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Abstract 

Introduction: This study aims to investigate the relationship between the content provided 

on the Instagram pages of Iran’s public libraries and their users' engagement . 

Methodology: The present research is of applied type and has been done by content analysis 

method. The present research population included 10,132 posts from 110 Instagram 

pages of the public libraries of Iran. Also, in order to analyze the content of the 

research population, a checklist created by the researcher has been used and after 

categorizing their types of content, the level of participation of their users has been 

calculated with the formula of user participation rate of Instagram pages. 

Findings: The research findings showed that the posts published on Iran’s public libraries' 

Instagram pages could be categorized into ten groups: Announcement of Upcoming 

Events, Completed Events, General Announcements about the Library, Local and 

General News, Technology, Emotionally Inspiring Messages, Announcement of 

Library Resources, Celebrational Posts, Backstage and others. Most of the content in 

the posts on the public libraries’ Instagram pages belonged to the categories of the 

Completed Events, Announcement of Library Resources, and Announcement of 

Upcoming Events. In addition, the greatest amount of user engagement belonged to 

the categories of Completed Events, Announcement of Library Resources, and 

Announcement of Upcoming Events, respectively. In terms of user engagement, 

among the formats used, photo and text formats, photo and video and text formats 

respectively received the most engagement . 

Conclusion: Proper use of hashtags, engaging content formats such as photos and videos, and user-

friendly content such as events, informing upcoming events, introducing library resources, 

and emotional and inspiring messages will increase user engagement . 
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 و مشارکت کاربران آنها  رانی ا یعموم یهاکتابخانه نستاگرامی صفحات ا یمحتوا لیتحل
 3زادهصراف میمر  ،2ساز محمد زره  ،1ایمان نریمانی
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 چکیده
ارتباط   ی براهای عمومی نیز از آن  های پراستفاده و محبوب کاربران است که کتابخانه : شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از ابزار مقدمه 

هایی است ها و ارزیابی مشارکت کاربران، یکی از شاخص تحلیل محتوای پست   . کنند ی خدمات خود استفاده م  یبا کاربران و معرف 

پژوهش بر آن است تا ارتباط   ن ی ا توان از آن برای سنجش میزان محبوبیت محتوای ارائه شده در اینستاگرام استفاده کرد. بنابراین  که می 

 قرار دهد.   ی را مورد واکاو آنها و نحوه مشارکت کاربران    ران ی ا  ی عموم   ی ها کتابخانه   نستاگرام ی شده در صفحات ا ارائه   ی محتواها  ان ی م 

 10132  جامعه پژوهش حاضر شاملشده است.  انجام از نوع کاربردی بوده و با روش تحلیل محتوا  پژوهش حاضر  :  شناسی روش 

شده ساخته  ی وارس اهه ی ز س ا منظور تحلیل محتوای جامعه پژوهش بوده است. به  ران ی ا  ی کتابخانه عموم  نستاگرام ی صفحه ا   110پست از 

کاربر    کتبا فرمول نرخ مشار   آنهامشارکت کاربران    زان ی آن، م  یانواع محتواها   یبند و پس از دسته   استفاده شده توسط پژوهشگر  

 .محاسبه شده است  نستاگرام ی صفحات ا 

 یرسان به ده دسته اطالع   ران ی ا   یعموم   ی هاکتابخانه   نستاگرام ی منتشرشده در صفحات ا   یها پژوهش نشان داد که پست   ی هاافته : ی هایافته 

بخش الهام   یها ام ی پ   ،ی فناور  ،ی موم و ع   یدر مورد کتابخانه، اخبار محل   یعموم   یها ه یشده، اطالع انجام   یدادها یرو   نده،ی آ   یدادها ی رو 

احساس  پست   ی معرف   ،ی و  کتابخانه،  سا پشت   ، ی مناسبت  ی هامنابع  و  تقس   ری صحنه  ب   شده م یموارد  در   ی محتوا  ن ی شتر ی است.  شده  ارائه 

 ی رسان الع منابع کتابخانه و اط  یشده، معرف انجام   یدادها ی رو   هایدسته   به متعلق    ،ی های عموم کتابخانه   نستاگرامی صفحات ا   یها پست 

منابع کتابخانه   یشده، معرف انجام   ی دادها یهای رو متعلق به دسته   ب یمشارکت کاربران به ترت   زان ی م   ن ی شتر ی بوده است. ب   نده ی آ   یها داد ی رو 

 کس عکس و متن، ع  یها قالب  ز،ی شده ناستفاده  یها قالب  نیمشارکت کاربران در ب  نه ی زم   است. در نده ی آ  یدادها یرو  یرسان و اطالع 

 کردند.  افتی مشارکت را در   ن ی شتر ی ب  ب ی و متن به ترت  لم ی و ف 

اب همچون عکس و فیلم و محتوای کاربرپسند همچون رویدادهای انجام های محتوایی جذ ها، قالب استفاده مناسب از هشتگ  : نتیجه 

 مشارکت کاربران را افزایش خواهد داد. بخش  و الهام  ی احساس  ی ها ام ی منابع کتابخانه و پ   ی معرف   نده،ی آ   یدادها ی رو   ی رساناطالع شده،  

 . یمشارکت کاربران، کتابخانه عموم نستاگرام،یا ،یاجتماع  یهاشبکه یابی: بازارهادواژه یکل
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 مقدمه  

 نی . هم د کنن ی م  ی سپر  ی اجتماع   ی ها از وقت خود را در شبکه   ی اد ی از کاربران، بخش ز   ی ار ی امروزه بس 

،  رو از این خود بهره ببرند.    ی اب ی و بازار   ج ی در جهت ترو   ی اجتماع   ی ها از شبکه   ز ی ها ن امر سبب شده است تا سازمان 

کاربران از خدماتشان    شتر ی استفاده هر چه ب   گرو در    اتشان ی که ح   محور خدمت   یی هاسازمان   عنوان به   ز ی ها ن کتابخانه 

  توان ی م   ، دیگر عبارت به .  کنند ی کاربران خود استفاده م  ت ی ها در جهت جذب و جلب رضا ابزار   ن ی است، از ا 

ها  کتابخانه   ی ها ت ی استقبال کم کاربران نسبت به کتابخانه را عدم اطالع آنها از خدمات و فعال   ی ها از علت   ی ک ی 

تا با   سازد ی را قادر م  آنها  ی اجتماع  ی ها شبکه که ( 1394 ، ی نی العابد ن ی زی و حاج  ی اصناف  ن، ی ماژ ی )رستم  دانست 

 (. Joo, Choi, & Baek, 2018)   برقرار کنند   وسته ی کاربران ارتباطات پ 

اجتماعشب قادر    یک یالکترون  ییفضا  ی،که  را  کاربران  که  پروفا  نامثبت تا    سازدمیاست   لیکنند، 

ارتباط برقرار کنند و    ن یکنند، دوستانشان در جامعه را انتخاب کنند و با دوستان آنال  جادیخود را ا  یشخص

به اشتراک بگذارند   ییمحتواها استقبال عمومکتابخانه (.  Agosto,& Abbas, 2011)  را  به  با توجه  از    یها 

در بستر   ت یکه کاربران حضور دارند« درصدد فعال  ییجا  از شعار »حضور در  یرو یبا پ  ،یاجتماع  یهاشبکه 

ا  یاجتماع  یهاشبکه  به انه   نه یزم  نی برآمده و در  اند، بلکه  صفحات مخصوص به خود زده   جادیتنها دست 

،  Topper, 2007)  اندکرده   نیگام تدوبه و برنامه گام   کرده مطالعات متعدد    نهیزم  نیدر ا  نهیعملکرد به  یبرا

عالوه   تواند یم  یشبکه اجتماع  قیها از طرخدمات کتابخانه   ی ابی. بازار(68  ص ،  1396  ،یمیسلشده در:  نقل

و    وسته یصورت پ را به   دادهایها و روها را قادر سازد تا خدمات، برنامه و زمان، کتابخانه  نهیبر کاهش در هز

آنان    شتریکاربران و استفاده ب  تیرضا  شی کنند و در نهایت  موجب افزا  جیجوامع خود ترو  یبرا  رمؤث  طوربه 

 از کتابخانه خواهد شد. 

