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موانع و چالشهای توسعه فروشگاههای برخط کتاب در ایران :دیدگاه
مدیران
بهروز رسولی| حمید کاظمی | مهدی علیپور حافظی | ابراهیم حیدری

چڪیده
هدف :شناسایی موانع و چالشهایی که بر توسعه فروشگاههای برخط کتاب در ایران
تأثیرگذارهستند.
ششناسی :از رویکرد کیفی و روش "مایلز و هابرمن" در تحلیل دادهها استفاده شد .با
رو 
شش نفر از مدیران بزرگترین فروشگاههای برخط کتاب در ایران مصاحبه شد ،مصاحبهها
پس از پیادهسازی در نرمافزار َمکس کیودا تجزیه و تحلیل و کدگذاری و در زمینههای
موضوعی گسرتدهتر دستهبندی گردید.
یافت هها :موانع و چالشهای توسعۀ فروشگاههای برخط کتاب در ایران در چهار گروه
دستهبندی میشود .این چهار دسته عبارتاند از :زیرساختهای شبکهای ،مسائل فرهنگی،
مسائل عام صنعت نرش در ایران ،و مسائلی که خاص فروشگاههاست.
نتیجهگیری :مسائل زیرساختی و فرهنگی دو رکن اساسی در زمینه توسعه کتابفروشیهای
برخطهستند.

تجارت الکرتونیکی ،توزیع کتاب ،فروش اینرتنتی کتاب ،فروشگاه برخط ،صنعت نرش.
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صنعت نشر همیشه به دنبال مناسبترین و کارآمدترین مجرا برای توزیع محصوالت خود
بوده است؛ و بسته به محملی که برای انتشار کتاب انتخاب کرده در هر دورهای متناسب با
آن ،راهکار و مجرای توزیع را نیز به خدمت گرفته است؛ به گونهای که در عصر فناوری
اطالعات و وب جهانگستر ،اینترنت و شبکۀ جهانی وب به عنوان یکی از مجراهای توزیع
اهمیتی بسیار یافته است .امروزه کتابفروشیهای برخط نقشی مهم در چرخۀ نشر ،بهویژه
در حلقۀ توزیع ،ایفا میکنند؛ و در محیط جدید ،اینترنت به عرصۀ باارزشی برای ناشران،
عمدهفروشان ،و خردهفروشان کتاب تبدیل شده است.
به نظر مکسول )2005( 5دو دلیل مهم برای تشویق صنعت نشر به استفاده از ابزارهای
نوین فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی وجود دارد :نخست آنکه خوانندگان و مشتریان
صنعت نشر به فضای برخط روی آوردهاند؛ امروزه کاربران بیشتر کارها و فعالیتهای خود
را با استفاده از ابزارهای نوین و به کمک فناوریهای رایانهای انجام میدهند .دوم آنکه ،تمام
کسبوکار مربوط به صنعت نشر و اطالعات در فضای برخط بهتر مدیریت میشود.

جوانب
6
شاید مهمترین زیرساخت این روش ،داشتن یک برنامۀ تبادل دادۀ الکترونیکی باشد .چنین
برنامههای رایانهای تبادل اطالعات و داده میان خریدار و فروشندۀ کتاب را بسیار تسهیل
میکرد .فروشگاههای برخط تا حدود زیادی شبیه به فروشگاههایی هستند که در دنیای واقعی
وجود دارند ،با این تفاوت که دسترسی به آنها دیگر نه با مراجعۀ حضوری و مستقیم ،بلکه
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موانعوچالشهایتوسعهفروشگاههای
برخط کتاب در ایران

