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دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 54، شماره 3،  پاییز 1399،  31-13

 
 

 شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی
 کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران 

 اطهره نقدینژاد 1، سپیده فهیمی فر2*، علیرضا نوروزی3

 99/ 5/ 25تاریخ پذیرش:      99/ 11/1تاریخ دریافت:    

 چکیده

هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان به صورت عام و    هدف:

 های تولید تمام شده مؤثر بر قیمت نهایی از دیدگاه ناشران است. هزینه

ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه در این پژوهش از روش  روش پژوهش: نیمه ساختاریافته    شناسی کیفی استفاده شده است، 

های الکترونیکی کودک و نوجوانِ دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ناشران کتاب

 است. 

در رابطه با قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان، عوامل همتای چاپی، ذی های پژوهش نشان داد که  یافته  ها:یافته 

اطب و نویسنده(، محتوا، هزینه تمام شده تولید کتاب الکترونیکی، سود و فروش و در نهایت محیط بیرونی به صورت  نفعان)مخ

های توزیع کتاب الکترونیکی، هزینه نیروی انسانی  های مربوط به فناوری اطالعات، هزینهکلی تأثیرگذار هستند. همچنین هزینه

های  های مربوط به تبلیغ و بازاریابی هزینههای ثابت شرکتی و هزینهلید محتوا، هزینههای تومتخصص محتوایی و فناورانه، هزینه

 دهند.تمام شده یک کتاب الکترونیکی را از دیدگاه ناشران تشکیل می

برای نخستین بار عوامل موثر بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان را  رسد که  به نظر میاین پژوهش  اصالت اثر:  

مورد سنجش قرار داده است. بعالوه تعیین عوامل هزینه کرد نهایی تاثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی   از دیدگاه ناشران 

از ویژگی های بارز این پژوهش است که می تواند برای ناشرانی که قصد ورود به این حوزه را دارند بسیار سودمند واقع شود زیرا  

 مایه و برگشت سود همواره عامل اساسی برای ناشران بوده است.  در محیط نشر، اقتصاد سر

 ی، کتاب دیجیتال.کیناشران الکترون  ،یکینشر الکترون  ی، کیکتاب الکترون  ی،کیکتاب الکترون  یگذارقیمت :یکلیدی هاواژه

_______________________________________________________________ 
   a.naghdinejad@ut.ac.ir شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش 1

 sfahimifar@ut.ac.ir شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.استادیار گروه علم اطالعات و دانش 2

 noruzi@ut.ac.ir شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.اطالعات و دانشدانشیار گروه علم  3
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 مقدمه    

  متی قرفتار خریدار اهمیت بیشتری پیدا کرده است با وجود این،  در    غیر قیمتی  عوامل  ر، یاخ  یهاچه در دهه   اگر

عنوان   به  تع  ن یاز مهمتر  یکیهمچنان  بازار ون ییارکان  آید.  به شمار می فروشندگان  یسودآور  کننده سهم 

کاهش    و   سهم بازارکمتر شدن    ،یتواند به فروش کمتر، از دست دادن مشتری م  متیق  یاستراتژ  کینداشتن  

  (.2010، 1)دولگوی و پروث   دسود منجر شو

  ی و تعداد   4و گوگل  3، کوبو 2ناشر خواهد شد. اپل   یکمتر برا ی روزآمد نهیموجب هز یکینشر کتاب الکترون

)آنورادها    رد یسرعت گ  یادیبا شتاب ز  ی کیمندند که رشد تجارت کتاب الکترونعالقه   ، دیجد  یهااز شرکت 

الکترون  رایز  ،(2006،  5اشا یو   کتاب  تجارت  مهم  ،یکیکه  آن  یبخش  تجارت  (. 2009،  6ی لوی)مت  هاساز 

های مربوط به نیاز به بهبود مدل تجاری صنعت برای یافتن را با چالش   گسترش صنعت نشر الکترونیک آن ها 

قیمت  مارتین منابع جدید درآمدی و  و  )تیان  است  مواجهه کرده  الکترون(.  2004،  7گذاری صحیح   ی کی نشر 

 یارتباط علم  ی توسعه،  بهبود و ارتقا  یبرا   بیفرصت مناس  نیز  رانیدر حال توسعه از جمله ا  ی کتاب در کشورها

شوند،  تر میهای الکترونیکی روز به روز محبوب همانطور که کتاب  (.1395  ،یو صادق  ی)عربگرآوردی م  دیپد

نیز    هاآن   تأمین  ره یدر زنج  یو مسائل مربوط به هماهنگ  یگذارقیمت  یهااستراتژی  یبه بررسروزافزون    ازین

)لی    دکنگذاری میقیمت   ینظر در استراتژد یفروشان را مجبور به تجدو ناشران و خرده رسد  نظر میضروری به 

لیو  آنجا که    (.2013،  8و  تا  است  بسیار مهم  از دیدگاه کاربران  الکترونیکی  تمام شده کتاب  قیمت  همچنین 

 های الکترونیکی بر رفتار خرید مخاطبان مؤثر است.  ( معتقد است که قیمت کتاب 2011) 9رینولدز 

درصد برسد  27.8به حدود  2019دهند که سهم  تجارت کتاب الکترونیکی در دنیا تا سال ها نشان می پژوهش 

همچنین    دهد نشان می  11امریکا  ناشران  انجمن های  گزارش    . همچنین (2016،  10کومار  و   تریپاثی  )ناگسوارا رائو،

فروش کتاب الکترونیک برای دومین بار متوالی در طول دو سال   ،دهدنشان می  12ریدر   ای   گود های  گزارش

 (. 2018ه است )گود ای ریدر، گذشته افزایش یافت

  ی هایفناور   زروی آوردن مردم به استفاده ا  و  ،یکاغذتمام شده نشر    یباال  نهیهزکاغذ و    یراندر ایران نیز با گ

نشر    که بخواهند به سمت   یناشرانی، صنعت نشر به این سمت روی آورده است؛  زندگ  مختلف   امور  در  ن ینو

منظور سرما  یاقتصادابعاد مختلف    از  یگاهآ  ازمندین  اورندیب  یرو  هاالکترونیکی کتاب    ن یا  در   یگذارهیبه 

_______________________________________________________________ 
1. Dolgui and Proth 
2. Apple  
3. kobo 
4. Google  
5 Anuradha and Usha 
6 Milloy 
7 Tian & Martin 
8 Li & Liu 
9 Reynolds 
10. Nageswara Rao, Tripathi & Kumar 
11. AAP  
12. good e-reader(https://goodereader.com) 
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ی ناشران نسبت به فهم چالش عمده   4گذاری یکی از  قیمت(. بعالوه  1391ی،دریح  و  فرمییفه )حوزه هستند  

 (. 2007، 1نایت  مک و  درنلی کتاب الکترونیکی  مطرح شده است )تول، 

  رند یگب   در نظر ی کیکتاب الکترون د ی تول یقابل سنجش و کارا را برا یرقم یکار انیاگر ناشران جر  از یک سو 

را درک کنند،    شان یهاکتاب  یهاها در مجموعه فهرستکتاب   ن یسود ناخالص به دست آمده از حضور ا  زیو ن 

  ی استراتژاز سوی دیگر    (.2،2010کنند)آپتارا   ن یخود تضم  یرا برا  هیبرگشت سرما  شیدر افزا  تیقطع  توانند یم

 یبرخ  نان یباعث عدم اطم  ی کیدر اکثر محصوالت کتاب الکترون  ی نیبشیپ  رقابلیو غ  رشفاف یغ  ی  گذارمتیق

ا  رشفافیغ   یگذارمت ی. قشودیم  یکیالکترون  یهابه کتاب  یابیدست  ی از کتابداران برا است که    یمعن  ن یبه 

الکترون  کنندگانتولید بس  ،یکیکتاب  توض   یاریدر  ق  ندده  ینم  حیموارد،  چگونه   کتاب   کی  متیکه 

که کتابداران     شودی سبب م  ، یگذارمتیاز ق  ینداشتن اطالعات کاف  جه یدرنت  کنندیرا مشخص م  ی کیالکترون

