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دنیای کتابها
نگاهی به بازار کتاب ایران و جهان
دیجیکاال و کتاب؛ واقعیتها و دادهها
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ویژگی و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال
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دنیای کتابها
«خوشبخت کسی است که به یکی از این دو دسترسی دارد :کتاب خوب و یا دوستانی که اهل کتاب باشند».
ویکتور هوگو
کتابهـــا دریچههایـــی بـــه روشـــناییاند و دقیقههایی که به مطالعه ســـپری میشـــوند ،فرصتی بـــرای گریز از تنشهای روزمره و دســـتیابی به آرامش هســـتند .برای هر کســـی بـــا هر طرز فکر
و شـــخصیت ،کتابـــی به انتظار نشســـته تا خواننـــدهاش را به دل دنیای خود ببرد .دیجیکاال بســـتری فراهم کرده تا برای رســـیدن بـــه این دنیا راه میانبری میان ناشـــر ،تأمینکننـــده و خریدار برقرار
شـــود .آرزوی ما این اســـت که کتابها بخشـــی از ســـبد خریـــد همه کاربران شـــوند و نقش پررنگتـــری در خانهها و روزمره همگان داشـــته باشـــند .این گزارش نشـــان میدهد کـــه دیجیکاال به
کمک ناشـــران و اهالی فرهنگ چه قدمهایی در این مســـیر برداشـــته است.
گزارش اول ،گام اول
گـــزارش پیـــش رو ،اولین گزارش «دیجیکاال و کتاب» اســـت که با زبان آمـــار و ارقام ،واقعیتهایی دســـت اول ،خواندنی و جذاب از جایـــگاه کتاب در میان مخاطبان ،وضعیـــت فروش آنالین کتاب
و رفتـــار و عادتهـــای کتابخوانی مردم به ما نشـــان میدهد.
ب ایران ایستاده و چگونه بر آن اثر میگذارد.
در این گزارش بهطور مشخص با تمرکز بر داده های سال  ۱۳۹۹و نیمسال اول  ۱۴۰۰خواهیم دید که دیجیکاال در کجای بازار کتا 
در تدوین این گزارش کوشیدهایم که پاسخی به این سؤاالت فراهم کنیم:
•نقش ديجیکاال در تأمين کتاب برای مردم ايران چيست؟
•دیجیکاال در حوزه فروش کتاب چه عملکردی داشته است؟
•ايرانيانی که تجربه خريد کتاب از ديجیکاال دارند ،چه ویژگیها و عادتهایی دارند؟
اطالعـــات شـــفافی کـــه در اینجا ارائه شـــده میتوانـــد راهنمایی بـــرای دیگر بازیگـــران بازار ،فعـــاالن حوزه کتـــاب ،تحلیلگـــران و سیاســـتگذاران فرهنگی و همـــه عالقهمندان کتاب باشـــد .ما
امیدواریـــم کـــه با این مجموعـــه گزارشهـــا بتوانیم قدمی بـــرای بهبود وضعیت کتـــاب و کتابخوانـــی در کشـــورمان برداریم.

نگاهی به بازار کتاب ایران و جهان
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نگاهی به جهان؛ وضعیت بازیگران اصلی  فروش آنالین

منابع:

مبدا

سال تاسیس

حوزه فعالیت

تعداد بازدید ماهانه از پلتفرم

تعداد عنوان کتاب

آمریکا

1994

تمام دستهبندیهای خردهفروشی

 5/2میلیارد

 48/5میلیون

آمریکا

1997

تمام دستهبندیهای خردهفروشی

 1/7میلیارد

 40میلیون

چین

2003

تمام دستهبندیهای خردهفروشی

 330میلیون

 2/8میلیون

هند

2007

تمام دستهبندیهای خردهفروشی

 177میلیون

 102هزار

هند

2007

تمام دستهبندیهای خردهفروشی

 18میلیون

 97هزار

آلمان

2010

کتاب

 1/5میلیون

 4/8میلیون

آمریکا

2012

کتاب

 1/5میلیون

 250میلیون

webretailer.com
justpublishingadvice.com
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نگاهی به جهان؛ پرفروشترینهای سال ۲۰۲۰
۱

۳

۲

۵

۴

سرزمین موعود

خیلی زیاد اما همیشه ناکافی

جایی که خرچنگها آواز میخوانند

My First Learn to Write

خورشید نیمه شب

باراک اوباما

ماری ال ترامپ

دلیا اونز

Crystal Radke

استفان میر

به فارسی ترجمه شده

به فارسی ترجمه شده

به فارسی ترجمه شده

به فارسی ترجمه نشده

به فارسی ترجمه شده

۶

۷

۸

10

۹

Untamed

If Animals Kissed Good Night

White Fragility

Big Preschool

اتاقی که در آن اتفاق افتاد

Glennon Doyle

Ann Whitford Paul

Robin Diangelo

School Zone

جان بولتون

به فارسی ترجمه نشده

به فارسی ترجمه نشده

به فارسی ترجمه نشده

به فارسی ترجمه نشده

به فارسی ترجمه شده
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نگاهی به ایران؛ چاپ ،فروش و مطالعه کتاب

۹۳٬۰۰۰

عنوان کتاب در سال  ۱۳۹۹چاپ شده است.

