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  لکترونیکی در بین کاربران ایرانیلکترونیکی در بین کاربران ایرانیاا
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  ٣٠/١/١٣٩٣ :تاریخ دریافت مقالھ
١٤/٢/١٣٩٣ :تاریخ پذیرش مقالھ  

بررسی وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ایـران  بررسی وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ایـران  یکی در آیندة اوقات فراغت جوانان، یکی در آیندة اوقات فراغت جوانان، نظر به جایگاه کتاب الکتروننظر به جایگاه کتاب الکترون

به سـؤاالت مختلفـی کـه در     با توجه مطالعۀ حاضر. . یابدیابد  اهمیت میاهمیت میهاي الکترونیک  چگونگی مصرف کتابو نیز و نیز 

تحلیل ثانویـه و   ،ديرومطالعۀ هاي مختلف از جمله بررسی اطالعات موجود، م ترکیبی از روش ،این عرصه دارد

 مطالعۀ مـورديِ با بررسی اطالعات موجود و نیز از طریق با بررسی اطالعات موجود و نیز از طریق   ابتداابتدا  ؛ به طوري کهدهد می قرارمورد استفاده پیمایش را 

اي چـاپی بـه مجـازي    اي چـاپی بـه مجـازي      به بررسی تحول صنعت نشر کتاب از رسـانه به بررسی تحول صنعت نشر کتاب از رسـانه   مؤسسۀ نشر نیوضعیت نشر الکترونیکی در 

تحلیـل ثانویـۀ    با ترکیب روش سپسسپس. . کندکند  ایران ترسیم میایران ترسیم می  کشور کشور   دردرمسائل و مشکالت توسعۀ آن را مسائل و مشکالت توسعۀ آن را پردازد و پردازد و   میمی

مقایسۀ نتایج تحلیل ثانویه و پیمایش در پی دریافت چگونگی  ،مطالعات موجود و نیز روش پیمایش و در نهایت

بـه  هـاي ایـن پـژوهش،    نمونـه  . آید برمیي الکترونیک در ایران و مقایسۀ آن با الگوهاي جهانی ها کتابمصرف 

اي اسـت کـه توسـط     پرسشـنامه نیـز  مبناي مطالعـه  . شکل غیرتصادفی و به روش گلولۀ برفی انتخاب شده است

نیـز آن را پـس    ها و آناست میل به پاسخگویان عرضه شده  محقق با ارجاع به مطالعۀ جهانی تنظیم و از طریق اي

  .اند از تکمیل به همان صورت بازگردانده

هـايِ  هـايِ    کتـاب کتـاب   قالـب قالـب شدنِ شدنِ   دهد که هرچند درآیندة نزدیک فارسیدهد که هرچند درآیندة نزدیک فارسی  نشان مینشان می  رونیکرونیکبررسی صنعت نشر کتاب الکتبررسی صنعت نشر کتاب الکت

، نشـرِ  ، نشـرِ  الزمالزم  افـزاري افـزاري   افـزاري و سـخت  افـزاري و سـخت    هـاي نـرم  هـاي نـرم    اما به علّت ضرورت توسعۀ زیرساختاما به علّت ضرورت توسعۀ زیرساخت  ،،الکترونیک محتمل استالکترونیک محتمل است

اي از متغیرها از جملـه فقـدان فرهنـگ    اي از متغیرها از جملـه فقـدان فرهنـگ      در این مورد مجموعهدر این مورد مجموعه  ..یافتیافتخواهد خواهد نن  زودي تحققزودي تحقق  در این حوزه بهدر این حوزه به  صنعتیصنعتی

و از و از   گیري بازار کاالیی در حوزة کتاب الکترونیـک گیري بازار کاالیی در حوزة کتاب الکترونیـک   اي گسترده و عدم شکلاي گسترده و عدم شکل  ختارهاي کتابخانهختارهاي کتابخانهساسانبود نبود خوانی، خوانی،   کتابکتاب

طـور  طـور  بـه  بـه  هاي انتشـاراتی  هاي انتشـاراتی    از منظر شرکتاز منظر شرکت. . کنندکنند  اي عمل میاي عمل می  عنوان موانع زمینهعنوان موانع زمینه  بهبه  تر کم رونقی نشر در ایرانتر کم رونقی نشر در ایران  همه مهمهمه مهم

اعتمادي به فرآینـد  اعتمادي به فرآینـد    آنهاآنها  المللیالمللی  هاي امنیتیِ معتبرِ بینهاي امنیتیِ معتبرِ بین  زیرا در غیاب شرکتزیرا در غیاب شرکت  ،،نمایدنماید  مشخص امنیت بسیار بااهمیت میمشخص امنیت بسیار بااهمیت می

  ..شدن ندارندشدن ندارند  الکترونیکیالکترونیکی
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کشـور متفـاوت    10اي که در بـین   مطابق تحلیل ثانویۀ مطالعه  بررسی چگونگی مصرف کتاب الکترونیکیبررسی چگونگی مصرف کتاب الکترونیکیدر در 

شـامل سـه مـدل کشـورهاي      را و متـون الکترونیـک    الگوي مصـرف کتـاب  مقالۀ حاضر مقالۀ حاضر  ،صورت پذیرفته است

بـازار کتـاب    ،اول دسـته  در کشـورهاي . شـمارد  برمـی پرسابقه، کشورهاي واسط و کشـورهاي در حـال ظهـور    

در  ،در مقابـل . اسـت   داسـتان و رمـان   ،ي ادبیـات ها کتابالکترونیک کامالً شکل گرفته و بسیار پررونق و متوجۀ 

ي تخصصـی و  هـا  کتابمتوجه  الکترونیککتاب برداري از متون الکترونیک و بازار  حال ظهور بهرهکشورهاي در 

علیـرغم   نیـز . برداري از کتاب در ایران هنوز کاالیی نشده اسـت  بهرهدهد  نشان می مطالعۀ حاضر. آکادمیک است

ي هـا  کتاببرداري از متون و  اما بهره ،اي در ایران براي کتاب الکترونیک شکل نگرفته یافته آنکه هنوز بازار سازمان

فقـدان   ،در همین حال .ي تخصصی و آکادمیک استها کتابو حتی بیشتر از گروه سوم، متوجه  الکترونیک کامالً

  - و متون رایگـان باشـند   ها کتاببرداري کاالیی باعث شده است کاربران در ایران بیشتر متوجه  بازار کتاب و بهره

نوبـۀ خـود    زیرا فقـدان بـازار کتـاب بـه     ،گذارند برداري به نمایش می تري را نیز در بهره ثبات ضمن اینکه رفتار بی

هـاي مخصـوص خوانـدن کتـاب نیـز       رونقی استفاده از دستگاه بی. سازد کیفیت و قابلیت اعتماد را نیز محدود می

ق به مطالعۀ کتاب الکترونیکـی  هر چند خود نیز در عدم اشتیا ،انعکاسی از همین فقدان بازار کتاب در ایران است

  .نقش دارد

  

 ، جوانـان و  هـاي الکترونیـک   الگـوي مصـرف کتـاب     یک،نکتاب الکترونیک، صنعت نشر الکترو :کلیدي واژگان

  اوقات فراغت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مقدمه

اي در توسعۀ صنعت نشر گشوده است کـه براسـاس آن کتـاب از     هاي تازه زمینه ،هاي الکترونیک گسترش رسانه

هـاي اولیـۀ ایـن     در سـال . اي الکترونیک، اما همچنان نوشتاري، است شدن به رسانه اي چاپی در حال تبدیل رسانه

ص کتـاب بـا   هـاي جدیـد مخصـو    اما بـه آرامـی قالـب    ،رونق یافت 2.اف. دي . پی 1هاي با قالب انتقال ابتدا کتاب

