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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, KolmogorovSmirnov 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
هدف :به دلیل پیچیدگي مفهوم قیمتگذاری کاالهای اطالعاتي ،جمعآوری اطالعات کامل درباره عوامل مؤثر بر آن ضرورت دارد .در همین راستا ،پژوهش
حاضر به دنبال شناسایي این عوامل است.
روش :در گام نخست ،با مطالعه کتابخانهای و جستجو در پایگاههای علمي معتبر داخلي و خارجي ،پژوهشهای موجود در این زمینه بررسي و فهرستي از
عوامل مؤثر در قیمتگذاری کاالهای اطالعاتي شناسایي شده و بر پایه این فهرست ،مدل مفهومي و فرضیههای پژوهش توسعه یافت .به منظور گردآوری
دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها ،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .نمونه شامل  222نفر از مدیران و کارشناسان مراکز اطالعرساني ایران است که
به روش نمونهگیری گلوله برفي انتخاب شدهاند .افزون بر این ،آزمونهای «کلموگروف -اسمیرنوف» و تي تک نمونهای برای آزمون فرضیهها و آزمون
فریدمن برای رتبهبندی عوامل در نرمافزار «اس.پي.اس.اس» استفاده شده است.
یافتهها :بر پایه نتایج ،سهولت دسترسي ،سهولت خرید ،محتوا ،سودمندی ،کانال عرضه مناسب ،وجود واحد بازاریابي ،آگاهي از روشهای قیمتگذاری رقبا،
برنامه زمانبندی برای انتشار و نیز روش هزینهیابي دقیق از عوامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتي هستند .از میان این عوامل ،به ترتیب روش
هزینهیابي دقیق ،محتوا و کانال عرضه مناسب دارای باالترین رتبه هستند.
نتیجهگیری :این پژوهش ،ضمن ارائه فهرستي از عوامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتي ،نشان ميدهد روش هزینهیابي دقیق کاالهای اطالعاتي،
مهمترین عامل در قیمتگذاری است .زیرا محاسبه هزینه در قیمتگذاری کاالهای اطالعاتي پیچیدگيهای زیادی دارد .افزون بر این ،در این پژوهش بر پایه
یافتهها ،برخي از راهکارهای مدیریتي برای قیمتگذاری مؤثر کاالهای اطالعاتي پیشنهاد شده است.
کلیدواژهها :قیمتگذاری ،کاالهای اطالعاتي ،عوامل مؤثر ،مراکز اطالعرساني ایران.
نوع مقاله :پژوهشی
اطالعات مقاله
--------------------تاریخچه مقاله:
تاریخ دریافت1422/9/12 :
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مقدمه

اطالعات یکی از مهمترین منابع و ورودی برنامهریزیها و سیاستگذاریها در هر کشورری محسور مویشورد
(آزادی احمدآبادی و آزادی احمدآبادی )1931 ،و امروزه به عنران عامل مهمی در ترسعه اقتصادی ،اجتمواعی،
و فرهنگی مررد ترجه قرار میگیرد (رینا .)1331 ،1در دنیای تجوارت و اقتصواد کنورنی ،اطالعوات تبودیل بوه
کاالیی تجاری شده است که مررد اسوتااده مجودد قورار مویگیورد ،بوه اشوتراگ گذاشوته و مبادموه مویشورد
(پی .)2222،2کاالهای اطالعاتی ،کاالهای دیجیتامی هستند که از طریق شوبکههوای اطالعواتی مثول اینترنوت
منتقل میشرد .نمرنههایی از آنها عبارتند از :نرمافزارهای رایانوهای ،کتوا امکترونیکوی ،نشوریه امکترونیکوی،
پایگاههای اطالعاتی ،مرسیقی آنالین ،فیلم ،برنامههای تلریزیرنی ،و مرتررهوای جسوتجر (چورنز و مندمسورن،9
 .)2211در تعریای دیگر ،کاالهای اطالعاتی بوه ابزارهوا و مودمات (مثول نورمافزارهوا) ،محصورالت دیجیتوامی
محترامحرر (نظیر کتا های دیجتال) و مدمات آنالین تقسیمبندی شدهاند (هرآی و چاو.)2222 ،4
در اقتصاد دانشبنیان کوه اطالعوات دارای ارزش اقتصوادی اسوت ،انودازهگیوری درسوت ارزش کاالهوای
اطالعاتی ضروری است .در حامی که راههای ممکن زیادی برای ارزیابی و نشان دادن ارزش آنهوا وجورد دارد،
«قیمتگذاری» به عنران یک رویکرد عمرمی و قابل قبرل پذیرفته شده است .قیمتگوذاری در تعریاوی سواده
عبارت است از تعیین قیمت برای فروش یا مرید کاالی اطالعات (پوی .)2222 ،هموانطورر کوه تعریو هوای
کاالی اطالعاتی نشان میدهد ،کتا و نشریه و نظایر آن به شکل چواپی و غیور دیجیتوامی ،کواالی اطالعواتی
قلمداد نشدهاند .این بدان معنی نیست که کتا و نشریه چاپی کاالی اطالعاتی نیست ،بلکه حاکی از آن اسوت
که قیمتگذاریِ محملهای اطالعات چاپی از امگری قیمتگذاری کاالهای فیزیکی پیروی مویکنود .بنوابراین،
مقرمۀ قیمتگذاری یک کاال ،زمانی به مرضرعی متمایز تبدیل میشرد که آن کاال ویژگیهایی متموایز از سوایر
کاالها داشته باشد .برمی از ویژگیهای منحصربهفرد کاالهای اطالعاتی عبارتند از :عدم فرسوایش ،سوهرمت در
کپی کردن ،اثر شبکهای (افزایش مشتریان به دنبال افرایش مصرف) و امکوان تسوت کواالی اطالعواتی قبول از
مرید آن (وانگ.)2224 ،5
بر این اساس ،وقتی کاالی اطالعاتی با ویژگیهایی که در پیش آمد ،تعری میشورد ،ارزش پوردامتن بوه
قیمتگذاری آن به عنران کاالیی متمایز ،آشکار میشرد .به این ترتیب میتران بیان کرد ،قیمتگذاری کاالهوا
و مدمات اطالعاتی ،تابع شرایط ماص مرد برده و با قیمت گذاری دیگور کاالهوا و مودمات تاواوت هوایی دارد
1. Raina
2. Pei
3. Jones & Mendelson
4. Hui & Chau
5. Wang
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(کینگما .)1331 ،1افزون بر این ،اهوداف سوازمانی مراکوز اطوال رسوانی مختلو در زمینوه کاالهوا و مودمات
اطالعاتی متااوت است و این مرضر توثثیر زیوادی بور مودلهوای قیموتگوذاری آنهوا دارد .در هور صوررت،
متگذاری هرگز در مالء انجام نمیگیرد بلکه بیشوتر یوک فرآینود پریوا و چندبعودی اسوت .قیموتگوذاری
قی 
کاالهای اطالعاتی فعامیتی تکرارشرنده ،مداوم و پیرسته است (نج آبوادی ،شوکرچیزاده ،نبویامهوی ،موانی و
رستگاری2213 ،؛ شایپلی و جربر .)2221 ،2این تداوم ناشی از تغییرات محیطی مراکز اطال رسوانی و شورایط
استاادهکنندگان از کاالهای اطالعاتی است که بر مزوم و اهمیت جرح و تعودیل قیموت دالموت دارد (بانسوال و
تیلرر.)2215 ،9
در ادبیات حرزه اطال رسانی کشرر ایران ،یکی از جنبوههوای مغاورل مانوده ،مبحو اقتصواد اطالعوات و
ماهرم قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی است .با وجرد ضرورت کاالهای اطالعاتی در اقتصاد دانشبنیان کنورنی،
مطامعات کمی در کشرر در زمینه قیمتگذاری آنها انجام شده است .به نظور مویرسود مراکوز اطوال رسوانی
کشرر ،محصرالت و مدمات مرد را از منظر کاالی تجواری کمتور موررد ترجوه قورار مویدهنود (حسوینپنواه،
فامیل روحانی و علیپررحافظی .)2222 ،از دیگر سر ،پیچیدگی ماهرم قیمتگذاری ،به ویژه در موررد کاالهوای
اطالعاتی ،ضرورت جمع آوری اطالعات کامل درباره عرامل مؤثر بر آن را ترجیه مویکنود (مارچانود ،کتینگور و
رومینز .)2222 ،4بر همین اساس ،گام نخست برای دسوتیابی بوه مودلهوای مناسوب قیموتگوذاری کاالهوای
اطالعاتی ،شنامت عرامل مؤثر بر قیمتگذاری آنهاست .از این رو ،به طرر مشخص پژوهش حاضور بوه دنبوال
پیدا کردن پاسخ این پرسش است که مهمترین عرامل مؤثر بر قیمتگوذاری کاالهوای اطالعواتی کدامنود در
همین راستا ،بخش دوم مقامه به مبانی نظری ،بخش سرم به مدل ماهرمی و فرضیههای پژوهش ،بخش چهارم
به روش پژوهش ،بخش پنجم به یافتهها و بخش ششم به بح و نتیجهگیری میپردازد.