با واسطههایی از قبیل اینترنت و تار جهانگستر امکانپذیر است (کیم ،ژو ،و گوپتا.)2012 ،1
گرکو 2در سال  2005تخمین زده بود که این شیوۀ توزیع در سال  2010فقط  15درصد
فروش در صنعت نشر را به خود اختصاص دهد ،در حالی که این رقم در سال  2010بیشتر
از برآوردهای قبلی بود (لول.)2012 ،3
هرگاه بخواهیم ریشههای بهوجود آمدن کتابفروشیهای برخط را جستجو کنیم ،باید
ِ
کتاب ایاالت متحده در دهۀ  1930داشته باشیم .در این سالها
نگاهی به تاریخچۀ صنعت
صنعت نشر از بینظمی و ناهماهنگی بیسابقهای رنج میبرد و حلقۀ توزیع بیش از هر بخش
دیگری درگیر این مشکالت بود .ابداع دو نظام مهم کدگذاری ،یعنی نظام شابک و نظام کد
میلهای (یا بارکد) ،تغییرات عمدهای در این روند ایجاد کرد .نظام توزیع و فروش برخط
کتاب نیز مدیون همین نظامهاست .با این حال ،نظام توزیع در اواخر دهۀ  1980از این نظامها
استفادهای نمیکرد ،و تنها ناشران بودند که برخی از نیازهای خود را با شابک و کد میلهای
برطرف میکردند .سرعت رشد کتابفروشیهای برخط به گونهای بود که در سال 1999
کتاب به دومین محصول پرفروش برخط ـ پس از رایانه ـ تبدیل شد (گروه مشاوران بوستون،
 .)2000همچنین ،فروش کتابفروشیهای برخط از مقدار تقریب ًا صفر دالر در سال 1995
به نزدیک به دو میلیارد دالر در سال  2000رسید (نهاد پژوهشی فورستر .)2001 ،4رشد این
صنعت به قدری بوده که خود آمازون به تنهایی  15تا  20درصد از سهم تجارت کتاب در
ایاالت متحده را در اختیار دارد (لول.)2012 ،
در کشورهای توسعهیافته فرایند توزیع کتاب بهصورت برخط نزدیک به دو دهه است
که آغاز شده و سهم مهمی از بازار توزیع کتاب را به دست آورده است.
در ایران ،در سال  1382با راهاندازی "شبکۀ کتاب" ،فروش اینترنتی و برخط کتاب آغاز
شد (معصومی .)1388 ،بعدها در سال  ،1384فروشگاه آدینهبوک فعالیت خود را آغاز کرد.
مؤسس این فروشگاه ،محسن ذکایی ،در پی آنکه نتوانست کتابی را که در حوزۀ مدیریت
نگاشته بود بهطور مناسب در بازار توزیع کند ،ایدۀ ایجاد یک فروشگاه برخط را مطرح
و به ایجاد چنین فروشگاهی اقدام کرد (ذکایی" .)1393 ،آی کتاب" نیز یکی از نخستین
کسبوکار برخط خود را راهاندازی کرد .تنها در عرض چند سال

فروشگاههایی بود که
بعد ،تعداد فروشگاههای برخط کتاب به سرعت افزایش یافت .بسیاری از این فروشگاهها
کسبوکار در کشور نقشی مهم داشته است.

توسط ناشران راهاندازی شدند که در توسعۀ این
همانطور که اشاره شد ،در ایران با اینکه بیش از یک دهه است که روند فروشگاههای برخط
کتاب آغاز شده ،با این حال به نظر میرسد این فروشگاهها سهم اندکی از بازار توزیع کتاب
را در اختیار داشته باشند (به گفتۀ یکی از مدیران فروشگاهها ،کمتر از  20درصد .)5همچنین با

1. Kim, Xu, & Gupta
2. Greco
3. Lule
4. Forrester Research Inc.

 .5اســتناد بــه م  4ـ پ ( 10توضیــح:
در ادامــۀ مقالــه مشــارکتکننده
بــا حــرف «م» و پاراگــراف
مــورد نظــر در متــن مصاحبــه بــا
حــرف «پ» مشــخص خواهــد
شــد .بــرای مثــال م  4ـ پ
 ،10یعنــی اســتناد بــه پاراگـراف
شــمارۀ  10در متــن مصاحبــۀ
مشــارکتکنندۀ شــمارۀ ) 4
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توجه به اینکه پیشرفت چنین مجرایی برای توزیع کتاب میتواند در آیندۀ صنعت نشر کشور
تأثیرگذار باشد ،هنوز پژوهشی دانشگاهی ،با استفاده از دادههای تجربی ،در زمینه چگونگی
توسعۀ این فروشگاهها و شناسایی مانعهای احتمالی پیشروی آنها انجام نشده است .به همین
سبب ،پژوهش حاضر بر آن شد تا مهمترین مشکالت و چالشهای توسعۀ فروشگاههای
برخط کتاب در ایران را شناسایی کند.
در پژوهشهای قبلی که در این زمینه انجام شده است ،جعفرپور و رحمان سرشت
( )1388چهار عامل مهم را بر خرید اینترنتی کتاب مؤثر دانستهاند که به ترتیب اولویت شامل
ساماندهی ارتباطات ،تسهیل روند انتخاب و دستیابی به کتاب ،امنیت اطالعات و حفظ حریم
خصوصی کاربران ،و کاهش هزینههای معامله هستند .اگرچه در این پژوهش مدلی مفهومی
برای خرید اینترنتی کتاب در ایران ارائه شده اما ارتباط اجزاء این مدل با یکدیگر مشخص
نشده است.
در نگاهی وسیعتر ،تا کنون مطالعههای بسیاری بر روی رفتار خرید برخط مشتری،
عوامل تأثیرگذار بر خرید برخط ،نگرش مشتریان در خریدهای برخط ،و مدلهای خرید
برخط هم در ایران (بهطور مثال ،دهدشتی و تونکهنژاد1385 ،؛ سعیدنیا و بنیاسدی386 ،؛
و الفت ،خسروانی ،و جاللی )1390 ،و هم در خارج از کشور (بهطور مثال ،پارک ،هون ،و
یانگ2003 ،1؛ سوپرامانین و رابرتسان2007 ،2؛ بلدونا ،موریسن ،و اولیری2005 ،3؛ و بینگ
آلکانیز 4و همکاران )2008 ،انجام شده است .این مطالعات بیشتر بر عواملی تأکید داشتهاند که
موجب حرکت مشتریان به سمت خرید برخط میشوند .بهطور مثال ،اعتماد از جمله عواملی
است که سبب میشود مشتریان خرید خود را بهصورت برخط یا همان مجرای سنتی انجام
دهند .از سوی دیگر ،لیبرمن و ستاشفسکی )2002( 5مؤلفههایی مانند سرقت اطالعات کارت
اعتباری ،ارائۀ اطالعات شخصی ،تبلیغات بسیار زیاد اینترنت ،صحت اطالعات ،نبود تعامل
فیزیکی ،ترس از عدم دریافت محصوالت در خرید اینترنتی ،کاهش نقش انسان در خرید
برخط ،اعتیاد به اینترنت ،و خشونت و پورنوگرافی در اینترنت را مهمترین عواملی دانستهاند
که مانع استقبال کاربران از خرید برخط میشود.
در زمینه زیرساختها ،موحدی و طباطبایی (موحدی و عالئیطباطبائی )1389 ،انسجام
نظام ملی نوآوری ،بسترها و ساختارهای قانونی ،کیفیت ارائۀ خدمات ،عوامل اقتصادی ،شبکۀ
داخلی و خارجی ،استراتژیها و برنامهها ،و برنامههای اطالعرسانی و ترویج را از مهمترین
موانع توسعۀ سامانۀ ملی خرید و فروش فنبازار در ایران تلقی کردهاند .عزیزی و بسحاق
( )1391نیز موانع حقوقی دولتی ،فرهنگی ،و زیرساختی و مدیریتی را از موانع اصلی فروش
اینترنتی ،و موانع قانونی ،دولت ،مخابرات ،جامعه ،نیروی کار ،حمل و نقل ،مالی ،و مشتریان
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موانعوچالشهایتوسعهفروشگاههای
برخط کتاب در ایران