گـر آن بـر    هاي جدیدي کـه نمـایش   دستگاه به خصوصو  3ها خوان با توسعۀ کتاب. هايِ ویژه معمول شد قابلیت

رود روز به روز شکل جدید نشر توسـعه یابـد کـه البتـه      کند، انتظار می کار می 4آوري جوهر الکترونیک مبناي فن

و نـه لزومـاً    فقط شمار خریداران 2013تا  2009هاي  لاي که طی سا گونه به ؛است تحققچنین امري نیز در حال 

  .اند برابر افزایش یافته 5/3هاي الکترونیک، تا  تمام کاربران کتاب

زیـرا بـا تکنولـوژي دیجیتـال آشـناترند و       ،جوانان هستند بیشترنیز مخاطبان صنعت جدید نشر  ،در این میان

از ابزارهـاي   ،هاي جدید دارند به خاطر توجه بیشتري که به رسانه  آنها معموالً .بیشتر حاضر به پذیرش آن هستند

برخوردارترند و آمـادگی  ) ها هاي هوشمند و تبلت اي مثل کامپیوتر، موبایل با امکان استفادة چندرسانه(الکترونیک 

ن پدیده در بین جوانـان نیـز   سرعت اشاعۀ ای. دهند برداري از کتاب و متون الکترونیک نشان می بیشتري براي بهره

  .بسیار بیشتر از سایر اقشار است

در اقبال به پدیدة نیز در حال تطبیق خود با وضعیت جدید صاحبان صنایع نشر  این تغییرات مجموع مطابق با

یافتن نشر الکترونیـک، حـداقل در سـطح     درهمین مدت کوتاه رونق. هستندبرداري از آن  و بهرهکتاب الکترونیک 

انـد و فضـایی جدیـد در آینـدة      جهان، ناشران تمام امکانات خـود را بـراي گشـودن بـازار جدیـد بکـار گرفتـه       

  .اند وکارانۀ خود گشوده کسب

خواهد ابتدا به بررسی افق آینده و مشکالت توسعۀ بازار کتـاب الکترونیـک    این مطالعه می ،اي بنابرچنین زمینه

شـکل و   ،هاي الکترونیک و متون دیجیتال در بین کاربران اینترنـت  کتاب بپردازد و سپس با بررسی میزان توجه به

اي کـه در سـطح جهـان و در ده     نماید و در نهایت نتیجه را بـا مطالعـه   الگوي مصرف کاربران ایرانی را مشخص 

وي در این مورد مقاله ابتـدا نتـایج مطالعـۀ کشـورهاي نمونـه و الگـ      . کند کشور مختلف انجام شده است مقایسه 

که توسـط نگارنـده    - دهد و سپس با طرح نتایج حاصل از مطالعۀ ایران هاي الکترونیک را شرح می مصرف کتاب

هرچند مطالعه از آن آگاه است که ساختار بـازار نشـر   . نماید نتایج حاصل از مقایسه را ارائه می - انجام شده است
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و لذا مقایسۀ ایـن مجموعـه کشـورها بـا     ( ود است الکترونیکی در ایران هنوز در مراحل اولیۀ توسعه و تکامل خ

اما به هر حال سعی کرده است در چـارچوب اطالعـات موجـود و بـا اغمـاض از بعضـی       ) ایران مشکالتی دارد

مطالعه معتقد است این مقایسه مفید و حاصل آن . اطالعات را پردازش و نتایج را مقایسه کند ،هاي کلیدي تفاوت

  .فراغتی با اهمیت است وقاتدر زمینۀ شناخت عادات ا

  ::زیرندزیرندحاضر به قرار حاضر به قرار   سواالت پژوهشسواالت پژوهش

اي چاپی به مجازي چگونه است و چـه افقـی در آینـده     نشر کتاب در جهان از رسانهتحول صنعت  .1

 براي آن قابل انتظار است؟

روي صـنعت نشـر الکترونیکـی کتـاب در ایـران       مشـکالت پـیش   ،با توجه به افق تغییرات در جهان .2

 چیست و چه دورنمایی براي آیندة آن قابل تصور است؟

 سـایر کشـورها از چـه    در مقایسـه بـا   ي الکترونیک در ایران چگونه است وها کتابمتون و   مصرف .3

  ؟کند تبعیت میالگویی 

  شناسی پژوهش روش

ترونیـک در جهـان از   ترونیـک در جهـان از   در بررسـی وضـعیت نشـر کتـاب الک    در بررسـی وضـعیت نشـر کتـاب الک    . . اسـت اسـت   11روش بکاررفته در این مقالـه روش ترکیبـی  روش بکاررفته در این مقالـه روش ترکیبـی  

اطالعـات مربـوط بـه    اطالعـات مربـوط بـه    . . و نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده در جهان استفاده شده اسـت و نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده در جهان استفاده شده اسـت   اطالعات موجوداطالعات موجود

نشر الکترونیک در مؤسسۀ نشـر  نشر الکترونیک در مؤسسۀ نشـر    وضعیتوضعیت  مطالعۀ مورديمطالعۀ موردي  وضعیت صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایران از طریقوضعیت صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایران از طریق

که در همین جـا  که در همین جـا    مدیر بخش الکترونیک نشر نی حاصل شده استمدیر بخش الکترونیک نشر نی حاصل شده است  ،،مصاحبه با آقاي آسیممصاحبه با آقاي آسیم  یقیقنی و مشخصاً از طرنی و مشخصاً از طر

والن نشـر نـی   والن نشـر نـی   اند و نیز از همکاري صـمیمانۀ مسـؤ  اند و نیز از همکاري صـمیمانۀ مسـؤ    از توجه ایشان به این مطالعه و اطالعاتی که در اختیار گذاردهاز توجه ایشان به این مطالعه و اطالعاتی که در اختیار گذارده

اي کـه   تحلیل نتایج مطالعهاز نیز ي الکترونیک در جهان ها کتاببرداري از  بهره چگونگی شرحدر   ..شودشود  تشکر میتشکر می

. اند استفاده شده اسـت  برداري از کتاب داشته کشور مختلف انجام شده و هر یک الگوهاي متفاوتی در بهره 10در 

اي کـه مشخصـاً در ایـن بـاره تنظـیم و       در بررسی وضعیت ایران از پیمایشی که توسط نگارنده و بـا پرسشـنامه  

نمونـۀ مطالعـه نیـز بـه شـیوة      . سود برده شده است ،مطالعۀ جهانی باشدشده ساختار آن متعهد و نزدیک به  سعی

از کاربران اینترنت خواسته شـده اسـت    ،بر اساس این روش. غیرتصادفی به روش گلولۀ برفی انتخاب شده است

 پرسشنامه به صورت مجازي و بـه وسـیلۀ  . معرفی نمایند ،کاربران دیگري را که تمایل به پرکردن پرسشنامه دارند

مقایسـۀ  طراحی مطالعـه و  در . براي مخاطبان ارسال شده و از آن طریق نیز بازگشت یافته است پست الکترونیک
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مفاهیم در مطالعۀ ده کشور جهان و ایران یکسان شـود تـا امکـان مقایسـه      د امکانحکه تا نتایج سعی شده است 

زیـرا سـاختار و سـازمان و انـدازة      ،شود نمیهرچند این آگاهی وجود دارد که این امر کامالً حاصل  - فراهم باشد

  . شدنِ مصرف کتاب در این کشورها در مقایسه با ایران کامالً متفاوت است کاالیی

  تعریف کتاب الکترونیکیتعریف کتاب الکترونیکی

در . اي الکترونیکی از کتابی است که ممکن اسـت داراي نمونـۀ چـاپی باشـد یـا نباشـد       نسخه ،کتاب الکترونیکی

در قالـب   کتاب الکترونیکـی  ،کتاب الکترونیکی شکل الکترونیکی نسخۀ چاپی است و در حالت دوم ،حالت اول