ا   ر ی اخ   ی ها در سال  شبکه   ز ی ن   ران یدر  از  بازار   ج ی ترو   ی برا   ی ماعاجت   ی ها استفاده    ی ها کتابخانه   ی اب ی و 

  نستاگرام ی ا   یدر شبکه اجتماع   ی عموم  های کتابخانه   نستاگرام ی تعداد صفحات ا   ی رواج داشته است. بررس  ی عموم

کاربران،    ان ی در م   ت ی محبوب   ل ی دل به   نستاگرام ی ا  ی مختلف موجود، شبکه اجتماع   ی ابزارها   ان ی که در م   دهد ی نشان م 

قرار    ی عموم   های کتابخانه فراوان، موردتوجه کتابداران    ی ها ت ی قابل   ن ی استفاده از آن و همچن   قانونی  منع عدم  

رسانه  است. مشارکت در  گرفته    ی اجتماع   ی ها شبکه اثربخشی  عنوان شاخص  به   ی اجتماع  ی هاداشته  نظر  در 

کتابخانه(  مثل  )   دهندگان محتوا ارائه   انداز چشم و    ان ربر کا  دگاه ی از د   د ی را با   ی اثربخش  ی اب ی ارزرو،  از این .  شود ی م 

  ی محتوا   ان ی است که رابطه م   ن ی پژوهش ا   ی مسئله اصل (.  Shafawi, & Hassan, 2018) قرار داد    ی مورد بررس

 با نحوه مشارکت کاربران چگونه است؟   ران یا   ی عموم   ی ها کتابخانه   نستاگرام ی شده در صفحات ا ارائه 
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 پیشینه پژوهش 

 یبررس  ی منتشرشده برا  های پژوهشامر    ن یهستند و ا  فزونیروز در حال  روزبه   یهای اجتماعشبکه 

جنبه   آنهاتأثیر   زندگدر  مختلف  داده   روزمره   یهای  افزایش   ,Vassilakaki, & Garoufallou)  است  را 

و    ها سازمان،  هاشبکه ی اجتماعی و استقبال مناسب کاربران برای استفاده از این  هاشبکه با گسترش    (.2014

برای بهبود ارتباط خود با مشتریان و همچنین بازاریابی خدمات خود از  هاکتابخانه  از جملهی مختلف نهادها

ی  هاشبکه وضوع  ی اخیر به مهاسال. این امر سبب شده است تا پژوهشگران در  کنندیماستفاده    هاشبکه این  

جو، چوی و    ی بسیاری مثلها پژوهش اگرچه،  ی داشته باشند.  ا ژه ی و توجه    ها کتابخانه اجتماعی برای بازاریابی  

اند  پرداخته   ی اجتماع   ی ها رسانه   ی محتوا   ل ی وتحل ه ی به تجز (  2018)   2( و راچمن، موتیارانی و پوتری 2018)   1بیک 

بازار   ت ی ر ی دم   ی برا   ی عموم  ی ها که به کتابداران کتابخانه    ؛ کنند ی کمک م   ی اجتماع  ی ها رسانه   یاب یاثربخش 

  ی هاط ی کاربران در مح   کت و مشار  ی اجتماع   ی ها رسانه   ی محتوا   ن ی ها به رابطه ب پژوهش   این   از   تعداد اندکی   ، ولی 

عموم آن جمله،  اند.  پرداخته   ی کتابخانه  ملثوساز  و  را  که  (  2008)   3کلدر  کاربر  تجارب    حاصل مشارکت 

که  (  2010و همکاران )   4، لمون، میتال، ناس، پیک، پرینرون دورن   اند و یا برشمرده ها  کاربران با رسانه   ی زش ی انگ 

را   کاربر  رفتار   ک یمشارکت  که دانسته   ی تظاهر  ا   اند  به  تجار   وستن ی پ   ی برا   زه ی انگ   جادی منجر  نام    ی به 

گر شود ی م   دهنده خدمات  از  .  دیگر  این  ها پژوهش وهی  لی ی  و  لو  جو،  مانند  آهارونی 2020)   5حوزه  و   )6  

.  اند پرداخته   آنها ی برای  بند دسته و ارائه    ها کتابخانه ی اجتماعی  ها شبکه در    شده ارائه (، به شناخت محتوای  2010) 

  ی بند را طبقه   آنها و    پرداخته   ی اجتماع  ی ها رسانه   ی ها ام ی پ   ی محتوا   وتحلیل ها به تجزیه ۀ دیگری از پژوهش دست 

ها  از جمله این پژوهش   .را مشخص کنند   ها در کتابخانه   یاجتماع   ی ها رسانه   گی استفاده از چگون   تا   اند کرده 

و  و الکیندی    ( 2015)   7الدیحانی و أالوذی (،  2012(، آهارونی ) 2012های چن، چو و ژو ) توان به پژوهش می 

شناخت چگونگی ایجاد اثر متقابل    ( 2012)   9، چو و ژوچنهدف از پژوهش  اشاره کرد.    ( 2013)   8الصقری 

  ی اند محتوا کرده   ی محققان سعنتیجه آنکه، اگرچه بسیاری از موارد    با کاربرانشان بوده است.   ها کتابخانه توسط  

استفاده    ی برا   یی و راهکارها نموده    ی بررس تحلیل و  را    ی عموم   ی ها توسط کتابخانه   جادشده ی ا   ی اجتماع  ی ها رسانه 
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کاربران در    مشارکت در مورد  به بحث    ها پژوهش تعداد کمی از    ، ، اما مؤثر ارائه دهند   ی اجتماع   ی ها از رسانه 

 نماید.و لزوم پرداختن به این موضوع را ضروری می   اند پرداخته   ها کتابخانه اجتماعی اینستاگرام    شبکه 

 های پژوهش پرسش

 ؟ شودی میی ارائه محتواهای ایران چه نوع ی عمومها کتابخانه در صفحات اینستاگرام  .1

 ی عمومی ایران چگونه است؟ هاکتابخانه نحوه مشارکت کاربران در صفحات اینستاگرام  .2

ی عمومی  هاکتابخانه ی مختلف برای ارائه اطالعات در صفحات اینستاگرام  هاقالب نحوه استفاده از   .3