را از موانع فرعی این نوع فروش در ایران گزارش کردهاند .کاپوروباندارا )2009( 1نیز به
مشکالت زیرساخت تجارت الکترونیکی ـ بهویژه در کشورهای در حال توسعه ـ بهعنوان
یکی از موانع مهم توسعۀ خرید برخط اشاره میکند.
پژوهشهای فوق گرچه تا حد زیادی رفتار مشتریان را در فروشگاههای برخط پیشبینی
میکند و راهکارهایی ارائه میدهد تا مدیران فروشگاهها بتوانند خدمات بهتری به کاربران
ارائه دهند؛ اما به نظر میرسد مطالعۀ موانع و چالشهایی که میتوانند سبب توسعه نیافتن
فروشگاههای برخط کتاب شوند دید بهتری نسبت به دامنۀ خرید اینترنتی به دست دهد.

روششناسی

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف اکتشافی (کرسول  )2012 ،در راستای شناسایی
موانع و مشکالت فروشگاههای برخط انجام شد .برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش،
از روش پیشنهادی مایلز ،هابرمن ،و سالدانا )2013( 3استفاده گردید .آنها ترکیب روشهای
گوناگون کیفی را برای انجام پژوهش ترجیح میدهند که به روش قومنگاری با آمیزهای از
نظریهزمینهای نزدیکتر است (مایلز ،هابرمن ،و سالدانا.)2013 ،
4
دادههای پژوهش از دو طریق گردآوری شد :در مرحلۀ نخست ،با مراجعه به نوشتههای
موجود دربارۀ مشکالت فروشگاههای برخط کتاب در ایران ،مسائلی مقدماتی شناسایی شدند؛
و در مرحلۀ دوم ،با مصاحبه ساختارنیافته (یا عمیق) با مدیران 5مهمترین فروشگاههای
برخط کتاب دادههای مورد نیاز استخراج گردید .تعداد مصاحبهها شش جلسه ،و طول
این مصاحبهها از مدت زمان  30دقیقه تا  50دقیقه بوده است .این تعداد مصاحبه بر اساس
الگوی اشباع انجام شده است .6تم و پرسش اصلی مصاحبه آن بوده که بر سر راه توسعۀ
فروشگاههای برخط کتاب چه چالشها و موانعی وجود دارند .پس از آغاز مصاحبه با این
پرسش کلی ،مصاحبهکننده پرسشها را به صورت جزئیتر مطرح میکرد .این پرسشهای
جزئی ،در واقع ،مسائلی بودند که پیشتر با کمک بررسی نوشتهها (مرحلۀ اول) استخراج
شده بودند .شمار این پرسشهای جزئی نزدیک به  15فقره بود .1برای تجزیه و تحلیل
دادههای گردآوری شده از روش کدگذاری باز (مایلز ،هابرمن ،و سالدانا )2013 ،استفاده و
پس از آن در مرحلۀ آخر این کدها در مقولههای وسیعتری طبقهبندی شدند.
2