 (.3،2020)ژانگ  ریخ  ایخاص معقول است    یکیکتاب الکترون  یکاال  کی  یبرا   متیق  ایکنند که آ  نیینتوانند تع

نگرانی آنها های زیادی در مورد کتابناشران  دارند  الکترونیکی خود    متی ق  کیبا    د نتوان یم  یراحتبه  های 

کن  ترنییپا پیدا کردند،خواننده    کیکه    یو هنگام  دنشروع  تغقیمت    برای کتاب خود  را  که    د، نده  رییآن 

برمی  خواننده    احتماال نگردد  دوباره  را  خود  دوم  کتاب  توصیه  به    ای  دنک می   یداریخر  زیو  دوستانش 

  ی از سوی ناشران دانشگاهی در چین کی عدم انتشارکتاب الکترون  لیاز دال  ی کی  (.2019،  4کند)پابلیش درایو می

هز بودن  الکترون  نهیباال  کتاب  هز  یکیچاپ  نبودن  متناسب  است)  نهیو  تولید  لینگ      ی  و  می  چی،  و ن 

استون  نیتراز عمده   یکی  (.5،2018یان نیزموانع ناشران کشور  الکترون  ی برا  ی  نشر کتاب  به    مت ی ق  یکیورود 

 (.2018، 6)مولدر و فلت است یک یالکترون ی هاکتاب ی عدم سودآور ی و کیالکترون  یکتاب ها یباال

اگر   چرا که   و از اهمیت باالیی برخوردار است  است   ی برای ناشران ضرور  گذاری کتاب قیمت بنابراین بحث  

گاه به سود درخور توجهی  و کیفیت آن متناسب نباشد، هیچ   مخاطب همخوانی نداشته باشدقیمت کتاب با نیاز  

ن به وضعشد.  خواهد  منتج  نسبت  ناشران  )ا  د یجد  ت یواکنش  الکترون  جادینشرکتاب  کتاب  بس یکیبازار   ار ی( 

  ی بازار برا  ن یدر ا  یگذاره یاما توسعه و سرما  کنندی را مشاهده م  دیبازار جد  ل ینامطمئن است چرا که آنها پتانس

  یهاکتاب  مت یق  برعوامل اثرگذار  . در صورتی که  (2016،    7چوته یو ماچ و  لسونی)وست یامالً مشخص نها ک آن

شوند،  کیالکترون شناسایی  کتاب   یآگاهی  و  می بیشتر    نهیزم  نیا  در  یکی الکترون  یهاناشران  شود 

  تواند میکشورمان    یکینشر الکترون  صنعت  نیو همچن  دهندمی انجام    ترو مناسب  خود را بهتر  یهایگذارهیسرما

از این  . کند رقابت ها آن  با  و  باشد  فعال نه یزم ن یا در یخارج یکشورها ریسا ی پا هم  یالملل ن یب  یهاعرصه  در

رو پرسش اصلی این پژوهش آن است که عوامل اثرگذار بر تعیین قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و  

نوجوان از دیدگان ناشران چیست؟ الزم به ذکر است که پژوهش حاضر قصد ارائه ی مدل مفهومی براساس 
_______________________________________________________________ 

1. Towle, Dearnley, & McKnight 
2 .Aptara 
3 Zhang 
4. publishdrive 
5 Wen-Qi, Mei & Ling-Yan 
6 Möldre & Felt 
7 Wilson & Maceviciute 
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های اساسی که این  ر نتیجه پرسشنظریه ی زمینه ای را ندارد و تنها عوامل و معیارها را شناسایی می کند. د

 ها را دارد عبارتند از:پژوهش قصد پاسخگویی به آن 

حوزه   _ این  ناشران  نظر  براساس  نوجوان  و  کودک  الکترونیکی  کتاب  نهایی  قیمت  تعیین  در  مؤثر  عوامل 

 چیست؟  

نظهزینه   _ براساس  نوجوان  و  الکترونیکی کودکان  نهایی کتاب  قیمت  مؤثر در  تمام شده  این  های  ناشران  ر 

 حوزه چیست؟ 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

برای کتاب الکترونیکی تعاریف مختلفی توسط افراد متعدد صورت گرفته است، در زیر به تعریفی دو بخشی 

ها انجام شده  تعریف ارائه شده در مورد این کتاب  37از تحلیل  که    (2009  )  1یو رول   یهرتل  لو، یواستوسط  

 پردازیم. است، می

کتاب الکترونیکی شیئی رقمی با محتوای متنی و یا محتوایی دیگر که با ظاهر و محتوایی مشابه کتاب چاپی    -1

 شود. های محیط الکترونیکی ارائه میبا ویژگی

ویژگی  -2 دربرگیرنده  معموالً  الکترونیکی  پیوندهای  کتاب  تقابلی،  ارجاع  جستجو،  مانند  کاربردی  های 

 ای و ابزراهای تعاملی است.  هایالیت کردن، اشیائی چندرسانه گذاری،دداشت فرامتنی، یا

الکترون نشر  رواج  استفاده چند  یکیبا  امکان  از    نیو  مح  ک ینفر  در  واحد  محل  ط یمنبع  راه دور،    یشبکه  و 

ر اساس ، ب( معتقدند1996)  2ت ینا  و   اچ  ی بالیو، نانسه است.  تر شدده یچیپ  زی نوع محصوالت ن  ن یگذاری اقیمت

 شود.  ی اعمال م یمتفاوت یهامت یق ،نوع مصرف و استفاده 

نظر از اینکه این کتاب توسط  های الکترونیکی و چاپی بسیار باالست، صرف کتاب  اختالف هزینه بین فرمت

های  کتاب ناشر دانشگاهی یا تجاری منتشر شده باشد. همچنین بین هزینه پردازش کتاب چاپی و هزینه نگهداری  

 الکترونیکی  کتاب  انتشار  در  (. تأخیر2015،  3اسکات و بست   ،یلیب  درصدی وجود دارد )  30الکترونیکی تفاوت  

 اما   دارد  های الکترونیکیکتاب  کل  فروش  در  زیادی  کاهش  اما  شودمی  چاپی  فروش  در  کمی  افزایش  سبب

  عناوین  برای  چاپی  یهاکتاب  فروش  در  توجهی  قابل  افزایش  باعث  کیندل  پذیردسترس  هایدر کتاب  تأخیر

گال2013  ،4اسمیت   و   هو )شود می  مشابه ت  ن ی(.  قیمت   (2013)  5ی ریو  مدل  دو  کتاب از  برای  های  گذاری 

کنند. در مدل  گذاری ناهماهنگ« یاد میگذاری هماهنگ« و »مدل قیمت های »مدل قیمت الکترونیکی به نام 

شود و در تعیین قیمت کتاب الکترونیکی  ساس قیمت کتاب چاپی تعیین می اول، قیمت کتاب الکترونیکی  بر ا 

پیروی می قوانین چاپی  محیط  از  و  قیمت جدید  اساس  بر  الکترونیکی  کتاب  قیمت  دوم،  مدل  در  اما  شود، 

 های چاپی است.گذاری کتاب شود که متفاوت از مدل قیمت دیجیتال تعیین می

_______________________________________________________________ 
Hartley & Rowley ,Vasileiou. 2 

2. Baleyve, nancy h & night 
3. Bailey, Scott & Best 
4. Hu & Smith 
5. Guillon & Thierry 
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های الکترونیکی بدست آورده اند که براساس گذاری کتاب ه با قیمت پژوهشگران عوامل متعددی را در رابط

 ؛1389  هامانه،وزیری)مخاطب یا کاربر«    به»   مربوط  شوند: عواملبررسی انجام شده به چند گروه تقسیم می

وزیری   1138 ،یزیعز در    و   موحدانصاری ؛  1382  ،1فانگ  ؛1380کینگما،  ؛1381  س،های؛1389هامانه،  نقل 

 ؛5199  ،2لی   ؛1389هامانه،  نقل در وزیری  2010محامد و گلین،    ؛42  ،1389  هامانه، وزیری  ؛1393هنرمندساری،

)وز  .(1392هدایتی،    و   وری پیله   هدایتی،  ؛1392  زاد،   شهباز   و   سربلند »ناشر«  به  مربوط    هامانه، ی ریعوامل  