 ایران چگونه است؟ 

 

 روش پژوهش 

ی محتوایی  بنددسته رای پاسخ به پرسش اول و  ب  روش تحلیل محتوا بوده است.انجام پژوهش حاضر با  

 بر اساس ی عمومی ایران با استفاده از روش مرور متون و تحلیل محتوا، ابتدا  هاکتابخانه ی اینستاگرام  هاپست 

یل محتوای  تحل   بر اساستهیه شد و سپس    هاکتابخانه توسط    شده ارائه ی  محتوای از  ااهه یسی پیشین  هاپژوهش 

 ی موضوعی صورت گرفت.بنددسته مطالب، 

حاضر   پژوهش  مجموعه  جامعه  اینستاگرام    در  منتشرشده ی  هاپست شامل  ی  هاکتابخانه صفحات 

 بر اساسعمومی ایران است. به این ترتیب، پژوهشگر با استفاده از جستجو در اینستاگرام و همچنین جستجو 

از طریق    های عمومی ایران یافت. همچنین صفحات دیگر صفحه کتابخانه   159ها )فارسی و انگلیسی(،  هشتگ 

ی عمومی هاکتابخانه نستاگرام  کنندگان صفحات ایی پژوهشگر در طول انجام پژوهش در بین دنبال جستجوها

ی هدفمند  ریگنمونه   منظوربه و    منتشرشده ی  هاپست با توجه به حجم زیاد  دست آمد.  و دنبال کردن پیوندها به 

 1396ی خرداد  زمانمدتمطالب در    .1از جامعه پژوهش، مطالبی که چهار شرط ذیل را داشتند انتخاب شدند.  

ماه   6  . کاربری در3باشد؛    منتشرشده پست    6. کاربری دارای حداقل  2باشند؛  منتشر شده    11398تا خرداد  

کاربری با    110بر این اساس،    ، عمومی باشد.موردنظر. صفحه اینستاگرام  4گذشته فعال )زنده( بوده باشد و  

 جامعه پژوهش انتخاب شدند.  عنوانبه پست  10132مجموع 

نفر از متخصصان رشته علم اطالعات    5که توسط    2بود   ساختهمحقق    ، سیاهه وارسیاستفاده   موردابزار  

 

 است.  2019الی ژوئن  2017 به ثبت میالدی تاریخ در اینستاگرام، بازه زمانی مذکور، ژوئنبا توجه . 1

جو، چوی و  (؛  2018راچمن، موتیارانی و پوتری )  شد. از جمله:ها الهام گرفته  طراحی سیاهه وارسی از برخی پژوهش. برای  2

 .(2015) وذی(؛ الدیحانی و أال2013(؛ الکیندی و الصقری )2013شیری و راثی ) (؛2018بیک )
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همچنین   گرفت.  قرار  روایی  تأیید  به   هاداده مورد  مشاهده  روش  از  استفاده  است.  با  آماده    منظوربه دست 

کاربران،   مشارکت  نرخ  مختلفی  هافرمولمحاسبه  از   شده ارائه ی  هاشاخصاست.    شده ارائه ی  بسیاری  در 

و  ریگاندازه رای  ب  هاپژوهش  کامنت  الیک،  تعداد  کاربران،  مشارکت  نرخ  است  گذاراشتراک ی  بوده  ی 

(Jaakonmäki, Müller & Vom Brocke, 2017; Bakhsi, Shamma & Gibert, 2014 .) 

ی و میزان دسترسی به اطالعاِت  بررس   مورد اگرچه، چگونگی محاسبه مشارکت کاربران، به شبکه اجتماعِی  

  ها پست ی گذار اشتراک نبودن میزان  مشاهده قابل در پژوهش حاضر با توجه به   . 1ن نیز بستگی دارد مشارکِت کاربرا 

است. برای دستیابی به فرمولی برای محاسبه مشارکت    شده استفاده در اینستاگرام، از دو شاخص کامنت و الیک  

 ( با فرمول زیر انتخاب شد. 2018)   2ی پیشین بررسی و الگوی پنافلور ها پژوهش   کاربران در اینستاگرام، 

نرخ مشارکت کاربر  در اینستاگرام  =
متوسط  تعداد کاربران  کامنتگذار + متوسط  تعداد الیک ها

تعداد دنبال کنندگان
× 100 

 

 ها افتهی وتحلیل تجزیه
 تحلیل تصویر پروفایل و بیو 

( آمده است.  2( و )1ی )هاجدول برای شناخت وضعیت صفحات کاربری پژوهش، اطالعات توصیفی در  

 انجام شده است.( 2018) شود، تحلیل تصاویر کاربری با الگوی راچمن، موتیارانی و پوترییادآور می

 ی عمومی ایران هاکتابخانه . وضعیت انواع تصاویر کاربری صفحات اینستاگرام 1جدول 
 درصد فراوانی  فراوانی  انواع تصاویر کاربری 

 81/31 35 تصویر ساختمان کتابخانه

 09/9 10 تصویر در مورد کتاب 

 18/18 20 ( هاقفسهنمای داخل کتابخانه )

 9/30 34 کتابخانه  3آرم 

 10 11 موارد سایر 

در صفحات اینستاگرام    شده استفاده که بیشترین تصویر کاربری    دهندیم( نشان  1ی جدول )هاداده 

 

عنوان شاخص محاسبه مشارکت گذاری نیز بهکبوک، اشترا شده در شبکه اجتماعی فیسهای انجامطور معمول در پژوهش. به1

ها برای سایر افراد، تنها  گذاری پستمشاهده نبودن میزان اشتراککه در اینستاگرام با توجه به قابلشود، در حالیاستفاده می  کاربر

 (. Joo, Choi, & Baek, 2018; Peñaflor, 2018) شده استهای الیک و کامنت استفاده از شاخص
2. Peñaflor 

3. logo 
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درصد بوده است. همچنین آرم کتابخانه و تصویر   81/31ی عمومی تصویر ساختمان کتابخانه با  هاکتابخانه 

با   نیز  کتابخانه  بعدی قهارتبه درصد در    18/18و    9/30نمای داخل  دارای  ی  نیز  کتابخانه  یازده  دارند.  رار 

تصاویر کاربری متفرقه مانند تصویر نمایشگاه کتاب، تصویر اعضای کودک کتابخانه، تصویر یک کودک  

است. همچنین جدول    قرارگرفتهی از این دست بودند که در دسته سایر موارد  و موارددر حال کتاب خواندن  

 ی عمومی ایران پرداخته است.هاکتابخانه صفحات اینستاگرام  1الحشرحدر بخش   شده استفاده ( به موارد 2)

 
 ی عمومی ایران هاکتابخانه صفحات اینستاگرام  حالشرحدر بخش  شده استفاده . موارد 2جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی  حال موارد بخش شرح

 51/20 48 تلفن کتابخانه 

 34/21 50 نشانی کتابخانه 

 83/6 16 ساعت کاری

 55/5 13 نشانی سایر شبکه اجتماعی 

 23/19 45 2برگزیده یهاداستان

 06/26 61 نام کتابخانه 

اساس )  شده ارائه ی  هاداده   بر  جدول  اینستاگرام    06/26(،  2در  صفحات  از  ی  ها کتابخانه درصد 