1. Kapurubandara
2. Creswell
& 3. Miles, Huberman,
Saldaña

 .4عمــدۀ ایــن نوشــتهها بــه صــورت
گزارشهــای مختصــر و یــا
متــون خبــری در خبرگزاریهــای
مختلــف منتشــر شــده بودنــد.
 .5مدیــران فروشــگاهها بــه ایــن
دلیــل بــه عنـوان جامعــۀ پژوهش
انتخــاب شــدند کــه اف ـراد مطلــع
ایــن حــوزه بــه شــمار میآینــد
و بهتــر میتوانســتند بــه
پرس ـشهای پژوهشــگران پاســخ
دهنــد.
 .6زمانــی کــه بــا انجــام مصاحبههای
بیشــتر مطالــب جدیــدی اضافــه
نمیشــود ،مصاحبههــا خاتمــه
مییابــد (موریــس)2015 ،
 .7بــهطــور مثــال ،مشــکالتی ماننــد
کپ یرایــت ،اعتمــاد در فضــای
مجــازی ،عــدم حمایــت دولــت،
و غیــره ،کــه همانگونــه کــه
گفتــه شــد از بررســی نوشــتهها
اســتخراج شــده بودنــد.
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یافتهها

1. Kapurubandara

112

بر اساس یافتههای پژوهش ،مشکالت ،موانع ،و چالشهایی که فروشگاههای برخط کتاب
در ایران با آن مواجه هستند را میتوان در چهار گروه دستهبندی کرد .ساختار این دستهبندی
در نمودار  2به تصویر کشیده شده است .این چهار دسته عبارتند از ،زیرساختهای شبکهای،
مسائل فرهنگی ،مسائل عام صنعت نشر در ایران ،و مسائلی که خاص فروشگاهها به شمار
میآیند.
بر پایه نمودار " ،2زیرساختهای شبکهای" مشکالتی هستند که به میزان استفاده از
اینترنت و سرعت انتقال داده مربوط میشوند .این مسائل ،در واقع ،زیرساخت تجارت
الکترونیکی را تشکیل میدهند و کیفیت پایین آنها میتواند از موانع توسعۀ خرید برخط
قلمداد شود (کاپوروباندارا .)2009 ،1یکی از مهمترین این مسائل ضریب نفوذ نسبت ًا پایین
اینترنت در کشور است .این ضریب نفوذ پایین به این معناست که بسیاری از ایرانیان هنوز
به اینترنت دسترسی ندارند و بنابراین کار برای فروشگاههای برخط دشوار میشود .مسئلۀ
دیگر ،سرعت پایین اینترنت و انتقال داده در کشور است .بنابراین ،آن دسته از افرادی هم که
به اینترنت دسترسی دارند ،با توجه به سرعت پایین انتقال اطالعات در این شبکه ،ترجیح
میدهند به روشهای دیگری کاالهای خود را خریداری کنند .البته فرهنگ استفاده از اینترنت
نیز از عوامل کلیدی این زیرساخت است .بهطور مثال ،بسیاری از کاربران ممکن است مهارت
و دانش کافی برای بهرهبرداری از خرید اینترنتی نداشته باشند .یکی از مشارکتکنندگان در
پژوهش توضیح میدهد که« :مگر چند درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند؟! .تازه طرف
کلی منتظر میماند تا یک صفحۀ اینترنتی برایش لود شود ،خوب شما که بهتر میدانید یک
صفحه ده ثانیه بارگذاری نشود مخاطب دنبالش نمیکند» (م  3ـ پ  .)20یکی دیگر از مسائل
موجود در این گروه ،مشکالتی است که در پرداختهای اینترنتی وجود دارد .بهطور مثال،
یکی از پاسخدهندگان اشاره میکند که« :بانک بدون اینکه به ما اطالع دهد ،حساب ما را
مسدود کرده بود .زنگ زدیم که چرا مسدود کردهاید ،کسی پاسخگو نیست» (م  4ـ پ .)43
مشکالت بعدی ،مسائلی هستند که میتوان آنها را تحت عنوان "مسائل فرهنگی"
دستهبندی کرد .این مسائل فرهنگی ،در نهایت ،میتوانند به عنوان یکی از عوامل کلیدی
موفقیت برای خرید برخط قلمداد شوند (پارک و کیم .)2003 ،با توجه به آنکه هنوز آنگونه
که باید و شاید فرهنگ خرید برخط و بهرهگیری از تجارت الکترونیکی میان اقشار مختلف
جامعه رواج نیافته ،بنابراین فروشگاههای برخط کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیستند .اعتماد
مردم به تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی وجه نیز یکی دیگر از عواملی است که
موجب میشود آنها خرید برخط را در اولویت قرار ندهند .پرداخت الکترونیکی را میتوان
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به عنوان یک ریسک قلمداد کرد (فورسیثه و شی ،)2003 ،1که بعضی افراد حاضر به انجام
آن نیستند .موضوعهایی این چنین میتوانند بر اعتماد مشتریان نسبت به خرید برخط هم
تأثیرگذار باشند ،که یکی از مهمترین پیشبینهای این نوع خرید است (کیم ،چانگ ،و
لی .)2011 ،2به نظر میرسد ،استفاده و بکار بستن مدلهای پذیرش فناوری (مانند مدل
پیکارانین 3و همکاران ( )2004یا مدل دیویس ،باگزی ،و ورشاو )1989( 4بتوانند راهکاری
برای پاسخگویی به این چالش باشند.
اگرچه "نمـاد اعتماد الکترونیکـی" یکی از راهکارهایـی است که در این زمینه
راهگشاست ،اما مردم همچنان نتوانستهاند بهصورت کامل به این شیوۀ خرید و پرداخت
اعتماد کنند .یکی از مدیران اظهار میدارد که« :مشتری زنگ زده میگوید میتوانم بروم
بانک پول را واریز کنم و فیش را فکس کنم برایتان .میگوییم خوب اینترنتی میتوانید
انتقال دهید .میگوید رمز دوم ندارم و اص ً
ال نمیتوانم به اینگونه پرداخت اعتماد کنم،
کارتمان را خالی میکنند» (م  1ـ پ .)16
یکی دیگر از زیرگروههای مسائل فرهنگی در ارتباط با "میزان مطالعۀ کاربران" است.
در حال حاضر ،به نظر میرسد جای کتاب در سبد کاالی خانوادهها خالی است .این
مسئله مستقیم ًا بر میزان خرید کتاب مشتریان تأثیرگذار است .همچنین ،سرانۀ میزان مطالعه
در کشور نسبت ًا پایین است .بنابراین ،با این میزان سرانۀ مطالعه نمیتوان انتظار داشت که
فروش کتاب در ایران باال باشد .بهطور مثال ،یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش پاسخ
میدهد که« :در مملکت کسی کتاب نمیخواند .شما نگاهی به سرانۀ مطالعه در کشور
بیاندازید! تبلیغی برای مطالعه نمیشود .حال که دیگر اینترنت هم آمده و مردم همه رفتهاند
عضو وایبر شدهاند» (م  6ـ پ .)5
دستۀ سوم موانع و مشکالت ،مسائلی هستند که کل صنعت نشر ـ چه فروشگاههای
خشت و آجری و چه فروشگاههای برخط ـ با آنها مواجه است .در این میان ،نقش ناکارآمدی
حلقۀ توزیع در این صنعت در ایران ،حاشیۀ سود کم این صنعت و کاالهای فرهنگی مانند
کتاب ،روی آوردن برخی ناشران به کتابفروشی و کتابفروش شدن آنها ،و رونق نگرفتن
نشر الکترونیکی از سایر عوامل بیشتر است .بنگاههایی که در حوزۀ صنعت نشر فعالیت دارند
معموالً انتظار حاشیۀ سود باال در این صنعت را ندارند ،بنابراین قدرت خطر کردن و مانور
دادن آنها در عرصههای مختلف پایین خواهد آمد .بهعنوان نمونه ،یکی از پاسخدهندگان
اشاره میکند که «...ناشر که برای سود کار نمیکند .اگر کار دیگری بلد بودند ،میرفتند سراغ
کار دیگر! اص ً
ال سودی ندارد که حاشیه داشته باشد .حاال که دیگر همۀ ناشرها خودشان
کتابفروش شدهاند و کتابهایشان را خودشان توزیع میکنند ،که اص ً
ال صنعت نشر حرفهای