بـراین اسـاس نسـخۀ     )24: 1388عـاملی،  .(اي برخـوردار اسـت   ویژگـی چندرسـانه   شود و از دیجیتال منتشر می

. باشـد  1لینـک  پـر  هـاي  ت اي و داراي امکانـا  تواند عین کتاب و یا داراي قالبی متفاوت، چندرسانه الکترونیکی می

مهمترین تحول در زمینۀ کتاب و کتابخوانی از زبان انقالب گوتنبرگ در قـرن   ،شود که کتاب الکترونیکی گفته می

  )همان(.هفدهم است

  تحوالت صنعت نشر کتاب الکترونیکیتحوالت صنعت نشر کتاب الکترونیکی

هـاي   خریـداران کتـاب   2009در حـالی کـه در سـال     ؛بازار کتاب الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است 

 در طـول یـک   ،یعنـی  – 2010این نسبت براي سـال   ،دادند درصد خریداران کتاب را تشکیل می 5/1الکترونیک 

در درازمـدت باعـث تغییـر     این امـر  )Claypool, 2011: 5(.درصد خریداران کتاب رسیده است 5 به  - سال

 از جمله آنکه تعداد زیادي از کارگران صنعت چـاپ و توزیـع   ،شود تاب میوکار در عرصۀ انتشار ک شرایط کسب

هـاي آزاد   سـایت  نیز سبب مهاجرت خوانندگان و تبلیغـات بـه وب   )The Media Landscape (.بیکار شوند

نیـز دسترسـی بـه کتـاب را     . شود رود شیوع گستردة کتاب الکترونیکی باعث کاهش قیمت کتاب  انتظار می. شود

دهد، بعالوه امکانات بازتوزیع کتاب در عرصۀ شبکۀ اینترنـت، چـه بـه شـکل قـانونی و چـه بـه شـکل         افزایش 

  .مند سازد ین امکان اطالعاتی بهرهبه کتاب نداشتند از ا  هایی را که به طور سنتی دسترسی غیرقانونی، گروه

عناصر اصلی تولیـد کتـاب همچنـان بـه شـیوة       ،هاي الکترونیک علیرغم تغییر شرایط کسب و کار در حوزة کتاب

اي باشـند کـه بتواننـد در     ها هنوز نیز باید همچون گذشته داراي آنچنان توان مـالی  انتشاراتی. کند گذشته عمل می

در این مورد تنها پس از ورود کتاب بـه بـازار اسـت کـه آنهـا      . هاي متمادي بازگشت سرمایه صبر کنند برابر سال

فـروش بـه    هـاي تخفیـف   تـأمین هزینـه   بـراي ها  نیز انتشاراتی. ها جبران شود داشته باشند هزینه توانند انتظار می

هـاي   و هزینـه ) درصـد  30معمـوال  (هاي کارکنان و موسسه  ، هزینه)درصد 40معموالً (ها  و واسطه ها کتابفروشی
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ان هسـتند کـه همـین بـیم     انتشار عناوین متعددي به صـورت همزمـ   مجبور به) درصد 30 معموالً(تولید و سود 

تـا   000/75هـاي بکـارگیري یـک ادیتـور کـارآزموده سـالیانه        در این مورد هزینه. برد سرمایه را باال می) ریسک(

این مبالغ بایـد   )Claypool, 2011: 7(.دالر است 000/30تا  000/20فر وي دالر حقوق و هزینۀ س 000/100

اي دستیاري همراه شود و سپس براي دو تا سه سال زمان تهیۀ کتـاب  ه هاي مربوط به مرور منابع و هزینه با هزینه

ایـن در   )Ibid(.اي خاص بدست آید  ی علمی در حوزهگذاري براي تولیدکتاب محاسبه شود تا بزرگی میزان سرمایه

در  سـت در حال اجرا و پیگیـري ا  گذاري باید براي عناوین بسیاري که همزمان حالی است که تمامی این سرمایه

نیازمنـد تعـداد بیشـتري از عنـاوین منتشـره بـراي        ،هايِ تازه بنیان توجه بدین نکته که انتشاراتی. نظر گرفته شود

  . سازد مشکالت رقابت را براي آنها در این عرصه مضاعف می ،استحکام بازار پیش رویشان هستند

از آنجـا  . اما واقعیت چیز دیگـري اسـت   ،دده ها را کاهش می شدن هزینه رسد الکترونیکی علیرغم آنکه به نظر می

 11تـا   8بـه   1985براي هر کتاب در سال  دالر 50تا  30و از  - ترین حد خود هاي قبل از انتشار به پایین که هزینه

بـه  ) Ibid(افتـد  توجهی در آن اتفاق نمی قابلها تغییر  شدن کتاب با الکترونیکی ،رسیده است -  2011دالر در سال 

شدن خیلـی   الکترونیکیآشکارا علیرغم آنکه البته . درصد قیمت کتاب را شامل است 2اپ فقط نکه چای خصوص

 .گـذارد  ي از خـود برجـاي مـی   محیطی تردیدناپـذیر  اما اثرات زیست) Ibid: 8(کند  در قیمت تفاوت ایجاد نمی

شـار بیشـتر دالالن در   باعث ف نوبۀ خود به اما ،شود هایی می جویی هاي حمل نیز هر چند باعث صرفه حذف هزینه

آشـکارا فشـار دالالن بـر     شـدن نشـر کتـاب    بـا الکترونیکـی   ،عالوه به). Ibid(شود  درخواست تخفیف بیشتر می

اي بیشتري زیرا آنها براي بازاریابی یا باید بیشتر هزینه کنند و یا اتک ،شود هاي انتشاراتی جدید شدیدتر می شرکت

  )Ibid: 9(.بر دالالن داشته باشند

کنندگان بـراي   مصرف فشار بیشتر هاي انتشاراتی، هاي مهم شرکت لشیکی از چا  شدن کتاب با الکترونیکی هرچند

بـه  هـا در شـکل کتـاب الکترونیکـی، ضـرورتاً بـه افـزایش فـروش          اما حتی کاهش قیمت ،ستها کاهش قیمت

ها بـه خـاطر    این قبیل کتابزیرا بازار  ،کند هاي مرجع چندان کمک نمی در فروش منابع علمی و کتاب خصوص

هـاي الکترونیکـی از    هاي جدیـدي بـراي کتـاب    این در حالی است که هزینه. تعداد کم مشتري فاقد کشش است

هـایی کـه بـه     انتشـاراتی . کننـده اسـت   جمله هزینۀ ایجاد و نگهداري پایگاه میزبان، ایجاد شده که بسیار نیز تعیین

. دارنـد  براي ارائۀ خدمات جدیـد  تري نیاز به امکانات مستقل و پیچیده ،ندده ها سرویس می ها و کتابخانه دانشگاه

هزار دالر در سـال هزینـۀ پایگـاه مجـازي خواهـد داشـت        50حداقل  بنگاه نشردر این مورد به طور متوسط هر 

)Ibid: 12( هـاي   یگـاه مجبور خواهند بـود بـا پا   ،اي را تأمین کنند هایی که نتوانند چنین هزینه شرکت و بنابراین

نیـز آنهـا    )Ibid(.خش بیشتري از سود ایشـان خواهـد شـد   دالل کار کنند که به نوبۀ خود باعث از دست دادن ب



 

 

 . ایجاد کنند و دائم آنهـا را بـه روز نگـه دارنـد     1هاي مدیریت محتوا مجبورند براي محتواي الکترونیکی خود نظام

بـا ارائـۀ خـدمات     ،دهنـد  هاي روزآمدي از متن ارائـه مـی   نسخههاي مختلف و  ها ضمن آنکه آنها فرمت این نظام