. این امر، به بازیابی بهتر در جستجوی  اندنوشته کاربری    حالشرحعمومی ایران، نام کتابخانه را در قسمت  

درصد در قسمت    51/20و    34/21. همچنین نشانی و تلفن کتابخانه نیز با  کندیماینستاگرام کمک زیادی  

با کتابخانه کمک کند. همچنین    تواندیمکه    اندشده   استفاده کاربری    حالشرح ارتباط کاربران   هاداده به 

ی برگزیده خود را در هاداستان ی ایران  هاکتابخانه درصد از صفحات اینستاگرام    23/19که    دهندیمنشان  

ی اجتماعی کتابخانه و اقدام  هاشبکه از ساعت کاری، آدرس سایر    در نهایت  .  اندکرده صفحه کاربری ذخیره  

 است.  ده شانجام ی عمومی ایران هاکتابخانه عمل کمترین استفاده را در صفحات اینستاگرام به 

 استفاده از هشتگ 

یی هستند که به صفحات اینستاگرام برای بیشتر و بهتر دیده شدن و دنبال  ابزارهاها یکی از  هشتگ 

کمک   کاربران  توسط  )کنندیمشدن  هشتگ 3. جدول  از  استفاده  میزان  در  (،  را   منتشرشده ی  هاپست ها 

 . ددهیمی عمومی ایران را نشان هاکتابخانه صفحات اینستاگرام 

 

1.Bio  شود. در صفحات اینستاگرام بخشی است که در آن به توضیحات مختصری پیرامون صفحه ارائه می  
2. Highlighted stories 
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 ی عمومی ایرانهاکتابخانه در صفحات اینستاگرام  منتشرشده ی  هاپست . میزان استفاده از هشتگ در  3جدول  

 درصد فراوانی  فراوانی  هاوضعیت هشتگ

 95/56 5.771 ی دارای هشتگ هاپست

 02/43 4.361 ی بدون هشتگ هاپست
 

اساس )هاداده   بر  جدول  هشتگ  هاپست (،  3ی  دارای  اینستاگرام    منتشرشده ی  صفحات  در 

عمومی  هاکتابخانه  و    95/56ی  است  بوده  از    02/43درصد  هشتگ   هاپست درصد  از  استفاده  بدون 

 . اندمنتشرشده 
 

 منتشرشده   یهاپست  ی و فراوانیبنددسته 

(؛ جو، چوی و  2015)  وذیأال  و  الدیحانیی مرتبط  هانه ی شیپاول پژوهش، ابتدا    سؤالبرای پاسخ به  

بر ( بررسی شد و ساختاری  2013)  الصقری(؛ الکیندی و  2018(؛ راچمن، موتیارانی و پوتری )2018بیک )

 منتشرشده ی  هاپست بود ترسیم شد. سپس پژوهشگر با بررسی    شده ارائهی پیشین  هاپژوهش در    آنچه   اساس

اینستاگرام   صفحات  به  هاکتابخانه در  ایران،  عمومی  بافت  دبنه دستی  به  توجه  با  جدیدی   موردنظری 

ی  هاکتابخانه در صفحات اینستاگرام    منتشرشده ی  هاپست ی  طورکلبه دهد که  ( نشان می4. جدول )افتیدست

 یی برای هر دسته ارائه شده است.  هامثال. همچنین تعاریف عملیاتی و اندشده م یتقسعمومی ایران به ده دسته  

 
 ی عمومی ایران هاکتابخانه در صفحات اینستاگرام   منتشرشده ی هاپستی بند دسته  .4 جدول

 مثال  تعریف عملیاتی دسته کد

C1 
ی  رساناطالع

 ی آیندهدادهایرو

رو اعالم  درباره   یدادهای رو  ای  داد یپست 

 ندهیآ

پیش  هاکتابخانهی  هابرنامه» هفته  در  ی 

 رو...«

C2 شدهانجام دادیرو 

 شده گذشته انجام دادیپست درباره رو

رویداد   یک  از  گزارشی  در   برگزارشده یا 

 کتابخانه 

نشست   ی  امدرسه  خوانکتاب»برگزاری 

به   جایزه  اهدای  و  حجاب  موضوع  با 

 اعضای فعال از طرف کتابداران کتابخانه« 

C3 
  ی استثنابه)  هی اطالع

 (دادیرو اعالن

آموزش،    هی اطالع خدمات،  مورد  ساعت در 

 رایگان و ... کاری، عضویت 

انجام    جرائم»بخشودگی   کتاب  هفته  در 

 ...«شودیم

C4 ی/ عموم  ی اخبار محل 
پیرامون منطقه، شهر، استان و یا کشور،  اخبار  

 ی محلی و غیره. دادهایرو

نمایشگاه  هابرنامه» هفدهمین  فرهنگی  ی 

 ی کتاب تبریز...« المللنیب

C5  فناوری 
مورد هاپست  در  با    یی  کار  آموزش  معرفی، 

 ها یا اپلیکیشن افزارها نرم

تصویری   نام  سازفعال »راهنمای  ی 

 کاربری برای ورود به سایت ...« 

C6 شیرین    بخشالهامیی با محتوای طنز، جالب،  هاپست بخش  الهام  امیپ دعوای  کتاب!  سر  »دعوا 
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ی از سروکله زدن  اهی ثانی! جند  اکتابخانه و احساسی ی احساس

 و فعال کتابخانه...«  خوانکتاببا پسرای 

C7 

مورد   در  اطالعات 

نو کتاب   سندگان یها، 

ی چاپی  هامجموعه  ای

 و الکترونیکی 

کتابها تازه  و   ها کتاب  یمعرف   ،ی 

، معرفی منابع دیداری و شنیداری، سندگانینو 

و  هامجموعه  ای  مجالت نویسندگان  معرفی  ؛ 

 یی از کتاب هابخش

»کتاب ریگ روان را استیو تولتز نگاشته  

رمان  هاتیشخصاست.   این  اصلی  ی 

 « ...ی هانامفلسفی دو دوست به 

C8  ی مناسبتی هاپست 
به  هاپست  تبریک  و  تسلیت  ی هامناسبتی 

 ملی و جهانی و... 