1. Forsythe & Shi
2. Kim, Chung, & Lee
3. Pikkarainen
4. Davis
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اینطور نیست .ناشر کار خودش را میکند ،موزّع کار خودش را میکند ،کتابفروشی همکار
خودش» (م  3ـ پ  .)52همچنین ،سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایۀ خود را نه در
صنعت نشر ،بلکه در صنایع و بازارهای دیگر سرمایهگذاری کنند .در حال حاضر ،بسیاری
از ناشران به کتابفروشی روی آورده و نقش کتابفروشها در بازار نشر را ایفا میکنند .از
آنجا که کار حرفهای این ناشران کتابفروشی یا نشر نیست ،بنابراین احتماالً نمیتوانند در
حلقۀ توزیع ،موفق عمل کنند .این مسئله همچنین میتواند سبب نامتوازن و نامتعادل شدن
این صنعت شود.
دستۀ آخر مسائلی را شامل میشود که خاص فروشگاههای برخط کتاب است .این
مشکالت را نیز میتوان سه گروه گروه تقسیمبندی کرد :مشکالتی که خاص فروشگاههای
برخط کتاب چاپی هستند ،مشکالتی که خاص فروشگاههای برخط کتاب الکترونیکی
هستند ،و مشکالتی که بین این دو نوع فروشگاه مشترک است .به نظر میرسد ،مهمترین
دغدغۀ فروشگاههای کتاب چاپی در حال حاضر هزینههای ارسال پستی یا تحویل کتاب از
طریق پیک یا آژانس است .قیمت کتاب ـ و هر کاالی دیگری ـ برای مشتریان بسیار مهم
است .به دلیل آنکه هزینههای پستی معموالً بر عهدۀ خود مشتری است ،بنابراین ممکن است
به خاطر باال بودن این هزینهها نخواهد خرید خود را انجام دهد .یکی از مدیران اظهار میدارد
که« :هزینۀ پست باالست ،فرض کنید یکی میخواهد یک کتاب ده هزار تومانی بخرد ،خوب
پنج هزار تومان هم باید بدهد پست .به نظرتان اگر برود کتابفروشی [فیزیکی] کتاب را بخرد
به صرفهتر نیست» (م  1ـ پ  .)8مسئلۀ قیمت محصول میتواند به عنوان یکی از مزایای
نسبی فروشگاههای برخط (پارک و کیم ،)2003 ،از پیشبینهای رفتار مشتریان باشد.
از سوی دیگر ،نبود یا پایین بودن سطح فرهنگ مطالعۀ کتاب الکترونیکی و ضعف
قوانین مرتبط با تأمین محتوا در کشور ،مهمترین مشکالت فروشگاههایی هستند که کتاب
الکترونیکی عرضه میکنند .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند هرچه بسترها و ساختارهای
قانونی در حوزۀ فاوا کاملتر باشند ،فروشگاههای برخط شانس بیشتری برای توسعه دارند
(موحدی و عالئیطباطبائی .)1389 ،کتاب الکترونیکی هنوز آنگونه که باید مورد استفاده
مردم قرار نمیگیرد و افراد بیشتر ترجیح میدهند مطالب مورد عالقۀ خود را در کتابهای
چاپی جستجو کنند .به عالوه ،با توجه به آنکه صنعت نشر الکترونیکی یک صنعت نسبت ًا
جوان در کشور است ،هنوز قوانین و مقررات الزم برای پاسخگویی به چالشهای این
صنعت پیشبینی نشده است .ضعف این قوانین میتواند بر نوع و محتوای قراردادی که
میان فروشگاهها و تأمینکنندگان محتوا منعقد میشود تأثیرگذار باشد .برای نمونه یکی از
مشارکتکنندگان اذعان داشته است که« :مردم ما چندان عادت ندارند کتاب [الکترونیکی]
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مطالعه کنند .بیشتر دانشگاهیها دنبال این منابع هستند ،که آنها هم نیازهای خاص خودشان
را دارند .در ضمن ،در کشور ما هنوز قوانین کپیرایت و این چیزها درست کار نمیکند» (م
 5ـ پ .)14

