیبوا نتوا   هیفرضو  نیو . اکنود  یشنامت را مشخص م یمشخص برا یهابرنامه و راهبرد زین

(، 2222(، جسوتین ) 2211(، روموی ) 1931)ی احمودآباد  یو آزاد یاحمودآباد  یآزادجملوه  مارجی زیادی از 

(، 1915)  زادهیو (، عل2214) لنود کل (، موک 2225(، هندرسورن ) 2219برال ) گی(، بام1935)ی و کاظم یایس

 .دارد یهمخران ،(2215) نسرنیرابو ( 1931) انصاریو  رحمانی ی،نیامعابد نیز ی(، حاج2214)آنافر 

 ریتوثث  یاطالعوات  یگذاری کاالها گذاری رقبا بر قیمت قیمت های از روش یآگاه کند یم انیهاتم ب هیفرض

 کوه  نیرقبا و در نظر گرفتن ا لیو تحل هیاست که تجز نیا انگریشده است و ب دییتث زین هیفرض نیمثبت دارد. ا

گذاری مناسب را به  فرصت قیمت اند، دهمرد استااده کر یاطالعات یکاالها یگذار متیق یبرا یرقبا از چه روش

( و 1931)ی احمودآباد  یو آزاد یاحمودآباد  یمطامعوات آزاد  جیبوا نتوا   هیفرض نی. ادهد یم رسانی مراکز اطال 

 دارد.  ی( همخران1911)ی دریح

فورا   یاطالعوات  یکاالها یگذار متیمثبت در ق یمناسب انتشار را عامل یبند هشتم، برنامه زمان هیفرض

مراکوز  ترجوه   کنود  یمو  انیو ب هیفرضو  نیو شود. ا  دییتث زین هیفرض نیپژوهش حاضر، ا جینتا هیکرده است. بر پا

 انیکه مشتر شرد یها، سبب م انتشار آن یبرا ژهیو یزیر کاالها و برنامه نیبه زمان مناسب انتشار ا رسانی اطال 

 ای گرنوه   بوه  یاطالعوات  یکاالهوا  تیو که ماه چرا. مراجعه نکنند بانیبه رق ازیمررد ن یبه کاالها یابیدست یبرا

انتشوار   یمناسوب بورا   یبنود  رو، برنامه زموان  نیبرمرردار است. از ا ای ژهیو تیها از اهم آن یاست که روزآمد

 جهیبا نت هیفرض نی. ادهد یم رسانی مراکز اطال کاالها را به  نیگذاری مناسب ا فرصت قیمت یاطالعات یکاالها

در  یاطالعوات  یانتشوار کاالهوا   یبنود  برناموه زموان   تی( درباره اهم1333) دیرآی وارد، فانگ، نیکلسرنمطامعه 

کوه بوه    1مردانتشوار  های ال( در مطامعه مرد کان2211) یو ال می نیدارد. بر یکاالها همخران نیگذاری ا قیمت

مامقوان گذاشوته اسوت،     رایرا در امت یاطالعات یکاالها میفرصت فروش مستق ،اطالعات یفناور هسعتر هواسط

سورق داده   یمردانتشوار  دیو جد نهیکه مامقان با شهرت باال احتماالم به سمت گز افتنددری ها کردند. آن یبررس

 هپایو  بور . است تر ناشران محتمل قیفروش از طر نهی، گزدباالتر باش یاطالعات یکاال تیایاما هرچه ک شرند، یم

در  2نیآنال یغ شااهیداشته و امبته تبل انیبر رفاه حال مشتر یشتریب ریثثت یمردانتشار نهگزی ها آن های افتهی

 مؤثر است.  اریکانال بس نیا نهیرقابت در زم

 هیفرضو  نیدارد. ا دیتثک یاطالعات یگذاری کاالها بر قیمت قیدق یابی نهیروش هز نهم بر اثر مثبت هیفرض

 نییدر تع یبانیو پشت عیترز د،یترم ،یطراح های نهیدر نظر گرفتن هز رهیاست که ش نیا انگریشد و ب دییتث زین

 
1. Self-publisher 

2. Online word of mouth 
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 یکاالهوا  دیو و ترم یاز طراحو  رسوانی  مراکوز اطوال   جمله هدف  از ی،به عرامل مختلا یاطالعات یکاالها متیق

 هوایی  یدگیو چیبوا پ  یاطالعات یگذاری کاالها در قیمت ها نهیرو نحره محاسبه هز نیاز ا .دارد یبستگ یاطالعات

 یدریو ح ،(1333) دیورآی  گرناگرنی از جمله وارد، فانوگ، نیکلسورن   مطامعات جهیبا نت هیفرض نیهمراه است. ا

 و حوس، حوانج و نیسون   ( 2212) ی(، روچوه و روسو  1931) انصاریو  ی، رحمانینیامعابد نیز ی(، حاج1911)

 یاطالعوات  یکاالهوا  کننود  یمو  انیو ( در مطامعوه مورد ب  2211) جتا، برنتوه و کینوگ  . همخرانی دارد (2221)