استقالل   نشانه  به  پرچمی  سفید:  »عصای 

! روز جهانی عصای دالنروشندر دست  

 زمینم گرامی باد« سپید بر روشندالن سر

C9  صحنه پشت 
پیرامون  هاپست  ی هابخشدر    آنچهیی 

 . افتدیممختلف کتابخانه اتفاق 

»وقتی همه کمک میکنن تا کتابخونمون  

 بشه...«  زتریتم زیباتر و 

C10  سایر 

پست باال    یهادسته  درکه    گرید  یهاهمه 

)بهنشده   ی بندطبقه پعنواناند   یهاامیمثال 

و    ی آورمتشکرم، کمک خواستن، جمع پول 

 (ره یغ

هم   مکمل  آرامش  و  سکوت  و  »شب 

گوش دل    توانیمهستند اما در سکوت  

 شبتون بخیر!«  ...داشت 

ی عمومی ایران به ده  هاکتابخانه در صفحات اینستاگرام    منتشرشده ی  هاپست (  4جدول )  بر اساس

» اندشده   میتقس دسته   اول  دسته  به  دادهایروی  رساناطالع .  آینده«  به  هاپست ی  مربوط  ی یک رساناطالع ی 

از   دسته  دومین  همچنین  است.  همایش  و  نشست  کارگاه،  شامل  از هاپست رویداد،  گزارشی  به  مربوط   ،

  دادها یروی  هاه ی اطالعی  استثنابه ی کتابخانه هاه یاطالعدر کتابخانه است. دسته سوم به    شده انجام ی  دادهایرو

دسته شامل   این  کتابخانه،  هاه ی اطالعاست.  به خدمات  مربوط  کتابخانه، ساعت    هادستورالعملی  قوانین  و 

ا محتوای خبری  یی بهاپست با عنوان »اخبار عمومی/محلی« به   هاپست کاری و تعطیالت است. دسته چهارم  

ی، با محتوای معرفی فنّاوری مرتبط با  هاپست ی شهر، استان و یا کشور اشاره دارد.  دادهایروپیرامون اخبار و  

. دسته ششم دهندی مرا تشکیل    هاپست ی مرتبط با کتابخانه، دسته پنجم  هاتیساوب و آموزش اپلیکیشن یا  

و احساسی   بخشالهام ی طنز، جالب و  محتواهابا    هاست پاحساسی هستند. این    بخشالهام ی  هاام یپ،  هاپست 

ی دیداری  هالوح ،  هاکتابی دسته هفتم نیز به اطالعات در مورد منابع کتابخانه، شامل معرفی  هاپست هستند.  

یی از یک هابخش . دسته هفتم همچنین شامل  اندپرداخته ، مجالت و سایر منابع کتابخانه  هامجموعه شنیداری،  

ی  ها پست تی است. این دسته نیز  مناسبی  هاپست . دسته هشتم نیز شامل  شودیمرفی نویسندگان نیز  کتاب یا مع

گرامیداشت   به  است.  ها مناسبت مربوط  جهانی  و  ملی  مذهبی،  مختلف  شامل هاپست ی  نیز  نهم  دسته  ی 

» هاپست  اتفاقات  صحنهپشت ی  شامل  نیز  دسته  این  است.  کتابخانه  است.    صحنهپشت «  جمله کتابخانه    از 
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  صحنه پشتی اتفاقات  طورکلبه ی کتاب، تولد کارکنان، جلسات کتابداران و  سینوفهرستبه بخش    توانیم

دول  . جاندنگرفته ی فوق جا  هادستهیی است که در  هاپستکتابخانه اشاره کرد. دسته آخر نیز شامل سایر  

 .دهدی می عمومی را نشان هاکتابخانه در صفحات اینستاگرام  منتشرشده ی هاپست ( فراوانی 5)

 
 ی عمومی ایران هاکتابخانه در صفحات اینستاگرام  منتشرشده ی هاپست. فراوانی و درصد فراوانی 5جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 های آماریشاخص

 755 246 536 2215 520 24 234 352 4257 993 فراوانی 

 45/7 42/2 29/5 86/21 13/5 23/0 3/2 47/3 02/42 8/9 درصد فراوانی 

 

در    منتشرشده ی  هاپست در بین    شده انجام ، دسته رویدادهای  دهدیم( نشان  5که جدول )  طورهمان

درصد دارای بیشترین درصد فراوانی بوده است.    02/42ی عمومی ایران با  هاکتابخانه صفحات اینستاگرام  

شامل    آن   از  پسهمچنین   هفتم،  دسته  مورد  هاپست نیز  در  اطالعات  پیرامون  و  هاکتابیی  نویسندگان   ،

با  هامجموعه الکترونیکی  و  چاپی  همچنین    قرارگرفته  درصد  86/21ی  ی رساناطالع ی  هاپست است. 

 است.  قرارگرفتهو معرفی منابع کتابخانه در جایگاه سوم  شده انجام ی دادهای روی آینده نیز پس از دادهایرو

 هامشارکت کاربران براساس محتوای پست 

ی عمومی ایران به ده دسته  هاکتابخانه در صفحات اینستاگرام    منتشرشده ی  هاپست در پرسش اول  

به   با توجه  نیز مشخص شد. حال  در   منتشرشده ی  هاپست ی  بندم یتقستقسیم شد و میزان فراوانی هر دسته 

به  هاکتابخانه اینستاگرام   پاسخ  در  ایران  )جدول    سؤال ی عمومی  کاربران  4اول  مشارکت  بر  (، چگونگی 

است.    قرارگرفتهی  بررس  ورداینستاگرام )ارائه شده در روش پژوهش( منرخ مشارکت کاربر در  فرمول    اساس

( اینستاگرام  6جدول  صفحات  کاربران  مشارکت  میزان  انواع  ها کتابخانه (  اساس  بر  را  ایران  عمومی  ی 

 .دهدی مدر این صفحات نشان  شده ارائه ی محتواها
 ها پستیران بر اساس محتوای ی عمومی اهاکتابخانه . مشارکت کاربران صفحات اینستاگرام 6جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 های آماریشاخص

 16/6 16/5 45/5 70/6 51/5 76/2 20/4 57/4 27/8 22/6 نمره

 4 7 6 2 5 10 9 8 1 3 رتبه 

به  ی عمومی ایران متعلق هاکتابخانه(، بیشترین میزان مشارکت کاربران صفحات 6جدول ) بر اساس

بوده است. همچنین دسته اطالعات پیرامون    27/8( با میزان مشارکت کاربر  c2)  شده انجام ی  دادهای رو  دسته

 22/6ی آینده نیز با  دادهایروی  رساناطالعاست. دسته    قرارگرفتهدر رتبه دوم    70/6( نیز با  c7منابع کتابخانه )

 در رتبه سوم بوده است. 
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 هاان براساس قالب پست مشارکت کاربر

ی مختلف عکس، متن، فیلم و ترکیبی از  هاقالب در صفحات اینستاگرام از    منتشرشده ی  هاپست در  

بنابراین    شده استفاده   آنها نگاهی    توانیماست.  اینستاگرام    منتشرشده ی  ها پست  ترق یدقبا  صفحات  در 

ی عمومی ایران را به شش دسته عکس، فیلم، عکس و متن، فیلم و متن، عکس و فیلم، و عکس هاکتابخانه 

متن   و  فیلم  )بندم یتقسو  جدول  کرد.  فراوانی  7ی  میزان  اینستاگرام    منتشرشده ی  هاپست (  صفحات  در 

 . دهدیمنشان  ی عمومی ایران را بر اساس قالب آنها هاکتابخانه 

 
 ی عمومی ایران بر اساس قالب هاکتابخانه در صفحات اینستاگرام   منتشرشده ی هاپست. فراوانی 7جدول 

 عکس و فیلم و متن  عکس و فیلم  فیلم  عکس فیلم و متن  عکس و متن  ی آماریهاشاخص

 106  1    59   708  635  8630 فراوانی 

 04/1 0/ 009 58/0 98/6 25/6 17/85 درصد فراوانی 
 

 

