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Abstract 

Objective: The aim of present study was analyzing the perspectives of Instagram followers of 

Iranian public libraries about users’ engagement and features of pages’ content. 

Methodology: The study was conducted with a quantitative approach and survey method. The 

research popultion included the followers of Instagram pages of Iranian public libraries. From 

602 of the research population (the followers of Iran’s public libraries pages), 235 followers 

were selected as the research sample using Krejcie and Morgan's table. Data were collected 

through a questionnaire. Participants' responses to the questionnaire were analyzed using SPSS 

and descriptive and inferential statistics. 

Findings: The results showed that the majority of participants in this study believe that 

receiving information about library events and news and being aware of library resources are the 

most important motivations for them to follow the Instagram pages of public libraries in Iran. 

Respondents considered library posts in Instagram relatively good and had a mediocre view of 

their own engagement with library posts. The relationship between user engagement and 

motivation, membership duration and age of users variables is significant and direct, and the 

relationship between user engagement variable and membership variable is significant and 

inverse. In other words, the relationship between user motivation and their engagement has been 

significant and direct, so that the more motivated users have more engagement. However, the 

relationship between membership and engagement has been reversed, meaning that people who 

were not members of public libraries were more likely to participate in the Instagram pages of 
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public libraries. Also, the relationship between the time variable of membership and 

engagement is significant and direct. In a word, the longer persons have been in public libraries, 

the more involved they are in the Instagram pages of public libraries. There is also a positive 

increase between the two age and user engagment variables, and with increasing age, the 

engagement has also increased. Finally, the variable correlation coefficient of education level 

and user egagement showed that the users with higher education level have the higher 

engagment rate. Also, no significant relationship was observed between the feature of the 

content provided variable and the population variables. 

Conclusion: Instagram is an effective tool for marketing libraries and their services. Based on 

the result of present research, it is recommended that librarians provide more of the following 

contents for their Instagram posts: brief and useful information about library resources, and 

announcement of upcoming events. Also, as users are more engaged with videos and photos, 

using these formats in library posts, would bring more attention of users. 
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 چکیده
های  و ویژگینحوه مشارکت  را در رابطه با رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیا های هصفح کنندگان الدنب دیدگاهپژوهش بر آن است تا  نیا هدف:

 .بررسی کندها  آن محتواهای ارائه شده در

های  کنندگان صفحات اینستاگرام کتابخانه جامعه پژوهش شامل دنبال .نجام شده استا یشیمایپ با رویکرد کمی و روش پژوهش حاضر شناسی: روش

 632و مورگان  ی(، با استفاده از جدول کرجسرانیا یعموم یها کنندگان صفحات کتابخانه )دنبال نفر جامعه پژوهش 206 انیاز م عمومی ایران بوده است.
کنندگان  ، پاسخ شرکتاستنباطیو آمار توصیفی و spss ابزار ازبا استفاده  زیها ن پرسشنامه لیعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از تکم  ها به نفر از آن
 قرار گرفت. لیمورد تحل

با منابع کتابخانه  ییکتابخانه، اطالع از اخبار کتابخانه و آشنا یدادهایاطالعات مربوط به رو افتیکنندگان در پژوهش معتقدند که در شرکت تیاکثر ها:یافته

مشارکت خود  یکاربران در مورد چگونگ دگاهدی همچنین است. رانیا یعموم یها بخانهکتا نستاگرامیدنبال کردن صفحات ا یها برا آن یها زهیانگ نیمهمتر
رابطه میان متغیر مشارکت کاربران و متغیرهای انگیزه، مدت زمان عضویت و سن  شده نسبتاً خوب بوده است.  ارائه یمحتواها یژگیمتوسط و در مورد و

دار و معکوس است. همچنین میان متغیر ویژگی محتواهای ارائه شده با  معنی و متغیر عضویت ارکتمش متغیر انیرابطه ممستقیم و دار و  معنیکاربران 
 اری مشاهده نشد.د یشناختی رابطه معن تمعیمتغیرهای ج

ی کتابداران از محتواها شود که های اجتماعی است و پیشنهاد می ها در شبکه شبکه اجتماعی اینستاگرام ابزار مناسبی برای بازاریابی کتابخانه گیری: نتیجه

های عکس و فیلم که مشارکت کاربران  و همچنین قالب روز رسانی رویدادهای کتابخانه به صورت مختصر و مفید و به معرفی منابع کتابخانه، اطالع

 ها بیشتر بوده است استفاده کنند. در آن

 

 .یران، کتابخانه عموممشارکت کارب نستاگرام،یا ،یاجتماع یها شبکه یابیبازار :ها دواژهیکل

 نوع مقاله: پژوهشی
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  مقدمه

امر سبب  نی. همکنند یم یسپر یاجتماع یها ز وقت خود را در شبکها یادیاز کاربران بخش ز یاریامروزه بس

به  زیها ن خود بهره ببرند. کتابخانه یابیو بازار جیترو برای یاجتماع یها از شبکه زیها ن شده است تا سازمان

 نیا کاربران از خدماتشان است، از شتریاستفاده هر چه ب گرودر  اتشانیمحور که ح خدمت ییها عنوان سازمان

 ازاستقبال کم کاربران  یها از علت یکی .کنند یان استفاده مشتیو جلب رضاکاربران جذب  برایها  ابزار

و  یاصناف ن،یماژ ی)رستم هاست کتابخانه یها تیها از خدمات و فعال آننداشتن کتابخانه اطالع 

هستند  یعموم یها کتابخانه یبایبازار یمحبوب برا یابزار یاجتماع یها (. شبکه4931 ،ینیالعابد نیز یحاج

 (.8142،  4کیو ب ی)جو، چو برقرار کنند وستهیتا با کاربران ارتباطات پ سازد یها را قادر م که آن

 لینام کنند، پروفاثبتها  در آنسازد تا یاست که کاربران را قادر م یکیالکترون ییفضا یشبکه اجتماع

برقرار کنند و آنالین را انتخاب کنند و با دوستان ارتباط  اعاجتمکنند، دوستانشان در  جادیخود را ا یشخص

از  یها با توجه به استقبال عموم کتابخانه (.8144،  8)آگوستو و اباس را به اشتراک بگذارند ییمحتواها

در بستر  تیدرصدد فعال ،"که کاربران حضور دارند ییحضور درجا"از شعار  یرویبا پ ،یاجتماع یها شبکه

 یاند، بلکه برا صفحات مخصوص به خود زده جادیتنها دست به ا  نه نهیزم نیبرآمده و در ا یاجتماع یها شبکه

، 4931 ،یمی)سل اند کرده نیگام تدو  به  و برنامه گامانجام داده مطالعات متعدد  نهیزم نیدر ا نهیعملکرد به

عالوه بر کاهش  تواند یم یشبکه اجتماع قیها از طر خدمات کتابخانه یابی(. بازار8112، به نقل از تاپر، 12. ص

جوامع  یبرا رو مؤث وستهیصورت پ  را به دادهایها و رو ها را قادر سازد تا خدمات، برنامه و زمان، کتابخانه نهیهز

 د.ونآنان از کتابخانه ش شتریکاربران و استفاده ب تیرضا شیموجب افزا ،تینها کنند و در جیخود ترو

 یعموم یها کتابخانه یابیو بازار جیترو یبرا یاجتماع یها استفاده از شبکه زین رانیادر  ریاخ یها در سال

نشان  نستاگرامیا یدر شبکه اجتماع یعموم یهاکتابخانه نستاگرامیتعداد صفحات ا یرواج داشته است. بررس

کاربران،  انیدر م تیمحبوب لیبه دل نستاگرامیا یمختلف موجود، شبکه اجتماع یابزارها انیکه در م دهد یم

 یعموم یها توجه کتابداران کتابخانه فراوان، مورد یها تیقابل نیاستفاده از آن و همچن یقانون  منع نداشتن

 قرار داشته است. 