اسوت.   ارزانآن  دیو گران باشد، اما بازترم تراند یها م آن دیترم ترمید دارند، ی پایینی در زمینها هیحاش یها نهیهز

 یکپ هیداشته باشد، ته یادیز نهیممکن است هز لمیف ای یقیقطعه مرس کی دیکه ترم یبه عنران مثال، در حام

 ترانود  یمو 1« اسیو بوه مق  یبوازده » نینسوخه، ارزان اسوت. چنو    نیاومو  هیو پس از ته ید ی.و ی.د ای ید. یاز س

 .گذاری داشته باشد قیمت یبرا یریچشمگ یامدهایپ

 -2 ،قیو دق یابی نهیروش هز -1 بیشده، به ترت یینُه عامل شناسا نینشان داد که از ب جینتا ،نیبر ا عالوه

وجورد واحود    -5رقبوا،   یگوذار  متیق یها از روش یآگاه -4، مناسبکانال عرضه  -9،یاطالعات یکاال یمحترا

بوه   ،دیو سوهرمت مر  -3و  ،یسوهرمت دسترسو   -1 ،یسوردمند  -1انتشار،  یبرا یبند برنامه زمان -1 ،یابیبازار

قرار دارنود.   رسانی در مراکز اطال  یاطالعات یکاالها یگذار متیاول تا نهم عرامل مؤثر بر ق یها در رتبه بیترت

اسوت.   یاطالعوات  یگذاری کاالهوا  عامل مؤثر بر قیمت نیمهمتر نهیهز دهد، ینشان م بندی رتبه جهیچنانچه نت

کوه   افتنود دری مورد  مطامعه در ها قرار گرفته است. آن دثییت ( مررد2211) امرضر  در مطامعه چالپا و مهر نیا

 یبواالتر نسوبت بوه کواال     ییو محتورا  یایک های یژگیبا و یاطالعات یکاال کیانتظار داشت که  تران ینم مزومام

از  یاریسو ب رایو ز ؛داشوته باشود   یشوتر بی کننوده  مصورف  و شوده  داده حیترج تر نییپا تیایبا ک گرید یاطالعات

 هوا  هرشومند و تبلوت   یها یتلان همراه مانند گرش های دستگاه قطری از افزارها، نرم ژهیبه و ،یاطالعات یکاالها

مانند حافظه و قدرت پوردازش موذت    یبدون مصرف منابع یاطالعات یکاالها نیاز ا تران یو نم شرند می مصرف

د. کاهش دهن انیمشتر یرا برا یاطالعات یمصرف کاالها های نهیدر حد امکان هز دبای ها رو، شرکت  نیبرد. از ا

 .کند یآن آشکار م گذاری قیمتو  یاطالعات یرا در مررد مصرف کاال نهیمرضر  هز تیمرضر  مرد اهم نیا

گوذاری   شرد به منظورر قیموت   می شنهادیپ رسانی اطال مراکز  رانیبه مد ،پژوهش نیا های افتهیبر  یمبتن

کانوال عرضوه    -9 ،یاطالعوات  یکواال  یمحترا -2 ق،یدق یابی نهیروش هز -1کاالهای اطالعاتی مرد، به ترتیب 

انتشوار،   یبورا  یبند برنامه زمان -1 ،یابیوجرد واحد بازار -5رقبا،  یگذار متیق یها از روش یآگاه -4، مناسب

را مررد ترجه قرار دهند. بر این اساس راهکارهایی به  دیسهرمت مر -3و  ،یسهرمت دسترس -1 ،یسردمند -1

 :   شرد می شنهادیپ شرح زیر

 
1. Returns to scale 
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  کننود کاالهوا را مشوخص    نیو ا دیهدف مرد از ترم ی،اطالعات یکاالها ینخست طراح یها همان گاماز 

 ،یطراحو  یهوا  نوه یتوا هز  کنود  یکوه کموک مو    ییراهکارها هیکل نی( و همچنریم ای ند)قصد انتاا  دار

 یدگیو چیپ ها، تیفعام لیقب نی. اندبه حداقل برسد را مررد ترجه قرار ده اکااله نیو مصرف ا یبانیپشت

 .دهد یکاهش م یادیزرا تا حدود  یاطالعات یکاالها متیق نییدر تع نهیمحاسبات هز یو دشرار

 روزآمود   دیو با هوا کاال نیو اند. ا کرده یمرد معرف تیارائه کنند که در سا یرا به مشتر ییکاال قامیدق دیبا

 .دنبرمرردار باش یو از دقت و صحت کاف کردهالزم را امذ  ی، مجرزهابرده

 مون پرداموت ا  یها راه و فراهم کنند انیمشتر یرا برا دیامن جهت مرهای ارتباطی متنر  و  کانال دیبا 

تلان همراه، پردامت در  منزل( با ترجه به امکانوات عمورم    قیاز طر ،ی)نقد انیمشتر یرا برا متنرعی

 .دکنن جادیا انیمشتر

 بوه   غوات یتبل ،یابیبازار یها تیفعام یتمرکز رو یبرا یرسان در مراکز اطال  یابیوجرد واحد مستقل بازار

