
گزارشدیجیکاالوکتاب
نیم سال اول ۱400



گزارش دیجی کاال و کتاب
نیم سال اول 1400





2 دنیای کتاب  ها

3 نگاهی به بازار کتاب ایران و جهان

9 دیجی کاال و کتاب؛ واقعیت ها و داده ها 

19 رفتار کاربران در خرید کتاب

33 ویژگی و عادت های خریداران کتاب  در دیجی کاال

گزارشدیجیکاالوکتابمیخوانیم نچهدر آ



2گزارش دیجی کاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400

ایندودسترسیدارد:کتابخوبویادوستانیکهاهلکتابباشند.« »خوشبختکسیاستکهبهیکیاز
هوگو ویکتور

 کتاب هـــا دریچه هایـــی بـــه روشـــنایی اند و دقیقه هایی که به مطالعه ســـپری می شـــوند، فرصتی بـــرای گریز از تنش های روزمره و دســـتیابی به آرامش هســـتند. برای هر کســـی بـــا هر طرز فکر 
و شـــخصیت، کتابـــی به انتظار نشســـته تا خواننـــده اش را به دل دنیای خود ببرد. دیجی کاال بســـتری فراهم کرده تا برای رســـیدن بـــه این دنیا راه میانبری میان ناشـــر، تأمین کننـــده و خریدار برقرار 
شـــود. آرزوی ما این اســـت که کتاب ها بخشـــی از ســـبد خریـــد همه کاربران شـــوند و نقش پررنگ تـــری در خانه ها و روزمره همگان داشـــته باشـــند. این گزارش نشـــان می دهد کـــه دیجی کاال به 

کمک ناشـــران و اهالی فرهنگ چه قدم هایی در این مســـیر برداشـــته است.

گزارشاول،گاماول

گـــزارش پیـــش رو، اولین گزارش »دیجی کاال و کتاب« اســـت که با زبان آمـــار و ارقام، واقعیت هایی دســـت اول، خواندنی و جذاب از جایـــگاه کتاب در میان مخاطبان، وضعیـــت فروش آنالین کتاب 
و رفتـــار و عادت هـــای کتاب خوانی مردم به ما نشـــان می دهد. 

در این گزارش به طور مشخص با تمرکز بر داده های سال 1۳۹۹ و نیمسال اول 1400 خواهیم دید که دیجی کاال در کجای بازار کتاب  ایران ایستاده و چگونه بر آن اثر می گذارد. 

در تدوین این گزارش کوشیده ایم که پاسخی به این سؤاالت فراهم کنیم:

نقش دیجی کاال در تأمین کتاب برای مردم ایران چیست؟	 

دیجی کاال در حوزه فروش کتاب چه عملکردی داشته است؟	 

ایرانیانی که تجربه خرید کتاب از دیجی کاال دارند، چه ویژگی ها و عادت هایی دارند؟	 

اطالعـــات شـــفافی کـــه در این جا ارائه شـــده می توانـــد راهنمایی بـــرای دیگر بازیگـــران بازار، فعـــاالن حوزه کتـــاب، تحلیل گـــران و سیاســـت گذاران فرهنگی و همـــه عالقه مندان کتاب باشـــد. ما 
امیدواریـــم کـــه با این مجموعـــه گزارش هـــا بتوانیم قدمی بـــرای بهبود وضعیت کتـــاب و کتاب خوانـــی در کشـــورمان برداریم.

دنیایکتابها



نگاهی به بازار کتاب ایران و جهان
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48/5 میلیون5/2 میلیاردتمام دسته بندی های خرده فروشی1۹۹4آمریکا

40 میلیون1/7 میلیاردتمام دسته بندی های خرده فروشی1۹۹7آمریکا

250 میلیون1/5 میلیونکتاب2012آمریکا

4/8 میلیون1/5 میلیونکتاب2010آلمان

2/8 میلیون۳۳0 میلیونتمام دسته بندی های خرده فروشی200۳چین

102 هزار177 میلیونتمام دسته بندی های خرده فروشی2007هند

۹7  هزار18 میلیونتمام دسته بندی های خرده فروشی2007هند

نالین وشآ نگاهیبهجهان؛وضعیتبازیگراناصلیفر

پلتفرمحوزهفعالیتسالتاسیسمبدا تعدادعنوانکتابتعدادبازدیدماهانهاز

webretailer.com

justpublishingadvice.com

منابع:
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وشترینهایسال۲۰۲۰ نگاهیبهجهان؛پرفر