مبانی نظری پژوهش
پیشینه پژوهش

امروزه ،با وجرد رشد سریع اطالعات و گسترش حجم کاالهای اطالعاتی ،محترای کاالهای اطالعواتی و هودفی
که بر پایه آن این کاالها ترمید میشرد ،در فضای رقوابتی اهمیتوی دوچنودان یافتوه اسوت .محتورای کاالهوای
اطالعاتی را میتران از جنبههای مختل مانند کیایت ،روزآمدی ،کارکردها ،سرعت پوردازش ،وضورح تصواویر،

1. Kingma
2. Shipley & Jobber
3. Bansal & Taylor
4. Marchand, Kettinger & Rollins
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ترزیع ،پشتیبانی ،صحت ،جامعیت ،قابلیت اعتماد و دارا بردن مجرزهای قانرنی ،مررد ارزیابی و مقایسه قرار داد
(گریناستین و مارکرویچ2212 ،1؛ مینده2223 ،2؛ مدرایس2225 ،9؛ شاپیرو ،کارل ،و واریین.)1331 ،4
افزون بر این ،با ترجه به اهمیت یافتن اطالعات در تصمیمگیریها ،سوردمندی کاالهوای اطالعواتی بورای
تصمیمگیری نیز مرضر مهم دیگری است که باید در تعیین قیمت کاالهای اطالعاتی مررد ترجوه قورار گیورد
(شاوومر و جرنگاامک« .)2211 ،5آهیترف ،مرنرو ،و وند» )1311( 1مرضر سردمندی کاالهوای اطالعواتی را از
نظر تثثیر آنها بر تصمیمگیری به تاصیل بیان کرده اند .از نظر آنها ،کاالهای اطالعاتی دارای ارزشی جهانی و
مطلق نیستند و این ارزش بستگی دارد که چه کسی ،چه زموانی و در چوه مورقعیتی از آن اسوتااده مویکنود.
همچنین ،تداوم و استمرار جریان ترمید و ملق اطالعات از یک سر و رشود سوریع انباشوته شودن اطالعوات از
سری دیگر ،سبب دشراری استخراج اطالعات مررد نیاز و درمراست کاربران شده اسوت (علیوزاده .)1915 ،بوه
همین دمیل ،وجرد کانالهای ترزیع و عرضه مناسب برای برآورده کردن نیازهای ویژه کواربران ،ضوروری اسوت
(اشرفیریزی و کاظمپرر1911 ،؛ برینمی و الی .)2211 ،1این کانالهای ترزیع و عرضه بوه عنوران تسوهیلگور
عمل میکنند و کارکردهای گرناگرنی دارند .برای نمرنه ،مراکوز اطوال رسوانی و مستندسوازی امکوان تقریوت
بازیابی و ترزیع اطالعات را فراهم میکنند .همچنین ،مراکز تحلیل اطالعات از طریق تجزیه و تحلیول ،تاسویر،
تلایق ،ارزیابی و بستهبندی مجدد اطالعات ،سبب تقریت فرآیند ترزیع اطالعات و پاسخگریی سوریع و کارآمود
به نیازهای کاربران میشرند (داس و کارن)2221 ،1؛ بنابراین ،در یوک فضوای رقوابتی ،کیایوت کانوال ترزیوع
کاالهای اطالعاتی میتراند بر قیمت این کاالها تثثیرگذار باشد.
تغییراتی که بر اثر گذشت زمان در بازار اطال رسانی به وجرد آموده اسوت ،بایود در نحوره نگورش مراکوز
اطال رسانی نسبت به مدیریت کاالهای اطالعاتی نیز تغییراتی ایجاد کند .این تغییورات کوه بوا بهورهگیوری از
فناوری اطالعات و ارتباطات سرعت و شدت بیشتری یافته است ،نیازهای اطالعاتی کاربران ،شیرههوای بیوان و
جستجری این نیازها و انتظارهای آنها (از نظر سطح و سهرمت دسترسوی و نیوز سوهرمت مریود) را دگرگورن
سامته است (علیزاده)1915 ،؛ بنابراین ،سهرمت مرید و نیز دسترسی به اطالعات سازمان و اطالعات مشوابهی

1. Greenstein & Markovich
2. Linde
3. Medriess
4. Shapiro, Carl &Varian
5. Schwolow & Jungfalk
6. Ahituv, Munro & Wand
7. Brain Lee & Li
8. Das & Karn

کتابداری و اطالعرسانی ،6446 ،دوره  ،25شماره 6

656

که از طریق دیگر مراکز اطال رسانی ترمید میشرد ،از دیگر عرامل مهمی است که بور قیموتگوذاری کاالهوای
اطالعاتی تثثیرگذار است (دوآرته ،سیلرا ،فریرا.)2211 ،1
مراکز اطال رسانی باید عالوه بر دقت در ارائه کاالهای اطالعاتی ،به «به مرقع بردن» نیز اهمیوت بدهنود.
کاالهای اطالعاتی بایود بوه هنگوام نیواز و در زموان مناسوب در دسوترس کواربران قورار گیورد (حسوینپنواه،
فامیل روحوانی و علیپررحوافظی .)2222 ،قیموت کاالهوای اطالعواتی بایود دقیقوام متناسوب بوا زموان مناسوب
پاسخگریی به نیازهای اطالعاتی کاربران باشد و این مرضرعی است که اغلب اوقات ترسط مراکز اطوال رسوانی
نادیده گرفته میشرد (وارد ،فانگ ،نیکلسرندیرآی .)1333 ،2اهمیت این مرضوع بوه قودری اسوت کوه دربواره
برمی از کاالهای اطالعاتی نظیر فیلم و کتا  ،عامل زمان ،به روشی در تبعویض قیمتوی و عرضوه محصورل بوا
قیمتهای متااوت به مشتریان تبدیل شده است .در این روش ناشر کاالی اطالعاتی برای بهرهبرداری بهینوه از
پتانسیل مرجرد برای آن کاال ،آن را در فاصلههای زمانی متااوت و با قیمتهای متاواوت بوه مشوتریان عرضوه
میکند (مینده .)2223 ،از این رو به نظر میرسود وجورد برناموه مناسوب زموانبنودی بورای انتشوار کاالهوای
اطالعاتی بر قیمتگذاری آنها مؤثر است.
افزون بر این ،مراکز اطال رسانی باید در مررد این که مراکز مشابه برای مدمات مشابه چه مقودار هزینوه
مطامبه میکنند و جدول قیمتها و نیز روشهای قیمتگذاری آنها به چه صررت است ،مطامعههای تطبیقوی
انجام دهند (حیدری)1911 ،؛ زیرا دریافت قیمت باالتر نسبت بوه رقبوا ،ممکون اسوت مرجوب کواهش تعوداد
استاادهکنندگان و دریافت قیمت میلی پایینتر ،سبب کسری درآمد و در نتیجه زیان شرد .بوا وجورد اهمیوت
این مرضر  ،به نظر میرسد این دست از مطامعات کمتر ترسوط مراکوز اطوال رسوانی انجوام مویشورد (آزادی
احمدآبادی و آزادی احمدآبادی1931،؛ وارد ،فانگ ،نیکلسرندیرآی.)1333 ،
آگاهی از میزان دقیق هزینه ها و قدرت انطباق هزینه ها و درآمدها ،مراکوز اطوال رسوانی را قوادر مراهود
سامت فلساه قیمتگوذاری کاالهوای اطالعواتی مورد را بوه نحور شایسوتهای روشون کننود (گوریناسوتین و
مارکرویچ2212 ،9؛ حسینپناه ،فامیلروحانی و علیپررحوافظی2222 ،؛ وارد ،فانوگ ،نیکلسورندیورآی1333 ،؛
حیدری1911 ،؛ جتا ،برنته و کینگ2211 ،4؛ چالپا و مهرا .)2211 ،5برآورد هزینوه بوه هودفی کوه کاالهوای
اطالعاتی به آن منظرر ارائه میشرد ،بستگی دارد .برای نمرنه« ،برمی از مؤسسهها در زمینه کاالهوا و مودمات
اطالعاتی ،اهداف انتااعی دارند و بنابراین بر پایه اصرل تثمین هزینه عمل میکنند و انتظار دارند از این کاالهوا