۷۲٪

جلد کتاب در سال  ۱۳۹۹چاپ شده است.

۲۴٪

۸٬۰۰۰

کتابفروشی در سراسر ایران وجود دارد.

۶۰٪

۴۲٬۰۰۰

ارزش کل کتابهـــای منتشـــر شـــده در

۱۱۶

117

میلیون

میلیارد لایر

ســـال  ۱۳۹۹است.

منابع :مرکز آمار ایران سال  ۱۳۹۹و گزارشهای خانه کتاب سال  ۱۳۹۷و ۱۳۹۹

دقیقه

عنوانهـای چاپـی سـال  ۱۳۹۹تألیفـی و
سـایر مـوارد ترجمـه هسـتند.

کتابهـــای چاپشـــده در ســـال  ۱۳۹۹با
موضوع کـــودک و نوجوان هســـتند.

عنوانه ــای چاپ ــی س ــال  ،۱۳۹۹چ ــاپ اول
هس ــتند.

سرانه مطالعه ایرانیان در هفته است.
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نگاهی به ایران؛ چالش دسترسی به کتاب
دسترســـی بـــه کتاب در کشـــور ما بهوضـــوح با دشـــوار یهایی روبهرو اســـت .بهطـــور میانگین بـــهازای هر صد هـــزار نفر ،ده کتابفروشـــی در کشـــورمان داریم کـــه این نســـبت در بعضی از
اســـتانها تا ســـه کتابفروشـــی بـــهازای هر صد هـــزار نفر نیـــز کاهش مییابد .در چنین شـــرایطی اســـتفاده از بســـتر فـــروش آنالین بهترین راهبرای داشـــتن دسترســـی به کتابهاســـت.

+8٬000

تعداد کل کتابفروشیهای فیزیکی ایران

تعداد کتابفروشی
= تراکم کتابفروشی
جمعیت

نسبت به  ۱۰۰هزار نفر
 1تا  5فروشگاه
 6تا  10فروشگاه
 11تا  15فروشگاه
 16تا  20فروشگاه
منبع :گزارشهای خانه کتاب سال ۱۳۹۷

عکس
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آغاز راه
دیجیکاال تا ســـال  ۱۳۹۳با شـــعار «بررســـی و خرید کاالی دیجیتال» فعالیت میکرد ،شـــعاری که شـــاید برای شـــما هم آشـــنا باشـــد .اما از ســـال « ۱۳۹۳بررســـی ،انتخاب و خرید آنالین» را شعار
خـــود قـــرار داد که نشـــانی از یـــک دگرگونی فراگیـــر در دیجیکاال بود .دیجیکاال درگیر توســـعهای همهجانبه شـــده بـــود و اولین گام در مســـیر این تغییـــر را در حوزه فروش کتاب برداشـــت.
«کتاب» اولین دســـتهبندی کاالیـــی غیر دیجیتـــال در دیجیکاال بود.
گروه کتاب دیجیکاال در  ۳۱شهریور  ۱۳۹۳با  ۳۷۷۰عنوان کتاب فعال شد و امروز با بیش از  189هزار عنوان ،بخش مهمی از هویت دیجیکاال به شمار میآید.
تعداد عنوان کتابهای موجود در دیجیکاال در سالهای گذشته
۲۵۰٬۰۰۰

۲۰۰٬۰۰۰

۱۵۰٬۰۰۰

53%
۱۰۰٬۰۰۰

34%

19%
231%

۵۰٬۰۰۰

35%
سال

1400

1399

1398

1397

1396

1395

تعداد عنوان کتابهای موجود در دیجیکاال در نیمسال اول ۱۴۰۰
برآورد تعداد عنوان کتابهایی که تا پایان سال  ۱۴۰۰اضافه میشوند

118%
1394

۰
1393
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راه رفته
ِ
دیجـــیکاال از آغاز این مســـیر ،بـــه فروش آنالین کتاب و اثربخشـــی آن بســـیار خوشبین بود .در ســـال  ۱۳۹۶که دیجـــیکاال مارکت ِپلیـــس خود را برای ورود تمامی کســـبوکارها تشـــکیل داد،
تأمینکننـــدگان اصلـــی در حوزه کتـــاب را هم به همـــکاری فراخواند و در نهایـــت امروز ،دیجـــیکاال میزبان بیش از  ۱۵۰۰کســـبوکار فعال در حوزه کتاب اســـت.