زمینموعود سر
 باراک اوباما

به فارسی ترجمه شده

۱

Untamed

Glennon Doyle

به فارسی ترجمه نشده

۶

میخوانند واز جاییکهخرچنگهاآ
دلیا اونز

به فارسی ترجمه شده

3

WhiteFragility
Robin Diangelo

به فارسی ترجمه نشده

۸

خیلیزیاداماهمیشهناکافی
ماری ال ترامپ

به فارسی ترجمه شده

۲

IfAnimalsKissedGoodNight
Ann Whitford Paul

به فارسی ترجمه نشده

۷

MyFirstLearntoWrite
Crystal Radke

به فارسی ترجمه نشده

۴

BigPreschool
School Zone

به فارسی ترجمه نشده

۹

خورشیدنیمهشب
 استفان میر

به فارسی ترجمه شده

۵

آناتفاقافتاد اتاقیکهدر
جان بولتون

به فارسی ترجمه شده

۱۰
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وشومطالعهکتاب نگاهیبهایران؛چاپ،فر

سال۱۳۹۹چاپشدهاست.۹3٬۰۰۰ عنوانکتابدر
و تألیفـی ۱۳۹۹ سـال چاپـی عنوانهـای

هسـتند. ترجمـه مـوارد  سـایر

۱۱۷
میلیون

سال۱۳۹۹چاپشدهاست. جلدکتابدر
ســـال۱۳۹۹با کتابهـــایچاپشـــدهدر

موضوعکـــودکونوجوانهســـتند.

ایرانوجوددارد.۸٬۰۰۰ سراسر کتابفروشیدر
عنوانهـــایچاپـــیســـال۱۳۹۹،چـــاپاول

ـــتند. هس

شـــدهدر ارزشکلکتابهـــایمنتشـــر
است. ۱۳۹۹ ســـال

هفتهاست. سرانهمطالعهایرانیاندر ۴۲٬۰۰۰
میلیاردلایر

۷۲٪

۲۴٪

۶۰٪

۱۱۶
دقیقه

منابع: مرکز آمار ایران سال 1۳۹۹ و گزارش های خانه کتاب سال 1۳۹۷ و 1۳۹۹



۷

منبع: گزارش های خانه کتاب سال 1۳۹۷

نگاهیبهایران؛چالشدسترسیبهکتاب
دسترســـی بـــه کتاب در کشـــور ما به وضـــوح با دشـــواری هایی روبه رو اســـت. به طـــور میانگین بـــه ازای هر صد هـــزار نفر، ده کتاب فروشـــی در کشـــورمان داریم کـــه این نســـبت در بعضی از 

اســـتان ها تا ســـه کتاب فروشـــی بـــه ازای هر صد هـــزار نفر نیـــز کاهش می یابد. در چنین شـــرایطی اســـتفاده از بســـتر فـــروش آنالین بهترین راه  برای داشـــتن دسترســـی به کتاب هاســـت. 

تعداد کل کتابفروشی های فیزیکی ایران

+۸٬۰۰۰

6 تا 10 فروشگاه

16 تا 20 فروشگاه

1 تا 5 فروشگاه

11 تا 15 فروشگاه

نفر نسبتبه۱۰۰هزار

=    تراکم کتابفروشی
تعداد کتاب فروشی

جمعیت

نگاهی به بازار کتاب ایران و جهان



عکس
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راه آغاز
دیجی کاال تا ســـال 1۳۹۳ با شـــعار »بررســـی و خرید کاالی دیجیتال« فعالیت می کرد، شـــعاری که شـــاید برای شـــما هم آشـــنا باشـــد. اما از ســـال 1۳۹۳ »بررســـی، انتخاب و خرید آنالین« را شعار 
خـــود قـــرار داد که نشـــانی از یـــک دگرگونی فراگیـــر در دیجی کاال بود. دیجی کاال درگیر توســـعه ای همه جانبه شـــده بـــود و اولین گام در مســـیر این تغییـــر را در حوزه فروش کتاب برداشـــت. 

»کتاب« اولین دســـته بندی کاالیـــی غیر دیجیتـــال در دیجی کاال بود. 
گروه کتاب دیجی کاال در ۳1 شهریور 1۳۹۳ با ۳770 عنوان کتاب فعال شد و امروز با بیش از  18۹ هزار عنوان، بخش مهمی از هویت دیجی کاال به شمار می آید. 

سال
1۳۹۳ 1۳۹4 1۳۹5 1۳۹6 1۳۹7 1۳۹8 1۳۹۹ 1400

50٬000

0

100٬000

150٬000

200٬000

250٬000

۱۱8% ۳5%

2۳۱%
۱۹%

۳4%

5۳%

برآورد تعداد عنوان کتاب هایی که تا پایان سال 1400 اضافه می شوند

تعداد عنوان کتاب های موجود در دیجی کاال در نیمسال اول 1400

سالهایگذشته دیجیکاالدر تعدادعنوانکتابهایموجوددر
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راِهرفته
دیجـــی کاال از آغاز این مســـیر، بـــه فروش آنالین کتاب و اثربخشـــی آن بســـیار خوش بین بود. در ســـال 1۳۹6 که دیجـــی کاال مارکت ِپلیـــس خود را برای ورود تمامی کســـب وکارها تشـــکیل داد، 

تأمین کننـــدگان اصلـــی در حوزه کتـــاب را هم به همـــکاری فراخواند و در نهایـــت امروز، دیجـــی کاال میزبان بیش از 1500 کســـب وکار فعال در حوزه کتاب اســـت.