برناموه و   یدارا دیو با یابیو بازار یواحودها  نیاست. ا رگذاریتثث یاطالعات یکاالها یگذار قیمتشدت بر 

و  یمجواز  یدر فضوا  ای چندرسوانه بترانند با استااده از امکانات  ومالق و نرآور برده  وراهبرد مشخص 

 یاطالعوات  یرا دربواره کاالهوا   یجوذاب  یغوات یتبل ،هسوتند  نهیهز نیترکم یکه دارا یاجتماع یها شبکه

و  هیو رقبا و تجر یها متیق شیدر حال رصد و پا دائمام دیبا یابیواحد بازار نیا ،نیا انجام دهند. عالوه بر

 یکاالهوا  متیق نییتع هرا دربار یها باشد تا بتراند اطالعات ارزشمند آن یگذار متیق یها روش لیتحل

 سازمان قرار دهد. اریدر امت یاطالعات

 کوه ضومن    یا گرنه به ،مرد داشته باشند یاطالعات یانتشار کاالها یبرا قیدق یبند زمان هبرنام کی دیبا

را  ییو کاالهوا  کورده  یبند مرد زمان یدهایمر یبترانند برا انیمشتر ،روزآمد یاطالعات یکاالها هعرض

 .  کنند افتیدر زمان مقرر در ،تطابق دارد آنان یواقع یازهایکه با ن

 توا   کننود کسوب   یازسونج ین یهوا  انورا  روش  قیرا از طر انیمشتر یازهاین دربارهالزم  یاشراف و آگاه

و قابول کاربسوت در    انیمشوتر  ازیو متناسوب بوا ن   ،دکننو  یمو  دیو و ترم یکوه طراحو   یاطالعوات  یکاالها

 و حل مسائل باشد. ها یریگ میتصم

 مراکوز   ینترنتیا یها گاهیپا یانداز و راه یکه طراح شرد یم شنهادیپ دیو مر یدسترس به منظرر سهرمت

 یارتبواط  لیو وسوا  زاتیدر انرا  مختل  تجه دیبا ها پایگاه نیو کاربرپسند باشد. ا یا حرفه رسانی اطال 

 یممکن باشد. مرتررهوا  یدر آنها در هر زمان و مکان دیمر امکانباشند و  یقابل دسترس انیمشتر یبرا

د توا  نو بگذار یمشوتر  اریمشابه را در امت یکاالها سهیهرشمند برده و امکان مقا یدبا ها پایگاه یجستجر

 کند. یداریانتخا  و مر تیمق نیتر را با مناسب کاال نیبهتر دبتران یمشتر
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 سپاسگزاری

شهر تهران، پژوهشگاه  یها دانشگاه یها کتابخانهدانند از مسئرالن و کارشناسان  نریسندگان بر مرد الزم می

ی به جهت مساعدت در علرم و فناور یرسان اطال  یا ( و مرکز منطقهرانداگی)ا رانیاطالعات ا یعلرم و فناور

 کنند. ینظرات ارزشمند تشکر و قدردان انجام این پژوهش و همچنین از داوران گرامی به جهت

 منابع

  .يرسدان  هدا و مراکدز اطدالع    در کتابخانده  يخددمات و محصدوالت اطالعدات    يابی(. بازار1887) زهرا ر،پو کاظم ؛حسن ،یزری ياشرف

 . 41-52(، 87)74 کتاب، هفصلنام

 خددمات  و مندابع  گدذاری  قیمدت  هدای  (. بازاریابي اطالعات و بررسي نظدام 1891) آزادی احمدآبادی، اکرم ؛آزادی احمدآبادی، قاسم

 . 18-28 ،(8)1 ،اطالعاتي خدمات و ها نظام فصلنامه. اطالعاتي

و  اید دن يدانشدگاه  یها کتابخانه يابیبازار یها برنامه لی(. تحل1897) میمر ،یانصار ی؛مهد ،يرحمان ؛محسن ،ينیالعابد نیز يحاج

(، 1)21 ،يرسدان  و اطدالع  یفصدلنامه کتابددار   .رانید ا يدانشگاه یها خدمات کتابخانه يابیبرنامه بازار یشنهادیپ یارائه الگو

128-152 . 

 . 279-828(، 1)11 ،يرسان و اطالع یفصلنامه کتابدار ي.منابع و خدمات اطالعات یگذار  متی(. ق1887) غالم ،یدریح

 فصدلنامه . مندد  : مدرور نظدام  يعمدوم  یها در ارائه خدمات کتابخانه يابیبازار میاستفاده از مفاه (.1897) هیراض ،يکاظمي؛لیل ،يفیس

 .91-124(، 8)21 ،يرسان اطالعو  یکتابدار

(، 4)9 ،رسداني  و اطدالع  کتابدداری  فصلنامه ها. محصوالت و خدمات کتابخانه يابیکاربرد اصول بازار ي(. بررس1885) دیحم زاده،یعل

129-126. 
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