اند که به  پرداخته یاجتماع یها رسانه یمحتوا لیتحل و  هیها به تجز از پژوهش یبخش مهم راًیاخ

 . باکنند یکمک م یاجتماع یها رسانهبا کمک  یابیبازار یاثربخش تیریمد یبرا یعموم یها کتابداران کتابخانه

کاربران در  کتو مشار یاجتماع یها رسانه یمحتوا نیها به رابطه ب پژوهش از تعداد اندکی حال،  نیا

 
1. Joo, Choi & Baek. 

2. Agosto & Abbas 



 ... ونحوه مشارکت  در رابطه با رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیا های هصفح کنندگان بررسی دیدگاه دنبال                    990

 یزشی( مشارکت کاربر را مجموع تجارب انگ8112) 4اند. کلدر و ملثوس پرداخته یکتابخانه عموم یها طیمح

مشارکت  توان یم (8141)دیگران و  8ون دورن دگاهیبا توجه به د نیاند. همچن کرده فیها تعر بران با رسانهکار

دهنده خدمات   ارائه یبه نام تجار جذب یبرا زهیانگ جادیدانست که منجر به ا یتظاهر رفتار کیکاربر را 

 تواند ینم یاجتماع یها از شبکه صرف استفاده گر،یعبارت د به(. 4. ، ص8142 ک،یو ب ی)جو، چو شود یم

ها در  خدمات باشد. حضور کتابخانه یابیکتابخانه در ارتباط با مخاطبان و بازار کی تیکننده موفقنیتضم

با  نشدن آنا ریمشارکت کاربران و درگ جادیسودمند خواهد بود که باعث ا یدر صورت یاجتماع یها شبکه

حضور بدون  ،نیتر کند. بنابراها را با کتابخانه مستحکم ند رابطه آنبتوا تیشده شود تا در نها جادیا یمحتوا

 یها در شبکه یابیبازار تیبه عنوان شاخص موفق یاجتماع یها ارزش است. مشارکت در رسانهیمشارکت ب

از اندها )کاربر( و چشم رندهیگ دگاهیاز د دیرا با فناوریهر  یاثربخش یابی. ارزشود یدر نظر گرفته م یاجتماع

، 9و حسن ی)شفاو آن مشخص شود ییکارا زانیقرار داد تا م یکتابخانه( مورد بررسدر اینجا، دهندگان )ارائه

8142.) 

در  نستاگرامیا یشبکه اجتماع تیمحبوب لیبه دل رانیدر ا یعموم یها اشاره شد، کتابخانه شتریپ چنانچه

 یها پست ی. محتواکنند یخدمات خود استفاده م یارتباط با کاربران و معرف یشبکه برا نیکاربران، از ا نیب

      . کند یم فایها ا شبکه نیدر ا ها خانهکتاب یابیدر تعامل با کاربران و بازار یادینقش ز یاجتماع یها شبکه

 یمحتوا لیتحل برای یپژوهش ،ریاخ یها در سال نستاگرامیا یها از شبکه اجتماع استفاده کتابخانه با وجود

ها و  دگاهید یبررس نینحوه مشارکت کاربران و همچن نستاگرام،یدر ا یعموم یها ابخانهکت یها پست

نشده   انجام نستاگرامیا یدر شبکه اجتماع یعموم یها کتابخانه یکاربران نسبت به محتوا یهایمند عالقه

ان باشد، کتابداران کاربر یازهایمطابق با ن دیها با شبکه نیشده در ا  درج یمحتوا که نیاست. با توجه به ا

نسبت به  دیها، با مشارکت آن شیو افزا یعموم یهاکتابخانه نستاگرامیجذب کاربران به صفحات ا یبرا

 ی چگونگیبا بررس عمدتاً شناخت نیرا داشته باشند و ا یشناخت کاف  شبکه نیخواست و توقع کاربران در ا

چگونگی مشارکت است که  نیپژوهش ا نیا یسئله اصلم ن،یبنابرا .دیآ یها به دست م مشارکت کاربران در آن

ها در رابطه با محتواهای ارائه شده در  های عمومی ایران و دیدگاه آن های ایستگرام کتابخانه کاربران در صفحه

ها مشخص نیست و این پژوهش به دنبال آن است که با پاسخ به دو پرسش و آزمون دو فرضیه زیر  این صفحه

 ظر برسد: به اهداف مورد ن
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چگونگی  بای عمومی ایران در رابطه ها کتابخانهکننده صفحات اینستاگرام * دیدگاه کاربران دنبال

 مشارکت خود چگونه است؟

ی ها یژگیوی عمومی ایران در رابطه با ها کتابخانهکننده صفحات اینستاگرام * دیدگاه کاربران دنبال

 چگونه است؟ شده ارائهی محتواها

ی ها کتابخانهکننده صفحات اینستاگرام شناختی و دیدگاه کاربران دنبال تمعیرهای ج* میان متغی

 داری وجود دارد. معنیچگونگی مشارکت خود ارتباط  باعمومی ایران در رابطه 

ی ها کتابخانهکننده صفحات اینستاگرام شناختی و دیدگاه کاربران دنبال تمعی* میان متغیرهای ج

 داری وجود دارد. معنیارتباط  شده ارائهی محتواهای ها یژگیوبا عمومی ایران در رابطه 

 

 پیشینه پژوهش

 یشده برا منتشر های پژوهش شیامر موجب افزا نیهستند و ا شیروز در حال افزا  به روز یهای اجتماع شبکه

. با (8141، 4و گاروفالو یالکاکیروزمره شده است )درواس یهای مختلف زندگ ها در جنبه تأثیر آن یبررس

ی نهادهاو  ها سازمان، ها شبکهی اجتماعی و استقبال مناسب کاربران برای استفاده از این ها شبکهگسترش 

برای بهبود ارتباط خود با مشتریان و همچنین بازاریابی خدمات خود از این  ها کتابخانه جمله ازمختلف، 

ی ها شبکهی اخیر به موضوع ها سالن در . این امر سبب شده است تا پژوهشگراکنند یماستفاده  ها شبکه

 موردی داشته باشند. در این میان، برای شناخت محتوای ا ژهیوتوجه  ها کتابخانهاجتماعی برای بازاریابی 

ی ها شبکهی ها پست، بسیاری از پژوهشگران به تحلیل محتوای ها کتابخانهتوسط  ها شبکهدر این  استفاده

ی داخل و خارج از کشور در این زمینه ها پژوهش. در ادامه به برخی از ندا پرداخته ها کتابخانهاجتماعی 

 خواهیم پرداخت.

های اجتماعی پرداخته است،  ها در شبکه هایی که به بحث بازاریابی کتابخانهاز جمله اولین پژوهش

استفاده  زانیر مب راتلگرام  یتأثیر استفاده از شبکه اجتماع( اشاره کرد که 4931توان به پژوهش سلیمی ) می

در  یتجرب مهین وهیشاین پژوهش با  ی مورد بررسی قرار داده است.دانشگاه خوارزم یاز خدمات کتابخانه مرکز

نشان داد که  جینتا .بود یخوارزم  دانشگاه انیدانشجو هیکلآن جامعه  و انجام شد یشیدو گروه گواه و آزما

 ،یابیقبل از بازارهمچنین تأثیر دارد.  یشده در کتابخانه مرکز  ائهخدمات ار زانیدر ابعاد متفاوت در م یابیبازار

 
1. Vassilakaki & Garoufallou 
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 زانیم ی،ابیمتوسط بود که بعد از بازار یو عمل افراد در حد کم و تا حدود اقیعالقه، اشت ،ییاآشن زانیم

  است. کرده دایپ شیفوق افزا یها مؤلفه

ی ها کتابخانهماعی توسط کاربران ی اجتها شبکه( میزان استفاده از 4932و جهانشاهی ) زاده یقاض 

 شده  انجاماند. این پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه  عمومی شهرستان تنکابن را بررسی کرده

شبکه  نیتر محبوبکه شبکه اجتماعی اینستاگرام، پس از تلگرام  دهد یمی پژوهش نشان ها افتهاست. ی

 مومی است. ی عها کتابخانهاجتماعی در بین کاربران 

بر روی شبکه اجتماعی اینستاگرام  شده  انجامی ها پژوهشمعدود  جمله از( 4932پژوهش تقی پناهی )

ی از تحلیل تعامل انسان و ریگ بهرهپذیری اطالعات در اینستاگرام با تیرؤاست که به بررسی عوامل موفقیت 

صفحه آموزشی در شبکه اجتماعی  91ن اطالعات پرداخته است. این پژوهش از نوع کیفی و با تحلیل مضمو

درصد  21است. نتایج پژوهش نشان داد که  گرفته  انجامی رقابتی افزارسنجاینستاگرام بر اساس رویکرد 

  همخوانی دارد. شده  گذاشتهی با مضمون محتوای به اشتراک بررس موردهای هشتگ

ی عمومی شهر ها کتابخانهی اعضای زن برچسب( به بررسی و شناخت رفتار 4932پژوهش یاری و ناخدا )

کرمانشاه در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی 

ی عمومی شهر کرمانشاه بوده است. ها کتابخانهی آن با مصاحبه عمیق از اعضای ها دادهو گردآوری  شده  انجام

گیری،  ی، تصمیمزن برچسبی ها زهیانگکه هفت مقوله اصلی شامل  ددهن یمنتایج حاصل از پژوهش نشان 

همچنین  ی بوده است.زن برچسبی ها یدشوار، ساختاردهی، سنجش و ها برچسبزنی، نوع  های برچسب راهبرد

یا  ها تیمحدودناشی از  ها یدشوارهستند که این  رو روبهی با مشکالت و مسائلی زن برچسبکاربران در فرایند 

 ی شخصی هستند.ها زهیانگ، اهداف و ها تجربهات شبکه، سطح مهارت، الزام

های زیادی به بحث مشارکت کاربران در های انجام شده در خارج از کشور، پژوهش در بین پژوهش

های  به بررسی فعالیت (8149) 4یو السقرعنوان مثال، پژوهش الکیندی   اند. بههای اجتماعی پرداختهشبکه