و کومار،   یپاثی؛ ناگسوارا رائو، تر2012؛ گرکو، وارتن و سن ،  2014   ،3ی؛ بسن و کرب1381  س،یها؛1389

؛ هو و  2016و کومار،  ی پاثی)ناگسوارا رائو، تر  «یچاپ یار»همتایمربوط به مع ی ها( مؤلفه 2013،  4؛ والترز2016

(  عوامل مربوط  1389  هامانه، یری؛ وز1391؛ محمدسمسار،  2013،    گرانیو د  ی؛ بون2012،  و یلی؛ م2013  ت،یاسم

مع ت  نی)گال  «یموضوع  ار»حوزه یبه  تر   2013،یریو  رائو،  ناگسوارا  کومار،    یپاثی؛  ن2016و  (   1381کنام،ی؛ 

زاده،   لیسماع؛ ا1393،یموحد و هنرمندسار  ی؛ انصار2013)والترز،  تال«یجی»حقوق د  اریمربوط به مع  یهامؤلفه 

ک 1391 وز1380  نگما،ی؛  مع1389هامانه،یری؛  به  مربوط  عوامل  رو»مدل  اری(  و   « یگذارمت یق  یکردهایها 

(  عوامل مربوط به  2012،  6نچ ی؛  ل1389 هامانه،ی رینقل در وز  2010  ن،ی؛ محامد و گل2014،    5آرنت   - )ولفمن

( عوامل مربوط  1391؛ محمدسمسار، 1389  نه،هامایرینقل در وز  2010  ن،ی فروشان« )محامد و گل»خرده   اریمع

؛ 1387؛ کاتلر،  1381س،یها؛  1389  هامانه،یری، نقل در وز1381  ،یزی)عز  «یرونیب  ای  یطی»عوامل مح  اریبه مع

 اری( عوامل مربوط به مع1392  ،یتیو هدا  یورله یپ  ،یتی؛ هدا1389  هامانه،یری؛ وز1392سربلند و شهباززاد،  

 ار ی( عوامل مربوط به مع2013  ،یریو ت   نی ؛ گال 2013؛ الموت ،1389  هامانه، یری)وز  «یکیکتاب الکترون  تی»کم

؛ 2011  فر،یمیو فه   نه ی؛ نقش2013؛ والترز،  2015اسکات و بست،    ،یلی؛ ب2002  ک،یو پاتر  ی)کا  نه«یبر هز  ی»مبتن

  هامانه، یری؛ وز1392  ،یعقوبی؛  2004و همکاران ،    سی؛ دن1389  هامانه،یری ، نقل در وز2010  ن،یمحامد و گل

کوشا،  1389 انصار1382؛  هنرمندسار  موحدی؛  محمدسمسار،  1393  ،یو  ا1391؛  در  نخست    نی(.  پژوهش 

تمام  ینه یکه براساس هز یخواهد شد، سپس عوامل نیی تع یکیکتاب الکترون یینها  متیق ن ییعوامل مؤثر بر تع

 شده اند. ییاسااست شن رگذاریآن تأث  متیبر ق  یکیکتاب الکترون یشده 

 شناسی پژوهش روش

ا به  قابلیت کتاب  کهن ینظر  نوجوان  و  کودک  الکترونیکی  ویژگیهای  و  کتابها  را  های  الکترونیکی  های 

ای و.... در تولید  ها اعم از صوتی،تصویری، چندرسانه های این کتاب دهند و از انواع فرمتخوبی نمایش میبه 

بنابراین  کتاب استفاده شده است؛  نوجوان  الکترونیکی کودک و  ناشران پژوهش حاض  یآمار  جامعههای  ر، 

ناشران  کتاب   های الکترونیکی کودک و نوجوان  دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.کتاب

_______________________________________________________________ 
1. Fang 
2. Lee 
3 Besen & Kirby 
4 Walters 
5 Wolfman-Arent 
6 Lynch 
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ارش و  فرهنگ  وزارت  تایید  مورد  نوجوان  و  کودک  اسالمی  الکترونیکی  هستند  72اد   تعیین برای   . ناشر 

مصاحبه با ناشران کتاب   10تعداد   استفاده شد. هدفمند  گیرینمونه  از شده جهت مصاحبه  انتخاب های نمونه 

طول انجامید؛  دقیقه به   50تا    20الکترونیکی کودک و نوجوان به روش گلوله برفی انجام شد که هر مصاحبه بین  

 یناشر اول معرف یانجام مصاحبه دوم، از سو  ی برا  ی ناشر انتخاب شد و سپس ناشر بعد  ن یکه اول  ب یترت نیا  به 

. در این  افتی  ادامه   هامصاحبه   در   موجود  یاساس  عناصر   دن یمصاحبه و به اشباع رس  نیروند تا انجام آخر  ن یو ا

ب الکترونیکی، سؤاالت مصاحبه  پژوهش و شناسایی عوامل اثرگذار بر قیمت کتا ادبیات با مطالعه پژوهش ابتدا

کتاب   زمینه  در  که  علمی  هیأت  عضو  هشت  حوزه)شامل  این  متخصصان  تأیید  به  سپس  گردید؛  طراحی 

)کتاب  زمینه  در  را  خود  رساله  که  دکتری  تحصیلی  مقطع  دانشجوی  دو  نیز  و  دارند  تخصص  الکترونیکی 

طراحی   شامل نُه سؤالمصاحبه نیمه ساختار یافته  الکترونیکی(  رسید و پس از اعمال نظرات آنان، سؤاالت نهایی  

تمام    ی هانه یهز  ،یکیکتاب الکترون  متی آن بر ق  ر یتأثو    یچاپ  ی عبارتند از همتا  سؤاالت  یکل  یها)تم شدند  

  یدرون  عوامل  مانند   یکیالکترون  کتاب  متیق  بر  مؤثر  یکل  عواملو    یکیکتاب الکترون  متیق  ن ییشده مؤثر بر تع

بعدی دخل و    و از مصاحبه شونده  به پاسخ یک مصاحبه شونده، در سوال های  بعدی  با توجه  بیرونی. گاه 

 گردید.  تری به سؤاالت اضافه می گرفت و سوال جزئیتصرف صورت می 

از    بنابراینمضمون« استفاده شد.    تحلیلها ازروش » بدست آمده از مصاحبه   یهاداده   تحلیلو    تجزیه به منظور  

 یاز حوزه  جامعه کهین پژوهش با توجه به ا ین استفاده شد. در ا گزینشی کدگذاریو  محوری ، باز  یکدگذار

نوجوان   یکیالکترون   هایناشران کتاب بود    کودک و  نظر م  ی، ضرورانتخاب شده  تا واژگان آن    رسیدی به 

باز   یمرحله کدگذار  ی برا یکتکن  ین از ا  ین . بنابرایرندقرار گ  یو مورد بررس  ییشناسا یزن   یموضوع  ی هابافت

که پس از شناسایی کدهای اولیه و درنظر گرفتن  کدهای مشابه، تمامی کدهای مفهومی شناسایی  استفاده شد

گزاره باشد،    یکاطالق شده به    یاز تمام کدها  یریتفس  یانگرکه ب  ی، عبارتمحوری  یدر مرحله کدگذار  .شدند

باز، در قالب    یمتبادر شده در کدها  یپژوهشگر از معناها   یرمرحله تفس  یندر ا  یگرد  یانی. به ب یدانتخاب گرد

ارائه شد. در    یک   غیررسمی واژگان    جایبه    تخصصیاز واژگان    کدگذاری، سوم    یمرحلهعبارت جامع، 

های دیگر به  و یک مقوله محوری انتخاب و همه مقوله  ( استفاده شد ینمقوالت )مضام بیان  برای پیشینمراحل 

  برای  مشخصیبتوانند پاسخ    مانعیت و    یتانتخاب شدند که ضمن جامع  ای گونهبه   مضامین  این .  گردندآن باز می

 . آمده است 1ها در جدول کدگذاری از  ایپژوهش ارائه کنند. نمونه  این هایپرسش
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 با ناشران کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان . نمونه کدگذاری مصاحبه 1جدول

کدگذاری   کدگذاری باز  جمله 

 محوری 

کد   کدگذاری گزینشی 

مصاحبه 

 شونده  

و   کودک  برای  که  کتابهایی  تو 

خصوص   به  میشه   عرضه  نوجوان 

مشاور  اپلیکیشن حضور  حتما  ها 

روانشناس کودک و نوجوان  الزامی  

بار   داشتیم ک  اپلیکیشن  مثال  است  

آموزشی داشته ) محتوا اموزشی بوده  

( حتما از یه مشاور کمک گرفتیم که  

داشته   میتونه  تأثیری  چه  این  حاال 

باید  اون  مختلف    باشه،  مراحل  تو 

 حضور داشته باشه.  