هـا و   ازپـیش، درخواسـت   اي شامل انباشت و انتقال سعی خواهنـد کـرد بـیش    جانبی مختلف و خدمات عمومی

آنهـا مجموعـۀ    بـه عنـوان مثـال،   . گویند و با شرایط در حال تغییر بازار کتاب کنار آینـد  نیازهاي کاربران را پاسخ 

یـا در   دهند  می ها و مراکز علمی قرار  هپایگاه خود را در اختیار کتابخانرسانند،  می ا یکجا بفروش ود رتولیدات خ

سیاست فـروش بخشـی از   ) هاي مرجع در حوزة کتاب به خصوص(روبروشدن با مشتریان فردي در فضاي وب 

  .کنند  کتاب را دنبال می

  وضعیت صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایرانوضعیت صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایران

کـردن   در ایران در ابتداي راه و در حال طـی  اب الکترونیک در جهان، بازار فوقبازار در حال گسترش کتعلیرغم 

هایی است که نسخۀ  برداري از کتاب امکان دانلود و بهره ،تمام آنچه که اکنون موجود است. هاي ابتدایی است گام

ترنـت گذاشـته شـده و بـه رایگـان دانلـود و یـا        آنها داوطلبانه و یا به شـکل غیرقـانونی بـر روي این     .اف .دي .پی

هـیچ بنگـاه انتشـاراتی در ایـران کتـابی       ،در حـال حاضـر  . شـود  آنها به صورت غیرقانونی فروخته می فشرده لوح

نیز به علت مشکالت مربوط بـه امنیـت   . اف .دي .پی قالبانتشار . کند منتشر نمی 2در قالب جریان آزادالکترونیک 

هـاي کتـاب الکترونیکـی در     هاي انتشاراتی ایرانی نیست، ضمن آنکه فاقد قابلیت به هیچ وجه مورد پسند شرکت

در مجموع عمالً هنـوز در عرصـۀ کتـاب الکترونیـک در ایـران       ،بدین ترتیب .و شبیه آن است 3پاب هاي اي قالب

  .شود د و خدماتی نیز ارائه نمیبازاراي وجود ندار

  مشکالت توسعۀ صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایرانمشکالت توسعۀ صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایران

اولـین  شـک   بی ،فهرست شوداگر قرار باشد مشکالت و مسائل مربوط به صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایران 

هاي مشـابه بـا    قالبو  پاب يا قالب. پاب است هاي معمول کتاب الکترونیکی از جمله اي قالبشدن  فارسی مسئله

گذاردن جریان آزاد مـتن امکـان تغییـر در شـکل متنـی و حـروف را بـا توجـه بـه نیـاز و درخواسـت             در اختیار

 4بـا داشـتن مأخـذ بـاز     پـاب  ياهاي معمول کتاب الکترونیکی از جمله  قالب ،بعالوه. آورد کننده فراهم می مصرف

سـرانجام  . سـازد  پـذیر مـی   هـاي مختلـف امکـان    تگاهکننده در دس تغییر قالب را باز هم مطابق درخواست مصرف

امري که مـتن را نوشـتاري،    ؛گذارد اي را در اختیار می برداري چند رسانه و مشابه آن امکان بهره پاب ياهاي  قالب
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هنوز حاصل نشـده   پاب ياشدن کامل  هرچند در حال حاضر امکان فارسی. سازد تصویري و سینمایی می  صوتی،

. اسـت  حـال انجـام   درهاي صنعتی کشـور   ز سوي دانشگاها به خصوصاما کارهاي بسیاري در این حوزه  ،است

  )متن مصاحبه: آسیم( .شود ها صنعتی و دستاورد تا دو سال آینده این مشکل کامالً رفعهاي نشر امیدوارند  شرکت

 ،برداري غیرقـانونی در ایـران   نسخهبه علت رواج . استمسئلۀ امنیت  ،هاي نشر در ایران مهم شرکت دیگر دغدغۀ

در  فعـال المللـی   هاي بـین  شرکت .شود جریان آزاد تلقی می قالبامنیت حتی مهمتر از مشکالت مربوط به  ۀمسئل

اسـتفاده از   دوم،از راه دسـتگاه اختصاصـی و بسـته و     ،اول: انـد  عرصۀ کتاب مشکل امنیت را از دو راه حل کرده

هـاي   بـه وسـیلۀ شـرکت    1.ام .آر .افزاري با امنیت باال که تحت رژیم مدیریت حقوق دیجیتـال یـا دي   هاي نرم قفل

 هاي اختصاصی در ایران به علت کم رونقی صنعت نشر ایجاد دستگاه. شود المللیِ تأمینِ امنیت ارائه می بزرگ بین

هـا نیـز بـه علـت      .ام .ر آ .اسـتفاده از دي . شـود  پذیرفته می انشترینه به صرفه است و نه از سوي م از سوي ناشران

 هـاي ایرانـی   هـاي تولیـدي شـرکت     .ام .ر آ .دي هرچنـد . هاي ایران غیرقابل دسـترس اسـت   وضعیت فعلی تحریم

پـذیرش   ،افزاري تأمین امنیت در ایران هاي نرم اعتمادي به شرکت اما به علت بی ،دننیاز بازار را تأمین کن توانند می

  )متن مصاحبه: آسیم(.با تردید همراه استهاي نشر  شرکتایشان از سوي 

بـازار کتـاب در ایـران از     ،در واقـع . این عرصه اسـت  بسیار مهم از مشکالتبازار کتاب  کلیت مسائل مربوط به

هاي پرهزینه  گذاري و سرمایه باعث رونق کتاب الکترونیکی شود خود به تنهایی آنچنان رونقی برخودار نیست که

غربی، ژاپـن و کـره توجـه بـه ادبیـات و رمـان        اروپاي  زبان، در کشورهاي انگلیسی. را در این عرصه موجه سازد

هـا حتـی در چـاپ اول     اي که گاه بسـیاري از کتـاب   گونه به ؛شود می را سبب کتابنشر بسیار خود رونق  خودبه

را بسـیار پرصـرفه    وکار نشـر  ناشی از نشر الکترونیک کسب هاي جویی در این فضا صرفه. یابد تیراژي میلیونی می

شـود   نسخه منتشر می 1000ها با تیراژ  اما در ایران بازار کتاب آنقدر کم رونق است که بسیاري از کتاب ،سازد می

آشـکار  ) متن مصـاحبه : آسیم(.می رسدها هزار نسخه  ترین حالت به ده هاي ادبی در بهترین و طالیی و نشر کتاب

ضمن آنکـه در ایـن     - انجامد ها نمی جویی در هزینه شدنِ کتاب چندان به صرفه ست که در این فضا الکترونیکیا

هاي  و یا هزینه  .ام .ر آ .که بسیار نیز باالست، از جمله هزینۀ دي ي اضافی ناشی از کتاب الکترونیکیها هزینه ،موارد

   .شود هاي معمولی اضافه می نهافزاري در ایجاد پایگاه، به هزی افزاري و سخت نرم

ها نیز بازار کتاب را به طور عام و بازار کتاب الکترونیـک را بـه طـور خـاص کـم       رونقی کتابخانه رونقی یا کم بی

همـین   و - ها بسـیار پررونـق هسـتند    در کشورهاي با سنت پرسابقۀ کتابخانه ضمن اینکه کتابخانه. سازد رونق می

بـه همـین دلیـل نیـز تولیـد      . بخش اصلی مخزن آنها نیـز دیجیتـال اسـت    - است براي سودآوري بازار نشر کافی
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اند با کتابخانـۀ   ها به پشتوانۀ چنین تولیداتی توانسته اي در آن کشورها پررونق بوده و کتابخانه افزارهاي کتابخانه نرم

مـتن  : آسـیم ( .مدیریت کنندهاي دیجیتال را  دیجیتال تطبیق یابند و مسائلی از قبیل چگونگی به امانت دادن کتاب