پرداخت. در این پژوهش، پس از   بوک فیسهای اجتماعی با تمرکز بر  ها در شبکه بی کتابخانهمتنوع بازاریا

کردند که  شنهادیطرح جامع را پ کی بوک بیست کتابخانه، محققان تحلیل محتوای کیفی صفحه فیس

توسط  شده جادیا ینوع محتوا 44ها  . آنکند یم یبند ها طبقه را در کتابخانه یاجتماع یها رسانه یمحتوا

 د،یجد یها در مورد کتاب ها هیاطالع ،یبوک خود، مانند اخبار عموم فیس وارید یبر رو یعموم یها کتابخانه

این پژوهش به طور کلی  کردند. ییها را شناسا ها و برنامه از کارگاه ها هیاطالع گر،یها و مواد د کتاب یها هیتوص

 
1. Salim Said Alkindi & Mohammed Nasser Al-Suqri 
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تواند در ترویج کتابخانه و پشتیبانی از  های اجتماعی میانهبه این نتیجه رسید که استفاده از فیسبوک و رس

 های بازاریابی کتابخانه مؤثر باشد. فعالیت

 ،یکتابخانه دانشگاه 42از  تییتو یمحتوا لیتحلنیز در پژوهشی با  (8142) 4یو الواحد یاهانیالد

مجموعه کتابخانه،  ،ها هیو اطالعارائه دادند: اخبار  یبه چهار دسته اصل تییتو یبند دسته یرا برا یچارچوب

نشان  همچنین پژوهش نیا یها افتهی ها. درون آن رمجموعهیز نیهمراه با چند ،یخدمات کتابخانه و فناور

اخبار و ». کنند یابزار چندمنظوره استفاده م کیعنوان   به ترییاز تو یدانشگاه یها که کتابخانه دهد یم

عنوان نوع   نمره را به نیباالتر« خدمات کتابخانه»و « کتابخانه یها مجموعه»و به دنبال آن « ها هیاطالع

 کردند. افتی، درشوند یها منتشر م کتابخانه ترییکه اغلب در تو یاطالعات

( 8142) 8های عمومی، پژوهش جو، چوی و بیکهای مهم این حوزه در بافت کتابخانه یکی از پژوهش

ی عمومی آمریکا و مشارکت کاربران ها کتابخانه بوک فیسی ها پستاست که به بررسی ارتباط بین محتوای 

ی بند دستهکتابخانه عمومی، ابتدا  بوک فیسصفحه  424پست از  1192. در این پژوهش با تحلیل اند پرداخته

است. همچنین  شده لیتحلی بررسی و بند دستهارائه و سپس نرخ مشارکت کاربر برای هر  ها پستاز انواع 

ی بررس موردی این پژوهش ها هیفرضی دارای عکس و فیلم با مشارکت کاربر نیز در ها پستواع رابطه بین ان

در  ندهیآ یدادهایها مربوط به اعالم رو نوع پست نیتر عیشاکه  دهند یماست. نتایج پژوهش نشان  گرفته قرار

که  ییها پست نیهمچن و یبخش احساس الهام یها امیپ ایاخبار جامعه  با موضوع ییها هاست. پست کتابخانه

 کردند. جادیا یشتریب یهستند، مشارکت کاربر ریمجموعه تصاو ای ریتصو کی یدارا

 انیبوک در م مشارکت کاربر در فیس یابیارز ها: الیک فراتر از»( در پژوهشی با عنوان 8142) 9پنافلور

 ینظر نوع محتوا از یهبوک دانشگا عملکرد صفحات فیس یبه بررس، «نیپیلیف یدانشگاه یها کتابخانه

بوک ده کتابخانه  پرداخت. این پژوهش با تحلیل محتوای کمی صفحات فیس شده و مشارکت کاربران ارائه

ها را به چهار دسته اطالعات عمومی  بوک کتابخانه ، محتوای موجود در صفحات فیسنیپیلیفدانشگاهی 

ی محتواهای و خارج یو منابع اطالعات یا ع کتابخانهمنابهای ترویجی،  کتابخانه، رویدادهای کتابخانه و فعالیت

 بیشترمشارکت در  میزاند که اد مطالعه نشان  نیا دانشگاهی و مربوط به دانشگاه تقسیم کرده است.

  .استها کم  کتابخانه

 
1. Sultan. Al-Daihani & Suha. AlAwadhi 
2. Soohyung Joo, Namjoo Choi, Tae Hyun Baek 
3. Peñaflor 



 ... ونحوه مشارکت  در رابطه با رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیا های هصفح کنندگان بررسی دیدگاه دنبال                    994

های انجام شده در شبکه اجتماعی  ( از معدود پژوهش8142) 4پژوهش راچمن، موتیارانی و پوتری

های دانشگاهی اندونزی  ابخانه است که به تحلیل محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانهاینستاگرام کت

نمونه  صورت  به شده  انتخابپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و بر روی پنج کتابخانه دانشگاهی  می

عنوان ابزار   به اگرامنستیکلی از ا طور  ها به کتابخانهدهند که  در اندونزی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می

و اتفاقات مربوط به کتابخانه مطلع کنند.  عیکنند تا کاربران خود را درباره وقا استفاده می نیآنال یابیبازار

کاربران در های  پرسشها و تا از پنج کتابخانه به کامنت دهند که فقط دو نشان می نیهمچن ها یافته

 یاطالعات گاهیپا، ادبودی یروزهاهای مربوط به رویدادها،  مشخص شد که پست دهند. پاسخ می نستاگرامیا

 بود. شده منتشرها  ی و بازدید از کتابخانه بیشتر توسط کتابخانهکیو آموزش منابع الکترون نیآنال

شده توسط  منتشر بوک سیف یها موضوعات پست یهدف بررس با( 8181) 8جو، لو و لی پژوهش

انواع موضوعات و مشارکت کاربران نشان  نیروابط ب یو بررس bi-termمدل  با استفاده از یعموم یها کتابخانه

 یشتریب یگذار و اشتراک کیها احتماالً ال و عکس زیجامعه، جوا یدادهایمربوط به رو یها داد که پست

 ها و نظرات نسبتاً خواندن در تابستان کامنت یها مربوط به برنامه یها پست که ی حال در ؛کنند یم افتیدر

و استفاده از  شتریکه تعداد کارمندان ب افتندیدر سندگانینو ن،یاند. عالوه بر ا کرده افتیرا در یشتریب

 دارد. برانبر تعامل کار یمثبت راتیها تأثیا چندرسانه

به موضوع  ها از آن کی چیهی اجتماعی در ایران انجام شده است اما ها شبکهیی با موضوع ها پژوهش

، وجود  نیا بانپرداخته است.  ها آنو مشارکت کاربران  ها کتابخانهی شبکه اجتماعی ها صفحهتحلیل محتوای 

 یها مختلف استفاده از رسانه یها به درک جنبهی اخیر در خارج از کشور ها سالی زیادی در ها پژوهش

 یها رسانه یتوااند مح کرده یمحققان سعدر بسیاری از موارد،  اند. ها کمک کرده کتابخانه طیدر مح یاجتماع

 یاجتماع یها استفاده از رسانه یبرا ییو راهکارها یرا بررس یعموم یها توسط کتابخانه شده جادیا یاجتماع

 ی پستمحتواهای بند طبقهشده به تحلیل محتوا و   های انجام همچنین بسیاری از پژوهشمؤثر ارائه دهند. 

ی مختلفی را در این زمینه پیشنهاد ها یبند دستهه و ها پرداخت های اجتماعی کتابخانه شده در صفحات شبکه

اجتماعی   شبکهکاربران در  مشارکتدر مورد به بحث  ها پژوهشتعداد کمی از  ن،یعالوه بر ا. اند کردهو ارائه 

( 8142راچمن، موتیارانی و پوتری )به پژوهش  توان یمو در این زمینه تنها  اند پرداخته ها کتابخانهاینستاگرام 

ها پرداخته باشد یافت نشد که این امر با  طور مستقل به اینستاگرام کتابخانه  اره کرد. پژوهش دیگری که بهاش

طبیعی به نظر  بوک سیفتوجه به گسترده نبودن استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به توییتر و 

 
1. Rachman, Mutiarani & Putri 
2. Joo, Lu & Lee 
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شده است؛  با روش تحلیل محتوا انجامشده در حوزه مشارکت کاربر تنها   های انجام همچنین پژوهش .رسد یم

ها را نیز پیرامون مشارکت در  کاربران آن نظرات پژوهش حاضر عالوه بر روش تحلیل محتوا، که  یحال در

 کند. های عمومی ایران بررسی می صفحات اینستاگرام کتابخانه

 

 شناسی پژوهش روش

از نظرات  یمنظور آگاه  به ه است.پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با رویکرد کمی انجام شد

شده   استفاده پیمایشی و ابزار پرسشنامه از روش رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیکنندگان صفحات ا دنبال

 است.