به   مربوط  هزینه 

متخصص   افراد 

مانند   مانند 

مشاور   روانشناس، 

محتوای   کارشناس 

ناظر،   تخصصی، 

 پیمانکار، نویسنده

نیروی   هزینه 

انسانی، پرسنل و  

 کارکنان

کتاب   تولید  هزینه 

 الکترونیکی 

p1؛   p2 ؛ 

p5 ؛   p6 ؛ 

p7؛ p8 ؛ 

p10 

گردد به  هزینه  هزینه ناملموس برمی

فرضا   یعنی  اولیه  محتوای  تولید 

نویسنده ده سال از عمرش را گذاشته  

قدر   چه  این  هزینه  اثر  یک  روی 

 است؟  این قابل  محاسبه نیست  

هزینه تولید محتوای  

توسط   اولیه 

نویسنده)وقت  

فکر   نویسنده،  

نویسنده یا خرید  و  

آوری محتوای  جمع

 خام(

ت  ولید  هزینه 

 محتوا 

کتاب   تولید  هزینه 

 الکترونیکی 

p2؛ p4 

p6 ؛   p8 ؛ 

p10 

 های پژوهش  یافته

و    های پژوهش شامل دو بخش عوامل مؤثر در تعیین قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوانیافته

ها  آناست که در زیر به    گذاری کتاب الکترونیکی کودک و نوجوانهای تمام شده ی مؤثر بر قیمتهزینه 

 پردازیم. می

 عوامل مؤثر در تعیین قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان  -الف

الکترونیک شامل نسخه چاپی، ذی نفعان، 2مطابق جدول   ، شش عامل اصلی اثرگذار بر قیمت نهایی کتاب 

در    ایی شدند.تولید کتاب الکترونیکی، سود و فروش و درنهایت محیط بیرونی شناسمحتوا، هزینه تمام شده  

کتاب   قیمت  بودن  ارزانتر  به  بیشتر  ناشران  چاپی  نسخه  اساس  بر  الکترونیکی  کتاب  قیمت  تعیین  با  رابطه 

اشاره کردند. آن  به نسخه چاپی آن  الکترونیکی هزینه الکترونیکی نسبت  نشر  نظیر هزینه  ها معتقدند در  های 

های متعدد از یک کتاب، بیشتر  ایجاد رونوشت کاغذ، صحافی و چاپ وجود ندارد و برخالف نشر چاپی برای  

می انجام  نسخه  اولین  تولید  برای  کتاب هزینه  قیمت  که  معتقدند  ناشران  از  اندکی  تعداد  همچنین  گیرد؛ 

به   چاپی  کتاب  تبدیل  صورت  در  که  چرا  است  چاپی  نسخه  قیمت  از  باالتر  موارد  بعضی  در  الکترونیکی 
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صداگذاری، نظیر  کارهایی  هزینه   الکترونیکی  متن،  روی  ..بر  و  فیلم  عکس،  تحمیل قراردادن  ناشر  بر  هایرا 

ی  قیمت  پشت جلد کتاب چاپ  متیدرصد ق  ن ییتعی و  چاپ  نسخه   متیحداکثر قکند. همچنین در نظر گرفتن  می

کنند. عامل بعدی اثرگذار بر قیمت کتاب الکترونیکی ذینفعان است که شامل کتاب الکترونیکی را تعیین می

برای    قه ی)دقمخاطب  مدت زمان استفاه  مخاطب و نویسنده کتاب الکترونیکی است. ناشران مذبور عواملی مانند  

،  مخاطب  ی داشتن برا  ت ی ( و جذابدنینخر  ا ی  دنی)خر  و رفتار مخاطب   تقاضا،  (ایهای صوتی و چند رسانه کتاب

گیرند بعالوه  را در نظر می   مخاطب   یمحل زندگ  شهر و    به پرداخت مخاطب   ل یتما،  بطپرداخت مخا  قدرت

و    سنده یشهرت نو  کند، همچنینگذاری  بعضا نویسنده بنابر دالیل مختلف شخصا قیمت را تعیین میدر قیمت

 کتاب الکترونیکی تأثیرگذار هستند.  یینها  متیق در حق صاحب محتوا  سهم

)تعداد  یکیحجم کتاب الکترونگذارد که با توجه به  کمیت محتوای کتاب الکترونیکی نیز بر قیمت آن تأثیر می 

  متیتر قمیی)کتاب قدکتاب الکترونیکیعمر    طولی،  کیزمان آماده شدن کتاب الکترون  مدت،  (یا دقیقه  صفحه

برعکس( و  میکمتر  سنجیده  ایجاد  ،  طریق  از  الکترونیکی  کتاب  محتوای  کیفیت  و    یمحتواشود 

بر قیمت    بودن محتوا   جذاب و نیز    به محتوا   یرقابت و دسترس  زان یم  شهرت کتاب،  ، (آنمتفاوت)موضوع و نوع  

 زانیم  مانند   یافزارنرم  نهیهز  زین  الکترونیکی  کتاب  دی تمام شده تول  نه یهزگذارند. برای  کتاب الکترونیکی اثر می

نهایی مانند هزینه  هزینه ی و  کیالکترون  یهاموجود درکتاب   یو تکنولوژ   یااستفاده از عناصر چندرسانه  های 

کتاب الکترونیکی که بر    در خصوص سود و فروش  گیرند.در نظر می  های سربار را  تولید محتوا و یا هزینه 

خواب سرمایه را بر اساس تخمین میزان فروش و یا درنظر گرفتن حاشیه سود اندک    زین  گذاردقیمت آن اثر می

کنند و نحوه فروش، برآورد می  پرفروش  یهاکم فروش و کتاب  یهاکتاب  یهانه یسرشکن شدن هزو همچنین   

گذارند. آخرین عامل بر قیمت کتاب الکترونیکی اثر می  محل فروش و ... عواملی هستند که از طریق فروش

  ی هامناسبتو رقبا و همچنین  بازار ،غاتی تبلاثرگذار بر قیمت کتاب الکترونیکی محیط بیرونی است که شامل 

فروش به  مانند    فروش به صورت عمده   شود. همچنیندر قیمت کتاب الکترونیکی می  فیتخفکه سبب    خاص  

  خاص یهامناسبت  ژه یکردن و  گانیراسازد و نیز  مند میکه مخاطب را از تخفیف بهره   اتها و مؤسسکتابخانه 

 آمده است.   2گیرند عوامل اثرگذار بر قیمت کتاب الکترونیکی در جدول را در نظر می
 

 . عوامل مؤثر در تعیین قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان2جدول

کدگذاری   کدگذاری باز 

 محوری 

کدگذاری  

 گزینشی 

 کد مصاحبه شونده

الکترونیکی   ارزان کتاب  قیمت  بودن  تر 

قیمت   از  چاپی)کسری  همتای  به  نسبت 

 چاپی مثالً یک هفتم( 

قیمت   بودن  ارزانتر 

 کتاب الکترونیکی 

نسخه   قیمت  تعیین 

الکترونیکی با توجه به  

 قیمت نسخه چاپی

p1 ؛   p2؛p3 ؛     p4  p6؛  p5  ؛

 p10؛ p9؛ p8؛p7؛

کتابارزان بودن  الکترونیکی  تر  های 

کتاب به  نسبت  چاپی  همتای  های  دارای 

 بدون همتای چاپی
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کدگذاری   کدگذاری باز 