  )مصاحبه

در این مورد مسائل و موانع قـانونی و نظـارتی همانگونـه    . کننده است نشر نیز تعیینمسائل مربوط به ساختارهاي 

از آن . سـازد  تولید و تجارت کتاب الکترونیکی را نیز متأثر مـی  ،کند چاپی را محدود می  که تولید و تجارت کتاب

نوي اثـر،  ، مسائل مربوط به حفظ حق مالکیت معهاي نشر الت مربوط به تأسیس بنگاهو مشک جمله است مسائل

  )متن مصاحبه: آسیم(.نیز مسائل ممیزيچاپ یک عنوان کتاب و کندي فرآیند 

کـه هـم   ) هـاي عمـومی   هاي مدارس، مساجد و کتابخانه شامل کتابخانه بیشتر(اي کشور  ساختار کتابخانهسرانجام 

کننـدگان پاسـخ    بتواند به نیاز مصـرف ضعیف و هم از بازار روز کتاب کشور عقب است، فاقد آن توانی است که 

  .ضمن جبران ضعف بازار باعث رونق نشر در کشور شود توسعه و رونق کتابخوانی را سبب شود ودهد، 

  هاي توسعۀ کتاب الکترونیکیهاي توسعۀ کتاب الکترونیکی  مشوقمشوق

هـایی   از جنبـه شرایط حال حاضر بازار کتاب  ،الکترونیک وجود دارد علیرغم مشکالتی که در توسعۀ صنعت نشر

در عرضۀ کاغذ و گرانـی آن  ها  تحریمهایی که  محدودیت  به عنوان مثال،. تواند مشوق کتاب الکترونیکی باشد می

هـا بـه     .ام .ر آ .نیز محدودیت عرضۀ دي. تواند مشوق تغییر از کتاب چاپی به الکترونیکی باشد ایجاد کرده است می

آشکار است کـه در صـورت تولیـد    . ها باشد  .ام .ر آ .هاي ایرانی در تولید دي تواند مشوق شرکت ها می تحریم دلیل

اگـر مشـکالت مربـوط بـه خـواب      . داخل هزینۀ آنها بسیار ارزان و استفاده از آنها کامالً در دسترس خواهد شـد 

شود  شران است و نیز مشکالت مربوط به تیراژ کم که باعث میطوالنی سرمایه در بازار کتاب که مسئلۀ همیشۀ نا

هایی که به طور معمول ناشران باید بـراي کاغـذ و نیـز     چاپ کتاب فاقد صرفۀ مناسب اقتصادي باشد و نیز هزینه

هاي بسـیاري را در بـین ناشـران بـراي اقبـال بـه کتـاب         انگیزه ،چاپ و پخش کتاب بپردازند در نظر گرفته شود

اي کشـور   هاي مساجد، مدارس و در کـل شـبکۀ کتابخانـه    کتابخانه  اگر از ظرفیت. نیکی برخواهد انگیختالکترو

 ،اي کشـور لحـاظ شـود    هـاي الکترونیـک بـا فضـاي کـم کتابخانـه       کتابخانـه  تناسب به خصوصاستفاده شود و 

  .هاي الکترونیکی وجود خواهد داشت هاي بسیاري در تولید کتاب انگیزه

  در جهاندر جهان  هاي الکترونیکیهاي الکترونیکی  کتابکتاب    رفتار مصرفرفتار مصرف



 

 

 .کنـد  هـاي الکترونیکـی را در ده کشـور بررسـی مـی      کننـدگان کتـاب   رفتـار مصـرف   2012در سال 1مطالعۀ بوکر

)Global eBook Monitor 10 Country Comparison ( دهد کـه فـارغ از کشـور     مطالعه نشان میاین

کـرده، شـاغالن جـوان     ، افـراد تحصـیل  هاي الکترونیکی کتابیز خریداران مبدأ در تمامی کشورها خوانندگان و ن

داراي قدرت خرید بـاال و پـذیرا    بیشتردر این بازار مشتریان . و ساکنان مناطق شهري هستند) سال 34زیر  بیشتر(

بـه  دهد که رواج کتابخوانی الکترونیک در بین دانشجویان  مطالعه همچنین نشان میاین . نسبت به نوآوري هستند

اربران کتـاب  براساس مطالعۀ فوق گروهـی از کـ  . در کشورهاي استرالیا، فرانسه و بریتانیا بسیار باالست صخصو

مند به متون دیجیتال آکادمیک رایگـان   برآوردن هستند که قدرت خرید کمی دارند و عالقهالکترونیک در حال سر

 ،گـروه اول  :بنـدي اسـت   اصـلی قابـل طبقـه    بازار کتاب الکترونیک در سه خوشۀ ،مطابق نتایج آن مطالعه. هستند

 دوم،گروه .  )کشورهاي آمریکا، بریتانیا و کره مثل( که در کتاب الکترونیک پرسابقه هستنداست کشورهایی شامل 

گروه سوم نیز کشورهاي در حال ظهور چـون  . استآلمان، فرانسه، اسپانیا و ژاپن  مثل کشورهاي موج دومشامل 

در کشورهاي با بازار پرسابقۀ کتـاب   .اند وارد بازار کتاب الکترونیک شده بتازگیکه  گیرد می را در برهند   برزیل و

نیـز متناسـب بـا    بازار کشورهاي در حال ظهور  .هاي داستان و رمان رواج بیشتري دارد خواندن کتاب ،الکترونیک

زیـرا   ،سـت کره در این میـان استثنا البته کشور . هاي آکادمیک است متوجۀ کتاب بیشترها  اقتصاد در حال ظهور آن

هـاي تخصصـی و آکادمیـک در آن،     کـاربري کتـاب  اما  ،در عین اینکه از کشورهاي با سابقه در این عرصه است

دولت کره باشد کـه طـی آن قـرار اسـت تـا       ۀشاید این امر انعکاسی از برنام. پراهمیت است ،همچون گروه سوم

در . تنها به صورت کتاب الکترونیـک عرضـه شـود    ک در آن کشورهاي تخصصی و آکادمی کلیه کتاب 2015سال 

در عرصۀ کتـاب الکترونیـک از حیـث توجـه بـه ادبیـات و       نیز رفتار پاسخگویان آمریکایی و بریتانیایی  ،مجموع

  )Ibid(.چگونگی مصرف کتاب بسیار شبیه است

هـاي اسـتفاده از کتـاب     مشـوق مهمتـرین   "قابلیـت حمـل و نقـل آسـان    "و  "فضاي کـم "براساس مطالعۀ فوق 

باره داراي اهمیت است که این امر در مـورد   ضمن اینکه ارزان بودن کتاب الکترونیک نیز در این. الکترونیک است

ها بیش از سایرین به خاطر ارزانتر بودن کتاب الکترونیک بدان تمایل نشـان   ژاپنی ،یعنی ؛کند ژاپن بیشتر صدق می

. ال در تمام جهان همچنان تفاوت کتاب فیزیکی و الکترونیکی عامل بازدارنده استدر همین ح  )Ibid(.دهند می

را گـزارش   )مونیتور(نمایشگر اَشکالی از محدودیت استفاده و دو سوم بیزاري از خواندن با  ،دو سوم پاسخگویان

  )Ibid(.تأثیرگذار استالبته در این مورد گرانی وسیلۀ خواندنِ متن نیز . اند کرده
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هرچنـد   ، هاي چاپی براي اکثر پاسخگویان تفاوتی نکرده است خرید و میزان مطالعۀ کتاب ،مطالعه نتایج اسبراس

درصـد کـاهش    40(.دارد هاي الکترونیک کمتر صـحت  بازار کتاب ۀاین امر در مورد کشورهاي پرسابقه در عرص