 22229ابتدا مجموع ی، عموم یها کتابخانه نستاگرامیکنندگان صفحات ااز دنبال یریگ منظور نمونه  به 

دسته بندی،  در این دستهشدند.  یبند میتقس ریکتابخانه و سا ،یسه دسته شخص صفحات به نیکننده ا دنبال

به انواع  زیها ن دسته کتابخانهی، اطالعات فرد یدارا یو با نام کاربر یشخص یصفحه کاربر یدارا یشخص

له جم کنندگان از دنبال ریساو  کننده اشاره دارددنبال یو دانشگاه یمل ،یتخصص ،یعموم یها کتابخانه

انواع فراوانی  4ند. جدول گرفت موارد قرار ریو ... در دسته سا یو سازمان یشخص یوکارها ها، کسب سازمان

 .دهد یرا نشان م رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیکننده صفحات اکاربران دنبال یها گروه

 رانیا یعموم یها ابخانهکت نستاگرامیکاربران دنبال کننده صفحات ا یها گروهتوزیع فراوانی  .9جدول

 درصد فراوانی فراوانی انواع دنبال کنندگان

 %38/82 20204 شخصی

 %41/2 3804 ها کتابخانه

 %62/7 4624 سایر موارد

 

را کاربران  یعموم یها کتابخانه نستاگرامیصفحات اکنندگان  دنبال  نیشتری، ب4جدول  یها طبق داده بر

درصد را  81/2درصد از کاربران و  13/1 زیها ن کتابخانه نی. همچنندده یم لیدرصد تشک 91/21با  یشخص

  دگاهید یمنظور بررس  به ،4شده از جدول   حاصل جیاند. با توجه به نتا داده لیموارد تشک ریسا زین

بودند  یشخص لیپروفا یکه دارا یکنندگانتنها دنبال، رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیاکنندگان  دنبال

 یها کتابخانه نستاگرامیکنندگان صفحات انفر مجموع دنبال 22229 نیاز ب ،جهینت توجه قرار گرفت. در وردم

. با توجه به نوع گرفتندپژوهش قرار  ند موردبود یشخص لیپروفا یها که دارا نفر از آن 21111 ،یعموم

 نستاگرامیشده در صفحات ا رمنتش یها کاربران از پست یآگاه تیشده در پرسشنامه و اهم  سؤاالت مطرح

 یها را که پست ییها تابخانهک فقط شده، یبررس یها گرفتن از پست نیانگیپژوهشگر با م ،یعموم یها کتابخانه
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به  ؛ چرا کهارسال پرسشنامه انتخاب کرد یپست بود برا 38 یعنی ،نیانگیها باالتر از حد م آن شده  یبررس

از شروع به کار  یکه مدت کم یعموم یها کتابخانه نستاگرامیات اکنندگان صفح ، دنبالانپژوهشگر دهیعق

صفحات ارائه  نیرا نسبت به ا یقینظرات دق توانند یاند، نم را منتشر کرده یتعداد پست کم ای گذرد یها م آن

با ارسال  ها، رای گردآوری دادهشد. ب  گرفته دهیپژوهش ناد نیها در ا کاربران آن دلیل، نیبه هم ؛دهند

 دها خواسته ش ، از آنی عمومیها کتابخانه تیریمد نیکشور و همچن یعموم یها رخواست به نهاد کتابخانهد

 یعموم یها کتابخانه نستاگرامیکنندگان صفحات ا الزم را جهت ارسال پرسشنامه به دنبال یها یتا همکار

الزم  یها یکتابخانه همکار 41د، تنها شده بو که در ابتدا در نظر گرفته یا کتابخانه 92. از تعداد مبذول دارند

 شهیقم، اند یا اهلل خامنههیآ واندره،یارشاد تهران، د هینیحس یعموم یها را با پژوهشگر انجام دادند. کتابخانه

 88کردستان،  آباد شیسر یمؤمن دیپور المرد، شه یعل دیشه ز،یتبر ینژاد بهشهر، مرکز یهاشم دیاوز، شه

 پژوهش بودند. تعداد  نیدر ا یبررس مورد یها جمله کتابخانه از ،قم میمر یه عمومبهمن شاهرود و کتابخان

 .نفر بود 1182 ها در مجموع در زمان گردآوری داده کتابخانه 41 نیا یشخصکنندگان  دنبال

 انجام یها یبا بررس ،رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیکنندگان صفحات ا دنبال ادیتعداد ز با وجود

 یها تیصورت فعال فعال  بهکنندگان  دنبال از  یصفحات، مشخص شد که تعداد کم نیا رانیه از مدشد 

از  یمشخص شد که بخش ژوهشانجام پ یدر ط نی. همچنکنند یها را دنبال م کتابخانه نستاگرامیصفحات ا

صفحه را دنبال  نیصورت مشترک چند  به رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیا های هکنندگان صفح دنبال

 یعموم یها کتابخانه نستاگرامیکنندگان فعال صفحات اشده از دنبال  انجام یها یبا بررس ،نی. بنابراکنند یم

 ها هصفح نیال و غیرتکراری کنندگان فعااز دنبال حاصل نیانگیم ،یحذف کاربران تکرار نیو همچن رانیا

تعداد پست  یکه دارا ییها کتابخانه یرتکراریفعال و غ یها کننده تعداد دنبال ،جهینت شد. در نییتع درصد41

و  یتعداد و با استفاده از جدول کرجس نیاز ا یریگ منظور نمونه  . بهشود ینفر م 118اند،  بوده نیانگیباالتر از م

 .به دست آمدنفر  892پژوهش  نینظر در ا مورگان، تعداد نمونه مورد

در این پژوهش  استفاده موردپرسشنامه . ساخته بود رسشنامه محققدر این پژوهش پ استفاده موردابزار 

 موردی رهایمتغ( و سپس با توجه به 2تا  4های  گویه)شناختی پرداخته تمعیی جها یژگیوابتدا به ارزیابی 

و هشت گویه چگونگی مشارکت  شده  ارائهی محتواهای پژوهش، شش گویه ویژگی ها پرسشی در بررس

است. در تدوین پرسشنامه،  دادهی قرار بررس موردی عمومی را ها کتابخانهاینستاگرام  کاربران در صفحات

ارسال پرسشنامه  منظور  بهشدند.   یطراح بازو یا  باز مهین صورت  بهی نیز سؤاالتبسته،  های پرسشعالوه بر 

که از  شده  د تعیینتعدا بر اساسی عمومی، پژوهشگر ها کتابخانهکنندگان صفحات اینستاگرام  برای دنبال

تصادفی پرسشنامه  صورت  بهبود،  شده مشخصی برای هر صفحه اینستاگرام کتابخانه ا طبقهی ریگ نمونهطریق 
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نفر از متخصصان این حوزه  2در این پژوهش توسط  شده  استفادهپرسشنامه  روایی الکترونیکی را به کاربران ارسال نمود.

های آن  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه و بخش . همچنین پایایی آن باشد  اعمال ها آن نظر موردو اصالحات  تأیید

در کل باالتر از  و 219/1، 212/1، 218/1به ترتیب  شده(  ارائهی محتواها)چگونگی مشارکت کاربران و ویژگی 

  .توان ادعا کرد که پرسشنامه از پایایی برخوردار است است. بدین ترتیب می 2/1

و آمار توصیفی و استنباطی  89نسخه  SPSS افزار نرمی حاصل از پرسشنامه، از ها دادهحلیل ت منظور  به

               ی پژوهش از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. رهایمتغتعیین نرمال بودن  منظور  بهاستفاده شد. 

دار نبوده و با توجه به  معنی آن، در آزمون شاپیروویلک  دهنده لیتشکهای برای مؤلفه آمده  دست  به ضرایب

بنابراین، برای آزمون روابط میان متغیرها در این  نرمال نبود و ها داده، 12/1داری از  معنیکمتر بودن مقدار 

 شد.  استفادهپژوهش از آزمون ناپارمتری اسپیرمن 

 

 های پژوهش یافته

نفر از  421دهد کهوهش نشان مینفر شرکت کنندگان در پژ 892شناختی  تمعینتایج حاصل از اطالعات ج

%( را زنان تشکیل 9/28) دهندگان پاسخی از ا عمدهنفر نیز مرد هستند. بنابراین بخش  12این افراد زن و 

سال(،  42الی  41، چهار گروه سنی نوجوان )از کنندگان شرکتی سنی ها گروه. همچنین از نظر تنوع دهند یم

                است که شده  گرفتهبه باال( در نظر  24سال( و سالمند ) 21الی  94) سال انیمسال(،  91الی  43جوان )

 1/18( و سال انیمسال ) 21الی 94در گروه سنی  کنندگان شرکتاز  درصد 21شده   بر اساس نتایج حاصل

 1/8سال  42الی  41. همچنین گروه سنی دهند یمجوانان( تشکیل سال ) 91الی  43را نیز افراد بین  درصد

شناختی حاصل  تمعیی جها داده بر اساسدهند.  را تشکیل می درصد 3/1سال به باال  21و گروه سنی  درصد

در پژوهش دارای مدرک کارشناسی بودند. سپس افراد دارای مدرک  کنندگان شرکت درصد  2/19شده، 