تعداد کسبوکارهای فعال در حوزه فروش کتاب در دیجیکاال در سالهای گذشته

۲۱۰۰

۱۵۶۳
۹۳۵

۱۱۰%
۱۰۳%

۴۶۰

۴۲۴%

۲۲۰

سال

۴۲
1400

1399

1398

1397

تعداد کسبوکارهای حوزه کتاب در دیجیکاال در نیمسال اول ۱۴۰۰
برآورد تعداد کسبوکارهایی که تا پایان سال  ۱۴۰۰اضافه میشوند

1396
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بخش بزرگی از مخاطبان کسبوکار
ما اصال به کتاب دسترسی نداشتند
و ما به اشتباه تصور میکردیم که به
خرید و مطالعه کتاب بیعالقهاند.

حامد کنی ،فروشگاه کتابکاال

از زبان فروشندگان
انتشـــارات مـــا در زمســـتان  ۱۳۹۷همکاری خود را با دیجیکاال آغاز کرد و اولین نشـــانههای موفقیت بســـیار زود مشـــاهده شـــد .فروش ما در مـــاه اول فعالیت در دیجـــیکاال  ۲٫۵برابر فروش
از طریـــق بســـترهای فیزیکی بـــود و اکنون بهراحتـــی میتوان گفـــت پررونقترین اتفاق برای کســـبوکار مـــا ورودمان به دیجیکاال بوده اســـت.
یکی از بزرگترین مزیتهای همکاری با دیجیکاال دسترســـی به دایره بســـیار گســـتردهتری از مشـــتریان اســـت که باعث میشـــود خریداران بســـیار بیشـــتری به فهرســـت متنـــوع کتابهایی
کـــه ما و همکارانمان عرضه میکنیم دسترســـی داشـــته باشـــند .از دیگر مزیتهای همکاری با دیجیکاال خوشقولی همیشـــگی به مشـــتریان اســـت که باعث شـــده به آن وفـــادار بمانیم.
همـــکاری با دیجیکاال ســـبب شـــد در قـــدم اول یکـــی از چالشهای مخاطبـــان خودمان را درک کنیم که ســـالهای ســـال درباره آن اشـــتباه میکردیم :مســـئله دسترســـی بـــه کتاب .بخش
بزرگـــی از مخاطبـــان کســـبوکار مـــا اصال به کتاب دسترســـی نداشـــتند و ما به اشـــتباه تصـــور میکردیم که بـــه خریـــد و مطالعه کتـــاب بیعالقهاند.
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پوشش در سراسر کشور
دیجـــیکاال امروز توانســـته کتابهایی را کـــه بیش از  ۱۵۰۰فروشـــنده فعال

پراکندگی جغرافیایی مشتریان کتاب دیجیکاال

در این پلتفـــرم عرضه کردهاند ،به دســـت بیش از یک میلیـــون خریدار کتاب
برســـاند و امکان خریـــد کتاب را بـــدون هیچ محدودیتی حتی در شـــهرهایی
که کتابفروشـــی ندارنـــد فراهم کند.
توان لجستیکی دیجیکاال در پردازش و ارسال سفارشها یکی از مهمترین
پشتوانههای این پیوند با دوستداران کتاب در گوشهوکنار کشور بوده است.

+1,000,000

تعداد خریداران کتاب از دیجیکاال

1٬842

تعداد شهرهای مقصد ارسال کتاب

1,563

تعداد فروشندههای فعال کتاب در دیجیکاال

یکی از مهمترین ماموریتهای دیجیکاال ،فراهم کردن دسترسی یکسان به خرید کتاب برای همه مردم ایران است.
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سهم مارکت ِپلیس از فروش کتاب در دیجیکاال
پلیس
تعداد فروش کتاب در دیجیکاال به تفکیک خردهفروشی و مارکت ِ

+3,۹۰۰,000

تعداد فروش کتاب در سال ۱۳۹۹

تعداد کتاب

۹۰٪

8٬0۰۰٬۰۰۰

سهم مارکت ِپلیس در فروش کتاب سال ۱۳۹۹
۶٬00۰٬۰۰۰

۱۴۴٪

متوسط رشد ساالنه تعداد فروش کتاب از
سال  ۱۳۹۵تا سال ۱۳۹۹

۴٬00۰٬۰۰۰

447%
۲٬00۰٬۰۰۰

78%

ف ــروش کت ــاب در مارکت ِپلی ــس در س ــال  ۱۳۹۵ب ــا می ــزان ف ــروش
کمت ــری نس ــبت ب ــه خردهفروش ــی آغ ــاز ش ــد .ام ــا اکن ــون ح ــدود

30%

22%
۰

سال
1400

 ۹۰٪از س ــهم ف ــروش کت ــاب در دیج ـیکاال متعل ــق ب ــه ناش ــران و

مارکت پلیس

کتا بفروشیهاســـت.