1. Duarte, Silva & Ferreira
2. Ward, Fong & Nickelson Dearie
3. Greenstein & Markovich
4. Jetha, Berente & King
5. Chellappa & Mehra
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و مدمات ،درآمد کافی برای تثمین حقرق و مزایای کارکنان ،هزینه تجهیزات و ملزوموات و سوایر هزینوههوای
عملیاتی را کسب کنند» (حاجی زین امعابدینی ،رحمانی و انصواری ،)1931،اموا در موررد بسویاری از کاالهوا و
مدمات اطالعاتی قاعدههای قیمتگذاری و تثمین هزینه غامبام در تضاد هستند (روچه و روسی .)2212 ،1بورای
نمرنه ،کتا و نرمافزارهای رایانهای دارای هزینههای باالیی برای ترمید اومین نسخه و هزینههای نهوایی نسوبتام
کمتری برای ترمید نسخههای اضافی هستند .در این گرنه مرارد ،قیمتگذاری بور اسواس هزینوه نهوایی بورای
رسیدن به کارایی اقتصادی ضروری است .هر چند که قیمتگذاری بور اسواس هزینوه نهوایی بوه هویچ عنوران
درآمدی کافی برای تثمین مامی ترمید نسخه اول کاالهای اطالعاتی با هزینه بواال را بوه هموراه نخراهود داشوت
(حس ،حانج ،و نیسن .)2221 ،2به این ترتیب به نظور مویرسود بوا وجورد ایون کوه مطامعوه هزینوههوا ،جوزء
جداییناپذیر تعیین قیمت واقعی کاالها و محصرالت است (حیدری ،)1911 ،ومی نحره ترجه بوه هزینوههوا در
تعیین قیمتهای کاالها و مدمات اطالعات دارای پیچیدگیهای زیادی است (بانسویر ،اودگوارد ،و استانسویر،9
.)2221
از سری دیگر ،قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی یکی از مؤماههای اصلی برنامه بازاریابی است (پی.)2222 ،
ترجه ویژه به بازاریابی کاالهای اطالعاتی در محیطی که آنها عرضه میشرند ،ضورورت دارد (روموی.)2211 ،4
بازاریابی کاالهای اطالعاتی عبارت است از فرآیندها و فعامیتهایی کوه سوبب رضوایت کواربران ،درآمودزایی و
کارایی مراکز اطال رسانی میشرد (جستین2222 ،5؛ سویای و کواظمی« .)1935 ،بامینوگبورال )2219( »1در
مطامعه مرد تصریح کرده است که استااده از مودمات امکترونیکوی و دیجیتوامی در کتابخانوههوای دانشوگاهی
کشررش به دمیل استااده از اصرل بازاریابی ،رو به افوزایش اسوت .در موررد کاالهوای اطالعواتی ،کتابخانوههوا،
کتا فروشیها ،ترمیدکنندگان پایگاههای اطالعاتی ،ارائهدهنودگان مودمات جسوتجری پیرسوته و درگواههوای
اطالعاتی به عنران واسطه بین مصرفکننده و ترمیدکننده عمل میکنند (رومی .)2211 ،با وجرد این ،بوه نظور
میرسد فقدان ترجه به بازاریابی در مراکز اطال رسانی ،حلقه ماقرده فرآیند اطال رسوانی در ایونگرنوه مراکوز
است (هندرسرن« .)2225 ،1مککللند»  )2214(1در پژوهش مرد ارتباط میان فهرست وظای شغلی مربورط
به بازاریابی و وظای کتابداران کتابخانههای عمرمی و دانشگاهی را بررسی کرد .وی وظای کاری کتابوداران را
بر اساس فهرست وظای کتابداران انجمن کتابداران آمریکا مررد تحلیل قرار داد .نتایج نشان داد  %91وظوای
1. Roache & Rossi
2. Hess, Huang &Niessen
3. Banciu, Ødegaard & Stanciu
4. Rowley
5. Jestin
6. Bamigbola
7. Henderson
8. McClelland
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شغلی مرجرد در فهرست مربرط به بازاریابی است؛ در حامی که تنها  %11این فهرست شوامل کسوب تجربوه و
آمرزش در زمینه بازاریابی برد.
مطابقت کاالهای اطالعاتی با نیازها و انتظارهوای کواربران ،راحتوی اسوتااده از کاالهوای اطالعواتی بورای
کاربران ،هزینه استااده از کاالهای اطالعاتی و شیرههای ارتباط بوا کواربران و دسترسوی بوه بوازمررد ،همگوی
مرضرعات مهمی هستند که در بازاریابی باید مررد ترجه قرار گیرند .به این ترتیب ،به نظور مویرسود تثسویس
بخش جداگانهای تحت عنران «واحد بازاریابی و ارتباطات عمرمی» در مراکز اطال رسانی ضروری اسوت توا بوه
صررت حرفهای و تمام وقت بر این فرآیند پیچیوده نظوارت داشوته و بوا یوک برناموه بازاریوابی بوا راهبردهوای
مشخص نقاط ضع را کش و برطرف سازد (علیزاده1915 ،؛ آنافر2214 ،1؛ زینامعابدینی ،رحمانی و انصاری،
 .)1931اهمیت وجرد برنامه بازاریابی با راهبردهای مشخص ،به اندازهای است کوه بسویاری از پژوهشوگران در
مطامعات مرد این مرضر را مررد ترجه قرار دادهاند .برای نمرنه« ،رابینسرن» )2215( 2در پوژوهش مورد بوه
بررسی تثثیر راهبردهای بازاریابی در برنامه کتابخانهها برای نرجرانان پردامت .وی بیان کورد کوه کتابخانوههوا
میترانند با بهبرد راهبردهای بازاریابی کتابخانه ،حامیان بیشوتری در رنوج سونی نرجرانوان بورای برناموههوا و
موودمات موورد جووذ کننوود .وی در ایون مطامعووه بووا ارائووه فهرسووتی از راهبردهووای بازاریوابی بوورای موودمات
کتابخانههای عمرمی یک برنامه بازاریابی قری برای نرجرانان ارائه کرد.
به این ترتیب ،با ترجه به مطامبی که در این بخش به آنها اشاره شد ،جموعبنودی عرامول تثثیرگوذار بور
قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .6جمعبندی نتایج پژوهشها در زمینه عوامل تأثیرگذار بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی
عوامل استخراج شده
محتوای کاالهای اطالعاتي