درصد فراوانی  نظر ازرا  ی دوم و سومها رتبهبه ترتیب  درصد 2/2و دیپلم با  درصد 3/92کارشناسی ارشد با 

 4/8زیر دیپلم و  درصد 1/9افراد شرکت کننده دارای مدرک کاردانی،  درصد 4/2. دادندبه خود اختصاص 

 نیز دارای مدرک دکتری بودند. درصد

بار در روز از شبکه  که چند داشتنداظهار  کنندگان شرکتاز  درصد 9/22های پژوهش،  اساس یافته بر

در روز اینستاگرام خود را  بار  کنیز حداقل ی درصد 3/42. همچنین کنند یمم استفاده اجتماعی اینستاگرا

بار در ماه به  ها حداقل یک آن درصد 9/4بار درهفته و  از کاربران نیز حداقل یک درصد 1/8 .کنند یمبررسی 

 پردازند. بررسی شبکه اجتماعی اینستاگرام خود می
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 بهدر افزایش مشارکت کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام و  ها پستبا توجه به اهمیت زمان انتشار 

از شبکه اجتماعی اینستاگرام در ساعات مختلف  کنندگان شرکتاز میزان استفاده  تر قیدقشناخت  منظور 

از اینستاگرام در ساعات مختلف  کنندگان شرکتفراوانی میزان استفاده  4، نمودار اه آنو فراوانی  روز شبانه

 .هد د یمرا نشان  روز شبانه

 

 
 روز شبانهاز اینستاگرام در ساعات مختلف  کنندگان شرکت. فراوانی میزان استفاده 9شکل 

 

از شبکه اجتماعی اینستاگرام در  کنندگان شرکتکه بیشترین فراوانی استفاده  دهد یمنشان  4شکل 

به  4-89و  84-43مچنین بازه زمانی است. ه 413با فراوانی  89الی  84در ساعت  روز شبانهساعات مختلف 

 . اند بودهی پراستفاده ها ساعتاز دیگر  21و  13ترتیب با فراوانی 

در پژوهش عالوه بر  کنندگان شرکت درصد 29که  دهند یمهای پژوهش نشان  همچنین یافته

 42دارند و تنها  عضویت نیز ها کتابخانهی عمومی ایران، در این ها کتابخانهکردن صفحات اینستاگرام  دنبال

شناخت بهتر از میزان آشنایی کاربران دنبال کننده  منظور  بهدر کتابخانه عمومی عضو نیستند.  ها از آن درصد

در پژوهش در  کنندگان شرکتعضویت  زمان مدت 8ی عمومی ایران، جدول ها کتابخانهاز صفحات اینستاگرام 

 .دهد یمنشان ی عمومی ایران را ها کتابخانهصفحات اینستاگرام 

 ی عمومی ایرانها کتابخانهپژوهش در صفحات اینستاگرام  کنندگان شرکتعضویت  زمان مدت. 2جدول 

 ماه 24بیشتر از  ماه 24-92 ماه 92-1 ماه 1-9 های آماری شاخص

 42 61 47 994 فراوانی

 %9/91 %3/96 %60 %2/48 درصد فراوانی
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در پژوهش مدت کمی است که در صفحات اینستاگرام  کنندگان شرکتکه بیشتر  دهد یمنشان  8جدول 

ماه  1-4درصد از کاربران در  2/12ی جدول باال، ها داده بر اساسی عمومی ایران عضو هستند. ها کتابخانه

  درصد از کاربران نیز بین 81. همچنین اند شدهی عمومی ایران ها کتابخانهگذشته عضو صفحات اینستاگرام 

 .کنند یمی عمومی ایران را دنبال ها کتابخانهه است که صفحات اینستاگرام ما 1-48

ی عمومی را ها کتابخانههمچنین از کاربران خواسته شد تا انگیزه خود از دنبال کردن صفحات اینستاگرام 

از بود ب صورت  بهپاسخ به این پرسش از چهار گزینه بسته و یک گزینه سایر موارد که  منظور  بهبیان کنند. 

اجازه داده  دهندگان پاسخکامل دریافت شود. همچنین به  طور  بهاستفاده شد تا نظرات کاربران در این مورد 

انگیزه کاربران دنبال کننده صفحات اینستاگرام  9پاسخ استفاده کنند. جدول  عنوان  بهشد تا از چند گزینه 

 .دهد یمایران را از دنبال کردن این صفحات نشان 

 

 کننده صفحات اینستاگرام ایران ی کاربران دنبالها زهیانگ. 9 جدول

 درصد فراوانی فراوانی دنبال کنندهانگیزه کاربران 

 %99 62 (9ی کتابخانه )گزینه دادهایرودریافت اطالعات مربوط به 

 %3 7 (6آشنایی با منابع )گزینه 

 %7/2 93 (3اطالع از اخبار کتابخانه )گزینه 

 %7/22 962 (4ینه همه موارد )گز

 %3/2 96 (2سایر موارد )گزینه 

 %6/6 2 6و  9های گزینه

 %7/93 39 3و  9گزینه 

 %4/0 9 2و  9گزینه 

 %1/0 6 3و  6گزینه 

 %4/0 9 2و  3گزینه 

 %3/9 3 2و  4گزینه 

 

 افتیدرعنی %( همه موارد، ی2/22نیمی از افراد ) باًیتقر، 9در جدول  شده  ارائهی ها داده بر اساس

را انگیزه خود از دنبال  از اخبار کتابخانه اطالعو  با منابع ییآشنا، کتابخانه یدادهایمربوط به رو اطالعات

، یعنی 9و  4های % نیز گزینه2/49. همچنین اند دانستهی عمومی ایران ها کتابخانهکردن صفحات اینستاگرام 

اطالع از اخبار کتابخانه را انگیزه خود از دنبال کردن ی کتابخانه و دادهایرودریافت اطالعات مربوط به 

 یدادهایاطالعات مربوط به رو افتیدر. گزینه اند کردهی عمومی ایران بیان ها کتابخانهصفحات اینستاگرام 
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است. همچنین در پاسخ به گزینه سایر موارد نیز برخی از  قرارگرفتهدر جایگاه سوم  درصد 44نیز با  کتابخانه

 دیجد یها کتاب آشنایی با»به  توان یم ها پاسخاین  جمله از. اند کردهی تشریحی ارائه ها پاسخ کاربران

، «خود وکار کسبتبلیغات »، «با افراد کتابخوان ییآشنا»، «ها نحوه برنامه» ،«یرشناخت مشاه» ،«کتابخانه

ها و هر آنچه  ه اتفاقات و برنامهاطالع از هم»و « یآموزش یها از دوره اطالع»، «با فعاالن کتابخانه ییآشنا»

 اشاره کرد. « مربوط به کتاب و کتابخانه باشد

های اینستاگرام  برای مشخص کردن دیدگاه کاربران در رابطه با چگونگی مشارکت خود در صفحه

 مشخص شده است.  1ها در جدول  هایی طراحی و نتایج آن های عمومی ایران، گویه کتابخانه

 

 چگونگی مشارکت خود بای عمومی ایران در رابطه ها کتابخانهربران دنبال کننده صفحات اینستاگرام دیدگاه کا. 4جدول

چگونگی مشارکت 

 کاربران

ی ها شاخص

 توصیفی

خیلی  هیچ

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

انحراف  میانگین

 ارمعی

میزان تمایل به 
و  دادهایرومشاهده 

ی کتابخانه ها نشست
( زنده )الیو صورت  به

از طریق صفحه 
 اینستاگرام کتابخانه

 9/9 8/6 98 43 83 27 34 - فراوانی

درصد 
 فراوانی

- 2/94% 3/64% 3/32% 3/98% 7/7% 

میزان مشارکت از نظر 
گذاشتن کامنت در 

شده  ی منتشرها پست
در صفحه اینستاگرام 

 کتابخانه

 6/9 3/3 32 79 89 60 67 - فراوانی

درصد 
 فراوانی

- 2/99% 2/8% 2/34% 6/30% 3/92% 

میزان مشارکت از نظر 
ی ها پستالیک 

در صفحه  شده منتشر
 اینستاگرام کتابخانه

 32/9 2/6 93 34 12 36 32 62 فراوانی

درصد 
 فراوانی

9/99% 1/94% 2/93% 4/40% 2/94% 2/2% 

میزان مشارکت از نظر 
گذاری  اشتراک

 شده منتشری ها پست
در صفحه اینستاگرام 

 ابخانهکت

 3/9 82/9 2 92 26 23 22 43 فراوانی

درصد 
 فراوانی

3/98% 8/63% 2/66% 4/62% 8/2% 9/6% 

میزان مشاهده 
 منتشرهای  استوری

در صفحه  شده
 اینستاگرام کتابخانه

 4/9 4/3 22 79 20 60 92 96 فراوانی

درصد 
 فراوانی

9/2% 8/2% 2/8% 2/62% 6/30% 8/63% 
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میزان واکنش به 
 منتشرهای  ستوریا