خرده فروشی

1399

برآورد فروش کتاب تا پایان سال ۱۴۰۰

1398

1397

1396

139۵
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در حال حاضر  ۷۰درصد فروش ما
از طریق دیجیکاال است.

میعاد اردهالی ،فروشگاه جیکوپوک

از زبان فروشندگان
من همیشه بر این باور بودم که فروش کتاب دیر یا زود به سمت دنیای دیجیتال و آنالین میرود و در حال حاضر هم  ۷۰درصد فروش انتشارات ما از طریق دیجیکاال است.
تمـــام عمر حرفهای من در صنعت کتاب ســـپری شـــده اســـت و در طی این ســـالها بهویژه ســـالهای اخیر شـــاهد تغییـــرات زیادی در این حـــوزه بودهام .شـــرایط اقتصـــادی جامعه دگرگون
شـــده و بودجـــه خرید کتاب مـــردم و به دنبال آن احســـاس نیاز آنها بـــه خرید اقالم فرهنگی دائما کاهش یافته اســـت .بدیهی اســـت در چنیـــن وضعیتی صنعت کتاب و فعـــاالن این حوزه
نیـــز بایـــد رویکـــرد متفاوتی را اتخـــاذ میکردند تا همچنان مســـیر خود را با موفقیت پشـــت ســـر بگذارنـــد .این اتفـــاق رخ داد و من همواره از یـــادآوری این که از پیشـــگامان ورود بـــه این عرصه
لونقل ،درصد توزیع و کمیســـیون بوده اســـت .دیجیکاال بســـیار پویاســـت
بودهام احســـاس رضایـــت دارم .یکی از مزیتهای همـــکاری با دیجیکاال برای من ،کاهش هزینههای جانبی مثل حم 
و رابطـــهای منعطف با فروشـــندگان و خریداران برقرار میکند که در آن منافع دو طرف مشـــاهده شـــود.

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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ماههای پرفروش
653٬770

شهریور

535٬907

مرداد

478٬489

تیر

526٬810

خرداد

558٬122

فروردین

507٬414

هفته اول خـــرداد  ۱۴۰۰برگزار کرد .این نمایشـــگاه از هفت ســـال گذشـــته تا کنون
هر ســـال برگزار شـــده است.
رشد بیش از  3برابری فروش کتاب در اردیبهشت  1400نسبت به اردیبهشت 1399

بیشترین فروش تعدادی کتاب در  ۱۵فروردین اتفاق افتاد

اسفند

576٬963

بهمن

456٬154

دی

516٬588

آذر

390٬684

یلدای دیجیکاال
جشـــنواره یلدای  ۱۳۹۹دیجیکاال در آخرین روز از پاییز  ۱۳۹۹برگزار شـــد .این جشنواره
توانست با استقبال چشـــمگیری از ســـوی کاربران دیجیکاال روبهرو شود.
رشد بیش از  30درصدی فروش کتاب در آذر  1399نسبت به آبان 1399

آبان

281٬888

مهر

251٬322

شهریور

251٬678

مرداد

216٬058
188٬277

سال ۱۴۰۰

دیجیکاال بـــرای هفتمین بار ،نمایشـــگاه آنالین کتاب را در هفته آخر اردیبهشـــت و

اردیبهشت

896٬027

سال ۱۳۹۹

نمایشگاه آنالین کتاب دیجیکاال

161٬534
193٬276

تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین

کمپین هفته کتاب دیجیکاال
دیجیکاال همه ســـاله با شـــروع هفته کتاب ،کمپینـــی با همین نـــام برگزار میکند
که با اســـتقبال دوســـتداران کتاب روبهرو میشود.
رشد حدود  40درصدی فروش کتاب در آبان  99نسبت به مهر 99

شروع همهگیری کرونا
همهگیـــری کرونـــا و فراغـــت پیش آمده بـــه دلیـــل قرنطینههای خانگـــی ،فروش
کتـــاب را افزایش داد و مخاطبان بیشـــتری بـــه کتابخوانی روی آوردند .این رشـــد
در دیجیکاال مشـــاهده میشـــود.
رشد بیش از  ۶برابری فروش کتاب در فروردین  1399نسبت به فروردین 1398

دیجیکاال و کتاب؛ واقعیتها و دادهها
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دیجیکاال و فعاالن فرهنگ و هنر
یک ــی از فعالیته ــای دیج ـیکاال در ح ــوزه فرهن ــگ ،حمای ــت از رخداده ــای فرهنگ ــی و هن ــری کش ــور و تش ــویق اف ــراد فع ــال در ای ــن زمین ــه اس ــت .حمای ــت مال ــی از رویدادهای ــی مث ــل رونمای ــی،
پیشف ــروش و چ ــاپ اختصاص ــی کت ــاب نمونههای ــی از ای ــن دس ــت فعالیته ــا هس ــتند.