نویسندگان
(لینده)2229 ،؛ (شاپیرو ،کارل ،و واریین)1998،؛ (رینا)1998 ،؛ (گریناستین و مارکوویچ،
)2212

سودمندی کاالهای اطالعاتي

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

کانالهای توزیع و عرضه مناسب

(اشرفي ریزی و کاظمپور)1887 ،؛ (داس و کارن)2228 ،؛ (برینلي و الی)2218 ،

سهولت خرید

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

سهولت دسترسي

(علیزاده)1885 ،؛ (دوآرته ،سیلوا ،فریرا)2218 ،؛ (لوناریز ،ژانگ و وایتمور)2214 ،8

زمانبندی مناسب انتشار کاالهای (وارد ،فانگ ،نیکلسوندیرآی)1999 ،؛ (لینده)2229 ،؛ (حسینپناه ،فامیلروحاني و
اطالعاتي

علیپورحافظي)2222 ،

1. Anafo
2. Robinson
3. Luna-Reyes, Zhang & Whitmore
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عوامل استخراج شده

نویسندگان

آگاهي از روشهای قیمتگذاری رقبا

(آزادی احمدآبادی و آزادی احمدآبادی)1891 ،؛ (حیدری)1887 ،
(حیدری)1887 ،؛ (حاجي زینالعابدیني ،رحماني و انصاری)1897 ،؛ (روچه و روسي،
)2212؛ (حِس ،حانج و نیسن)2228 ،؛ (وارد ،فانگ ،نیکلسوندیرآی)1999 ،؛ (گریناستین و
مارکویچ)2212 ،؛ (پي)2222 ،؛ (بانسیو ،اودگارد و استانسیو)2221 ،؛ (چالپا و مهرا،1

هزینهها

)2218؛ (حسینپناه ،فامیلروحاني و علیپورحافظي)2222 ،؛ (نجفآبادی ،شکرچيزاده،
نبيالهي ،خاني و رستگاری)2219 ،؛ (جتا ،برنته و کینگ)2217 ،
)آزادی احمدآبادی و آزادی احمدآبادی)1891 ،؛ ( سیفي و کاظمي)1895 ،؛ ( علیزاده،
)1885؛ (زینالعابدیني و دیگران)1895 ،؛ (رولي)2216 ،؛ (جستین)2222 ،؛ (بامینگبوال،

بازاریابي

)2218؛ (هندرسون)2225 ،؛ (مککللند( ،)2214 ،پي)2222 ،؛ (آنفو)2214 ،؛ (رابینسون،
)2215

مدل مفهومی پژوهش

در این پژوهش ،عرامل مؤثر بور قیموتگوذاری کاالهوای اطالعواتی ،آن دسوته از عوراملی هسوتند کوه مراکوز
اطال رسانی برای قیمتگذاری دقیق و مناسب این کاالها ،در مقایسه با کاالهای مشابه رقبا ،باید آنها را موررد
ترجه زیاد قرار دهند .بر پایه مرور پیشینه ،عرامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی عبارتنود از :سوهرمت
دسترسی به کاالهای اطالعاتی ،سهرمت مرید کاالهوای اطالعواتی ،محتورای کاالهوای اطالعواتی ،سوردمندی،
کانالهای مناسب عرضه کاالهای اطالعاتی ،برنامه زمانبندی مناسب برای انتشار کاالهای اطالعاتی ،آگواهی از
روشهای قیمتگذاری رقبا ،وجرد واحد بازاریابی و هزینهها .تعری عملیاتی هور یوک از عرامول بودین شورح
است:
 سهولت دسترسی :در این پژوهش سهرمت دسترسی به معنای سرعت و سهرمت بارگیری صواحات
وبگاه یا برنامه کاربردی ،هم از طریق رایانه و هم از طریق تلان همراه است.
 سهولت خرید :منظرر از سهرمت مرید در این پژوهش ،سرعت و سهرمت جستجر برای شناسوایی و
انتخا کاالهای اطالعاتی و نیز امکان ساارش مرید بدون محدودیت زمانی و مکانی بورای مشوتریان
است.
 محتوای کاالهای اطالعاتی :نمایش مناسب ،مجرزهای قانرنی ،صحت ،جامعیت ،روزآمدی ،اعتبار و
قابلیت اعتماد از عرامل مؤثر بر محترای اطالعات در قیمتگذاری است که در این پوژوهش در رابطوه
با محترا مدنظر میباشد.

1. Chellappa & Mehra
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 سودمندی :در این تحقیق منظرر از سردمندی ،عراملی نظیر پاسخگریی به نیازهای ویژه مشوتریان،
سادگی و سهرمت و نزدیکی با مسئله و تصمیمگیری است.
 کانال عرضه :کانال عرضه به محل عرضه قابل دسترس و قابل اعتمواد اشواره دارد ،بوه گرنوهای کوه
کاربران بدون پیچیدگی زیاد بترانند به کاالهای اطالعاتی دسترسی پیدا کنند.
 وجود واحد بازاریابی :به وجرد واحد بازاریابی برای انجام امرر قیمتگذاری ،شنامت بوازار مناسوب
برای کاالهای اطالعاتی و نحره ترزیع آنها اشاره دارد.
 آگاهی از روشهای قیمتگذاری رقبا :انجام قیمتگذاری بدون تجزیه و تحلیول رقبوا و بودون در
نظر گرفتن این که رقبا از چه روشی برای قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی مرد استااده کردهانود ،بوه
درستی صررت نمیگیرد ،بنابراین آگاهی از این روشها از عرامل قیمتگذاری مناسب است.
 برنامه زمان بندی برای انتشار :زمان انتشار یکی از عرامل مهم در زمینوه قیموتگوذاری کاالهوای
اطالعاتی است .بنابراین ترجه به زمان مناسب انتشار کاالهوای اطالعواتی و برناموهریوزی ویوژه بورای
انتشار آنها ،از جمله عرامل یک قیمتگذاری دقیق است.
 وجود روش هزینهیابی دقیق :طراحی روش دقیق و صحیح برای هزینهیابی طراحی ،ترمید ،ترزیوع
و پشتیبانی در تعیین قیمت کاالهای اطالعاتی ،به گرنهای که بتران مناسبترین قیمت را در مقایسوه
با رقبا برای کاالهای اطالعاتی تعیین کرد .این عامل از پرچامشترین عرامول قیموتگوذاری کاالهوای
اطالعاتی است.
شکل  1مدل پژوهش را به مربی نشان میدهد.
وجود واحد بازاریابي