برآورد تعداد کسب وکارهایی که تا پایان سال 1400 اضافه می شوند

تعداد کسب وکارهای حوزه کتاب در دیجی کاال در نیمسال اول 1400

سالهایگذشته دیجیکاالدر حوزهفروشکتابدر تعدادکسبوکارهایفعالدر

سال
1۳۹6 1۳۹7

42

220

460

۹۳5

2100

1۳۹8 1۳۹۹ 1400

424%

۱۰۳%

۱۱۰%

156۳
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وشندگان زبانفر از
انتشـــارات مـــا در زمســـتان 1۳۹7 همکاری خود را با دیجی کاال آغاز کرد و اولین نشـــانه های موفقیت بســـیار زود مشـــاهده شـــد. فروش ما در مـــاه اول فعالیت در دیجـــی کاال 2٫5 برابر فروش 

از طریـــق بســـترهای فیزیکی بـــود و اکنون به راحتـــی می توان گفـــت پررونق ترین اتفاق برای کســـب وکار مـــا ورودمان به دیجی کاال بوده اســـت.
یکی از بزرگ ترین مزیت های همکاری با دیجی کاال دسترســـی به دایره بســـیار گســـترده تری از مشـــتریان اســـت که باعث می شـــود خریداران بســـیار بیشـــتری به فهرســـت متنـــوع کتاب هایی 
کـــه ما و همکاران مان عرضه می کنیم دسترســـی داشـــته باشـــند. از دیگر مزیت های همکاری با دیجی کاال خوش قولی همیشـــگی به مشـــتریان اســـت که باعث شـــده به آن وفـــادار بمانیم. 
همـــکاری با دیجی کاال ســـبب شـــد در قـــدم اول یکـــی از چالش های مخاطبـــان خودمان را درک کنیم که ســـال های ســـال درباره آن اشـــتباه می کردیم: مســـئله دسترســـی بـــه کتاب. بخش 

بزرگـــی از مخاطبـــان کســـب وکار مـــا اصال به کتاب دسترســـی نداشـــتند و ما به اشـــتباه تصـــور می کردیم که بـــه خریـــد و مطالعه کتـــاب بی عالقه اند.

مخاطبانکسبوکار رگیاز بخشبز
مااصالبهکتابدسترسینداشتند

میکردیمکهبه ومابهاشتباهتصور
خریدومطالعهکتاببیعالقهاند.

حامد کنی، فروشگاه کتاب کاال



1۳

کشور سراسر پوششدر
دیجـــی کاال امروز توانســـته کتاب هایی را کـــه بیش از 1500 فروشـــنده فعال 
در این پلتفـــرم عرضه کرده اند، به دســـت بیش از یک میلیـــون خریدار کتاب 
برســـاند و امکان خریـــد کتاب را بـــدون هیچ محدودیتی حتی در شـــهرهایی 

که کتاب فروشـــی ندارنـــد فراهم کند. 
مهم ترین  از  یکی  سفارش ها  ارسال  و  پردازش  در  دیجی کاال  لجستیکی  توان 

پشتوانه های این پیوند با دوست داران کتاب در گوشه وکنار کشور بوده است. 

تعداد خریداران کتاب از دیجی کاال 

+۱,۰۰۰,۰۰۰

۱٬۸۴۲

۱,۵۶3

تعداد شهرهای مقصد ارسال کتاب 

تعداد فروشنده های فعال کتاب در دیجی کاال

یکی از مهم ترین ماموریت های دیجی کاال، فراهم کردن دسترسی یکسان به خرید کتاب برای همه مردم ایران است.