حامی مالی  رونمایی از کتاب

پیشفروش و چاپ اختصاصی

حامی مالی  رونمایی از آلبوم صوتی اشعار

«هفت فیلمنامه» از اصغر فرهادی

«هنر شفاف اندیشیدن» ترجمه عادل فردوسیپور

«خردههای تاریکی» اثر گروس عبدالملکیان

آبان 1393

از سال 1394

خرداد 1394

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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هر کتابی خریدنی نیست
دنیـــای کتابها پیچیدگـــی مخصوص خود را دارد؛ از انتخاب کتاب مناســـب گرفته تا نحـــوه مطالعه آن .برای انتخـــاب کتاب باید نکاتی
را مدنظر قرار داد که شـــاید همه عالقهمندان به کتاب از آن مطلع نباشـــند .ناشـــر و مترجم شـــناخته شـــده ،کیفیت چاپ و نوع کاغذ از
جمله مواردی اســـت که بر قیمت کتاب اثر میگذارد .برخی از ناشـــرها با تغییراتی اندک ،متن ســـایر نویســـندهها و مترجمها را کپی و به
عنوان نســـخهای جدید از آن کتاب وارد بازار میکنند .این کار اگرچه غیراخالقی اســـت اما متاســـفانه قانون موثری برای جلوگیری از انتشار
ایـــن کتابها وجود نـــدارد .این کتابها معمـــوال کیفیت چاپ پایینـــی دارند و با تخفیفهـــای زیادی در بعضی از کتابفروشـــیهای
سراســـر کشـــور به فروش میرســـند زیرا که عرضه آنها غیرقانونی نیســـت .دیجیکاال به عنوان یک پلتفرم باید به قانونهای موجود

مژگان ابوطالبی

پایبند باشـــد .خبر خوب این اســـت که بخش بزرگی از فـــروش کتاب در دیجیکاال متعلق به ناشـــران ،مولفان و مترجمان معتبر اســـت.

کارشناس ارشد روابط عمومی دیجیکاال

ب بخرند.
از همه عالقهمندان به کتاب دعوت میکنیم تا با آگاهی بیشتری کتا 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت ،کد زیر را اسکن کنید.

رفتار کاربران در خرید کتاب

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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درصد فروش کتاب به تفکیک جنسیت و سن
درصد فروش کتاب به تفکیک سن

درصد فروش کتاب به تفکیک جنسیت

 ۵۱سال به باال

 ۴۱تا  ۵۰سال

39%
خانمها

61%

 ۳۱تا  ۴۰سال

آقایان

 ۲۱تا  ۳۰سال

کمتر از  ۲۰سال
50٪

در میان تمام گروههای سنی ،متولدین دهه  ۶۰بیشترین خرید کتاب را از دیجیکاال انجام دادهاند.

40٪

30٪

20٪

10٪

۰٪

رفتار کاربران در خرید کتاب
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مقایسه استقبال از کتاب در استانها
نسبت تعداد خرید کتاب از دیجیکاال به جمعیت هر استان
۰٪

۲٪

۴٪

۶٪

۸٪

۱۰٪

مازندران

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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جستوجوی کتاب در دیجیکاال
پرجستوجوترین کاالها در دیجیکاال

رتبه ۱

گوشی موبایل

رتبه ۲

کفش

رتبه ۳

ماسک تنفسی

رتبه ۴

تلویزیون

رتبه ۵

لپتاپ

رتبه ۶

هدفون

رتبه ۷

مودم

رتبه ۸

تبلت

رتبه ۹

اسباببازی

رتبه

۱۰

کتاب

۱۹۸۴

اثر جورج اورول
در سال  ،۱۳۹۹کتاب «»1984
در میان ده کاالی پرفروش
دیجیکاال قرار گرفت.

+18

در سال  ، 1399کتاب دهمین کاالی پرجستوجو در دیجیکاال بود .جستوجوی کتاب در دیجیکاال در سال  1399نسبت به سال  18 ،1398رتبه صعود داشت.

رفتار کاربران در خرید کتاب
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بیشترین خرید کتاب یک مشتری در یک سال

  ۱۹٬۹۰۶

جلد کتاب

توسط یک مشتری در سال  ۱۳۹۹خریده شد.

  483٬680٬500

ریال

ارزش خرید این مشتری در سال  ۱۳۹۹بوده است.

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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رفتار کاربران در خرید کتاب

25

بیشترین کتاب در یک سبد خرید

۸۱۳

کتاب

خریدار یشده در یک سفارش

آقای داریوش فتحی از خرمآباد  813کتاب را در یک سفارش از دیجیکاال خریده است.