نمودار  .1مشکالت و موانع توسعۀ فروشگاههای برخط کتاب در ایران
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1. Harvesting
2. Information reliability
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عالوه بر موانع و مشکالت فوق ،مسائلی وجود دارد که میان تمامی انواع فروشگاههای
برخط کتاب مشترک هستند .یکی از مهمترین این مسائل ،ناآشنایی مردم با این نوع
فروشگاههاست .مطمئن ًا نبود برنامههای اطالعرسانی منسجم میتواند یک مانع مهم برای
توسعۀ خرید برخط در ایران باشد (موحدی و عالئیطباطبائی .)1389 ،از آنجایی که این
فروشگاهها توان مالی زیادی برای انجام تبلیغات از طریق کانالهای مختلف را ندارند ،بنابراین
سطح آگاهی مردم نسبت به این فروشگاهها پایین است .برای مثال ،یکی از مدیران تصریح
میکند که« :کتابفروشیها که خودشان درآمدی ندارند در تلویزیون تبلیغ کنند .دولت هم
که اص ً
ال کتاب در برنامههای تبلیغاتیاش نیست .تبلیغ تلویزیونی مخصوص ًا بسیار به ما
کمک میکند .جالب است ،یک شب برنامۀ خندوانه یک کتاب را معرفی کرد ،فردای آن
روز ما متوجه شدیم برای این کتاب بسیار سفارش ثبت شد» (م  4ـ پ  .)31نبود یک
بانک اطالعاتی کامل و جامع که بتواند اطالعات کتابشناختی تمام کتابهای منتشر شده در
ایران را پوشش دهد یکی دیگر از مشکالت این فروشگاههاست .جای خالی این بانکهای
اطالعاتی سبب میشود که این فروشگاهها خود مجبور به ورود اطالعات شوند؛ حال آنکه
این اطالعات تا چه حد درست و مطمئن باشد یا نباشد نیز مسئلۀ دیگری است .اگرچه خانۀ
کتاب و کتابخانۀ ملی این اطالعات را گردآوری میکنند ،اما به عقیدۀ مدیران فروشگاهها یا
این اطالعات ناقص و ناکارآمد هستند ،یا آنکه این اطالعات بهصورت مستقیم و با استفاده
از روش گردآوری کردن - 2چه بهصورت رایگان و چه در قالب پرداخت هزینه  -در اختیار
این فروشگاهها قرار نمیگیرد .نبود استانداردهای فرادادهای مناسب و کاربردی برای زبان
فارسی جهت نمایش اطالعات کتابها نیز بر این مشکالت افزوده است .برای نمونه ،یکی از
مشارکتکنندگان در پژوهش پاسخ میدهد که...« :اطالعات خود خانۀ کتاب هم کامل نیست.
من خودم رفتهام دیدهام یک سری کتابها اص ً
ال ویرایش جدیدشان ثبت نشده است .خوب
وقتی خانۀ کتاب اطالعات دقیقی ندارد ،از ما چه انتظاری دارید .ما هم که نمیتوانیم بنشینیم
1
همۀ کتابها را دستی وارد کنیم» (م  6ـ پ  .)18این مسائل میتوانند بر صحت اطالعات
ارائه شده تأثیرگذار باشند و نبود آن میتواند مانعی بازدارنده در خرید برخط قلمداد شود
(لیبرمن و ستاشفسکی.)2002 ،
همکاری نکردن بسیاری از ناشران با فروشگاهها نیز یکی از مشکالت حال حاضر
فروشگاههای برخط کتاب است .برخی از ناشران آگاهی کافی نسبت به این روش توزیع
ندارند و بنابراین در مقابل چنین پدیدههایی مقاومت میکنند .برخی دیگر نیز خود بهعنوان
کتابفروش ترجیح میدهند کتابها را از طریق کانالهای خود به فروش برسانند .در
حالی که این فروشگاههای میتوانند تعداد بیشتری از کتابهای ناشران را به فروش رسانند.
یکی از مدیران اشاره میکند که« :بعضی از ناشران ،حتی حرفهایها (حاال من اسم ببرم
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شما میشناسید) اص ً
ال در جریان [فروش برخط] نیستند .به آنها زنگ زدهام ،میگویند که
کتابهایمان را میدزدند .رفتهایم توضیح دادهایم برایشان که سیستم چگونه کار میکند ،باز
هم همکاری نمیکنند» (م  3ـ پ .)33
نداشتن نظام رقابتی منصفانه در بازار فروشگاههای برخط کتاب نیز یکی دیگر از
چالشهایی است که مصاحبهشوندگان به آن اشاره کردهاند .این مسئله از آنجا ناشی میشود
که بهنظر برخی مدیران ،دولت از بعضی فروشگاهها و مو ّزعهای کتاب ـ به اشکال مختلف
ـ حمایت میکند و در نتیجه سبب میشود فروشگاههای دیگر نتوانند پیشرفت زیادی در این
حوزه داشته باشند .بهطور مثال ،یکی از پاسخدهندگان اظهار داشته است که[...« :نهادهای
دولتی] میروند از یک کتابفروشی به خصوصی حمایت میکنند ،حاال نمیخواهم اسم ببرم.
ولی خوب کار درستی نیست .میروند تبلیغش را میکنند .در نمایشگاه کتاب به بعضیها جا
میدهند به ما نمیدهند» (م  2ـ پ  .)39این موضوع به نوبۀ خود سبب میشود که رقابت
در این صنعت پایین بیاید ،و در نتیجه کیفیت خدمات فروشگاههای برخط بهبود نیابد .از این
رو ،از نظر آنها اگر دخالت دولت و نهادهای دولتی ذیربط در این حوزه کمتر شود ممکن
است کمک بیشتری به صنعت توزیع برخط کند.