هـاي چـاپی در کشـورهاي گـروه      بدرصد کاهش خرید کتـا  25تا  15خرید کتاب در گروه اول کشورها و تنها 

هنـوز اکثریـت    چنـان کـه   ؛گذارد هنوز خرید کتاب الکترونیک بر خرید کتاب چاپی تأثیر نمی ،بدین ترتیب )دوم

این امـر   )درصد خریداران کتاب در هر کشور 70باالي (.خریدار کتاب الکترونیک نیستند ،خریدارانِ کتابِ چاپی

و بـه   ر از یکدیگر داللت کند و اینکه احتماالً بـازار کتـاب الکترونیـک در عـرض    تواند بر استقالل این دو بازا می

کشورهاي آمریکا و بریتانیا روند  تر در یافته توسعههاي در این مورد بازار .یابد توسعه میبازار کتاب چاپی  موازات

رونیکـی نشـان   کاهشی بسـیار مالیمـی را در خریـد کتـاب چـاپی و افـزایش مالیمـی را در خریـد کتـاب الکت         

  )Ibid(.دنده می

در حـالی   ؛آمدن اسـت  هایی در حال پدید هاي مختلف کشورها تفاوت در رفتار کاربران کتاب الکترونیک در گروه

بـراي   ،درصد است 50و  20هاي اول و دوم به ترتیب  که احتمال دانلود کتاب رایگان در شش ماه آینده در گروه

دهـد کـه در    نیز تحلیـل نتـایج نشـان مـی    . درصد است 80بازار کشورهاي در حال ظهور این رقم حتی باالتر از 

در  ،درصد خریداران کتاب الکترونیک، خریداران پروپاقرص کتاب چـاپی هسـتند   60تا  50کشورهاي گروه اول 

دهد که در کشورهاي گـروه   است و نشان می داري باالتر حالی که این رقم در کشورهاي گروه دوم به میزان معنی

یی است که قبالً ضـرورتاً از  ها تر در عرضۀ کتاب و جذب آن اول کتاب الکترونیک در حال ایجاد بازاري گسترده

  )Ibid(.اند خریداران کتاب نبوده

ة کـاربران  انیـا در صـدر اسـتفاد   در آمریکا و بریت به خصوصپایگاه مجازي آمازون  ،در موضوع منبع خرید کتاب

 در ایـن کشـورها   خوان کتابهاي  این امر به دلیل رواج بیشتر استفاده از دستگاه) درصد 66و  50به ترتیب .(است

ایـن   )درصـد  5و بـراي بریتانیـا    20ریکـا  بـراي آم (.نماید که اتفاقاً آمازون در آن صاحب سابقه است، طبیعی می

این در حالی اسـت کـه در بعضـی از کشـورها الگوهـاي      . ر استوضعیت براي آلمان، استرالیا و اسپانیا نیز برقرا

در فروش کتـاب   ايِ سنتیِ کتاب هاي زنجیره در فرانسه فروشگاه ؛ به عنوان مثال،پدید آمدن است دیگري در حال

 )درصـد  26درصـد در مقابـل    27(.انـد  را پشـت سـر گذاشـته    گرفته و آنباالتر از پایگاه آمازون قرار  الکترونیک

(Ibid)   

  رفتار مصرف کتاب الکترونیک در ایرانرفتار مصرف کتاب الکترونیک در ایران

که توسـط نگارنـده انجـام     - هاي دیجیتال اطالعات بدست آمده از مطالعۀ محدود ایران در زمینۀ استفاده از کتاب

در ایـن مـورد    )3جـدول  (.ایران شبیه کشـورهاي گـروه سـوم اسـت    دهد که ساختار بازار  نشان می - شده است



 

 

کـه در نـوع خـود     )درصـد  91(انـد   باالیی از تجربۀ دانلود کتاب را گـزارش کـرده   کاربران ایرانیِ اینترنت میزان

تقریبـاً در تمـامی مـوارد تجربـۀ دانلـود      . باالترین میزان در بین کشورهايِ مختلفی است که در مطالعه آمده است

هـاي   توجـۀ کتـاب  م بیشـتر هـاي الکترونیـک نیـز     برداري از کتاب الگوي بهره. رایگان است کتاب در ایران از نوع

هـاي دانلـودي کـاربران     درصـد کتـاب   59. اسـت ) درصـد  21(و سپس داسـتان و رمـان   ) درصد 72(تخصصی 

احتمال آنکه کاربران اینترنت در یـک مـاه آینـده دانلـود کتـاب داشـته       . است "انگلیسی"درصد  31و  "فارسی"

است، ضمن آنکه موضـوع آن   229/1راف معیار با انح) باالتر از متوسط( 38/2به میزان  4در دامنه صفر تا  ،باشند

  )درصد کودك 3درصد داستان و رمان و  7در مقابل (.درصد موارد تخصصی و آکادمیک است 83در 

درصـد از کـاربران    94. در زمینۀ مقالۀ الکترونیکی نیز کم و بیش همان الگـوي کتـاب الکترونیـک حـاکم اسـت     

اند  دانسته درصد از قبل می 75. اند درصد رایگان مقالۀ خود را اخذ کرده 84اند و  اینترنت تجربۀ دانلود مقاله داشته

درصـد در مـاه    93. انـد  بینی شـده را یافتـه   درصد پاسخگویان نیز مقالۀ پیش 72اي هستند و  که به دنبال چه مقاله

درصد از موارد مقالـۀ   90در . دان یگان اخذ کرده اند و تمامی کاربران آن را به را دانلود مقاله داشته ،منتهی به تحقیق

درصـد   23  درصد پاسخگویان مقاالت فارسـی،  60از حیث زبانِ مقاله. اخذ شده تخصصی و آکادمیک بوده است

احتمـال دانلـود مقالـه    . اند درصد نیز مقاالتی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی دانلود کرده 17مقاالت انگلیسی و 

بـوده   776/0با انحراف معیار )به معنی زیاد( 13/3نیز بسیار باال و به میزان  4تا  0توسط پاسخگویان در دامنۀ بین 

  .درصد موارد تخصصی و آکادمیک بوده است 93موضوع مقاله احتمالی نیز در . است

، سـرعت  )درصد 81(کاربران ایرانی علت دانلود کتاب و مقالۀ الکترونیک را امکان دسترسی  ،مطالعه مطابق نتایج

ها کماکـان کتـاب یـا مقالـۀ      اما در شرایط برابر آن ،دانند می) درصد 64(و دسترسی رایگان ) درصد 77(سی دستر

درصد پاسـخگویان راحتـی و سـادگی اسـتفادة کتـاب یـا مقالـۀ         29اي که تنها  به گونه ؛دهند چاپی را ترجیح می

آشکار است که علت این امر نـوع دسـتگاهی   . اند الکترونیکی را دلیلی براي استفاده از متن الکترونیک مطرح کرده

درصد از  55درصد پاسخگویان از کامپیوتر شخصی و  74زیرا  ،کنند است که از آن براي خواندن متن استفاده می

  .درصد است 3  درصد و سهم تبلت 6در این مورد سهم ریدرها . کنند تاپ براي خواندن متن استفاده می لپ

بـرداري از کتـاب و    دهد بهره اربران ایرانی در زمینه کتاب و مقالۀ الکترونیکی نشان میبرداري ک مقایسه نتایج بهره

نیز مطلقـاً کـاربران ایرانـی از    . مقاالت الکترونیک با موضوع تخصصی و آکادمیک در کاربران الگوي مسلط است

داري از مقاالت به نسبت الگـوي  بر وبیش رونق دانلود و بهره بعالوه آشکار است که کم. برند می  منابع رایگان بهره

هرچند تفاوت قابل توجهی بین میزان استفاده از کتاب و مقاله الکترونیکـی   ،تري در بین کاربران ایرانی است رایج