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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بیشترین تعداد فروش کتاب در دیجیکاال در یک روز

+۵۰۰٬۰۰۰

جلد کتاب

فروختهشده در یک روز

 ۱۵فروردین ۱۴۰۰
پرفروشترین روز

۱۴۰۰

فروردین

16

15

14

رفتار کاربران در خرید کتاب
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پرفروشترین کتابهای دیجیکاال در سال  ۱۳۹۹و نیمسال ۱۴۰۰
۱

۳

۲

۵

۴

تختخوابت را مرتب کن

1984

خودت را به فنا نده

سه دقیقه در قیامت

خودت باش دختر

ژنرال ویلیام اچ .مک ریون

جورج اورول

گری جان بیشاپ

اثر جمعی از نویسندگان

ریچل هالیس

 37٬780نسخه فروش

 31٬034نسخه فروش

 28٬184نسخه فروش

 21٬752نسخه فروش

 18٬408نسخه فروش

62٪

65٪

62٪

38٪

35٪

38٪

در بیش از  ۳۵۰۰سفارش« ،کتاب تختخوابت را مرتب کن» و «خودت را به فنا نده» همزمان خریده شدند.

3۴٪

6۶٪

۶۱٪

۳۹٪

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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رفتار کاربران در خرید کتاب
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بیشترین فروش
در  5روز نخست عرضه در دیجیکاال

۱۴۱

جلد در  ۵روز نخست

«عصرهای کریسکان» اثر کیانوش گلزار

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400
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پرفروشترینهای خاص هر گروه
بیش ــتر کتابه ــای پرف ــروش در می ــان خانمه ــا و آقای ــان و ردهه ــای س ــنی مختل ــف ،مش ــترک هس ــتند .ب ــا کن ــار گذاش ــتن ای ــن کتابه ــای مش ــترک ،کتابه ــای زی ــر در گ ــروه خ ــاص خ ــود ج ــزو
پن ــج کت ــاب پرف ــروش بودهان ــد.

تحلیل تکنیکال در
بازار سرمایه

تکههایی از یک
کل منسجم

ای کاش وقتی  ۲۰ساله
بودم میدانستم

جزء از کل

مجموعه فسقلیها

عم جزء ،خالصهای
از آموزش قرآن

جان جی.مورفی

پونه مقیمی

گری جان بیشاپ

استیو تولتز

تونی گراس

عباس مصباحزاده

زیر  ۲۵سال

 ۲۵تا  ۳۴سال

 ۳۵تا  ۴۴سال

باالی  ۴۵سال

رفتار کاربران در خرید کتاب

گرانترین سفارش کتاب

۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰

مبلغ ریالی گرانترین سفارش

شکوه السادات حاجی سیدابوترابی از قزوین ،در یک سفارش از دیجیکاال  167جلد کتاب خریده است .این سفارش شامل  25عنوان متفاوت کتاب بوده است.

31
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بیشترین نظر ثبتشده برای کتابها

۱

۳

۲

۵

۴

1984

تختخوابت را مرتب کن

خودت را به فنا نده

سه دقیقه در قیامت

خودت باش دختر

جورج اورول

ژنرال ویلیام اچ .مک ریون

گری جان بیشاپ

اثر جمعی از نویسندگان

ریچل هالیس

2٬508

2٬457

1٬966

1٬692

۱٬5۲۵

91%

87%

88%

92%

91%

تعداد نظرات

میزان توصیه کتاب به دیگران

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400

34

نگاهی به پیمایش کتاب
ایـــن پیمایش در تابســـتان ســـال  ۱۴۰۰و با هدف بررســـی عادتهـــا و ویژگیهای ایرانیانی انجام شـــد که تا کنون دســـت کم یک کتـــاب از دیجـــیکاال خریدهاند .لینک پرســـشنامه به  ۱۰۰هزار
مخاطب پیمایش پیامک شـــد و در نهایت ۴۴۵۲ ،پاســـخ معتبر تحلیل و بررســـی شـــدند .اطالعات جمعیتشـــناختی شـــرکتکنندگان پیمایش در اینجا نمایش داده شـــده است.
پراکندگی جغرافیایی

جنسیتپاسخدهندگان

44%

خانمها

کمتر از  ۵۰شرکتکننده

56%

آقایان

 ۵۱تا ۱۵۰
 ۱۵۱تا ۳۰۰
 ۳۰۱تا ۴۵۰
بیش از ۴۵۰

تحصیالت پاسخدهندگان

سن پاسخدهندگان
۹٪

کمتر از ۲۰

۳۰٪

100٪

۴۰٪

۲۰٪

کارشناسی

۲۹٪

 ۴۱تا ۵۰

۵٪

کارشناسی ارشد

۸٪

بیشتر از ۵۱
۰٪

فوق دیپلم

۴۴٪

 ۳۱تا ۴۰

۱۶٪

۸0٪

۷٪

 ۲۱تا ۳۰

۴۰٪

۶۰٪

۱۲٪

زیر دیپلم و دیپلم

100٪

۸0٪

۶۰٪

۴۰٪

۲۰٪

دکتری و باالتر
۰٪

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال
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حدودا چند ساعت در هفته مطالعه (غیردرسی) میکنید؟
 ۱تا  ۳ساعت
 ۳تا  ۵ساعت

۵۲٪

افراد

بیش از  ۵ساعت

حداقل  3ساعت در هفته مطالعه غیردرسی دارند.