 محوری 

کدگذاری  

 گزینشی 

 کد مصاحبه شونده

الکترونیکی   کتاب  قیمت  بودن  باالتر 

 نسبت به  همتای چاپی 

قیمت   بودن  باالتر 

 کتاب الکترونیکی 

اساس   بر  الکترنیکی  کتاب  قیمت  تعیین 

 حداکثر قیمت برای همتای چاپی 

قیمت   تعیین 

حداکثر  براساس 

 قیمت همتای چاپی 

مبنا قرار دادن نسخه کاغذی کتاب با جلد   

ساده و اختصاص دادن  درصدی از قیمت  

 پشت جلد آن برای کتاب الکترونیکی 

قیمت   تعیین درصد 

کتاب   جلد  پشت 

 چاپی

گذاری بر اساس مدت زمان استفاه  قیمت

 کاربر)دقیقه(

 ;p1; p2 ;p3; p4; p7 نفعانذی مخاطب 

p10 

یا  مخاطب)خریدن  رفتار  و  تقاضا 

 نخریدن( و داشتن جذابیت برای مخاطب 

 قدرت پرداخت مخاطب 

 تمایل به پرداخت مخاطب 

 شهر محل زندگی مخاطب 

 نویسنده خواست مولف 

 تأثیر شهرت نویسنده در قیمت نهایی

 سهم حق صاحب محتوا یا کپی رایت 

 ;p1; p2; p4; p5; p7 محتوا  کمیت محتوا  الکترونیکی)تعداد صفحه( حجم کتاب 

p10  مدت زمان آماده شدن کتاب الکترونیکی 

تر قیمت  طول عمر محصول)کتاب قدیمی

 کمتر و برعکس( 

 کیفیت محتوا  کیفیت محتوای کتاب الکترونیکی  

نوع    و  متفاوت)موضوع  محتوای 

 محصول( 

 تأثیر شهرت کتاب در قیمت نهایی 

 میزان رقابت  و دسترسی به محتوا 

 جذاب بودن محتوا)جذب مخاطب بیشتر( 

میزان استفاده از عناصر چند رسانه ای  و  

درکتاب موجود  های  تکنولوژ ی 

 الکترونیکی 

هزینه تمام شده تولید   افزار نرم

 کتاب

p1; p3; p4; p5; p6; 

p7; p8; p9 ; p10 

نوع قالب)پی دی اف؛ ای پاب، صوتی و  

)... 

 و ...(  iosافزار )اندروید؛هزینه نرم

 هزینه نهایی هزینه تولید محتوا  
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کدگذاری   کدگذاری باز 

 محوری 

کدگذاری  

 گزینشی 

 کد مصاحبه شونده

مشخص   فرمول  اساس  بر  گذای  قیمت 

سربار+مدت   تولید+هزینه  هزینه  شامل 

 زمان برگشت هزینه 

میزان  قیمت تخمین  اساس  بر  گذاری 

 فروش  و برگشت هزینه 

 ;p1; p4; p5; p8; p9 سود و فروش  برگشت سرمایه 

p10 

 در نظر گرفتن حاشیه سود اندک 

هزینه شدن  کتابسرشکن  کم  های  های 

 های پرفروش فروش و کتاب

کمتر/    قیمت  فروش)آنالین  طریقه 

 آفالین  قیمت بیشتر(  

 فروش 

فروش   جهت  پلتفرم  نداشتن  یا  داشتن 

کتاب قیمت  بودن  ناشرانی  )گرانتر  های 

 که دارای پلتفرم هستند( 

 محل فروش 

 ;p1; p2; p4; p5; p7 محیط بیرونی  بازاریابی داشتن تبلیغات و جذب مخاطب 

p8; p9; p10   بازار و رقبا  توسعه بازار 

مناسبت در  فروش  تخفیف  و  های خاص 

کتابخانه به  عمده)فروش  و  به صورت  ها 

 مؤسسات(

 ها مناسبت

 خاص هایرایگان کردن ویژه مناسبت

 کودک و نوجوان یکیگذاری کتاب الکترونمؤثر بر قیمت ی تمام شده یهاهزینه -ب

اثر میای که بر  های تمام شده هزینه  هزینه فناوری اطالعات که    گذارند عبارتند ازقیمت کتاب الکترونیکی 

افزاری و هزینه امور  افزاری، هزینه نرم و شامل هزینه سخت  اندتمامی ناشران به آن اشاره کرده  3مطابق جدول  

افزار و یا خرید نرم   نویسیافزاری مانند طراحی و برنامه های نرم فرهنگی است که از میان این سه هزینه، هزینه 

ها  تر هستند؛ هزینه مربوط به توزیع نیز بیشتر مربوط به اینترنت و وب است چرا که این کتابسنگین  افزارنرم

نیروی انسانی متخصص محتوایی و فناورانه نیز به دلیل  شوند ؛ هزینه  صورت اینترنتی فروش و توزیع میبیشتر به 

و... هزینه    آهنگساز،  شاعرمختلف نظیر مترجم، کارشناس کودک و نوجوان،  های  کارگیری  افراد با تخصص به 

 یتخصص یمحتوا های تولیدی مانند محتوا شامل هزینه  یسازآماده های تولید و هزینه   شود؛سنگینی قلمداد می

  متفاوت  یهامحتوا با موضوع   د یتول  نهیهزیا   تر هستند که به مراتب سنگین   محدود  ومخاطب خاص   بودنودارا
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سازی نظیر ضبط محتوا،  های آماده که بسته به نوع موضوع، هزینه نیز متفاوت است و هزینه  .( ، شعر و..)داستان

ای مانند صوت، عکس و  ای که هر چه از عناصر چندرسانه و میزان استفاده از عناصر چندرسانه  ورود اطالعات 

های ثابت شرکتی شود؛ هزینه و در نتیجه قیمت آن بیشتر می.. بیشتر استفاده شود، هزینه تولید کتاب الکترونیکی  

های مختلف را شامل های مختلف و در مکانو در پایان نیز  هزینه تبلیغ و بازاریابی که هزینه تبلیغات به مدل 

گیرد. میهای متفاوت مانند بازاریابی اینترنتی، پیامکی و تلفنی و ... را در بر  شود و هزینه بازاریابی به شیوه می

 دهد. ها را به صورت کامل نشان میتمامی هزینه   3جدول 

 گذاری کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان ی مؤثر بر قیمت های تمام شده. هزینه3جدول

کدگذاری  کدگذاری باز 

 محوری

 کد مصاحبه شونده کدگذای گزینشی

 ;p1; p2; p3; p4 فناوری اطالعات هزینه  افزاری هزینه نرم  هزینه برنامه نویسی و کد نویسی 

p5; p6; p7; p8; 

p9; p10  افزار هزینه روزآمدسازی نرم 

 افزار هزینه پشتیبانی از  نرم 

 افزار طراحی نرم 

قفل  نرم هزینه  وامنیت  هک  گذاری   از  افزار)جلوگیری 

 شدن وسرقت(

 افزار هزینه توسعه نرم 

 هزینه ساخت اپلیکیشن 

محمل  اس  هزینه  دی؛یو  وی  دی  مانند  اطالعاتی  های 

 بی؛سی دی 

 افزاری هزینه سخت

 هزینه تجهیزات کامپیوتری 

امور   هزینه ایجاد  زیرنویس  هزینه 

های فرهنگی)هزینه 

به آماده سازی   مربوط 

 کتاب(

 هزینه سفارشی سازی  یا آماده سازی 

 هزینه ساختار دهی محتوای اطالعات 

 هزینه ویراستاری 

 هزینه صفحه آرایی

های مختلف مانند قالب هزینه انجام امور فنی)تبدیل متن به  

 و ...(  ای پاب 

 هزینه تصویر سازی 

 هزینه حروف چینی 

 هزینه تایپ کردن 

 هزینه طراحی جلد 

فضای   نترنتیا  د یخر  نهیهز در  توزیع 

 اینترنتی(اینترنت)نشر  

 ;p1; p2; p4; p5 توزیع

p6;p7; p8; p10 وب  یزبانی م  نهیهز 

 شبکه و هاست تیامن  نیتام
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کدگذاری  کدگذاری باز 