اساس )  بر  قالب  7جدول  میزان  بیشترین  اینستاگرام    شده استفاده (،  صفحات  در  کتابداران  توسط 

ی عکس  هاقالب ،  آن  از  پس.  شودیمدرصد    17/85ی عمومی ایران مربوط به قالب عکس و متن با  هاکتابخانه 

 درصد دارای بیشترین فراوانی هستند.  25/6و  98/6و فیلم و متن به ترتیب با 

اساس صفحات    منتشرشده ی  هاپستدر    شده استفاده ی  هاقالب برای    شده انجام ی  بندم یتقس  بر 

ی  هاقالب ی با  هاپست را نیز در    میزان مشارکت کاربران آنها   توان یمی عمومی ایران،  هاکتابخانه اینستاگرام  

ی عمومی هاکتابخانه ( چگونگی مشارکت کاربران را در صفحات اینستاگرام  8مختلف بررسی کرد. جدول )

 . دهدیمرا نشان  شده ارائه ی هاپست ایران بر اساس قالب 
 ها پستی عمومی ایران بر اساس قالب هاکتابخانه اینستاگرام . مشارکت کاربران در صفحات 8جدول 

 عکس و فیلم و متن  عکس و فیلم  فیلم  عکس فیلم و متن  عکس و متن  ی آماریهاشاخص

 99/2 12/2 75/2 71/3 25/4 18/5 نمره

 4 6 5 3 2 1 رتبه 

 

اینستاگرام   بر اساس قالب  هاکتابخانه میزان مشارکت کاربران صفحات  ایران  ی  هاپست ی عمومی 

دارای بیشترین میزان مشارکت    18/5که دسته عکس و متن با میانگین   دهدی منشان    ( 8در جدول )  شده ارائه

همچنین   است.  بوده  با  هادسته کاربران  عکس  و  متن،  و  فیلم  سوم  هارتبه در    71/3  و  25/4ی  و  دوم  ی 

 .اندقرارگرفته
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 نتیجه
تعداد کتابخانه  بر  اینستاگرام  خوشبختانه هر روز  اجتماعی محبوب  به شبکه  ایران که  های عمومی 

شود. اما الزم است این حضور با آگاهی و شناخت باشد تا بتواند نقش مؤثرتری در پیوندند افزوده می می

بان داشته باشد. در این پژوهش تالش شد تا صفحات اینستاگرام  ها و جلب مشارکت مخاطبازاریابی کتابخانه 

به کتابخانه  ایران  استفاده،  های عمومی  ابعاد شامل تصویر کاربری مورد  از همه    حالشرح صورت عمیق و 

های مورد  بندی موضوعات پست شده، میزان مشارکت کاربران و قالب کاربری، استفاده از هشتگ، دسته 

برداری مؤثرتر از این شبکه  استفاده، بررسی شده تا با کشف نقاط قوت و ضعف، کتابداران را برای بهره 

 اند. اجتماعی یاری دهد. نتایج حاصل، در ذیل خالصه شده 

اینستاگرام    شده استفاده   بیشترین تصویر کاربری ترتیب  هاکتابخانه در صفحات  به  ایران  ی عمومی 

نیست.   ایران  امر، خاص  این  ظاهراً  بود.  کتابخانه  آرم  و  کتابخانه  ساختمان  پژوهش    چنانچه تصویر  نتیجه 

( پوتری  و  موریتانی  می2018راچمن،  نشان  نیز  که  (  ساختمان هاکتابخانه دهد  تصاویر  از  موردبررسی  ی 

ی در صفحه اینستاگرام خود  خوانکتابخانه، نیمرخ ساختمان کتابخانه، آرم کتابخانه و تصاویر مرتبط با  کتاب

بهتر بنابراین ندارد،    یینمابزرگ   ت یقابل  نستاگرام یدر ا  لیپروفا  ریتصو  نکهیا  . نکته قابل ذکراندکرده استفاده  

شده، استفاده   لیپروفا  ریاز تصاو  یبرخ  است که   ی در حال  ن یواضح و شفاف باشد، ا  اریبس  این تصویر  است

 ن ساختما ریاستفاده از تصاو یجااز نظر نگارنده، بهتر است به  نینبودند. همچن صیتشخچندان واضح و قابل 

 .گرددآن، از آرم کتابخانه استفاده  یداخل طیمح ا یکتابخانه و 

درصد از    06/26ی عمومی ایران، تنها  هاکتابخانه کاربری صفحات اینستاگرام    حالشرحدر بخش  

. این  اندنوشته کاربری    حالشرحی عمومی ایران، نام کتابخانه را در قسمت  هاکتابخانه صفحات اینستاگرام  

در ی جستجو  جابه در حالی است که امروزه برخی از کاربران حتی برای یافتن یک کتابخانه در شهر خود  

اینستاگرام جستجو  هاشبکه ی جستجو، در  موتورها ؛ به همین دلیل استفاده از نام  کنندیم ی اجتماعی مانند 

در قسمت    هاکتابخانه به افزایش بازیابی این    تواند یمکاربری    حالشرحکامل در قسمت    صورتبه کتابخانه  

  راآنی  هات یفعالت، هویت صفحه و  جستجوی اینستاگرام کمک کند. استفاده از نام کتابخانه در این قسم 

مشخص   نیز کندیمنیز  کتابخانه  تلفن  و  آدرس  قسمت    51/20و    34/21  .  در  کاربری    حالشرح درصد 

ی از استفاده اکتابخانه به ارتباط کاربران با کتابخانه کمک کند. هدف نهایی هر    تواند ی مکه    اندشده استفاده 

اجتماعی، افزایش جذب مخاطب و حضور فیزیکی در کتابخانه است. ی  هاشبکه ی بازاریابی مانند  ابزارهااز  

و   کتابخانه  تلفن  شماره  و  آدرس  از  استفاده  قسمت  هاراه بنابراین  در  دیگر  ارتباطی  کاربری    حالشرحی 
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درصد از   23/19که    دهند یمنشان    هاداده به مخاطبان در ارتباط با کتابخانه کمک کند. همچنین    تواندیم

اینس  )استوریهاکتابخانه تاگرام  صفحات  داستان  ایران  ذخیره (های  کاربری  در صفحه  را  برگزیده خود  ی 

که در   دهدیممدیر اینستاگرام کتابخانه عمومی مرکزی قم نشان    عنوانبه ی پژوهشگر  هامشاهده .  اندکرده 

. بنابراین کتابداران  شوندی متوسط کاربران مشاهده    هاپست ها بیشتر از  شبکه اجتماعی اینستاگرام، استوری

ی برگزیده ذخیره هاداستانرا در قسمت    ی مناسب در این قسمت استفاده کرده و آنهامحتواهابهتر است تا از  

های عمومی ، تعداد کمی از کتابخانه در نهایتباشند.    ه مشاهدقابلی بعدی نیز برای کاربران  هازمان کنند تا در  

ی اجتماعی هاشبکه حال کاربری صفحه اینستاگرام خود از ساعت کاری، آدرس سایر  ایران در بخش شرح 

  حال شرح در بخش    شده داده ی بهتر است که کتابخانه از فضای اختصاص  طورکلبه اند.  کتابخانه استفاده کرده 

و   معرفی  جهت  کنند.  هاراه در  استفاده  آن  با  ارتباطی  نشان  حالن یباای  بخش  این  نتایج  که    دهدی م، 

 . اندنکرده کاربری استفاده  حالشرح ی بخش هات ی قابلی عمومی ایران از بسیاری از هاکتابخانه 

در  هشتگ  و  هاشبکه ها  اجتماعی  و    خصوصبه ی  مشارکت  افزایش  در  زیادی  کاربرد  اینستاگرام 

یا جستجو  جذب دنبال کننده   اینستاگرام یک هشتگ خاص را دنبال  افراد در  از  بسیاری  ؛  کنندیمدارند. 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام کمک   هاپست به بیشتر و بهتر دیده شدن    تواند یمبنابراین استفاده از هشتگ  

.  اندشده استفاده بدون استفاده از هشتگ    هاپست نشان داده است که کمتر از نیمی از    هایبررس  حالن یبااکند.  