)H1 (+

)H6 (+

)H2 (+
آگاهي از روشهای قیمت-
گذاری رقبا

برنامه زمانبندی مناسب
برای انتشار

روش هزینهیابي دقیق

سهولت دسترسي

سهولت خرید

)H7 (+
)H3 (+
)H8 (+

قیمتگذاری کاالهای اطالعاتي

محتوای کاالهای
اطالعاتي

)H4 (+
سودمندی

)H9 (+

)H5 (+

شکل  .6مدل مفهومی پژوهش

کانالهای مناسب عرضه
کاالهای اطالعاتي
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بر پایه شکل  ،1فرضیههای پژوهش به صررت زیر است:
 :H1سهرمت دسترسی بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد.
 :H2سهرالت مرید بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد.
 :H3محترای کاالهای اطالعاتی بر قیمتگذاری آنها تثثیر مثبت دارد.
 :H4سردمندی کاالهای اطالعاتی بر قیمتگذاری آنها تثثیر مثبت دارد.
 :H5کانالهای عرضه مناسب بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد.
 :H6وجرد واحد بازاریابی بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد.
 :H7آگاهی از روشهای قیمتگذاری رقبا بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد.
 :H8برنامه زمانبندی مناسب برای انتشار کاالهای اطالعاتی بر قیمتگذاری آنها تثثیر مثبت دارد.
 :H9وجرد روش هزینهیابی دقیق کاالهای اطالعاتی بر قیمتگذاری آنها تثثیر مثبت دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نر کاربردی است و هدف آن شناسایی و رتبهبندی عرامل مؤثر بور قیموتگوذاری کاالهوای
اطالعاتی است .در گام نخست این پژوهش ،از طریق مطامعه کتابخانهای و بوا جسوتجر در پایگواههوای داملوی
(نررمگز ،مگیران ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و گونج) و نیوز پایگواههوای موارجی (امرامود ،سواینس
دایرکت و اسکرپرس ،)1پژوهشهای داملی و مارجی مرتبط شناسایی شد .سپس از طریق بررسی ایون منوابع،
عرامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی استخراج و مبتنی بر فرضیههای پژوهش ،مدل ماهرمی پژوهش
ارائه شد .سپس به منظرر آزمورن فورا اثور عرامول شناسوایی شوده بور قیموتگوذاری کاالهوای اطالعواتی،
پرسشنامهای محقق سامته ،حاوی دو بخش ویژگیهای جمیعوتشونامتی و عرامول موؤثر بور قیموتگوذاری
طراحی شد .پرسشهای بخش دوم این پرسشنامه را عرامل قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تشکیل میدهند و
به گرنهای طراحی شدهاند که از پاسخدهندگان درمراست میشرد که به هر یک از این عرامل بر حسب میوزان
تثثیرگذاریشان بر قیمتگذاری ،روی طی پنج درجهای میکرت ( =1تثثیر میلوی انودگ توا  =5توثثیر میلوی
زیاد) امتیاز دهند.
برای سنجش روایی پرسشنامه ،روایی محترایی آن مررد بررسی قرار گرفت .پس از تهیوه پرسشونامه ،پونج
نسخه از آن در امتیار تعدادی از متخصصان حرزه اطال رسانی قرار گرفت و از آنها مراسوته شود توا نظورات
اصالحی مرد را در ارتباط با پرسشنامه بیان کنند .از دیدگاه این افراد گریههای پرسشنامه مناسب برد و موررد
تثیید آنها واقع شد .برای اندازهگیری پایایی از ضریب «آماای کرونباخ» استااده شد .چنانچه اندازه این ضریب

1. Emerald, Science Direct, Scopus
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باالتر از  2/1باشد ،پرسشنامه از پایایی الزم برمررد است .ضریب آماای کرونباخ محاسبه شده در این پوژوهش
 2/19محاسبه شده است که نشانگر پایایی پرسشنامه است.
جامعه آماری این پژوهش را مبرگان ،متخصصان و کارکنان مراکز اطال رسانی که آگاه به مرضر هسوتند،
تشکیل میدهند .در این پژوهش با استااده از فرمرل کرکران حجم نمرنه (معادل  222ناور) تعیوین گردیود و
نمرنهگیری به شیره هدفمند و به روش گلرمه برفی انجام شد .با اسوتااده از ایون روش ،ابتودا نمرنوهگیوری بوا
داشتن تعداد اومیهای از افراد شرو شد ،سپس از آنها مراسته شد تا کسانی را که فکور مویکننود بورای ایون
تحقیق مناسب هسوتند ،معرفوی کننود  .بوا ترجوه بوه تمرکوز پوژوهش بور دو ماهورم قیموتگوذاری و مراکوز
اطال رسانی ،از شرایط احراز صالحیت افراد برای ورود بوه نمرنوه ،فعامیوت در یکوی از کتابخانوههوا یوا مراکوز
اطال رسانی کشرر و داشتن سرابق کاری یا تحصیلی در حرزههای مرتبط با (علم ،مدیریت و فناوری) اطالعوات
و یا مدیریت بازرگانی و مامی تعیین شد .بر این اساس پرسشنامهها به دو شیره فیزیکی و آنالین تهیوه و بورای
 291نار ارسال شد .در مجمر  222پرسشونامه تکمیول شوده از کتابخانوههوای دانشوگاههوای شوهر تهوران،
پژوهشگاه علرم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداگ) و مرکز منطقهای اطال رسانی علرم و فناوری دریافت شد.
سپس از آزمرن «کلمرگروف-اسمیرنرف» برای بررسی نرمال بردن دادههوای پوژوهش ،از آمورزن توی توک
نمرنهای برای آزمرن فرضویههوای پوژوهش و از آزمورن رتبوهای فریودمن بورای رتبوهبنودی عرامول موؤثر در
قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی در مراکز اطال رسانی به کمک نرمافزار «اس.پی.اس.اس» 1استااده شد.
یافتهها
در بخش آمار ترصیای ،ترزیع جمعیت شنامتی پاسوخ دهنودگان بور اسواس معیارهوای جنسویت سون ،رشوته
تحصیلی ،سابقه کار ،رده شغلی و محل مدمت در جدول  2قابل مشاهده است .کثورت بیشوتر پاسوخ دهنگوان
مرد ،رده سنی  41تا  52سال ،رشته علرم انسانی ،سابقه کاری بیش از  22سال ،رده شوغلی کارشوناس و نیوز
محل مدمت در کتابخانههای دانشگاههای شهر تهران از نکات قابل ترجه در این نتایج است.
جدول .2آمار توصیفی پاسخدهندگان
نام شاخص

جنسیت

ردهها

فراوانی

درصد

مرد

184

%88/8

 81تا  42سال

19

%19

 41تا  52سال

118

%51/1

باالی  52سال

68

%82/8

1. SPSS
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نام شاخص

رشته تحصیلي

سابقه کار

رده شغلي

محل خدمت

فراوانی

ردهها

درصد

علوم ریاضي

21

%9/54

علوم پایه

56

%25/45

علوم انساني

85

%88/65

هنر

58

%26/86

زیر  5سال

28

%14/2

بین  6تا  12سال

41

%25/8

بین  11تا 15سال

82

%19/8

بین  16تا  22سال

22

%18/6

باالتر از  22سال

44

%27/2

کارشناس

125

%56/81

سرپرست

95

%48/19

کتابخانههای دانشگاههای تهران

172

%77/27

84

%15/45

16

%7/28

پژوهشگاه

علوم

و

فناوری

اطالعات

ایران(ایرانداک)
مرکز منطقهای اطالعرساني علوم و فناوری

در بخش آمار استنباطی ،به منظرر تعیین روش تحلیل ،نخست نیاز است ترزیع دادهها به دست آید .بودین
منظرر از آزمرن کرممرگروف-اسمیرنرف استااده شد .با ترجه به جودول آزمورن کرممورگروف-اسومیرن  ،اگور
سطح معنیداری برای متغیرها بزرگتر از مقدار مطای  2/25باشد ترزیع دادهها نرمال اسوت .جودول  9نتوایج
آزمرن کرممرگروف-اسمیرنرف را نشان میدهد.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
سطح

حجم نمونه

آمارهی آزمون K-S

سهولت دسترسي

222

1/798

2/257

سهولت خرید

222

2/222

2/268

محتوای کاالهای اطالعاتي

222

1/718

2/299

سودمندی کاالهای اطالعاتي

222

2/527

2/267

کانال عرضه مناسب

222

1/741

2/299

واحد بازاریابي

222

1/612

2/297

آگاهي از روشهای قیمتگذاری

222

1/642

2/278

متغیر

رقبا

معنیداری
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سطح

حجم نمونه

آمارهی آزمون K-S

برنامه زمانبندی انتشار

222

1/812

2/255

روش هزینهیابي دقیق

222

1/928

2/299

متغیر

معنیداری

همانطرر که از دادههای جدول  9مشخص است ،سطح معنیداری آزمرن کلمورگروف-اسومیرنرف بورای
تمامی متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار  2/25است .در نتیجه تمامی متغیرهوای موررد بررسوی در پوژوهش
حاضر دارای ترزیع نرمال هستند .بنابراین میتران از آزمرنهای پارامتریک برای سایر تحلیلها استااده کرد.
به منظرر آزمرن فرضیههای پژوهش از آزمرن تی تک نمرنهای 1استااده شده است .با ترجوه بوه ایون کوه
برای هر کدام از گریه های مربرط به عرامل مؤثر از طی میکرت پنجتایی استااده شده است ،بنابراین میوانگین
 9به عنران معیار اصلی استااده شد .فرضیههای آماری در آزمرن تی تک نمرنهای به شرح زیر است:
H2: μ ≤ 9
H1: μ < 9