پراکندگیجغرافیاییمشتریانکتابدیجیکاال

دیجی کاال و کتاب؛ واقعیت ها و داده ها
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دیجیکاال وشکتابدر فر سهممارکتِپلیساز

تعداد فروش کتاب در سال ۱۳۹۹

+3,۹۰۰,۰۰۰

۹۰٪

۱۴۴٪

سهم مارکت ِپلیس در فروش کتاب سال ۱۳۹۹

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

ـــا میـــزان فـــروش  فـــروش کتـــاب در مارکت ِپلیـــس در ســـال 1۳۹5 ب
ـــدود  ـــون ح ـــا اکن ـــد. ام ـــاز ش ـــی آغ ـــه خرده فروش ـــبت ب ـــری نس کمت
٪۹0 از ســـهم فـــروش کتـــاب در دیجـــی کاال متعلـــق بـــه ناشـــران و 

وشی هاســـت. کتاب فر

دیجیکاالبهتفکیکخردهفروشیومارکتپِلیس تعدادفروشکتابدر

22% ۳۰%

447%

78%

سال

تعداد کتاب

1۳۹61۳۹5 1۳۹7 1۳۹8 1۳۹۹ 1400

2٬000٬000

0

4٬000٬000

6٬000٬000

8٬000٬000

برآورد فروش کتاب تا پایان سال 1400

مارکت پلیس

خرده فروشی
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وشندگان زبانفر از
من همیشه بر این باور بودم که فروش کتاب دیر یا زود به سمت دنیای دیجیتال و آنالین می رود و در حال حاضر هم 70 درصد فروش انتشارات ما از طریق دیجی کاال است.

تمـــام عمر حرفه ای من در صنعت کتاب ســـپری شـــده اســـت و در طی این ســـال ها به ویژه ســـال های اخیر شـــاهد تغییـــرات زیادی در این حـــوزه بوده ام. شـــرایط اقتصـــادی جامعه دگرگون 
شـــده و بودجـــه خرید کتاب مـــردم و به دنبال آن احســـاس نیاز آن ها 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 می کردند 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 
بوده ام احســـاس رضایـــت دارم. یکی از مزیت های همـــکاری با دیجی کاال برای من، کاهش هزینه های جانبی مثل حمل و نقل، درصد توزیع و کمیســـیون بوده اســـت. دیجی کاال بســـیار پویاســـت 

و رابطـــه ای منعطف با فروشـــندگان و خریداران برقرار می کند که در آن منافع دو طرف مشـــاهده شـــود.

وشما 7۰درصدفر حالحاضر در
طریقدیجیکاالاست. از

میعاد اردهالی، فروشگاه جیک وپوک

دیجی کاال و کتاب؛ واقعیت ها و داده ها
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وش ماههایپرفر

سال 1400

سال 1۳۹۹

2۱6٬0۵8

28۱٬888

4۵6٬۱۵4

8۹6٬027

478٬48۹

۱6۱٬۵۳4

2۵۱٬678

۳۹0٬684

۵76٬۹6۳

۵۵8٬۱22

۵۳۵٬۹07

۱88٬277

2۵۱٬۳22

۵۱6٬۵88

۵07٬4۱4

۵26٬8۱0

6۵۳٬770

تیر

مهر

دی

فروردین

تیر

اردیبهشت

مرداد

آبان

بهمن

اردیبهشت

مرداد

خرداد

شهریور

آذر

اسفند

خرداد

شهریور

فروردین ۱۹۳٬276

نالینکتابدیجیکاال نمایشگاهآ
دیجی کاال بـــرای هفتمین بار، نمایشـــگاه آنالین کتاب را در هفته آخر اردیبهشـــت و 
هفته اول خـــرداد 1400 برگزار کرد. این نمایشـــگاه از هفت ســـال گذشـــته تا کنون 

هر ســـال برگزار شـــده است.

اردیبهشت۱4۰۰نسبتبهاردیبهشت۱۳۹۹ وشکتابدر یفر ۳برابر رشدبیشاز

یلدایدیجیکاال
جشـــنواره یلدای 1۳۹۹ دیجی کاال در آخرین روز از پاییز 1۳۹۹ برگزار شـــد. این جشنواره 

توانست با استقبال چشـــمگیری از ســـوی کاربران  دیجی کاال روبه رو شود.

۱۳۹۹نسبتبهآبان۱۳۹۹ آذر وشکتابدر ۳۰درصدیفر رشدبیشاز

بیشترین فروش تعدادی کتاب در 15 فروردین اتفاق افتاد

کمپینهفتهکتابدیجیکاال
دیجی کاال همه ســـاله با شـــروع هفته کتاب، کمپینـــی با همین نـــام برگزار می کند 

که با اســـتقبال دوســـت داران کتاب روبه رو می شود.

۹۹ آبان۹۹نسبتبهمهر وشکتابدر رشدحدود4۰درصدیفر

شروعهمهگیریکرونا
همه گیـــری کرونـــا و فراغـــت پیش آمده بـــه دلیـــل قرنطینه های خانگـــی، فروش 
کتـــاب را افزایش داد و مخاطبان بیشـــتری بـــه کتاب خوانی روی آوردند. این رشـــد 

در دیجی کاال مشـــاهده می شـــود.