 محوری

 کد مصاحبه شونده کدگذای گزینشی

 (CSو    HTML  ،UX  ،UI)مانند    یوب  یفرمت محتوا   نهیهز

 وبگاه  ی ساز نهیمربوط به سئو و به نهیهز

 مربوط به سرور  نهیهز

 نک ی ل جاد یا نهیهز

 ی کیگراف یطراح  نهیهز

 ی زبانی م  یفضا نهیهز

 ی بارگذار نهیهز

    کردن محتوا  یکیالکترون  نهیهز

انسانی،   د یجد  یروی استخدام ن نیروی  هزینه 

 پرسنل و کارکنان 

متخصص   انسانی  نیروی 

 محتوایی و فناورانه

p1; p2; p3; p4; 

p5; p6; p7; p8; 

p10  ؛p9 

مشاور    نهیهز روانشناس،  مانند  متخصص  افراد  به  مربوط 

محتوا  پ  ،یتخصص   یکارشناس  ،  سندهینو  مانکار،یناظر، 

و  صدابردار؛   شاعر؛آهنگساز؛  معلم     ، مترجم  ژه،ی صداگو؛ 

 طراح 

 

 کارکنان   یری ادگی نهیهز

 ند یگز یکه کتاب را برم یفردهزینه 

 تیرا  یکپ ایحق صاحب محتوا  سهم

نویسنده،    نویسنده)وقت  توسط  اولیه  محتوای  تولید  هزینه 

 آوری محتوای خام(فکر نویسنده یا خرید  و جمع

آماده  هزینه هزینه تولید محتوا  و  تولید  های 

 سازی محتوا 

p1; p2; p4; p5; 

p6; p7; p9; p10 

و  مخاطب خاص  ودارای  تخصصی  محتوای  تولید  هزینه 

 محدود

برای کتاب )ایجاد اطالعات مرتبط، خالصه  تولید فرا داده 

 ی  کتاب یا چیزی که  مخاطب نسبت به این اثر نیاز دارد( 

های متفاوت)داستان ، شعر و  هزینه تولید محتوا با  موضوع 

 )... 

 هزینه به روز رسانی محتوا)تولید محتوای جدید(

سازی   هزینه تولید محتوای با کیفیت  آماده  هزینه 

 محتوا 

p3; p4; p5; p6; 

p7; p9; p10  هزینه ضبط محتوا 

 هزینه میکس و مسترینگ 

 مدت زمان صرف شده جهت تولید کتاب الکترونیکی 

 آوری و خرید محتوای اولیه و خامهزینه تولید، جمع

الکترونیکی   کتاب  تولید  جهت  ضبط  استودیوی  هزینه 

 صوتی

 اطالعات هزینه ورود  
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کدگذاری  کدگذاری باز 

 محوری

 کد مصاحبه شونده کدگذای گزینشی

موزیک؛  و  ای)صوت  رسانه  چند  محتوای  تولید  هزینه 

 قابلیت جستجو؛ فیلم؛ عکس؛ انیمیشن(

کتاب   در  موجود  تکنولوژی  از  استفاده  میزان  هزینه 

 الکترونیکی مانند شبیه سازی مکالمه و صحبت با کامپیوتر 

نمایشگاه  تبلیغ  در  های تخصصی و عمومی داخلی هزینه 

 مانند نمایشگاه کتاب، نمایشگاه رسانه دیجیتال و

و  هزینه های تبلیغات هزینه تبلیغ  های 

 بازاریابی 

p1; p2; p4; p5; 

p7; p9; p10 

 های خارجی هزینه تبلیغ  در نمایشگاه 

 هزینه تبلیغ از طریق پلتفرم 

های اجتماعی و فضای مجازی)مانند هزینه  تبلیغ در شبکه 

 اینستاگرام؛ تلگرام و..(

 هزینه تبلیغ در روزنامه 

 هزینه  تبلیغات در صدا و سیما)رادیو؛ تلویزیون و ...( 

 هزینه تبلیغات بنری 

 هزینه تبلیغات به صورت چاپی 

 تبلیغات محلی هزینه 

 هزینه تبلیغ در خبرگزاریها

 سازی؛هزینه تبلیغات( هزینه فرهنگ سازی )هزینه برند 

 ;p1; p3; p4; p5 هزینه بازاریابی  هزینه وجود تیم بازاریابی در داخل شرکت انتشاراتی 

p6; p7; p8; p9; 

p10 
 هزینه بازاریابی در  بازا ر خصوصی

 هزینه بازاریابی  در نهادهای دولتی 

 هزینه بازاریابی سیستمی 

 ها و اینترنتوبگاه هزینه  تبلیغ در 

 هزینه  بازاریابی از طریق مخاطبان 

 هزینه بازاریابی با  پیامک و تلفن

 گیری  بحث و نتیجه

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان از دیدگاه 

تمامی  های الکترونیکی کودک و نوجوان،  از میان شش عامل کلی اثرگذار بر قیمت کتاب   ناشران نشان داد که 

اند و بیشتر آنان معتقدند  ناشران همتای چاپی را به عنوان عاملی مؤثر در تعیین قیمت کتاب الکترونیکی برشمرده 

های پژوهش میلیو  با یافته   است که این یافتهتر  ارزان   ی خود چاپ  ی نسبت به همتا  یکیکتاب الکترون   متیقکه  

های معادل چاپی تر از کتابهای الکترونیکی به طور قابل توجهی گرانکه مشخص کرده است کتاب(  2012)  

زمینه  تمامی  در  پژوهش  خود  همچنین  هستند؛  موضوعی  و  های  تریپاثی  رائو،  )ناگسوارا  که  2016کومار   )

دانند و پژوهش  ها میدو برابر میانگین قیمت نسخه چاپی آنها را تقریبا  میانگین قیمت نسخه دیجیتالی کتاب

های مواد اولیه  های الکترونیکی بعضی از هزینه ( که معتقدند چون کتاب 1393هنرمندساری )  و  موحدانصاری 
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های چاپی مثل جوهر و کاغذ، صحافی، توزیع، چاپ، حمل و نقل، انبارداری را ندارند ناگریز به تعیین  کتاب

های الکترونیکی  توان نتیجه گرفت که نسخه کاغذی کتاب راستا است. از این رو میتر هستند، هم ین قیمت پای

نشر   صنعت  بودن  نو  به  توجه  با  کشورمان  در  امر  این  که  هستند  خود  چاپی  همتای  قیمت  در  مهمی  عامل 

ویژه  اهمیت  داردالکترونیکی  کتاب  ی ضرور  ن یبنابرا  ؛  ای  ناشران  تا  ناشران  هم   زین  یچاپ  یهااست  با  راستا 

. بعالوه  دیبه عمل آ  یکیو الکترون   یصنعت نشر چاپ  یبرا  ه یدوسو  ی کنند تا سود  ت یفعال  ی کیالکترون  یهاکتاب

که حق    ییهاکتاب  ژه یو به و  یپرفروش چاپ  یکتاب ها  ،یکیکتاب الکترون  یکه ناشران حوزه   شودی م  شنهادیپ

آن    یک یبا ناشر آن، فرمت الکترون  یکنند و به صورت اشتراک   ییاست را شناسا  ده یرس  اتمام   به   هامؤلف آن 

 آن را به فروش برسانند. ،یدر کنار قالب چاپ ایها را منتشر کنند و کتاب

هزینه تمام شده تولید کتاب الکترونیکی یکی دیگر از عواملی که تأثیر زیادی بر قیمت کتاب الکترونیکی دارد  

افزار و همچنین  هایی نظیر طراحی یا خرید نرم تر هستند؛ هزینه افزاری سنگین های نرم ن هزینه است که از این میا

های الکترونیکی که بیشتر ناشران برآن تأکید  ای و تکنولوژی  موجود درکتابمیزان استفاده از عناصر چندرسانه 

می کرده  دیده  بیشتر  قابلیت اند،  که  چرا  چندرسانه شوند  نظیر صوهای  کتابای  در  ویدئو  و  تصویر  های  ت، 

های کودک و نوجوان به جهت جذاب ساختن محتوا برای مخاطب بیشتر به کار الکترونیکی مخصوصاً کتاب

افزار را  یکی از  ( که هزینه خرید نرم 2011فر )فهیمی  و   نقشینه های پژوهش  ها، یافته شود که این یافته برده می