ها در ماه منتهی بـه تحقیـق دانلـود مقالـه یـا       ند که تقریباً تمامی آنا کاربران ایرانی تا بدان حد فعال. وجود ندارد



 

 

نلـودي هرچنـد   هاي دا در بین مقاالت و کتاب. و در ماه آینده نیز چنین دانلودي را خواهند داشت اند کتاب داشته

یـک  .(هـا دارد  اي در ایـن دریافـت   ه ویـژه اما زبان انگلیسی هم جایگا) دو سوم دانلودها(زبان فارسی غالب است،

دسـتگاه اصـلی   . ز مقـاالت اسـت  نیز در دریافت الکترونیکی کتاب سهم زبان انگلیسی کمی بیشـتر ا  )سوم موارد

به علـت   بیشترنیز کاربران ایرانی . تاپ است شخصی و لپ کتاب یا مقاله رایانۀ در خواندن متن همبران ایرانی رکا

  . دهند کنند وگرنه همچنان متن چاپی را ترجیح می دسترسی است که از کتاب و مقاله الکترونیک استفاده می



 

 

دانلود کتاب و مقاله در بین کاربران اینترنت برداري و چگونگی بهره: 1جدول   
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  گیري نتیجهبحث و 

جویی در جویی در   شدن آن چندان به صرفهشدن آن چندان به صرفه  بنابراین الکترونیکیبنابراین الکترونیکی  ..رونق استرونق است  ساختار بازار کتاب در ایران بسیار ضعیف و بیساختار بازار کتاب در ایران بسیار ضعیف و بی

ها تعهد شـود از  ها تعهد شـود از    هاي جدیدي نیز باید توسط انتشاراتیهاي جدیدي نیز باید توسط انتشاراتی  هزینههزینه  ،،شدنشدن  ضمن اینکه با الکترونیکیضمن اینکه با الکترونیکی  --انجامدانجامد  ها نمیها نمی  هزینههزینه

هـاي امنیتـی   هـاي امنیتـی   ..  امام  ..آرآر  ..افزاري الکترونیک و نیز هزینۀ خرید ديافزاري الکترونیک و نیز هزینۀ خرید دي  افزاري و نرمافزاري و نرم  هاي سختهاي سخت  جمله هزینۀ ایجاد زیرساختجمله هزینۀ ایجاد زیرساخت

خـوانی در ایـران عمـالً    خـوانی در ایـران عمـالً      نیز باید توجه داشـت کـه بـه علّـت فرهنـگ خـاص کتـاب       نیز باید توجه داشـت کـه بـه علّـت فرهنـگ خـاص کتـاب       . . هاي الکترونیکهاي الکترونیک  براي کتاببراي کتاب

هـا،  هـا،    رونقی کتابخانهرونقی کتابخانه  از حیث ساختاري نیز کماز حیث ساختاري نیز کم  ..آوردآورد  خوانی پدید نمیخوانی پدید نمی  شدن انتشار کتاب تحولی در کتابشدن انتشار کتاب تحولی در کتاب  نیکینیکیالکتروالکترو

هـا از بـازار روزِ کتـابِ    هـا از بـازار روزِ کتـابِ      بـودنِ کتابخانـه  بـودنِ کتابخانـه    عقـب عقـب . . سازدسازد  بازده و دستاوردها را محدود میبازده و دستاوردها را محدود می  بازار کتاب الکترونیک را کمبازار کتاب الکترونیک را کم

آشکار اسـت  آشکار اسـت  . . شودشود  خوانی در بین مردم میخوانی در بین مردم می  کشور، هم باعث ضعف صنعت کتاب، و هم عدم اشاعۀ فرهنگ کتابکشور، هم باعث ضعف صنعت کتاب، و هم عدم اشاعۀ فرهنگ کتاب

سازد، از جمله مسائل مربوط به فرآیند طوالنیِ دریافت مجوزهـا و نیـز   سازد، از جمله مسائل مربوط به فرآیند طوالنیِ دریافت مجوزهـا و نیـز     مشکالتی که نشر کتاب چاپی را متأثر میمشکالتی که نشر کتاب چاپی را متأثر می

هـا  هـا    مشکالت مربوط به تحـریم مشکالت مربوط به تحـریم . . گذاردگذارد  فرآیندهايِ مربوط به ممیزي، بر صنعت نشر کتاب الکترونیکی نیز تأثیر میفرآیندهايِ مربوط به ممیزي، بر صنعت نشر کتاب الکترونیکی نیز تأثیر می

در زمینـۀ ایجـاد   در زمینـۀ ایجـاد     بـه خصـوص  بـه خصـوص  ((سـازد  سـازد    هاي خـارجی را محـدود مـی   هاي خـارجی را محـدود مـی     نکه امکان مشارکت با طرفنکه امکان مشارکت با طرفنیز با توجه به آنیز با توجه به آ

بسـیار بازدارنـده   بسـیار بازدارنـده   ) ) هاي امنیتی معتبرهاي امنیتی معتبر  افزاري و نیز تضمین امنیت نشر توسط کدافزاري و نیز تضمین امنیت نشر توسط کد  افزاري و سختافزاري و سخت  هاي نرمهاي نرم  زیرساختزیرساخت

ت کنونی بـه علـت   ت کنونی بـه علـت   وضعیوضعی  ،،ها ایجاد کرده استها ایجاد کرده است  با تمام این شرایط و علیرغم مشکالتی که تحریمبا تمام این شرایط و علیرغم مشکالتی که تحریم. . ظاهر شده استظاهر شده است

هاي چاپ مشوق بسـیار  هاي چاپ مشوق بسـیار      حذف کاغذ و هزینهحذف کاغذ و هزینه. . ها مناسب براي رونق نشرکتاب الکترونیک استها مناسب براي رونق نشرکتاب الکترونیک است  اتفاقاً همان تحریماتفاقاً همان تحریم

هاي ایرانی بتوانند اعتماد ناشران را در تضـمین  هاي ایرانی بتوانند اعتماد ناشران را در تضـمین      در صورتی که شرکتدر صورتی که شرکت  ،،به عالوهبه عالوه. . پرقدرتی در شرایط حاضر استپرقدرتی در شرایط حاضر است

. . شدن ابزار امنیتی نشر الکترونیک رقـم خواهـد خـورد   شدن ابزار امنیتی نشر الکترونیک رقـم خواهـد خـورد     بی در بومیبی در بومیامنیت موردنظر ایشان تأمین کنند، شرایط مناسامنیت موردنظر ایشان تأمین کنند، شرایط مناس

افـزاري  افـزاري    افزاري الزم و حل مشـکالت نـرم  افزاري الزم و حل مشـکالت نـرم    هاي سختهاي سخت  ها به فرض وجود زیرساختها به فرض وجود زیرساخت    آشکار است که این امیدواريآشکار است که این امیدواري

افزاري و حـل مشـکل قالـب جریـان آزاد مـتن      افزاري و حـل مشـکل قالـب جریـان آزاد مـتن        گذاري در بخش نرمگذاري در بخش نرم  امري که نیازمند سرمایهامري که نیازمند سرمایه  ؛؛حاصل خواهد شدحاصل خواهد شد

  ..استاستاي ملّی اي ملّی   ن پروژهن پروژهفارسی به عنوافارسی به عنوا

کاالیی نشده است ودر این بـاره بـازاري وجـود    کاالیی نشده است ودر این بـاره بـازاري وجـود      در ایراندر ایران  ییهاي الکترونیکهاي الکترونیک  استفاده از کتاباستفاده از کتابعلیرغم آنکه هنوز علیرغم آنکه هنوز 

بـه  بـه    . . کـامالً مرسـوم اسـت   کـامالً مرسـوم اسـت     برداري غیرقـانونی برداري غیرقـانونی   هاي الکترونیک در اشکال رایگان و بهرههاي الکترونیک در اشکال رایگان و بهره  اما استفاده از کتاباما استفاده از کتاب  ،،نداردندارد