وردین۱۳۹8 وردین۱۳۹۹نسبتبهفر فر وشکتابدر یفر ۶برابر رشدبیشاز



1۷

دیجیکاالوفعاالنفرهنگوهنر
یکـــی از فعالیت هـــای دیجـــی کاال در حـــوزه فرهنـــگ، حمایـــت از رخدادهـــای فرهنگـــی و هنـــری کشـــور و تشـــویق افـــراد فعـــال در ایـــن زمینـــه اســـت. حمایـــت مالـــی از رویدادهایـــی مثـــل رونمایـــی، 

ـــتند. ـــا هس ـــت فعالیت ه ـــن دس ـــی از ای ـــاب نمونه های ـــی کت ـــاپ اختصاص ـــروش و چ پیش ف

»خرده های تاریکی« اثر گروس عبدالملکیان»هنر شفاف اندیشیدن« ترجمه عادل فردوسی پور »هفت فیلم نامه« از اصغر فرهادی

کتاب ونماییاز حامیمالیر

آبان۱۳۹۳

وشوچاپاختصاصی پیشفر

سال۱۳۹4 از

لبومصوتیاشعار آ ونماییاز حامیمالیر

خرداد۱۳۹4

دیجی کاال و کتاب؛ واقعیت ها و داده ها
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کتابیخریدنینیست هر
دنیـــای کتاب ها 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 عالقه مندان 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 می گذارد. برخی از ناشـــرها با تغییراتی اندک، متن ســـایر نویســـنده ها و مترجم ها را کپی و به 
عنوان نســـخه ای جدید از آن کتاب وارد بازار می کنند. این کار اگرچه غیراخالقی اســـت اما متاســـفانه قانون موثری برای جلوگیری از انتشار 
ایـــن کتاب ها وجود نـــدارد. این کتاب ها معمـــوال کیفیت چاپ پایینـــی دارند و با تخفیف هـــای زیادی در بعضی از کتاب فروشـــی های 
سراســـر کشـــور به فروش می رســـند زیرا که عرضه آن ها غیرقانونی نیســـت. دیجی کاال به عنوان یک پلتفرم باید به قانون های موجود 
 پایبند باشـــد. خبر خوب این اســـت که بخش بزرگی از فـــروش کتاب در دیجی کاال متعلق به ناشـــران، مولفان و مترجمان معتبر اســـت. 

از همه عالقه مندان به کتاب دعوت می کنیم تا با آگاهی بیشتری کتاب  بخرند.
مژگانابوطالبی

کارشناس ارشد روابط عمومی دیجی کاال

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



رفتار کاربران در خرید کتاب
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وشکتاببهتفکیکجنسیتوسن درصدفر

۳۹%

۶۱%
آقایان

خانم ها

درصدفروشکتاببهتفکیکسندرصدفروشکتاببهتفکیکجنسیت

کمتر از 20 سال

۳1 تا 40 سال

41 تا 50 سال

51 سال به باال

0٪ 10٪ 20٪ ۳0٪ 40٪ 50٪

21 تا ۳0 سال

در میان تمام گروه های سنی، متولدین دهه 60 بیشترین خرید کتاب را از دیجی کاال انجام داده اند.



21 رفتار کاربران در خرید کتاب

استانها کتابدر مقایسهاستقبالاز

استان دیجیکاالبهجمعیتهر نسبتتعدادخریدکتاباز

0٪2٪4٪6٪8٪10٪

مازندران
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دیجیکاال جستوجویکتابدر

دیجیکاال پرجستوجوترینکاالهادر

گوشی موبایل 1رتبه

ماسک تنفسی ۳رتبه

لپتاپ 5رتبه

مودم ۷رتبه

اسباب بازی رتبه

رتبه

۹

کتاب۱۰

کفش 2رتبه

تلویزیون 4رتبه

هدفون 6رتبه

تبلت 8رتبه

+۱8

در سال 1۳۹۹ ، کتاب دهمین کاالی پرجست وجو در دیجی کاال بود. جست وجوی کتاب در دیجی کاال در سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹8، 18 رتبه صعود داشت.

۱۹۸۴
در سال 1۳۹۹، کتاب »1۹84« 
در میان ده کاالی پرفروش  
دیجی کاال قرار گرفت.

ول جاور جور اثر



2۳

یکسال یدر بیشترینخریدکتابیکمشتر

 توسط یک مشتری در سال ۱۳۹۹ خریده شد.

۱۹٬۹۰۶جلدکتاب

ارزش خرید این مشتری در سال ۱۳۹۹ بوده است. 

۴۸3٬۶۸۰٬۵۰۰ریال

رفتار کاربران در خرید کتاب
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25

یکسبدخرید بیشترینکتابدر

خریداری شده در یک سفارش

۸۱3کتاب

آقای داریوش فتحی از خرم آباد 81۳ کتاب را در یک سفارش از دیجی کاال خریده است.