در صفحه  شده
 اینستاگرام کتابخانه

 2/9 1/9 96 69 22 38 24 24 فراوانی

درصد 
 فراوانی

63% 63% 6/92% 8/63% 1/8% 9/2% 

میزان تگ 
 ی(گذار برچسب)

صفحه اینستاگرام 
ی ها پستکتابخانه در 

 صفحه شخصی

 2/9 2/9 2 64 32 38 43 81 فراوانی

درصد 
 فراوانی

1/37% 3/98% 6/92% 1/94% 6/90% 2/6% 

میزان سودمندی 
ی ها جلوهاستفاده از 

نمایشی )بصری( در 
جلب مشارکت شما در 
صفحه اینستاگرام 

 کتابخانه

 9 2/3 40 11 22 97 93 - فراوانی

درصد 
 فراوانی

- 2/2% 6/7% 9/68% 9/46% 97% 

 

ران دنبال کننده صفحات اینستاگرام ، برای دریافتن دیدگاه کاربدهد یمنشان  1که جدول  همانطور

  لیمات زانیم د.گویه اول،ش  استفادهگویه  2ی عمومی ایران پیرامون چگونگی مشارکت خود، از ها کتابخانه

 نستاگرامیصفحه ا قی( از طرویصورت زنده )ال  کتابخانه به یها و نشست دادهایبه مشاهده رو راکنندگان  دنبال

همچنین در پاسخ  دارد.کنندگان  دنبالنشان از تمایل نسبی  2/8که میانگین  ادقرار دمورد پرسش کتابخانه 

، کتابخانه نستاگرامیمنتشرشده در صفحه ا یها پست درکنندگان  دنبالارائه نظرات )کامنت(  زانیمبه گویه 

و  شده منتشری ها پستبه ارائه نظرات خود در کنندگان  دنبال حاکی از تمایل  شده  حاصل 9/9میانگین 

از کاربران کیفیت مشارکت خود را در  درصد 2/122که مجموعه  دهند یمدارد. نتایج نشان  ها آنمشارکت در 

ی ایران زیاد و خیلی زیاد ها کتابخانهدر صفحات اینستاگرام  شده منتشری ها پستارائه نظرات خود در 

شده در صفحه  منتشر یها پست یکال زانیم پرسش بعدی، به جنبه دیگری از مشارکت، یعنی .اند دانسته

 که  دهد یمبرای این گویه نشان  2/8اشاره دارد. میانگین کنندگان  دنبالتوسط  کتابخانه نستاگرامیا

ی عمومی ایران، چگونگی مشارکت خود را از جهت الیک ها کتابخانهصفحات اینستاگرام کنندگان  دنبال

 .اند دانستهمتوسط  منتشرشدهی ها پست

ی عمومی ایران، نحوه ها کتابخانهصفحات اینستاگرام کنندگان  دنبال، آمده  دست  بهی ها ادهد بر اساس

کم  نسبتاً کتابخانه را نستاگرامیشده در صفحه ا منتشر یها پست مشارکت خود را در به اشتراک گذاشتن

و کم نیز   ی خیلی کمها نهیگزو  اند کردهگزینه هیچ را انتخاب  ها آناز  درصد 9/42 که  یطور  به. اند دانسته

 عالقه  ها دادهی، گذار اشتراکو برخالف  وجود  نیا با. بودند درصد 1/88و  درصد 2/89به ترتیب 
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برای  1/9. میانگین دهند یمرا نشان  ها کتابخانههای صفحات اینستاگرام  به مشاهده استوریکنندگان  دنبال

برای  3/4کاربران دارد. هرچند که از میانگین  توجه  جلبها در ها نشان از اهمیت استوری مشاهده استوری

 توان یکتابخانه م نستاگرامیمنتشرشده در صفحه ا یها یبه استورکنندگان  دنبالواکنش  زانیم پاسخ به

ی عمومی ایران در جلب واکنش کاربران موفق ها کتابخانههای صفحات اینستاگرام  استوری احتماالًدریافت که 

ی( صفحه اینستاگرام گذار تگ )برچسب زانیمکه  دهد یمنشان  1از جدول  آمده  دست  بهیگر یافته . داند نبوده

-بسیار کم بوده است. همچنین میانگین پاسخ دنبال خود یصفحه شخص یها در پستکتابخانه توسط کاربران 

( در جلب مشارکت ی)بصر یشینما یها استفاده از جلوه زانیم تا چه»کنندگان در پاسخ به این پرسش که 

صفحات کنندگان  دنبال که  دهد یمکه نشان  بود 2/9« کتابخانه سودمند است؟ نستاگرامیشما در صفحه ا

های  ی، شاخصکل طور  به. دانند یمی نمایشی را در جلب مشارکت خود سودمند ها جلوهاینستاگرام استفاده از 

میانگین مشارکت  دهد که ستاگرام نشان میآماری، وضعیت چگونگی مشارکت کاربران را در صفحات این

بوده است و دیدگاه کاربران نسبت به چگونگی مشارکت خود در صفحات  1/8 پنج، صفرتاکاربران از 

 ی عمومی ایران متوسط بوده است.ها کتابخانهاینستاگرام 

رابطه با چگونگی شناختی و دیدگاه کاربران در  تمعیی جرهایمتغداری رابطه میان  یتعیین معن منظور  به

، از آزمون همبستگی ناپارامتری اسپیرمن استفاده شد. سپس با ها دادهمشارکت خود، با توجه به نرمال نبودن 

عضویت، سن و  زمان  مدتداری حاصل از آزمون، چهار متغیر انگیزه، میزان عضویت،  یتوجه به سطح معن

رابطه میان چگونگی مشارکت کاربران و این  2ل دار شدند. جدو یتحصیالت با متغیر مشارکت کاربران معن

 .دهد یمشناختی را نشان  تمعیی جرهایمتغ

 

شناختی و دیدگاه کاربران در رابطه با چگونگی مشارکت خود  تمعیهای میان متغیرهای ج آزمون رابطه . نتایج1جدول

 های عمومیدر صفحات اینستاگرام کتابخانه

 تحصیالت سن عضویت زمان مدت عضویت انگیزه 

 929/0 977/0 697/0 -927/0 923/0 ضریب همبستگی

 096/0 092/0 009/0 002/0 093/0 (sigداری ) معنیسطح 

 

دار و  معنی ها آنکه رابطه میان انگیزه کاربران و مشارکت  دهد یمنشان  2ی حاصل از جدول ها داده

نیز بیشتر شده است. این در  ها آن، مشارکت حوی که هرچه انگیزه کاربران بیشتر بودهن  بهمستقیم بوده است، 

که افرادی که عضو   معنیحالی است که رابطه میان عضویت و مشارکت معکوس بوده است، به این 

. همچنین داشتندی عمومی ها کتابخانه، مشارکت بیشتری در صفحات اینستاگرام نبودندی عمومی ها کتابخانه
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، هر چه مدت گرید  عبارت  بهدار و مستقیم است.  معنیارکت نیز عضویت و مش زمان  مدترابطه بین متغیر 

ی عمومی ها کتابخانهدر صفحات اینستاگرام  ها آنی عمومی بیشتر بود، مشارکت ها کتابخانهعضویت افراد در 

یی مثبت وجود داشته و با افزایش سن مشارکت افزا همنیز بیشتر بود. بین دو متغیر سن و مشارکت کاربر نیز 

که هرچه  دهد یمتحصیالت و مشارکت کاربر نشان  ریمتغ، ضریب همبستگی تینها دراست.  افتهی  شیافزاز نی

 است. افتهی شیافزانیز  ها آنتحصیالت افراد باالتر رفته است، میزان مشارکت 

های  های محتواهای ارائه شده در صفحه برای مشخص کردن دیدگاه کاربران در رابطه با ویژگی

 مشخص شده است.  1ها در جدول  هایی طراحی و نتایج آن های عمومی ایران، گویه ام کتابخانهاینستاگر

 

 هشد ارائه یمحتواها یها یژگیدر رابطه با و رانیا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیکننده صفحات ا کاربران دنبال دگاهید. 1جدول