کمتر از یک ساعت
35%

30%

25٪

20٪

15٪

10٪

5٪

درصد افرادی که در هفته بیش از  3ساعت مطالعه غیر درسی دارند به تفکیک تحصیالت و جنسیت
نمودارهای دایرهای زیر نشان میدهد که در هر گروه از تحصیالت و جنسیت ،چند درصد افراد بیش از  ۳ساعت در هفته مطالعه دارند.

48٫5%

50٫1%

56٫3%

۵۶٫۸%

48٫4%

پایین تر از کارشناسی

کارشناسی

باالتر از کارشناسی

آقایان

خانمها

بر اساس دادههای پیمایش ،افراد با سطح تحصیالت باالتر به طور

بر اساس دادههای پیمایش ،آقایان به طور متوسط

متوسط مطالعه بیشتری در طول هفته دارند.

مطالعه بیشتری در طول هفته دارند.

۰٪
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36

بیشتر در چه ساعتی از شبانهروز مطالعه (غیردرسی) میکنید؟

ظهر

۶٪

افـــراد بـــاالی  50ســـال ســـحرخیزترین قشـــر بـــرای مطالعه
کتاب هســـتند ۱۲ .درصد افـــراد باالی  50ســـال ،به مطالعه
در صبـــح زود تمایـــل دارند.

صبح زود 8٪

عصر

 43درصد افراد شـــبها پیـــش از خوابیدن
کتـــاب میخوانند.

 14درصد از شرکتکنندگان ،گزینه «سایر» را برای انتخاب ساعات رایج مطالعه غیردرسی انتخاب کردهاند.

شب ۴۳٪

۲۹٪

گزارش سال ۱۳۹۹
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محبوبترین موضوع مورد مطالعه

۵۳٪

افراد

به مطالعه کتاب با موضوع
روانشناسی عالقه دارند.

موضوع روانشناسی در گروههای زیر محبوبتر است:
•خانمها
•افراد کمتر از  30سال
•افراد با تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد

38

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال

39

حدودا چند جلد کتاب (غیردرسی) در کتابخانه خود دارید؟

۸٪

 ۳۰۰تا  ۵۰۰جلد

۱۵٪

 ۱تا  ۲۰جلد

۱۹٪

 ۱۰۰تا  ۳۰۰جلد
 0٫5٪هیچ

۳٫۵٪

بیش از  ۱۰۰۰جلد

۵٪

 ۵۰۰تا  ۱۰۰۰جلد

 3.5درصد از افراد بیش از  1000جلد کتاب غیردرسی در کتابخانه خود دارند.

۲۲٪

 ۵۰تا  ۱۰۰جلد

۲۷٪

 ۲۰تا  ۵۰جلد
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چه روشی را برای مطالعه ترجیح
میدهید؟

۸۵٪

افراد

مطالعـــه کتاب چاپـــی را بـــه کتاب
آنالیـــن و صوتی ترجیـــح میدهند.

متولدهـــای دهـــه هفتـــاد و هشـــتاد بیشـــتر از ســـایر
گروههـــا بـــه مطالعـــه کتـــاب چاپـــی عالقـــه دارنـــد .بـــه
طور یکـــه  ۹۰٪آنهـــا مطالعـــه کتـــاب چاپـــی را بـــه کتـــاب
آنالیـــن و صوتـــی ترجیـــح میدهنـــد.

40

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال

41

در یک سال گذشته بیشتر کتابهایتان را چگونه خریدهاید؟

۱۰٪

۱6٪

20٪

54٪

خرید غیرحضوری از

خرید از سایر

خریدحضوری از

خرید از

فروشگاههای فیزیکی

فروشگاههای آنالین

فروشگاههای فیزیکی

افراد باالی  ۴۰سال بیشتر از دیگران به خرید کتاب از کتابفروشیها عالقه دارند ،بهطور یکه ۲۶%آنها تمایل به خرید حضوری کتاب دارند.
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کتاب؛ انتخابی برای هدیه

۱۷٪

افراد

با هدف هدیهدادن کتاب میخرند.

85٪

افراد

دوست دارند کتاب هدیه بگیرند.