رفتار کاربران در خرید کتاب
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وز یکر دیجیکاالدر وشکتابدر بیشترینتعدادفر

پرفروش ترین روز فروخته شده در یک روز

وردین۵۰۰٬۰۰۰۱۴۰۰+جلدکتاب ۱۵فر

1400فروردین

۱۵ ۱6۱4



2۷

سال۱3۹۹ونیمسال۱۴۰۰ وشترینکتابهایدیجیکاالدر پرفر

تختخوابترامرتبکن
ژنرال ویلیام اچ. مک ریون

۱

۳7٬78۰ نسخه فروش

۳8%۶2%

۱۹84
جورج اورول

۲

۳۱٬۰۳4 نسخه فروش

۳5%۶5%

خودترابهفنانده
 گری جان بیشاپ

3

28٬۱84 نسخه فروش

۳8%۶2%

قیامت سهدقیقهدر
اثر جمعی از نویسندگان

۴

2۱٬752 نسخه فروش

۳4%۶۶%

خودتباشدختر
ریچل هالیس

۱8٬4۰8 نسخه فروش

۵

۶۱%۳۹%

در بیش از ۳500 سفارش، »کتاب تختخوابت را مرتب کن« و »خودت را به فنا نده« همزمان خریده شدند.

رفتار کاربران در خرید کتاب
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2۹

وش بیشترینفر
دیجیکاال نخستعرضهدر وز ۵ر در

۱۴۱جلد در ۵ روز نخست
»عصرهای کریسکان« اثر کیانوش گلزار

رفتار کاربران در خرید کتاب



۳0گزارش دیجی کاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400

وه گر وشترینهایخاصهر پرفر
ـــزو  ـــود ج ـــاص خ ـــروه خ ـــر در گ ـــای زی ـــترک، کتاب ه ـــای مش ـــن کتاب ه ـــتن ای ـــار گذاش ـــا کن ـــتند. ب ـــترک هس ـــف، مش ـــنی مختل ـــای س ـــان و رده ه ـــا و آقای ـــان خانم ه ـــروش در می ـــای پرف ـــتر کتاب ه بیش

پنـــج کتـــاب پرفـــروش بوده انـــد.

تحلیلتکنیکالدر
سرمایه بازار

جان جی.مورفی

یک تکههاییاز
کلمنسجم
پونه مقیمی

کل جزءاز ایکاشوقتی2۰ساله
بودممیدانستم

استیو تولتز  گری جان بیشاپ

مجموعهفسقلیها

تونی گراس

عمجزء،خالصهای
آموزشقرآن از

عباس مصباح زاده

25سال باالی45سال۳5تا44سال25تا۳4سالزیر



۳1

گرانترینسفارشکتاب

مبلغ ریالی گران ترین سفارش

۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰

شکوه السادات حاجی سیدابوترابی از قزوین، در یک سفارش از دیجی کاال 16۷ جلد کتاب خریده است. این سفارش شامل 25 عنوان متفاوت کتاب بوده است.

رفتار کاربران در خرید کتاب
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ثبتشدهبرایکتابها بیشتریننظر

خودترابهفنانده
 گری جان بیشاپ

3

قیامت سهدقیقهدر
اثر جمعی از نویسندگان

۴

خودتباشدختر
ریچل هالیس

۵

تختخوابترامرتبکن
ژنرال ویلیام اچ. مک ریون

۲

۱۹84
جورج اورول

۱٬۵۲۵

۱

۲٬۵۰۸۲٬۴۵۷۱٬۹۶۶۱٬۶۹۲

۹۱٪۸۷٪۸۸٪۹۲٪۹۱٪

میزان توصیه کتاب به دیگرانتعداد نظرات



ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال
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نگاهیبهپیمایشکتاب
ایـــن پیمایش در تابســـتان ســـال 1400 و با هدف بررســـی عادت هـــا و ویژگی های ایرانیانی انجام شـــد که تا کنون دســـت کم یک کتـــاب از دیجـــی کاال خریده اند. لینک پرســـش نامه به 100 هزار 

مخاطب پیمایش پیامک شـــد و در نهایت، 4452 پاســـخ معتبر تحلیل و بررســـی شـــدند. اطالعات جمعیت شـــناختی شـــرکت کنندگان پیمایش در این جا نمایش داده شـــده است.