جدول  4نتایج آزمرن فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیههای پژوهش
متغیر (فرضیه)

میانگین

انحراف معیار
استاندارد

آماره t

df

Si g

سهرمت دسترسی
()H1

فاصله اطمینان ()%99

اختالف
میانگین

کمترین

بیشترین

9/293

2/119

5/211

213

2/222

2/293

9/121

9/951

تثیید

9/221

2/115

4/113

213

2/222

2/221

9/211

9/921

تثیید

محترای کاالهای
اطالعاتی ()H9

9/145

2/145

13/492

213

2/222

2/145

9/192

9/351

تثیید

سردمندی ()H4

9/921

2/151

1/934

213

2/222

2/921

9/219

9/449

تثیید

9/324

2/134

13/141

213

2/222

2/324

9/122

4/241

تثیید

9/132

2/151

15/554

213

2/222

2/132

9/515

9/125

تثیید

سهرمت
()H2

کانال
مناسب ()H5

مرید

عرضه

واحد
وجرد
بازاریابی ()H1

رد/تأیید
فرضیه

از

آگاهی
روشهای
قیمتگذاری رقبا
()H1

9/112

2/129

11/192

213

2/222

2/112

9/113

9/395

تثیید

برنامه زمانبندی

9/459

2/151

12/921

213

2/222

2/459

9/993

9/511

تثیید

1. One-sample t-test
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متغیر (فرضیه)

میانگین

انحراف معیار
استاندارد

df

آماره t

Si g

اختالف
میانگین

فاصله اطمینان ()%99
کمترین

بیشترین

رد/تأیید
فرضیه

برای انتشار ()H1
روش هزینهیابی
دقیق ()H3

4/129

2/111

21/111

213

2/222

1/129

9/311

4/254

تثیید

همانطرر که اطالعات سترن معنیداری در جدول  4نشان میدهد ،سوطح معنویداری کلیوه فرضویههوا
کمتر از  2/21است .بنابراین تمامی فرضیههای این پژوهش در سطح اطمینان  33درصد تثیید شده است .این
بدان معناست که سهرمت دسترسی ،سهرمت مرید ،محترا ،سردمندی ،کانالهای عرضه مناسوب ،وجورد واحود
بازاریابی ،برنامه زمانبندی برای انتشار ،آگاهی از روشهای قیمتگذاری رقبا و روش هزینهیابی دقیق کاالهای
اطالعاتی همگی تثثیر مثبت بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی دارند.
پس از آزمرن فرضیههای پژوهش ،عرامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی در مراکز اطال رسانی با
استااده از آزمرن رتبهای فریدمن ،اومریتبندی شدند .نتایج در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5نتایج آزمون رتبهای فریدمن برای اولویتبندی عوامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی
میانگین رتبه

متغیر

اولویت

سهولت دسترسي

4/425

8

سهولت خرید

4/229

9

محتوای کاالهای اطالعاتي

6/287

2

سودمندی

4/468

7

کانال عرضه مناسب

6/121

8

وجود واحد بازاریابي

5/419

5

آگاهي از روشهای قیمتگذاری رقبا

5/488

4

برنامه زمانبندی برای انتشار

4/781

6

روش هزینهیابي دقیق

6/582

1

χ2₌82/712, Si g.₌2/222, N₌222, df ₌8

با ترجه به این که مقدار  χ2برابر  92/112محاسبه و همچنین سطح معنویداری آزمورن ( )2/222شوده
است ،میتران نتیجه گرفت که بین عرامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعواتی در مراکوز اطوال رسوانی از
نظر میانگین رتبهها تااوت وجرد دارد .همچنین بر اساس میانگین رتبه به دست آمده برای هر یوک از عرامول
در جدول ،5میتران گات  -1روش هزینهیابی دقیق -2 ،محترای کاالی اطالعاتی -9 ،کانوال عرضوه مناسوب،
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 -4آگاهی از روشهای قیمتگذاری رقبا -5 ،وجرد واحد بازاریوابی -1 ،برناموه زموانبنودی بورای انتشوار-1 ،
سردمندی -1 ،سهرمت دسترسی و  -3سهرمت مرید بوه ترتیوب در رتبوههوای اول توا نهوم عرامول موؤثر بور
قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی در مراکز اطال رسانی قرار دارند.

بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش ،بر پایه بررسی دقیق مطامعات داملی و موارجی مرجورد در ایون زمینوه ،فهرسوت اومیوهای از
عرامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی در مراکز اطال رسانی تهیوه و بور اسواس آنهوا مودل پوژوهش
معرفی شد .در ادامه نتایج آزمرن هر یک از این فرضیهها و بح پیرامرن آنها ارائه شده است.
آزمرن فرضیه نخست ،تثثیر مثبت سهرمت دسترسی بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی را نشان مویدهود.
این بدان معناست که هر چه سرعت و سهرمت بارگیری صاحات سایت عرضهکننده کاالهای اطالعاتی ،بیشوتر
و نیز امکان دسترسی به کاالهای اطالعاتی هم از طریق رایانه و هم از طریق تلان هموراه مهیوا باشود ،در ایون
صررت این مرضر برای مراکز اطال رسانی مزیتی نسبت به رقبا ایجاد مویکنود و در نتیجوه آنهوا در تعیوین
قیمت کاالهای مرد آزادی عمل بهتری مراهند داشت .همنرا با این نتیجه ،مرناریز ،ژانگ و وایوتمورر ()2214
در مطامعه مرد بیان میکنند افزایش دسترسی عمرمی به کاالهای اطالعاتی و دادههای مربرط به آن ،میتراند
به انتخا مصرفکننده کمک کند.
در فرضیه دوم اثر مثبت سهرمت مرید بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی بررسی شد .نتایج آزمرن فورا
بر تثیید این فرضیه دالمت دارد .این نتیجه بیانگر این است کوه هور چقودر سورعت و سوهرمت جسوتجر بورای
شناسایی و انتخا کاالهای اطالعاتی بیشتر و نیز امکان ساارش مرید بدون محدودیت زمانی و مکوانی بورای
مشتریان مهیا باشد ،مراکز اطال رسانی نسبت به رقبا آزادی عمل بیشتری در زمینوه تعیوین قیموت کاالهوای
اطالعاتی دارند.
با ترجه به نتایج فرضیههای نخست و دوم ،به نظور مویرسود طراحوی مناسوب و سوایت ترسوط مراکوز
اطال رسانی میتراند سهرمت دسترسی و سهرمت مرید را برای مشوتریان فوراهم کنود .ایون طراحوی بایود بوه
گرنهای باشد که تمامی مشتریان بترانند به راحتی کاالی مررد نظر مرد را یافته ،اطالعات مررد نیواز در رابطوه
با آن را کسب کرده ،در صررت تمایل مبلغ کاال را پردامته و فرایند مرید مرد را تکمیل کنند .از سری دیگور،
طراحی وبگاه باید به گرنهای باشد که سرعت بارگذاری ،ثبتنام در سایت و بازکردن حسا کواربری در آنهوا
به راحتی ترسط مشتریان انجام شرد .عدم ترجه مراکز اطال رسانی به این مرارد ،ضمن این که باع از دسوت
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دادن مشتریان میشرد ،فرصت قیمتگذاری مناسب کاالهوای اطالعواتی را از مراکوز اطوال رسوانی مویگیورد
(علیزاده 1915 ،و دوآرته ،سیلرا ،فریرا.)2211 ،
در فرضیه سرم ،اثر مثبت محترای کاالهای اطالعاتی بر قیمتگذاری آنها بررسی شود .ایون فرضویه نیوز
تثیید شد که بیانگر این است که محترای مناسب و بهروز ،نمایش مناسب ،مجرزهای قانرنی ،صحت ،جامعیوت،
روزآمدی ،اعتبار ،قابلیت اعتماد کاالهای اطالعاتی فرصت بهتری در زمینه تعیین قیمت کاالهای اطالعواتی در
امتیار مراکز اطال رسانی قرار میدهد .این فرضیه با نتایج مطامعات مینوده ( ،)2223شواپیرو ،کوارل و واریوین،
( )1331و راینا ( )1331درباره تثثیرگذاری محترای کاالهای اطالعاتی بر قیمتگوذاری آنهوا همخورانی دارد.
افزون بر این ،به اعتقاد گریناستین و مارکرویچ ( ) 2212مطابقت سطح کیایت کاالی اطالعواتی بوا انتظوارات
مشتری به شدت بر قیمتگذاری آنها مؤثر است .از سری دیگر ،مرناریز ،ژانگ و وایتمورر ( )2214در مطامعوه
مرد بیان میکنند عدم شاافیت و فقدان قابلیت اعتماد کاالهای اطالعاتی به عنران یکی از مرانع اصلی مصرف
امالقی کاالهای اطالعاتی شنامته شده است.
نتیجه آزمرن فرضیه چهارم ،اثر مثبت سردمندی کاالهای اطالعاتی بر قیمتگوذاری را موررد تثییود قورار
داد .این نتیجه بیانگر این است که هرچه قدر کاالهای اطالعاتی پاسخگری نیازهای ویژه مشوتریان باشود و در
زمینه حل مسئله مربرطه و تصمیمگیریها به کار آید ،مراکز اطال رسانی قوادر مراهنود بورد نسوبت بوه رقبوا
قیمتهای بهتری برای این کاالها تعیین کنند .نتایج این فرضیه با مطامعه شرومر و جرنگاامک ( )2211دربواره
تثثیرگذاری سردمندی بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی همخورانی دارد .از سوری دیگور ،بوه اعتقواد بانسویر،
اودگارد و استانسیر ( ،)2221مراکز اطال رسانی به منظرر افزایش سردمندی کاالهای اطالعاتی مرد ،باید سبد
محصرالت مرد را به گرنهای استراتژیک مدیریت کنند.
اثر مثبت کانالهای عرضه مناسب بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی در فرضیه پونجم موررد تثییود قورار
گرفت .این فرضیه بیانگر آن است که اگر مراکز اطال رسانی کاالهای اطالعواتی مورد را از طریوق کانوالهوای
عرضه قابل دسترس ،قابل اعتماد و بدون پیچیدگی در امتیار مشتریان قراردهند ،مشتریان همراره برای تثمین
کاالهای اطالعاتی مررد نیاز مرد به این ناشران مراجعه میکنند .در نتیجه مراکز اطال رسانی قادر مراهند برد
برای این کاالها قیمتهای مناسبتری نسبت به رقبا تعیین کنند .نتایج این فرضیه با مطامعات اشرفیریوزی و
کاظمپرر ( )1911و داس و کارن ( )2221همخرانی دارد.
از منظر فرضیه ششم ،وجرد واحد بازاریابی بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثثیر مثبت دارد .نتایج ایون
پژوهش ،حاکی از تثیید این فرضیه است .این نتیجه بیان میکند مراکز اطال رسانی بودون داشوتن واحودهای
بازاریابی که بر شنامت بازار و نحره ترزیع کاالهای اطالعاتی متمرکز شرد ،قادر نخراهند برد برای این کاالهای
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اطالعاتی قیمتهای مناسبی نسب به رقیبان مرد تعیین کنند .این فرضیه اهمیت وجرد واحدهای بازاریوابی و
نیز برنامه و راهبردهای مشخص برای شنامت را مشخص میکنود .ایون فرضویه بوا نتوایج مطامعوات داملوی و
مارجی زیادی از جملوه آزادی احمودآبادی و آزادی احمودآبادی ( ،)1931روموی ( ،)2211جسوتین (،)2222
سیای و کاظمی ( ،)1935بامیگ برال ( ،)2219هندرسورن ( ،)2225موککللنود ( ،)2214علیوزاده ( ،)1915
آنافر ( ،)2214حاجی زینامعابدینی ،رحمانی و انصاری ( )1931و رابینسرن ( ،)2215همخرانی دارد.
فرضیه هاتم بیان میکند آگاهی از روشهای قیمتگذاری رقبا بر قیمتگذاری کاالهای اطالعواتی توثثیر
مثبت دارد .این فرضیه نیز تثیید شده است و بیانگر این است که تجزیه و تحلیل رقبا و در نظر گرفتن این کوه
رقبا از چه روشی برای قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی مرد استااده کردهاند ،فرصت قیمتگذاری مناسب را به
مراکز اطال رسانی میدهد .این فرضیه بوا نتوایج مطامعوات آزادی احمودآبادی و آزادی احمودآبادی ( )1931و
حیدری ( )1911همخرانی دارد.
فرضیه هشتم ،برنامه زمانبندی مناسب انتشار را عاملی مثبت در قیمتگذاری کاالهای اطالعواتی فورا
کرده است .بر پایه نتایج پژوهش حاضر ،این فرضیه نیز تثیید شود .ایون فرضویه بیوان مویکنود ترجوه مراکوز
اطال رسانی به زمان مناسب انتشار این کاالها و برنامهریزی ویژه برای انتشار آنها ،سبب میشرد که مشتریان
برای دستیابی به کاالهای مررد نیاز به رقیبان مراجعه نکنند .چرا که ماهیوت کاالهوای اطالعواتی بوه گرنوهای
است که روزآمدی آنها از اهمیت ویژهای برمرردار است .از این رو ،برنامه زموانبنودی مناسوب بورای انتشوار
کاالهای اطالعاتی فرصت قیمتگذاری مناسب این کاالها را به مراکز اطال رسانی میدهد .این فرضیه با نتیجه