نیافتـه  نیافتـه  ونـق  ونـق  هاي انتشاراتی همراه باشد رهاي انتشاراتی همراه باشد ر  یافتۀ نشر الکترونیکی که با مشارکت شرکتیافتۀ نشر الکترونیکی که با مشارکت شرکت  همین دلیل نیز اشکال توسعههمین دلیل نیز اشکال توسعه

بجز در فروش کتاب به صـورت مـتن   بجز در فروش کتاب به صـورت مـتن   ((بازار رسمی در این مورد هنوز شکل نگرفته و عمالً وجود ندارد بازار رسمی در این مورد هنوز شکل نگرفته و عمالً وجود ندارد و و   استاست

هـاي  هـاي    از کتـاب از کتـاب   کـاربران کـاربران   بـرداري بـرداري   علـت بهـره  علـت بهـره  مهمتـرین  مهمتـرین  دهـد  دهـد    تحقیق نشان مـی تحقیق نشان مـی   ).).فشردهفشرده  قابل جستجو بر روي لوحقابل جستجو بر روي لوح

هاي بـازار کتـاب بـه رونـق     هاي بـازار کتـاب بـه رونـق       محدودیتمحدودیت  نیز احتماالًنیز احتماالً  ..بودن آن استبودن آن است  رایگانرایگانسادگی دسترسی و سادگی دسترسی و   ،،الکترونیک در ایرانالکترونیک در ایران



 

 

بنابر نتایج بدسـت آمـده از   بنابر نتایج بدسـت آمـده از     ..هاي زیرزمینی افزوده استهاي زیرزمینی افزوده است    هاي الکترونیکی و نیز دانلود کتابهاي الکترونیکی و نیز دانلود کتاب  مجاز کتابمجاز کتاب  دریافت غیردریافت غیر

هـاي تخصصـی   هـاي تخصصـی     متوجـۀ کتـاب  متوجـۀ کتـاب    بیشتربیشترهايِ رایگانِ الکترونیکی هايِ رایگانِ الکترونیکی   برداري از کتاببرداري از کتاب  ران در زمینۀ بهرهران در زمینۀ بهرهتوجه کاربتوجه کارب  ،،تحقیقتحقیق

تواند سـبب گسـترش تعـامالت علمـی     تواند سـبب گسـترش تعـامالت علمـی       میمی  احتماالًاحتماالً  هاي تخصصیهاي تخصصی  برداري از کتاببرداري از کتاب  به بهرهبه بهره  اقبالاقبالاز این جنبه از این جنبه . . استاست

بررسـی نیـز آن را در   بررسـی نیـز آن را در     ایـن ایـن   کهکه  نیز در اختیار گرفتن رایگان منابع علمی،نیز در اختیار گرفتن رایگان منابع علمی،. . هاي علمی شودهاي علمی شود  داخلی و نیز رونق رقابتداخلی و نیز رونق رقابت

مطـابق نتـایج   مطـابق نتـایج       ))13891389، ، منتظرقـائم منتظرقـائم ((..تواند به افـزایش سـرمایۀ فکـري بینجامـد    تواند به افـزایش سـرمایۀ فکـري بینجامـد      کند، میکند، می  بین کاربرن ایرانی تأیید میبین کاربرن ایرانی تأیید می

ـ     ،،بیشتر به اجبار است تا اختیاربیشتر به اجبار است تا اختیار  هاي الکترونیکی در ایرانهاي الکترونیکی در ایران  تحقیق استفاده از کتابتحقیق استفاده از کتاب ـ   زیـرا هنـوز ب یش از نـود درصـد   یش از نـود درصـد   زیـرا هنـوز ب

ها به استفاده از کتاب چاپی قابـل  ها به استفاده از کتاب چاپی قابـل    به همین دلیل نیز ترجیح آنبه همین دلیل نیز ترجیح آن  ..کنندکنند  مطالعۀ کتاب استفاده میمطالعۀ کتاب استفاده میبراي براي کاربران از یارانه کاربران از یارانه 

هـا و  هـا و    هـاي مخصـوص خوانـدن در ایـران مثـل تبلـت      هـاي مخصـوص خوانـدن در ایـران مثـل تبلـت        رود با گسـترش اسـتفاده از دسـتگاه   رود با گسـترش اسـتفاده از دسـتگاه     انتظار میانتظار می  ..فهم استفهم است

وضـعیت  وضـعیت  توجـه داشـت کـه    توجـه داشـت کـه      بایـد بایـد   ..هاي الکترونیک نیز افزایشی قابل توجه یابدهاي الکترونیک نیز افزایشی قابل توجه یابد  برداري از کتاببرداري از کتاب  ها بهرهها بهره  خوانخوان  کتابکتاب

هاي الکترونیک در شرایطی است که دسترسی عموم مـردم بـه اینترنـت    هاي الکترونیک در شرایطی است که دسترسی عموم مـردم بـه اینترنـت      برداري از کتاببرداري از کتاب  حال حاضر ایران در بهرهحال حاضر ایران در بهره

هاي آتی در دسترسـی  هاي آتی در دسترسـی    با افق پیشرفتبا افق پیشرفت  ،،بنابراینبنابراین  ..محدود و دسترسی به اینترنت پرسرعت از آن هم محدودتر استمحدود و دسترسی به اینترنت پرسرعت از آن هم محدودتر است

بـازار آینـدة   بـازار آینـدة   کـه  کـه    قابل انتظار اسـت قابل انتظار اسـت   ،،هاي مخصوص خواندنهاي مخصوص خواندن  ستگاهستگاهو استفاده از دو استفاده از د  عموم مردم به اینترنت پرسرعتعموم مردم به اینترنت پرسرعت

گـواه  گـواه    نیـز نیـز   نوع تعامل کاربران اینترنت با کتاب الکترونیکنوع تعامل کاربران اینترنت با کتاب الکترونیک  ؛ چنان که؛ چنان کهباشدباشدالکترونیک در ایران بسیار پر رونق الکترونیک در ایران بسیار پر رونق     کتابکتاب

  ..ظرفیت چنین بازاري در آینده استظرفیت چنین بازاري در آینده است
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In reference to the performance of  Ebooks in enriching youth leisure time, it is 
relevant to study on Ebook publishing status in Iran and to cogitate how young 
people exploit Ebooks through internet. On this intent, in the first place, this 
article, by adopting a documentary method in parallel with a case study, 
indicates how Ebook publishing evolved from a printing to a virtual media and 
which important obstacles restrict this process. Along with, the article, by 
conducting a survey, interested in knowing how young people in Iran consume 
and exploit Ebooks. Eventually the article analyze survey results in a 
comparative manner with global patterns.  
The sample, in the survey section, has been selected in snowball method. 
Questionnaire has been adopted from Global eBook Monitor, 10 Country 
Comparison which conducted by Bowker Market Research, by some changes in 
reference to Iranian society. 
The article shows that in spite of advances in designing a free flow format for 
Persian digital books, industrial digital publishing will not been constructed in a 
near time; in cause of not being grounded in a strong Ebook market. In this case 
variables like reading culture, public library infrastructure, commodity 
relationships, and weak publishing regulations, are responsible. However there 
are advantages, especially in status that arose from western sanctions against 
Iran, that encourage digitalizing book publishing industry. By the way 
publishing corporations think security regulations is the landmark issue that 
restricts digitalizing trends.  
In compare with patterns of Ebook exploitation in the world, this article shows 
Iranian users strongly are interested in professional issues and free books. 
However they display unstable behavior and keep changing their direction to 
different aspects of the subject. 
 
Key Words: Ebooks, Ebook Publishing, Iranian Users Consume Pattern, Youth 
and Leisure time 

   