اف ــراد ب ــاالی  ۵۰س ــال بیش ــتر از س ــایر گروهه ــا تمای ــل ب ــه
هدیــه دادن کتــاب دارنــد ۱۹% .آنهــا بــا هــدف هدی ـهدادن
کتـــاب خریدهانـــد.

42

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال

43

چقدر با این جمله موافقید؟
بیشتر مواقع در حال مطالعه همزمان چند کتاب هستم.

42٪

22٪

خیلی زیاد

افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر ،بیشتر از سایر گروهها به مطالعه همزمان چند کتاب میپردازند.

18٪

۸٪ 10٪

خیلی کم

گزارش دیجیکاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400

آیا مطالعه کتاب را نیمه رها میکنید؟

11٪

افراد

قبل از اتمام ،مطالعه کتاب را رها
میکنند.

خانمهـا کمتـر از آقایـان مطالعـه کتـاب را نیمهتمـام رهـا
میکننـد؛ بهطور یکـه  ۹٪خانمهـا مطالعـه کتـاب را بـه
پایـان نمیرسـانند .ایـن عـدد در میـان آقایـان  ۱۲%اسـت.

44

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال

45

موضوعات محبوب برای مطالعه
اعداد روی هر ستون این نمودار ،نشاندهنده درصد افرادی است که آن موضوع را به عنوان موضوع دلخواه خود برای مطالعه انتخاب کردهاند.

53

۶۰٪

42
۴۰٪
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۲۰٪

9
3
۰٪
جغرافیا

درسی و کمکدرسی

اقتصاد

کودک و نوجوان

دین و مذهب

تکنولوژی و علوم
کاربردی و مهندسی

علوم اجتماعی

مدیریت و کسبوکار

زبان خارجه

فلسفه و منطق

سایر

تاریخ

توسعه مهارتهای فردی

هنر و ادبیات

روانشناسی
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کتابدوستها و زندگی با کتاب
در این پیمایش کسانی «کتابدوست» به شمار میروند که:
•بیش از  500جلد کتاب در کتابخانه خود دارند.
•بیش از  5ساعت در هفته مطالعه میکنند.
•عالقه به هدیه گرفتن کتاب دارند.

۴٪

افراد

م ــورد مطالع ــه در ای ــن پیمای ــش،
کتابدوســـت هســـتند.

کتابدوستها بیشتر در این گروهها هستند:
•افراد باالی  30سال
•افراد با تحصیالت باالتر از کارشناسی ارشد

46

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال

47

خرید کتاب از دیجیکاال چه جذابیتهایی دارد؟

75٪
۶۴٪

۲۸٪

۵٪

سایر

۲۹٪

۳۵٪

۱۳٪

سرعت تحویل

خرید کتاب همراه سایر
لوازم مورد نیاز

تنوع زیاد کتاب

استفاده از نظرات و تجربههای
سایر کاربران هنگام خرید

تحویل در منزل

تخفیف

اعــداد روی هــر ســتون ،نشــاندهنده درصــد افــرادی اســت کــه آن موضــوع را بهعنــوان عامــل جذابیــت خریــد کتــاب از دیجـیکاال انتخــاب کردهانــد .بــرای مثــال بــرای
 ۶۴درصــد افــراد ،تحویــل در منــزل عامــل جذابیــت دیجـیکاال در خریــد کتــاب بــوده اســت.

تخفیـــف اصلیترین عامـــل جذابیت خریـــد کتاب از

برای افراد باالی 50سال ،تحویل در منزل اصلیترین

دیجیکاال بـــرای مخاطبان پیمایش بوده اســـت.

دلیل خرید کتاب از دیجیکاالست.
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موضوعات محبوب کتابدوستها

62٪

کتابدوستها

هنر و ادبیات را بـــه عنوان یکی از
موضوعات محبـــوب خود انتخاب
کرد هاند.

موضوعات محبوب کتابدوستها بهترتیب عبارتند از:
•هنر و ادبیات
•روانشناسی
•تاریخ
•فلسفه و منطق
•علوم اجتماعی

48

ویژگیها و عادتهای خریداران کتاب در دیجیکاال

49

به تجربه خرید کتاب از دیجیکاال چه امتیازی میدهید؟

 ۸٫۲۵از ۱۰
میانگین امتیازها

سن

۸

۸٫۲

جنسیت
۸٫۴

۸٫۵

۸٫۵
7٫9

7٫4

بیش از  ۵۱سال

 ۴۱تا  ۵۰سال

 ۳۱تا  ۴۰سال

 ۲۱تا  ۳۰سال

کمتر از  ۲۰سال

آقایان

خانمها

بر اساس دادههای پیمایش ،رضایت افراد از خرید کتاب در

بر اساس دادههای پیمایش ،خانمها نسبت به آقایان رضایت

دیجیکاال با کاهش سن ،افزایش مییابد.

بیشتری از خرید کتاب از دیجیکاال داشتهاند.
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