ای ه شاخص شده ارائهی محتواهاویژگی 

 توصیفی

خیلی 

 کم

انحراف  میانگین خیلی زیاد زیاد وسطمت کم

 ارمعی

 ر ازؤثمیزان استفاده م
ی محتوایی )متن، ها قالب

عکس، فیلم( در صفحه 
 اینستاگرام کتابخانه

 9/9 1/6 94 22 908 97 49 فراوانی

درصد 
 فراوانی

4/97% 6/7% 42% 4/63% 2% 

ثیر صفحه أمیزان ت
اینستاگرام کتابخانه در 

عه ترغیب شما به مراج
 فیزیکی به کتابخانه

 9 3/3 60 13 84 94 64 فراوانی

درصد 
 فراوانی

6/90% 2% 7/32% 2/31% 2/8% 

های  میزان جذابیت پست
در صفحه  شده منتشر

 اینستاگرام کتابخانه

 9 3/3 98 87 900 7 63 فراوانی

درصد 
 فراوانی

8/1% 3% 2/46% 37% 7/7% 

فهم   میزان خوانا و قابل
های   )کپشن( بودن متن

های  در زیر پست شده  نوشته
در صفحه  شده منتشر

  کتابخانهاینستاگرام 

 8/0 2/3 62 11 11 3 1 فراوانی

درصد 
 فراوانی

8/3% 3/9% 9/46% 9/46% 2/90% 

و  ها عکسمیزان جذابیت 
در  شده  استفادهویدیوهای 

در  شده منتشری ها پست
  کتابخانهاینستاگرام 

 9 6/3 97 72 908 90 62 فراوانی

درصد 
 فراوانی

2/90% 3/4% 42% 1/39% 6/7% 

ی ها پست مندی میزان سود
در صفحه  شده منتشر

 اینستاگرام کتابخانه

 9 3/3 69 78 906 93 69 فراوانی

درصد 
 فراوانی

1/8% 2/2% 4/43% 6/33% 1/8% 
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ی عمومی ایران نسبت به ها خانهکتابصفحات اینستاگرام کنندگان  دنبال، 1 ی جدولها داده بر اساس

ی عمومی ایران با ها کتابخانهدر صفحات اینستاگرام ( لمی)متن، عکس، ف ییمحتوا یها از قالب مؤثراستفاده 

تا  کتابخانه نستاگرامیصفحه ا . همچنین در پاسخ به این پرسش کهاند داشتهمثبتی  نسبتاًنظر  3/8میانگین 

است که نشان  شده  حاصل 9/9، میانگین شود یبه کتابخانه م یکیزیعه فشما به مراج بیباعث ترغ چه میزان

مثبتی در  ریتأثی عمومی ایران توانسته است ها کتابخانهدر صفحات اینستاگرام  شده  ارائهمحتوای  دهد یم

شده در صفحه  منتشر یها پستداشته باشد. همچنین میزان جذابیت  ها کتابخانهافزایش مراجعه فیزیکی به 

از  شده منتشری ها پستمیانگین نشان از جذابیت نسبی  9/9ی عمومی ایران هم با ها کتابخانه نستاگرامیا

کاربران دنبال کننده صفحات اینستاگرام  نظر ازهمچنین  دیدگاه کاربران دنبال کننده این صفحات دارد.

 نستاگرامیشده در ا تشرمن یها پست ریشده در ز  نوشته یمتن )کپشن(های عمومی ایران، ها کتابخانه

  به 8/9بوده است. میانگین  فهم قابل، خوانا و ها پاسخاز  آمده  دست  به 2/9، با توجه به میانگین ها کتابخانه

شده در  منتشر یها شده در پست  استفاده یوهایدیها و و عکسکه  دهد یمنشان  ها پاسخاز  آمده  دست

، دیدگاه تینها درجذاب بوده است.  نسبتاًکننده ه کاربران دنبالاز دیدگا یعموم یها کتابخانه نستاگرامیا

ی ها کتابخانه نستاگرامیمنتشرشده در صفحه ا یها پستی پیرامون میزان سودمند بودن کل طور  بهکاربران 

 مثبت بود. نسبتاً ها پاسخاز  آمده  دست  به 9/9ایران، با توجه به میانگین 

شده )شامل   ارائه یمحتواها که استه شد تا نظرشان را در مورد اینخو کنندگان شرکتدر پایان از  

ها  از نظر آنتا داشته باشند  هایی یژگیچه و دیکتابخانه با نستاگرامی( در صفحات اوهایو ال ها یها، استور پست

معتقد  کنندگان شرکتدرصد از  22/92، مشخص شد که ها پاسخبنویسند. پس از کدگذاری  ،سودمند باشند

یی با محتوای معرفی کتاب داشته ها پستی عمومی ایران باید ها کتابخانههستند که صفحات اینستاگرام 

و « یسن یها رده  کتاب در همه یمعرف»، «کتب سودمند یمعرف»با عباراتی مثل  دهندگان پاسخباشند. 

خواستار ارائه « بشه بیکه خواننده به خوانش کتاب ترغ یاز منابع موجود باشه طور دیمف یا خالصه شتریب»

از  درصد 22/42. اند بودهی عمومی ها کتابخانهیی با موضوع معرفی کتاب در صفحات اینستاگرام محتواها

، «ها کامل اخبار و برنامه یرسان اطالع. »اند شده  ارائهی کتابخانه دادهایرونیز با محتوای معرفی  ها پاسخ

 جمله ازنیز « ها و جلسات داشته باشند از کالس یرسان العجنبه اط»و « موقع  و به قیدق یرسان اطالع»

بودن مطالب نیز دیگر مطالب نیز  روز بهصفحات اینستاگرام در این دسته بوده است. کنندگان  دنبال ی ها پاسخ

در پژوهش  کنندگان شرکتتوسط  شده  ارائهی ها پاسخفراوانی در جایگاه سوم قرار گرفت. از دیگر  درصد 41با 

، ارائه مطالب آموزشی، شده  ارائه یبودن محتواها دیمختصر و مف به معرفی خدمات کتابخانه، توان یم نیز

، نظرسنجی از کاربران، جمالت انگیزشی، مطالب فلسفی، جذاب و جالب کتابخانه یها از سوژه ریانتشار تصاو
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 گزارشو  لعه و خواندننحوه مطا آموزشی، و مذهب یاسیس یها کردن از پست یدور، کتابداران یمعرف

 اشاره کرد. برگزارشده در کتابخانه یدادهایرو

از بین  شده  ارائهی محتواهاگویه مربوط به متغیر ویژگی  1به  شده  دادهی ها پاسخی میانگین کل طور  به

ام در صفحات اینستاگر شده  ارائهی محتواهادیدگاه کاربران نسبت به  دهد یمکه نشان  است 81/9پنج،  صفرتا

 مثبت بوده است.  نسبتاًی عمومی ایران ها کتابخانه

ها در رابطه با  شناختی کاربران و دیدگاه آن تمعیکه آیا بین متغیرهای ج همچنین به منظور تعیین این

داری وجود دارد یا نه از  معنیهای عمومی رابطه  ویژگی محتواهای ارائه شده در صفحه اینستاگرام کتابخانه

داری میان این متغیرها  معنیمشخص شد که رابطه  2های جدول  بر اساس داده استفاده شد.  آزمون اسپیرمن

مثبتی  نسبتاًهای خود دیدگاه  رسد که کاربران بدون توجه به تفاوت و دیدگاه کاربران وجود ندارد. به نظر می

ارند و در این رابطه تفاوتی ی عمومی ایران دها کتابخانهنسبت به محتواهای ارائه شده در صفحات اینستاگرام 

 های انواع کاربران وجود ندارد. میان دیدگاه

 

  شناختی و دیدگاه کاربران در رابطه با ویژگی تمعیهای میان متغیرهای ج همبستگی رابطه  آزمون. نتایج 1جدول

 های عمومیمحتواهای ارائه شده در صفحات اینستاگرام کتابخانه

 تحصیالت سن تعضوی زمان مدت عضویت انگیزه 

 026/0 968/0 -004/0 -902/0 018/0 ضریب همبستگی

 464/0 029/0 122/0 901/0 934/0 داری  معنیسطح 

 

 گیری  بحث و نتیجه

در پژوهش چند بار در روز و اغلب در بازه زمانی  کنندگان شرکتدر این پژوهش مشخص شد که بیشتر 

دهنده اقبال کاربران  تواند نشان که می کنند یمرا بررسی  شبکه اجتماعی اینستاگرام خود 81الی  42ساعات 

ریزی بهتر برای استفاده از  ایرانی به این شبکه اجتماعی باشد. با توجه به این محبوبیت، ضرورت برنامه

شود. بیشتر  های عمومی مشخص می های اینستاگرام برای ارائه خدمات اطالعاتی توسط کتابخانه قابلیت

و با توجه به اظهارات کاربران در  ی عمومی بودند. احتماالًًٌها کتابخانهر پژوهش از اعضای د کنندگان شرکت

های  کنندگان صفحات اینستاگرام کتابخانه های انجام شده در دنبال پاسخ به پرسش دوم و همچنین بررسی

ها و همچنین  تابخانهکنندگان صفحات اینستاگرام سایر ک کنندگان نیز شامل دنبالعمومی ایران، سایر دنبال

اند. این نکته بیانگر ضرورت  وکارهایی هستند که به منظور انجام تبلیغات در این صفحات عضو شدهکسب

های عمومی برای جذب مخاطبان عادی از میان  ریزی بیشتر مدیران صفحات اینستاگرام کتابخانه برنامه
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کننده )همانند تهیه محتواهای جذاب(  ذب دنبالهای مختلف ج توان از روش غیراعضاست. برای این منظور می

در پژوهش معتقد بودند که دریافت اطالعات مربوط به  کنندگان شرکتبهره برد. از سوی دیگر، بیشتر 