بخشهزینه  در  الکترونیکی  کتاب  می   های  هم تولید  هزینه دانند  همچنین  است.  و  سو  نمودن  قفل  مانند  هایی 

افزار )والترز، های پشتیبانی فنی نرم (، هزینه 2010؛ محامد و گلین )189هامانه،  افزار )وزیری باالبردن امنیت نرم 

  ی افزار مناسب با محتوانرم   دیناشران با( را در بر میگیرد.  2015ت،  بیلی، اسکات و بس  )پردازش  نهیهز  ( و2013

در داخل   ی اندازراه   ت ی توجه کنند که قابل  ،یافزار خارجنرم  دیکنند و در صورت خر  د یتول  ا ی  یداریخود را خر

ناشران بهتر است   و همچنین  ( را داشته باشد یبرگردانده شده به زبان فارس  ا یو    هامیاز کشور)ضمن وجود تحر

ارز از سو  یهافرمت   یابیبه  استفاده  الکترون  ی مورد  ا  یک یناشران کتاب  از  به    ران یخارج  با توجه  و  بپردازند 

  ی از سو  یشتریرا انتخاب کنند که با احتمال ب  یفرمت مورد استفاده، فرمت  ن یکاربرپسندتر  زیو ن  نیپرکاربردتر

  به   نسبت  هاآن   شتریب  یاستفاده   جهیتا موجب جذب کاربران و در نت  گرفتکاربران مورد استقبال قرار خواهد  

 .شوند  یکالکترونی کتاب

گذرد از این میان سود و فروش کتاب الکترونیکی نیز عاملی دیگر است که بر قیمت کتاب الکترونیکی اثر می

ها به صورت فروش کتابتدابیری نظیر    برگشت هزینه و خواب سرمایه خودمشخص شد اکثر ناشران برای  

گیرند که  را در نظر می  غاتیانجام تبلو    های پرفروش(های کم فروش در کنار کتاب)فروش کتابی  تجمع
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  داشن   درنظر  باابتدا ناشران    که  شودیم  شنهادیپ  ن یبنابرااند.  ای نکرده های پیشین به این موضوع اشاره پژوهش 

مقرون به صرفه و    یدر محل  ینداتشن پلتفرم انحصار  صورترا در     خود  یهاکتاب  انتظار،مورد    سود  زانیم

رسد با  به نظر می( بفروشند،  عمده   صورت  به)مانند فروش  بردارد آنان در    ی برا  یشتری که سود ب  یتحت مدل

گزینه    نیبه صورت آنال  یکیالکترون  یهاکتاب عرضه فراگیر شدن اینترنت و فضای مجازی در سطح کشور،

 .  گرددتر است و فاصله زمانی و مکانی حذف میمناسبتری باشد چرا که دسترسی کاربران از این طریق راحت 

میان عوامل محیط بیرونی نیز اکثر ناشران بیان کردند که بازاریابی و تبلیغ بیشترین تأثیر را بر قیمت کتاب  از  

الکترونیکی دارد چرا که باید برای آن هزینه گزافی خرج کنند. از این رو داشتن یا نداشتن تبلیغات نقش شایایی 

مثال اگر ناشری کتاب الکترونیکی خود را در صدا و   در پایین یا باال بودن قیمت کتاب الکترونیکی دارد برای 

جایی که مبلغ زیادی را برای تبلیغ باید بپردازد ، قیمت نسبتا باالتری را بر ای کتاب خود سیما تبلیغ کند، از آن 

(، 1392)سربلند و شهباز زاد    (،1391های این پژوهش از این منظر با پژوهش محمدسمسار)گیرد. یافتهدر نظر می

و حمییفه )های ریوز  (1393ی)دیفر  فه  نه ی نقش(؛  1389مانه  هم 2011  ) فر،می یو  است.  (  توجه  سو  با    ت یاهم. 

کتاب  کی دیتول  کهیصورت در نیبنابرا ی،کیالکترون یهاکتاب ی و بویژه در رونق اقتصاد  غاتیتبل و یابیبازار

 امکان  دهان  به   دهان  و  یروسیو  یابیبازار  یواسطهبه است    بهتر  رد،یمورد استقبال کاربران قرار گ  یکیالکترون

 .گردد فراهم یکیالکترون  کتاب ناشر ی برا شهرت  شیافزا زین  و  اشاعه

ی  های نهایی تولید کتاب الکترونیکی از میان شش هزینه بر شمرده شده، مشخص شد هزینهدر خصوص هزینه 

فناوری اطالعات و نیروی انسانی متخصص بسیار تأثیرگذار هستند چرا که تمامی ناشران مصاحبه شونده، به آن  

افزاری، ها را عاملی پُرهزینه برشمرده اند. هزینه فناوری اطالعات که خود شامل هزینه نرم اشاره کرده اند و آن 

رد نیز ناشران بیان کردند که هزینه طراحی یا خرید افزاری و هزینه امور فرهنگی است. از میان این سه موسخت

مینرم که  است  گرانتر  زیرساختافزار  وجود  عدم  گرفت  نتیجه  نرم توان  کتاب های  نشر  صنعت  در  افزاری 

هزینه  تحمیل  به  مجبور  را  حوزه  این  ناشران  این  الکترونیک،  بهبود  صورت  در  و  است  کرده  گزافی  های 

های این بخش از  های الکترونیکی روندی رو به رشد خواهد داشت. یافته ابها، رشد اقتصادی کتزیرساخت

های پُرهزینه ناشران ایرانی برای سرمایه ( که معتقدند یکی از بخش1391فر و حیدی )پژوهش با پژوهش فهیمی 

نرم  هزینه  الکترونیکی  کتاب  نشر  در  سخت گذاری  و  پژوهش افزاری  سایر  همچنین  هستند؛  به  افزاری  ها 

نرم   بروزرسانی و  کیزیف  یهارسانه   ر ییتغ(،  1389،مانههایریوزافزاری)  شبکه  (  یها)فرمت  هاقالب ی 

و    یافزارسخت   نه یهز(،  2013)والترز،  خوان  ی کیالکتروندستگاه     به   مربوط  ینه یهز  (،2013)والترز،خاص



 

 1399 ییزپا، 54دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 

  

28 

 2011فر،  مییو فه  نه ینقش؛  1382کوشا،  ؛  1391  ،یدیفر و حمیی؛  فه1392  ،ی عقوبی)    و شبکه  یاانه یرا  زاتیتجه

 اند. اشاره کرده 

   شاعر؛ آهنگساز؛ صدابردا رو صداگو   همچنین هزینه نیروی انسانی متخصص محتوایی و فناورانه مانند مترجم،

توان نتیجه گرفت تولید کتاب الکترونیکی هرچند وابسته به فضای دیجیتال و  گزاف برآورد شده است که می

شود. نتایج این بخش از  اینترنت است اما برای تولید آن نیاز به نیروی انسانی متخصص به شدت احساس می

نقشینه و فهیمی  با پژوهش  )پژوهش در راستا  انواع  1393فر )و فهیمی( و همچنین ناخدا  2011فر  ( است که 

برای تولید    افراد را  نیترمتخصص   بهتر است ناشران.   اندنیروی متخصص در صنعت نشر الکترونیکی را برشمرده 

شود و به عالوه محتوا با مشورت    د یمطلوب تول  یتیفیبا ک   یکیتا کتاب الکترون  کتاب الکترونیکی استخدام کنند 

کودکان و نوجوانان    یدر آموزش و سرگرم  یبهتر  ر یانتخاب شود تا تأث  متخصصان حوزه کودک و نوجوان

 نشود. یکیبه کتاب الکترون لیتبد ییسبب شود هر محتوا نی باشد وهمچن داشتهکشور 

های ثابت شرکتی نظیر هزینه ساختمان، هزینه آب و برق و ...  تأثیر خیلی جزئی بر قیمت  عالوه بر این هزینه 

های الکترونیکی خود، این  گذاری کتاب ند و ناشران اندکی بیان کردند که برای قیمت کتاب الکترونیکی دار

می  اعمال  را  یافتههزینه  وزیریکردند،  پژوهش  با  پژوهش  از  بخش  این  است  1389هامانه)های  معتقد  که   )

و اگر   گذاری آن شرکت باشدای در خط مشی قیمتتواند عامل بسیار تعیین کننده های یک شرکت میهزینه 

 هزینه شرکتی پایین باشد، قیمت فروش محصوالت آن نیز پایین است، غیرهمسو است.