 های مرتبط و مناسب استفاده شود.ها بهتر است از هشتگ همچنین در استفاده از هشتگ 

  منتشرشده ی  هاپست در بین    شده انجام ها نشان داد که دسته رویدادهای  بررسی توزیع موضوعی پست 

  پس درصد دارای بیشترین درصد فراوانی بود.    02/42ی عمومی ایران با  هاکتابخانه تاگرام  در صفحات اینس

مورد  هاپست   آن   از در  اطالعات  پیرامون  و  هاکتاب یی  نویسندگان  با  هامجموعه،  الکترونیکی  و  چاپی  ی 

ی  دادها یروز  ی آینده نیز پس ادادهایروی  رساناطالع ی  هاپست است.   قرارگرفتهدر رتبه دوم    درصد  86/21

 .قرار گرفتو معرفی منابع کتابخانه در جایگاه سوم  شده انجام 

های ایران در پژوهش حاضر با  ارائه شده از محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانه  بندیمقایسه دسته 

ه، ی مشاب هاپژوهش در  شده انجام ی های بند دسته که در بین  دهدیمدر این زمینه نشان  هاپژوهش نتایج دیگر 

چوی  هاپژوهش نتایج   ب  ی جو،  )2018)  کی و  پوتری  و  موتیارانی  راچمن،  و 2018(،   )  ( با    ( 2018پنافلور 

صحنه تاکنون در های مناسبتی و پشت پژوهش حاضر همخوانی بیشتری داشته است. همچنین دو دسته پست 

های  دسته در اینستاگرام کتابخانه های مرتبط با این دو  رسد پست ها استفاده نشده بود و به نظر می دیگر پژوهش 

 اند. عمومی ایران بیشتر استفاده شده 
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ها قرار گرفت.  های کتابخانه های کاربران معیار بررسی میزان مشارکت آنها با پستها و الیککامنت

بیشترین توجه را   با میزان مشارکت    به دستهبر این اساس، کاربران   27/8موضوعی رویدادهای انجام شده 

در صفحات اینستاگرام    منتشرشده ی ها پست بیشترین فراوانی را نیز در بین  شده انجام ی دادهایرودادند.  نشان

استفاده از تصاویر کاربران    رسدیم، عالوه بر فراوانی، به نظر  حالن یا  بای عمومی ایران داشته است.  هاکتابخانه 

از  هابرنامه در    کننده شرکت نوع  این  در  کتابخانه  است.    هاپست ی  شده  کاربران  مشارکت  افزایش  باعث 

پژوهش حاضر، دسته    دهد که برخالفنشان می  (2018)  کیو ب   یجو، چودر پژوهش    شده ارائه ی  هاافتهی

است.    شده انجام ی  دادهایرو کرده  کسب  کامنت  و  الیک  مشارکت  در  را  ششم  و  پنجم    حال نیباارتبه 

اضر همخوانی دارد. نکته دیگر در توضیح میزان مشارکت  ی پژوهش حها افته ( با ی2018ی پنافلور )هاافتهی

نوعی ارائه  های کتابخانه و به تواند میل کتابداران به معرفی فعالیت باالی دسته رویدادهای انجام شده نیز می

در رتبه دوم   70/6نیز با  گزارش به مدیران از این طریق باشد. همچنین دسته اطالعات پیرامون منابع کتابخانه 

است. این   قرارگرفتهنیز در جایگاه دوم  هاپست فراوانی  نظر ازاست. این دسته  قرارگرفتهب نظر کاربران جل

با یافته  نیز  ب   یجو، چوهای  های حاصل از پژوهش یافته  ( همخوانی نداشته  2018و پنافلور )  (2018)  کیو 

بوده است و این دسته جایگاه پنجم را به    51/5و احساسی    بخشالهام ی  هاپست است. نمره مشارکت دسته  

خود اختصاص داده است. این در حالی است که این دسته از نظر فراوانی در جایگاه ششم قرار داشت و با  

ای مناسبتی، نمره مشارکت بهتری نسبت به این دسته دریافت  هدسته پست   وجود تعداد پست کمتر نسبت به 

تواند مشارکت خوبی  بخش و احساسی میهای الهام توان دریافت که استفاده از پست بنابراین می   کرده است؛

نیز نشان از مشارکت بسیار خوب   (2018)  کیو ب  یجو، چوهای پژوهش  را از کاربران دریافت کند. یافته 

ی عمومی آمریکا دارد و این دسته در جایگاه سوم  هاکتابخانه   بوکسی فدر صفحات    تواهامحاین دسته از  

پژوهش   نمره    قرارگرفتهاین  با  نیز  مناسبتی هاپست دسته    45/5است. در جایگاه ششم جدول مشارکت  ی 

  با است،  نشده شناخته ی مربوط به مشارکت کاربران هاپژوهش ی سایر بنددسته است. این دسته در  قرارگرفته

وجود    حالنیا دلیل  به  ایران  از  هامناسبتدر  بخشی  محلی  و  ملی  دینی،  مختلف  صفحات هاپست ی  ی 

در   16/5کتابخانه با نمره    صحنه پشت ی  هاپست ی عمومی ایران را تشکیل داده است.  هاکتابخانه اینستاگرام  

آنچه که دور از چشمان کاربران اتفاق   اطالعاتی را پیرامون   هاپست است. این دسته از    قرارگرفته جایگاه هفتم  

تعداد، در جایگاه هشتم قرار دارند اما   نظر  از  هاپست ی است که این دسته از  در حال. این  کندیمارائه    افتدیم

ی  هاپست دریافت که دسته    توان یمبنابراین  اند؛  کرده در جدول مربوط به مشارکت جایگاه هفتم را کسب  

کند.    صحنهپشت  دریافت  کاربران  از  را  خوبی  مشارکت  است  توانسته  به  هاپست کتابخانه  مربوط  ی 
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و ساعت کاری و... نیز در جایگاه هشتم   هادستورالعملخدمات،    یهاه یاطالع   از جملهی کتابخانه هاه ی اطالع

. نتایج اندنبوده کاربران    موردنظر مشارکت چندان    نظر  از  هاپست این دسته از    دهد یماست که نشان    قرارگرفته