نتیج هگیری

مطمئن ًا حس رفتن به یک کتابفروشی ،گشت زدن میان قفسههای کتاب ،دست گرفتن یک
کتاب و تورق آن ،و صحبت با یک کتابفروش خبره در زمینۀ کتابهای جدید برای بیشتر
افراد حسی خوشایند است .اما واقعیت آن است که اینترنت و محیط برخط تمامی این قواعد
را تغییر دادهاند .دو مسئلۀ مهم ،یعنی تقاضای کاربران 1از یکسو و فشار فناوری 2و ابزارهای
قدرتمند و کارآمد آن از سوی دیگر ،احتماالً اکثر کسب و کارهای امروزی را به آن واداشته
که نگاهی به محیط دیجیتالی و الکترونیکی داشته باشند.
اگرچه بیش از دو دهه نیست که کتابفروشیهای برخط در عرصۀ توزیع کتاب ظاهر
شدهاند ،اما این دو دهه سابقۀ چند صد سالۀ توزیع سنتی کتاب (از طریق کتابفروشیهای
خشت و آجری) را با چالشهای جدی مواجه کرده است .نسبت توزیع کتاب از طریق
فروشگاههای برخط کتاب هر سال نسبت به سال قبل ،در مقایسه با توزیع سنتی ،بیشتر میشود.
این مسئله یک زنگ خطر جدی برای ناشران ،کتابفروشان سنتی ،صنعت نشر ،و حتی کشورها
است ،تا آمادۀ اتفاقی در حلقۀ توزیع کتاب باشند .صدای این زنگ زمانی حتی بلندتر میشود که
روز به روز بر تعداد فروشگاههای برخط بینالمللی کتاب افزوده میشود .بنابراین ،این موضوع
میتواند صنعت نشر یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد و چالشهایی برای آن به وجود آورد .از
این رو ،مطالعۀ حاضر تالشی است برای بررسی این حرکت در بافت کشور ایران.