0٪ 100٪80٪60٪40٪20٪

فوق دیپلم 7٪

زیر دیپلم و دیپلم ۱2٪

دکتری و باالتر 8٪

کارشناسی ارشد 2۹٪

کارشناسی 44٪

تحصیالتپاسخدهندگان

0٪ 100٪80٪60٪40٪20٪

21 تا ۳0 ۳0٪

کمتر از 20 ۹٪

بیشتر از 51 ۵٪

41 تا 50 ۱6٪

۳1 تا 40 40٪

سنپاسخدهندگان

پراکندگیجغرافیاییجنسیتپاسخدهندگان

آقایان

خانم ها

51 تا 150

151 تا ۳00

۳01 تا 450

بیش از 450

کمتر از 50 شرکت کننده
44%

5۶%



۳5 ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال

هفتهمطالعه)غیردرسی(میکنید؟ حدوداچندساعتدر

درسیدارندبهتفکیکتحصیالتوجنسیت 3ساعتمطالعهغیر هفتهبیشاز درصدافرادیکهدر

حداقل ۳ ساعت در هفته مطالعه غیردرسی دارند.

٪۵۲افراد

5٪0٪ ۳5٪20٪ ۳0٪15٪ 25٪10٪

1 تا ۳ ساعت

۳ تا 5 ساعت

بیش از 5 ساعت

کمتر از یک ساعت

کارشناسی از پایینتر

۴۸٫۵٪

کارشناسی

۵۰٫۱٪

کارشناسی از باالتر

۵۶٫3٪

قایان آ

۵۶٫۸٪

خانمها

۴۸٫۴٪

بر اساس داده های پیمایش، افراد با سطح تحصیالت باالتر به طور 
متوسط مطالعه بیشتری در طول هفته دارند. 

بر اساس داده های پیمایش، آقایان به طور متوسط 
مطالعه بیشتری در طول هفته دارند.

نمودارهای دایره ای زیر نشان می دهد که در هر گروه از تحصیالت و جنسیت، چند درصد افراد بیش از ۳ ساعت در هفته مطالعه دارند.
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مطالعه)غیردرسی(میکنید؟ وز شبانهر چهساعتیاز در بیشتر

14 درصد از شرکت کنندگان، گزینه »سایر« را برای انتخاب ساعات رایج مطالعه غیردرسی انتخاب کرده اند.

٪۲۹عصر ٪۸صبح زود

٪۶ظهر

٪۴3شب

افـــراد بـــاالی 50 ســـال ســـحرخیزترین قشـــر بـــرای مطالعه 
کتاب هســـتند. 12 درصد افـــراد باالی 50 ســـال، به مطالعه 
در صبـــح زود تمایـــل دارند.

4۳ درصد افراد شـــب ها پیـــش از خوابیدن 
می خوانند. کتـــاب 



۳۷گزارش سال  1۳۹۹
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به مطالعه کتاب با موضوع 
روانشناسی عالقه دارند. 

٪۵3افراد

موضوع روانشناسی در گروه های زیر محبوب تر  است:

خانم ها	 

افراد کمتر از ۳0 سال	 

افراد با تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد	 

محبوبترینموضوعموردمطالعه



۳۹

کتابخانهخوددارید؟ حدوداچندجلدکتاب)غیردرسی(در

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

2۰تا5۰جلد
۲۷٪

۱۰۰تا۳۰۰جلد
۱۹٪ ۱تا2۰جلد

۱۵٪

۵٪ 3٫۵٪

۳۰۰تا5۰۰جلد
۸٪

5۰تا۱۰۰جلد
۲۲٪

۱۰۰۰جلد 5۰۰تا۱۰۰۰جلدبیشاز

۰٫
۵٪

یچ
ه

ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال
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مطالعـــه کتاب چاپـــی را بـــه کتاب 
آنالیـــن و صوتی ترجیـــح می دهند.

٪۸۵افراد

ســـایر  از  بیشـــتر  هشـــتاد  و  هفتـــاد  دهـــه  متولدهـــای 
گروه هـــا بـــه مطالعـــه کتـــاب چاپـــی عالقـــه دارنـــد. بـــه 
طوری کـــه ٪۹0 آن هـــا مطالعـــه کتـــاب چاپـــی را بـــه کتـــاب 

آنالیـــن و صوتـــی ترجیـــح می دهنـــد.

وشیرابرایمطالعهترجیح چهر
میدهید؟
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کتابهایتانراچگونهخریدهاید؟ یکسالگذشتهبیشتر در

خرید غیرحضوری از

فروشگاه های فیزیکی

۱۰٪
خرید از سایر

فروشگاه های آنالین

خریدحضوری از 

فروشگاه های فیزیکی

خرید از

۱۶٪۲۰٪۵۴٪

افراد باالی 40 سال بیشتر از دیگران به خرید کتاب از کتاب فروشی ها عالقه دارند، به طوری که٪26 آنها تمایل به خرید حضوری کتاب دارند.

ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال
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کتاب؛انتخابیبرایهدیه

افـــراد بـــاالی 50 ســـال بیشـــتر از ســـایر گروه هـــا تمایـــل بـــه 
هدیـــه دادن کتـــاب دارنـــد. ٪1۹ آنهـــا بـــا هـــدف هدیـــه دادن 

کتـــاب خریده انـــد.

دوست دارند کتاب هدیه بگیرند.
٪۸۵افراد

 با هدف هدیه دادن کتاب می خرند.
٪۱۷افراد



4۳

بااینجملهموافقید؟ چقدر

افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر، بیشتر از سایر گروه ها به مطالعه هم زمان چند کتاب می پردازند.

8% 10% 18% 22% 42%

حالمطالعههمزمانچندکتابهستم. مواقعدر بیشتر

خیلی کم خیلی زیاد

ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال



44گزارش دیجی کاال و کتاب؛ نیم سال اول سال 1400

آیامطالعهکتابرانیمهرهامیکنید؟

قبل از اتمام، مطالعه کتاب را رها 
می کنند.

٪۱۱افراد

رهـا  نیمه تمـام  را  کتـاب  مطالعـه  آقایـان  از  کمتـر  خانم هـا 
بـه  را  کتـاب  مطالعـه  خانم هـا   ۹٪ به طوری کـه  می کننـد؛ 
اسـت.  12٪ آقایـان  میـان  در  عـدد  ایـن  نمی رسـانند.  پایـان 
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موضوعاتمحبوببرایمطالعه
اعداد روی هر ستون این نمودار، نشان دهنده درصد افرادی است که آن موضوع را به عنوان موضوع دلخواه خود برای مطالعه انتخاب کرده اند.

5۳

42

۳2
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ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال
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ـــش،  ـــن پیمای ـــه در ای ـــورد مطالع م
ــتند.  ــت هسـ کتاب دوسـ

٪۴افراد

در این پیمایش کسانی »کتاب دوست« به شمار می روند که:

بیش از ۵00 جلد کتاب در کتابخانه خود دارند.	 

بیش از ۵ ساعت در هفته مطالعه می کنند.	 

عالقه به هدیه گرفتن کتاب دارند.	 

کتاب دوست ها بیشتر در این گروه ها هستند:

افراد باالی ۳0 سال	 

افراد با تحصیالت باالتر از کارشناسی ارشد	 

کتابدوستهاوزندگیباکتاب



4۷

تخفیـــف اصلی ترین عامـــل جذابیت خریـــد کتاب از 
دیجی کاال بـــرای مخاطبان پیمایش بوده اســـت.

برای افراد باالی ۵0سال، تحویل در منزل اصلی ترین 
دلیل خرید کتاب از دیجی کاالست.

دیجیکاالچهجذابیتهاییدارد؟ خریدکتاباز
75%

۶4%

۳5%
2۹% 28%

۱۳%
5%

تحویل در منزل استفاده از نظرات و تجربه های تنوع زیاد کتاب
سایر کاربران هنگام خرید

خرید کتاب همراه سایر 
لوازم مورد نیاز

سرعت تحویل تخفیفسایر

اعــداد روی هــر ســتون، نشــان دهنده درصــد افــرادی اســت کــه آن موضــوع را به عنــوان عامــل جذابیــت خریــد کتــاب از دیجــی کاال انتخــاب کرده انــد. بــرای مثــال بــرای 
64 درصــد افــراد، تحویــل در منــزل عامــل جذابیــت دیجــی کاال در خریــد کتــاب بــوده اســت.

ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال
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هنر و ادبیات را بـــه عنوان یکی از 
موضوعات محبـــوب خود انتخاب 

کرده اند.

٪۶۲کتابدوستها

موضوعات محبوب کتاب دوست ها به ترتیب عبارتند از:

هنر و ادبیات	 

روانشناسی	 

تاریخ	 

فلسفه و منطق	 

علوم اجتماعی	 

موضوعاتمحبوبکتابدوستها



4۹

یمیدهید؟ دیجیکاالچهامتیاز بهتجربهخریدکتاباز

8٫25از۱۰
میانگین امتیازها

آقایان

7٫۹

خانم ها

8٫5

بر اساس داده های پیمایش، خانم ها نسبت به آقایان رضایت 
بیشتری از خرید کتاب از دیجی کاال داشته اند.

جنسیت

بیش از 51 سال

7٫4

41 تا 50 سال

8

۳1 تا 40 سال

8٫2

21 تا ۳0 سال

8٫4

کمتر از 20 سال

8٫5

بر اساس داده های پیمایش، رضایت افراد از خرید کتاب در 
دیجی کاال با کاهش سن، افزایش می یابد.

سن

ویژگی ها و عادت های خریداران کتاب در دیجی کاال
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