برای دنبال  ها آنی ها زهیانگ نیمهمتری کتابخانه، اطالع از اخبار کتابخانه و آشنایی با منابع کتابخانه دادهایرو

 کیو ب یجو، چوهای  های حاصل از پژوهش ی عمومی ایران است. یافتهها کتابخانهاگرام کردن صفحات اینست

دهنده استفاده از این نوع محتواها  نیز نشان (8142( و پنافلور )8142) یو پوتر یارانیراچمن، موت، (8142)

های  ل از ظرفیتتواند بیانگر استفاده نکردن کام های اجتماعی کتابخانه است. این نکته هم می در شبکه

 های عمومی باشد.  اینستاگرام برای ارائه سایر خدمات اطالعاتی در کتابخانه

در پژوهش در رابطه با چگونگی مشارکت خود در صفحات اینستاگرام  کنندگان شرکتدیدگاه 

د را در نحوه مشارکت خو کنندهی متوسط بوده است. کاربران دنبالکل طور  بهی عمومی ایران نیز ها کتابخانه

؛ این در حالی اند کتابخانه نسبتاً کم دانسته نستاگرامیمنتشرشده در صفحه ا یها به اشتراک گذاشتن پست

ی بازاریابی در عصر حاضر، بازاریابی ویروسی است. در این روش، افراد خود ها روش نیمهمتراست که یکی از 

که  کنند یمابی را برای دوستان خود ارسال ی بازاریها امیپو  کنند یمعمل  وکارها کسبمبلغ  عنوان  به

و  مؤثری محتواهاباید از  ها کتابخانهدر افزایش مشتریان نقش مهمی داشته باشد. به همین دلیل  تواند یم

و برخالف  وجود  نیا بای آن با دوستان خود کند استفاده کنند. گذار اشتراک بهمناسب که کاربران را 

 نستاگرامیصفحات ا یهایکنندگان به مشاهده استورنشان از عالقه دنبال 1/9میانگین  ،یگذار اشتراک

مشاهدات پژوهشگر نیز در اداره صفحه اینستاگرام کتابخانه عمومی مرکزی قم نشان . دهند یها م کتابخانه

ار ی استوری بسیمحتواهانسبت به  ها آنهای کتابخانه و واکنش که میزان بازدید کاربران از استوری دهد یم

بوده است. این در حالی است که مشاهدات پژوهشگران در طول پژوهش نشان داد که بسیاری از  توجه  قابل

 .دهند ینمی انجام مؤثراز قابلیت استوری اینستاگرام استفاده  ها کتابخانه

شناختی مشخص کرد که هر چه انگیزه  تمعیهمچنین تعیین رابطه بین مشارکت کاربران و اطالعات ج 

بخشی به کاربران  . این یافته ضرورت انگیزهابدی یمنیز افزایش  ها آنبران بیشتر باشد، مشارکت کار

ها را یادآور  های اینستاگرام این کتابخانه های عمومی از طریق گذاشتن محتواهای انگیزشی در صفحه کتابخانه

شتری در صفحات اینستاگرام ند، مشارکت بینبودی عمومی ها کتابخانهشود. همچنین کاربرانی که عضو  می

کنندگان غیرعضو به خدمات حضوری کتابخانه و  . این یافته ضرورت جذب دنبالاند داشتهی عمومی ها کتابخانه

عضویت  زمان  مدتها همچنین نشان داد که هرچه  دهد. یافته ها را نشان می ارائه تسهیالت برای عضویت آن

نیز بیشتر  ها آنی عمومی بیشتر باشد، مشارکت ها کتابخانهم کننده در صفحات اینستاگراکاربران دنبال

نسبت به  گذرد یم ها آنبیشتری از عضویت  زمان مدتدریافت که کاربرانی که  توان یماز این یافته  شود. می
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 شده  انجامی ها یبررس، تینها در .کنند یمبوده و مطالب آن را پیگیری بیشتری  وفادارتری عمومی ها کتابخانه

که با افزایش میزان سن و تحصیالت، مشارکت کاربران  دهد یمی سن و تحصیالت نیز نشان رهایمتغرباره د

 یابد.  نیز افزایش می

 نسبتاً ی عمومی ایرانها کتابخانهدر صفحات اینستاگرام  شده ارائهی محتواهااز دیدگاه کاربران، ویژگی 

یی با محتوای ها پستین باور هستند که استفاده از در پژوهش همچنین بر ا کنندگان شرکتخوب بوده است. 

 روز بهی آموزشی و ها پستی کتابخانه، معرفی خدمات کتابخانه، دادهایروی رسان اطالعمعرفی منابع کتابخانه، 

توان چنین دریافت که تمرکز و  ی سودمند باشد. در مجموع میمحتواهای ها یژگیو جمله از تواند یمو مختصر 

های  بخش، جذاب و پویا برای کتابخانه برای ایجاد و مدیریت صفحات اینستاگرامی آگاهی گذاری سرمایه

ها کمک کند و احتمال  تواند به افزایش مخاطبان وفادار و جلب توجه و مشارکت بیشتر آن عمومی می

 دهد. های عمومی را افزایش  های کتابخانه تأثیرگذاری خدمات و پیام

 شود:  های این پژوهش، پیشنهادهایی ارائه می در پایان و بر اساس یافته

ی دادهایروی رسان اطالعی معرفی منابع کتابخانه، محتواهاکتابداران در صفحات اینستاگرام کتابخانه از  -

 استفاده کنند. روز بهو مختصر و مفید و  کتابخانه، معرفی منابع کتابخانه

یی مانند عکس ها قالبهای مناسب و از  از متن)کپشن(کتابداران در انتشار پست در صفحات اینستاگرام،  -

 و فیلم استفاده کنند.

در ساعات  تر قیدق طور  بهو  81-42در صفحات اینستاگرام در بازه زمانی ساعات  شده منتشری ها پست -

 منتشر شوند. 84-89

پخش زنده  صورت  بهران ی عمومی ایها کتابخانهی کتابخانه را در صفحات اینستاگرام دادهایروکتابداران  -

 منتشر کنند.

ی مناسب و محتواهای عمومی ایران از ها کتابخانههای صفحات اینستاگرام کتابداران در استوری -

 کاربران استفاده کنند. اینستاگرام برای افزایش مشارکت ریپذ واکنشی ها تیقابلهمچنین 

ینستاگرامی، کاربران را نسبت به تگ کردن ی اها مسابقهتا کتابداران با برگزاری  شود یمپیشنهاد  -

 کنند. بیترغی شخصی خود ها پستکتابخانه در 

ی از شبکه اجتماعی ریگ بهرهیی را جهت آموزش ها کارگاهو  ها دورهی عمومی ایران، ها کتابخانهمدیران  -

 رگزار کنند.اینستاگرام در راستای جذب کاربران و بازاریابی کتابخانه برای کتابداران و کاربران ب

ی اجتماعی مانند اینستاگرام دهند و امکانات و ها شبکهمدیران کتابخانه اهمیت بیشتری به استفاده از  -

 ی عمومی مهیا سازند.ها کتابخانهشرایط الزم را در این راستا برای مدیران صفحات اینستاگرام 
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 منابع
تعامل انسان و  لیاز تحل گیری بهرهبا  نستاگرامیاطالعات در ا یریپذ تیرؤ تیعوامل موفق یواکاو(. 9317) فاطمه ،یپناه یتق

 .یگروه علم اطالعات و دانش شناس ی،و روانشناس یتیمشهد، دانشکده علوم ترب یدانشگاه فردوس ،یرساله دکتر ،اطالعات

در جذب مخاطب به  غاتینقش تبل یابیارز (.9317) محسن ،ینیالعابد نیز یحاج ؛ررضایام ،یاصناف ؛یمجتب ،نیماژ یرستم

رسانی و  تحقیقات اطالعدر شهر تهران.  دایکشور بر اساس مدل آ یعموم یها وابسته به نهاد کتابخانه یها کتابخانه

 .281-221، (4)64 ،های عمومی کتابخانه

  اه گ ش دان  یز رک م  ه ان خ اب ت ک  ات دم از خ  اده ف ت اس  زان ی ر م ب  امر گ ل ت  ی اع م ت اج  ه ک ب ر ش ب  ی ن ت ب م  ی اب یازار تأثیر ب  ی ررس ب(. 9312) را زه ، ی م ی ل س

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه علم اطالعات و  پایان ، ی وارزم خ

 شناسی. دانش

: یمطالعه مورد یعموم یها توسط کاربران کتابخانه یاجتماع یاه از شبکه یریگ . بهره(9317) خایزل ی،جهانشاه ؛دیحم ،زاده یقاض

 .927-941 ،(9)64 ،های عمومی رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع، شهرستان تنکابن یعموم یها کتابخانه

: یماعاجت یها شبکهشهر کرمانشاه در یعموم یها کتابخانه یاعضا یزن . شناخت رفتار برچسب(9318) میناخدا، مر وا؛یش ،یاری

 .688 – 626 ،(9)1 ،یرسان واطالع یپژوهشنامه کتابدار. یفیک یمحتوا لیتحل
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