1. need-pull
2. technology-push

117

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 28شامره( 3پائیز)1396

بهروز رسولی|حمید کاظمی
مهدی علیپورحافظی|ابراهیم حیدری

بهطور کلی ،موانع و چالشهایی که فروشگاههای برخط کتاب در ایران با آن مواجه
هستند را میتوان در چهار گروه دستهبندی کرد .این چهار دسته عبارتند از ،زیرساختهای
شبکهای ،مسائل فرهنگی ،مسائل عام صنعت نشر در ایران ،و مسائلی که خاص فروشگاهها
به شمار میآیند .زیرساختهای شبکهای مشکالتی هستند که به میزان استفاده از اینترنت و
سرعت انتقال داده مربوط میشوند .مسائل فرهنگی نیز به ساختارهای اجتماعی و رفتار مردم
در محیط جدید میپردازد که در نهایت میتواند به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای
خرید برخط قلمداد شود .دستۀ سوم ،مسائلی هستند که کل صنعت نشر ـ چه فروشگاههای
خشت و آجری و چه فروشگاههای برخط ـ با آنها مواجه است .دستۀ آخر نیز مسائلی را
شامل میشود که خاص فروشگاههای برخط کتاب است .این مشکالت را میتوان سه
گروه گروه تقسیمبندی کرد :مشکالتی که خاص فروشگاههای برخط کتاب چاپی هستند،
مشکالتی که خاص فروشگاههای برخط کتاب الکترونیکی هستند ،و مشکالتی که بین این
دو نوع فروشگاه مشترک است.
نکتۀ مهم آن است که فروشگاههای برخط کتاب قرار نیست به صورت کامل جایگزین
کتابفروشیهای خشت و آجری شوند .این فروشگاهها بیشتر با هدف کمک به بخش
توزیع در کنار کتابفروشیهای خشت و آجری تشکیل شدهاند .بنابراین ،اختصاص چنین
جایگاهی برای این فروشگاهها در صنعت نشر ،و بهویژه در حلقۀ توزیع کتاب ،سودمند و
ضروری به نظر میرسد .تقویت زیرساختهای شبکهای ،تبلیغات گسترده در حوزۀ کتاب و
فرهنگسازی مطالعه ،ایجاد پیک کتاب ،راهاندازی بانک جامع اطالعات کتابشناختی ،تدوین و
اصالح قوانین مرتبط ،حمایت بیشتر دولت ،و توجه بیشتر فروشگاههای برخط به شبکههای
اجتماعی کتاب محور از مهمترین پیشنهادهای کاربردی حاصل از این پژوهش هستند.
نتایج این مطالعه میتواند در دو بخش مهم مورد استفاده قرار گیرد .بخش اول استفاده
از آن توسط سیاستگذاران و برنامهریزان حوزۀ نشر ،بهویژه حلقۀ توزیع ،است .مطمئن ًا
سیاستهایی که این نهادها اتخاذ میکنند میتواند بر جوانب مختلف توزیع صنعت نشر
تأثیرگذار باشد .این پژوهش میتواند دید عمیقتری نسبت به توزیع برخط کتاب در اختیار
مدیران قرار دهد .به عالوه ،مطالب و موضوعاتی که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته
میتواند مورد استفادۀ بخش صنعت ،یا به عبارت دیگر بنگاههایی که در حال حاضر یک
فروشگاه برخط کتاب را مدیریت میکنند و یا قصد دارند چنین فروشگاهی راهاندازی
کنند ،قرار گیرد.
مسائل زیرساختی و فرهنگی دو رکن اساسی در زمینه موانع توسعه کتابفروشیهای
برخط هستند؛ بر این پایه پیشنهاد اصلی این پژوهش توجه به آنها به عنوان اولین گامها
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 به نظر میرسد خود فروشگاههای برخط، همچنین.برای بهبود وضعیت موجود هستند
کتاب نیز میتوانند خرید برخط را بیشتر و بهتر به جامعه مخاطب خود بشناسانند و
 نقش دولت، آنگونه که مدیران هم عنوان میکنند.استفاده از آن را فرهنگسازی کنند
 دولت، بنابراین. زمینههای فرهنگی ـ بسیار حیاتی است،در این زمینه ـ و بهطور کلی
 پژوهشهای، همانگونه که بحث شد.باید توجه بیشتری به عرصه برخط نشان دهد
مرتبط با این حوزه ناچیز است و این عرصه به لحاظ پژوهشی جای مطالعۀ بیشتری
 تنها به یکی از ابعاد فروشگاههای برخط کتاب پرداخته شد؛ مطالعۀ، در این پژوهش.دارد
 و غیره از مسائل دیگری هستند، ارزیابی این فروشگاهها، مطالعۀ سیاستگذاران،کاربران
.که میتوانند در پژوهشهای آینده موشکافی شوند
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