پژوهش  که  الکترونیکی  کتاب  قیمت  بر  اثرگذار  عوامل  از  خارجی  یکی  کربی 1381س)هایهای  و  بسن  (؛ 

سن)  (؛2014) و  وارتن  کومار  ؛(2012گرکو،  و  تریپاثی  رائو،  و  2013والترز)  (؛2016)ناگسوارا   )

اما ناشران کتاب کودک و نوجوان از میان ذی    (،  نوع ناشر)دانشگاهی، تجاری و ...( است.1389مانه)هاوزیری

الکترونیکی  نهایی کتاب  تعیین قیمت  الکترونیکی، مخاطب و نویسنده را عاملی موثر در  نفعان اصلی کتاب 

ک معتقدند که کتاب الکترونیکی  مطرح کردند. در زمینه تعیین قیمت کتاب الکترونیکی برخی ناشران کود

ارزانتر و برخی قیمت آن را باالتر از قیمت کتاب چاپی می دانند که این امر نشان می دهد برخی ناشران به دلیل  

افزودن ویژگی هایی با ارزش افزوده به کتاب الکترونیکی قیمت نهایی آن را باالتر از کتاب چاپی برآورد می 

با کیفیت م بود. در کنند. در رابطه  قبلی مطرح شده  از سوی پژوهشگران آثار  حتوا تنها حوزه ی موضوعی 

حالیکه تاثیر شهرت کتاب، میزان رقابت و دسترسی به محتوا و جذاب بودن محتوای موضوعی از سوی ناشران 

کودک و نوجوان به عنوان عوامل موثر مطرح شدند. خرده فروشان در پژوهش های قبلی به عنوان عامل اصلی 

مطرح شدند در حالیکه در این پژوهش عوامل محیطی و بیرونی به عنوان عامل موثر مطرح شده اند. مسائل 
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مربوط به حقوق دیجیتالی در حوزه هایی غیر از حوزه کودک و نوجوان به عنوان مسئله اصلی در تعیین قیمت  

با این نوع مسائل، نهایی مطرح است اما شاید به خاطر خاص بودن نوع مخاطبان و کمتر درگیرشد ن آن ها 

ناشران کودک به این معیار به عنوان چالش اصلی نمی نگرند. در نهایت مدل نهایی برای قیمت گذاری کتاب 

 نمایش داده شده است.    -1های الکترونیکی در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مدل نهایی عوامل موثر بر قیمت گذاری کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان -1شکل

 مورد  زین  ریز  یهاموضوع   حاضر  یپژوهش  مسئله   حل  و   موجود   تیوضع  بهبود  ی راستا  در  شودی م  شنهادیپ

 : رندیبگ قرار پژوهش

 ی کیآن با صنعت نشرکتاب الکترون سهیو مقا یصنعت نشر کتاب چاپ یبررس

 در کشور   یکیو کتاب الکترون  تالیج یمتنوع نشر د یهامدل  دی تول  یامکان سنج نییتع •

 ی الملل نی در عرصه ب یکیفروش کتاب الکترون  یموانع و راهکارها  یبررس •

   یکیدر استفاده از کتاب الکترون یکیاستفاده کننده کتاب الکترون  ای دکننده ی رفتار تول نییتع •

 

 

 

 منابع 

 شرایط علی 

 گرانی کاغذ

 باال بودن هزینه تمام شده نشر کاغذی 

 روی آوردن به سمت فناوری 

 ی نسبت به قیمت گذاری کتاب الکترونیکی نگران

 قیمت گذاری غیر شفاف و غیرقابل پیش بینی

 نداشتن اطالعات کافی از نحوه قیمت گذاری

 مقوله محوری 

 عوامل موثر بر قیمت گذاری 

 زمینه 

 ذی نفعان

 محتوا 

 هزینه تمام شده تولید کتاب 

 سود و فروش 

 عوامل مداخله گر 

تعیین قیمت نسخه الکترونیکی با توجه به قیمت نسخه  

 چاپی

 راهبردها

)بازاریابی، بازار و رقبا،  محیط بیرونی 

 مناسبت ها( 

 

 

 

 

 

   بازارایبی0
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)اسماعیل  محمد  نشر  1391زاده،  بر  تأکید  با  اسالم  دیدگاه  از  نشر  در صنعت  معنوی  مالکیت  حقوق  بررسی   .)

 ، شماره ششم.  فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهردیجیتال. 

فصلنامه  گذاری کتاب الکترونیک. (. راهبردهای قیمت1393موحد، صدیقه و هنرمندساری، محمدجواد )انصاری
 .  15( شماره 1) 8،ی کتاب مهرتحلیلی، پژوهش

( شهباززاد  معصومه  و  خیراهلل  قیمت 1392سربلند،  مدل  الکترونیک.  (.  کاالهای  المللی   گذاری  بین  کنفرانس 
 ، شیراز.ها و راهکارهامدیریت چالش

، کتاب مهر(. دیدگاه ناشران ایرانی درباره وضعبت نشر کتاب الکترونیکی. 1395عربگری، لیال و صادقی، مرضیه)

 . 20-19  شماره, 6  دوره

زاده،    حسن  محمد  ترجمه.  انتفاعی   رسانی اطالع   خدمات   در  هزینه  برآورد  و  گذاریقیمت   (.1382)  فانگ، یم اس

 . 113 -99، ص. چاپارتهران: 

(. بررسی ابعاد اقتصادی نشرکتاب الکترونیکی از دیدگاه ناشران ایرانی.  1393فر، سپیده و حیدری، ابراهیم )فهیمی 

 . 20-6(:2)25، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتفصلنامه 

 ملی  عاتمطال.  های نشر کتاب در محیط شبکه جهانی وبها و چالش(. نشر اینترنتی: فرصت 1382کوشا، کیوان )

 . 134-121، ص (1) 14،اطالعات سازماندهی  و  کتابداری

آر) راهنمای  (.1380کینگما،بروس  اطالعات:  کارشناسان    اقتصاد  برای  سودمندی  هزینه  و  اقتصادی  تحلیل 
 .. ترجمه محمد حسین دیانی و کبری سقاء پیرمرد. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه ایاطالعات

، 7، شماره  فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر.  دیجیتال نشر اقتصاد و  نشر صنعت (.1391)  فهیمه محمدسمسار،

 .  69  -52ص

 ی کیالکترون  ی درس  یهادر نشر کتاب   ازیمورد ن  یهاچارچوب تخصص (.  1393فر، سپیده )ناخدا، مریم و فهیمی 

 . 562-539(: 4) 48دانشگاهی، ی. تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دلف ۀ: مطالعی دانشگاه

( مهرداد  الکترونیک.  1381نیکنام،  کتاب  پژوهشی (.  نسخه  و  آرشیو  اطالع کتابداری،  تحقیقات  و  ؛  رسانی 

 8-3، ص 47و  46های عمومی. شماره کتابخانه

ی  ها گذاری کتاب الکترونیکی در سازمانتعیین عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت (.1389هامانه، سیدحامد )وزیری
 پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت. دانشگاه تهران.   انتشار کتاب در کشور.

ام.   . ترجمه حمیدرضا جمالی مهمویی، در دایره المعارف کتابداری و اقتصاد اطالعات(.  1381)هایس، رابرت 

ج رسانی،  علمی  1اطالع  دستیاران  نشاط،  نرگس  همکار  ویراستار  حری،  عباس  سرویراستار  محمدحسن ، 

 . 275-261رجبی، نرگس نشاط، تهران: کتابخانه ملی جمهوی اسالمی ایران، ص

(. ارائه یک مدل اکتشافی برای کاالهای الکترونیک در 1392وری، نازنین )هدایتی، سحر؛ هدایتی، علیرضا و پیله 

 . تهران. الکترونیکی   هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاددر بازارهای شبکه مدار.  

 (. 2)91، شماره 24دوره ، فصلنامه رسانه(. اقتصاد اطالعات و نقش آن در جهان اقتصادی. 1392یعقوبی، علی )
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