مطامعه وارد ،فانگ ،نیکلسرندیرآی ( )1333درباره اهمیت برناموه زموانبنودی انتشوار کاالهوای اطالعواتی در
قیمتگذاری این کاالها همخرانی دارد .برینمی و الی ( )2211در مطامعه مرد کانالهای مردانتشوار 1کوه بوه
واسطه ترسعه فناوری اطالعات ،فرصت فروش مستقیم کاالهای اطالعاتی را در امتیار مامقوان گذاشوته اسوت،
بررسی کردند .آنها دریافتند که مامقان با شهرت باال احتماالم به سمت گزینه جدیود مردانتشواری سورق داده
میشرند ،اما هرچه کیایت کاالی اطالعاتی باالتر باشد ،گزینه فروش از طریق ناشران محتملتر است .بور پایوه
یافتههای آنها گزینه مردانتشاری تثثیر بیشتری بر رفاه حال مشتریان داشته و امبته تبلیغ شااهی آنالین 2در
رقابت در زمینه این کانال بسیار مؤثر است.
فرضیه نهم بر اثر مثبت روش هزینهیابی دقیق بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثکید دارد .این فرضویه
نیز تثیید شد و بیانگر این است که شیره در نظر گرفتن هزینههای طراحی ،ترمید ،ترزیع و پشتیبانی در تعیین
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قیمت کاالهای اطالعاتی به عرامل مختلای ،از جمله هدف مراکوز اطوال رسوانی از طراحوی و ترمیود کاالهوای
اطالعاتی بستگی دارد .از این رو نحره محاسبه هزینهها در قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی بوا پیچیودگیهوایی
همراه است .این فرضیه با نتیجه مطامعات گرناگرنی از جمله وارد ،فانوگ ،نیکلسورندیورآی ( ،)1333حیودری
( ،)1911حاجی زینامعابدینی ،رحمانی و انصاری ( ،)1931روچوه و روسوی ( )2212و حوس ،حوانج و نیسون
( )2221همخرانی دارد .جتا ،برنتوه و کینوگ ( )2211در مطامعوه مورد بیوان مویکننود کاالهوای اطالعواتی
هزینههای حاشیهای پایینی در زمینه ترمید دارند ،ترمید آنها میتراند گران باشد ،اما بازترمیود آن ارزان اسوت.
به عنران مثال ،در حامی که ترمید یک قطعه مرسیقی یا فیلم ممکن است هزینه زیادی داشته باشد ،تهیه کپی
از سی.دی یا دی.وی.دی پس از تهیوه اوموین نسوخه ،ارزان اسوت .چنوین «بوازدهی بوه مقیواس» 1مویترانود
پیامدهای چشمگیری برای قیمتگذاری داشته باشد.
عالوه بر این ،نتایج نشان داد که از بین نُه عامل شناسایی شده ،به ترتیب  -1روش هزینهیابی دقیوق-2 ،
محترای کاالی اطالعاتی -9،کانال عرضه مناسب -4 ،آگاهی از روشهای قیمتگوذاری رقبوا -5 ،وجورد واحود
بازاریابی -1 ،برنامه زمانبندی برای انتشار -1 ،سوردمندی -1 ،سوهرمت دسترسوی ،و  -3سوهرمت مریود ،بوه
ترتیب در رتبههای اول تا نهم عرامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی در مراکز اطال رسانی قرار دارنود.
چنانچه نتیجه رتبهبندی نشان میدهد ،هزینه مهمترین عامل مؤثر بر قیمتگذاری کاالهوای اطالعواتی اسوت.
این مرضر در مطامعه چالپا و مهرا ( )2211مررد تثیید قرار گرفته است .آنها در مطامعه مورد دریافتنود کوه
مزومام نمیتران انتظار داشت که یک کاالی اطالعاتی با ویژگیهای کیای و محتورایی بواالتر نسوبت بوه کواالی
اطالعاتی دیگر با کیایت پایینتر ترجیح داده شوده و مصورفکننوده بیشوتری داشوته باشود؛ زیورا بسویاری از
کاالهای اطالعاتی ،به ویژه نرمافزارها ،از طریق دستگاههای تلان همراه مانند گرشیهای هرشومند و تبلوتهوا
مصرف میشرند و نمیتران از این کاالهای اطالعاتی بدون مصرف منابعی مانند حافظه و قدرت پوردازش موذت
برد .از این رو ،شرکتها باید در حد امکان هزینههای مصرف کاالهای اطالعاتی را برای مشتریان کاهش دهند.
این مرضر مرد اهمیت مرضر هزینه را در مررد مصرف کاالی اطالعاتی و قیمتگذاری آن آشکار میکند.
مبتنی بر یافتههای این پژوهش ،به مدیران مراکز اطال رسانی پیشنهاد میشرد به منظورر قیموتگوذاری
کاالهای اطالعاتی مرد ،به ترتیب  -1روش هزینهیابی دقیق -2 ،محترای کواالی اطالعواتی -9 ،کانوال عرضوه
مناسب -4 ،آگاهی از روشهای قیمتگذاری رقبا -5 ،وجرد واحد بازاریابی -1 ،برنامه زمانبندی بورای انتشوار،
 -1سردمندی -1 ،سهرمت دسترسی ،و  -3سهرمت مرید را مررد ترجه قرار دهند .بر این اساس راهکارهایی به
شرح زیر پیشنهاد میشرد:
1. Returns to scale
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 از همان گامهای نخست طراحی کاالهای اطالعاتی ،هدف مرد از ترمید ایون کاالهوا را مشوخص کننود
(قصد انتاا دارند یا میر) و همچنین کلیه راهکارهایی کوه کموک مویکنود توا هزینوههوای طراحوی،
پشتیبانی و مصرف این کاالها به حداقل برسد را مررد ترجه قرار دهند .این قبیل فعامیتها ،پیچیودگی
و دشراری محاسبات هزینه در تعیین قیمت کاالهای اطالعاتی را تا حدود زیادی کاهش میدهد.
 باید دقیقام کاالیی را به مشتری ارائه کنند که در سایت مرد معرفی کردهاند .ایون کاالهوا بایود روزآمود
برده ،مجرزهای الزم را امذ کرده و از دقت و صحت کافی برمرردار باشند.
 باید کانالهای ارتباطی متنر و امن جهت مرید را برای مشتریان فراهم کنند و راههای پرداموت امون
متنرعی را برای مشتریان (نقدی ،از طریق تلان همراه ،پردامت در منزل) با ترجه به امکانوات عمورم
مشتریان ایجاد کنند.
 وجرد واحد مستقل بازاریابی در مراکز اطال رسانی برای تمرکز روی فعامیتهای بازاریابی ،تبلیغوات بوه
شدت بر قیمتگذاری کاالهای اطالعاتی تثثیرگذار است .این واحودهای بازاریوابی بایود دارای برناموه و
راهبرد مشخص و مالق و نرآور برده و بترانند با استااده از امکانات چندرسوانهای در فضوای مجوازی و
شبکههای اجتماعی که دارای کمترین هزینه هسوتند ،تبلیغواتی جوذابی را دربواره کاالهوای اطالعواتی
انجام دهند .عالوه بر این ،این واحد بازاریابی باید دائمام در حال رصد و پایش قیمتهای رقبا و تجریوه و
تحلیل روشهای قیمتگذاری آنها باشد تا بتراند اطالعات ارزشمندی را درباره تعیین قیمت کاالهوای
اطالعاتی در امتیار سازمان قرار دهد.
 باید یک برنامه زمانبندی دقیق برای انتشار کاالهای اطالعاتی مرد داشته باشند ،بهگرنهای کوه ضومن
عرضه کاالهای اطالعاتی روزآمد ،مشتریان بترانند برای مریدهای مرد زمانبندی کورده و کاالهوایی را
که با نیازهای واقعی آنان تطابق دارد ،در زمان مقرر دریافت کنند.
 اشراف و آگاهی الزم درباره نیازهای مشتریان را از طریق انورا روشهوای نیازسونجی کسوب کننود توا
کاالهای اطالعواتی کوه طراحوی و ترمیود مویکننود ،متناسوب بوا نیواز مشوتریان و قابول کاربسوت در
تصمیمگیریها و حل مسائل باشد.
 به منظرر سهرمت دسترسی و مرید پیشنهاد میشرد که طراحی و راهاندازی پایگاههای اینترنتی مراکوز
اطال رسانی حرفهای و کاربرپسند باشد .این پایگاهها باید در انرا مختل تجهیزات و وسوایل ارتبواطی
برای مشتریان قابل دسترسی باشند و امکان مرید در آنها در هر زمان و مکانی ممکن باشد .مرتررهوای
جستجری پایگاهها باید هرشمند برده و امکان مقایسه کاالهای مشابه را در امتیار مشوتری بگذارنود توا
مشتری بتراند بهترین کاال را با مناسبترین قیمت انتخا و مریداری کند.
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سپاسگزاری

نریسندگان بر مرد الزم میدانند از مسئرالن و کارشناسان کتابخانههای دانشگاههای شهر تهران ،پژوهشگاه
علرم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداگ) و مرکز منطقهای اطال رسانی علرم و فناوری به جهت مساعدت در
انجام این پژوهش و همچنین از داوران گرامی به جهت نظرات ارزشمند تشکر و قدردانی کنند.
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