نیز با نتایج پژوهش حاضر در این زمینه همخوانی دارد. در جایگاه نهم،   (2018)  ک یو ب  ی جو، چو پژوهش  

که کاربران مشارکت خوبی نسبت به    رسدیمکه به نظر  اندقرارگرفتهی دسته اخبار محلی و عمومی هاپست 

در تضاد است    (2018)  ک یو ب  یجو، چو  پژوهش. این نتیجه با نتایج حاصل از  اندنداده این نوع محتوا نشان 

ا  کهیطوربه  داشته  را  مشارکت  جلب  میزان  بیشترین  پژوهش  این  در  اخبار  نهایت  ست.  دسته  دسته    در 

است که با توجه به فراوانی بسیار کم این دسته نیز  قرارگرفتهی مربوط به فناوری نیز در جایگاه آخر هاپست 

 ی بوده است. نیبش یپقابل 

ی عمومی ایران  هاکتابخانه توسط کتابداران در صفحات اینستاگرام   شده استفاده بیشترین میزان قالب 

ی مختلف هاقالب ی مشارکت کاربران در بین  هایبررس. نتایج حاصل از  شودیممربوط به قالب عکس و متن  

نتایج حاصل از    18/5که این دسته با نمره    دهدی منیز نشان   در رتبه اول قرار دارد. این در حالی است که 

( پنافلور  و  2018پژوهش  چو(  ب  یجو،  این    (2018)  کیو  را  نیز  همچنین  کنندیم  تأییدیافته  ،  ازآنپس . 

 نظر  از، دسته عکس  نیا  وجود  بااست.    قرارگرفتهدرصد فراوانی در جایگاه دوم    98/6ی عکس با  هاقالب

ی  ها پست عدم استفاده از کپشن در    تواندیممشارکت کاربران در رتبه سوم قرار دارد. یکی از دالیل این یافته  

 موردنظر به فهم بیشتر کاربران از موضوع    تواندیمکه استفاده از کپشن    رسدیمبه نظر    این دسته باشد. بنابراین

  طور به ی فیلم و متن  هاقالب از    یی که در آنها هاپست مثبت داشته باشد. فراوانی    ریتأث   مشارکت آنها   جه یدرنتو  

در رتبه دوم    25/4مشارکت با نمره    نظر  از  هاپست درصد بوده و این دسته از    25/6است    شده استفاده   زمانهم

به  اندقرارگرفته کاربران  توجه  و  ویدیویی  بازاریابی  اهمیت  به  توجه  با  یافته  این  در محتواها.  ویدیویی  ی 

باشد.    مؤثرویدیو  ی حاوی قالب  هاپستدر جهت استفاده بیشتر کتابداران از    تواندیمی اجتماعی  هاشبکه 

مشارکت همراه بوده است که    %5( نیز استفاده از ویدیو با  2018این در حالی است که در پژوهش پنافلور )

 مشارکت بیشتری داشته است. هاقالبی حاوی عکس کمتر بوده اما نسبت به سایر هاپست در مقایسه با 

 شود: ارائه می کتابخانه براساس نتایج فوق، رهنمودهای ذیل برای صفحات اینستاگرام 

  ی هاکتابخانه   نستاگرام یا  یحال کاربرقسمت شرح  ی عدم استفاده مطلوب از فضاهای پژوهش،  یافته ▪

  ی قسمت به ارائه اطالعات   نیکه کتابداران در ا  شودی م  شنهادیپ  نی. بنابرادهدی را نشان م  رانیا  یعموم

تلفن، سا  رامونیپ و شماره  )آدرس  کتابخانه  با  ارتباط  و همچنیماعاجت  یها شبکه   رینحوه  نام    نی ( 

 بپردازند.  یکتابخانه و ساعت کار
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که کتابداران در    شودیم  شنهادی پ  ،هااز پست   درصد  43ها در  استفاده نکردن از هشتگبا توجه به   ▪

ا  یهاپست  صفحات  در  هشتگ   رانی ا  یعموم  یهاکتابخانه   نستاگرامیمنتشرشده  و    یهااز  مرتبط 

 مناسب استفاده کنند.

  رند یمناسب بهره گ  ییراهبرد محتوا  کیکتابخانه از    نستاگرامیبهتر صفحات ا  تیریمد  ی کتابداران برا ▪

  ی دادها یرو  نده،یآ  ی دادهایرو  یرسانمانند اطالع   ییمشارکت کاربران، از محتواها  شیمنظور افزاو به 

 استفاده کنند.  شتر یبخش بو الهام  یاحساس ی هاامیمنابع کتابخانه و پ  یشده، معرفانجام 

مانند    ییهامناسب و از قالب   ی از متن )کپشن(ها  نستاگرام، یکتابداران در انتشار پست در صفحات ا ▪

 استفاده کنند.  لمیعکس و ف

کارگاه دوره   ران،یا  یعموم  ی هاکتابخانه   رانیمد ▪ و  ج  ییهاها  بهره را  آموزش  شبکه    یریگهت  از 

کتابداران و کاربران برگزار    یکتابخانه برا   یابیجذب کاربران و بازار  یدر راستا  نستاگرامیا  یاجتماع

 کنند.

دهند و امکانات و    نستاگرامیمانند ا  یاجتماع  یهابه استفاده از شبکه  یشتری ب  تی کتابخانه اهم  رانیمد ▪

 سازند. ایمه یعموم یهاکتابخانه  نستاگرام یصفحات ا رانیمد یراستا برا نیالزم را در ا طیشرا

 

 توجه شود:   ری ز یهاموضوع های آینده به  در پژوهش شود یم شنهاد یپ

با توجه به   ها در ایراندر صفحات اینستاگرام سایر انواع کتابخانه   شده ارائه تحلیل محتواهای    الف.
تواند دید مناسبی را در رابطه با  : انجام چنین پژوهشی، میی اطالعاتی آنهاازهاینتنوع مخاطبان و  

 آورد.ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام پدید  نحوه فعالیت انواع کتابخانه 

ی عمومی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از  هاکتابخانه ازاریابی  ی براهکارهاو    هاچالش واکاوی    ب.
تواند زمینه جذب مخاطبان بیشتر در فضای اینستاگرام  این پژوهش می  دیدگاه کتابداران و مدیران:

 های عمومی فراهم سازد.را برای کتابخانه 

اینستاگرام    شده ارائه ی  محتواهامقایسه  ج.   صفحات  و  هاکتابخانه در  عمومی  ی  هاکتابخانه ی 
تواند تمایز و تشابه میان رویکرد این دو نوع کتابخانه برای  این پژوهش تطبیقی می  دانشگاهی ایران:

 فعالیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام را مشخص کند.

به  د.   اینستاگرام  هاپست ی  گذاراشتراک بررسی وضعیت  به  هاکتابخانه ی  با توجه  ی عمومی ایران: 
: باید توجه داشت  آن در بازاریابی کتابخانه ر یتأثی اجتماعی و هاشبکه ویروسی در  اهمیت بازاریابی  
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، رون یاتواند تأثیر محتواهای فراهم شده را افزایش دهد و از  ها میگذاری پست که افزایش به اشتراک 

 رسد. انجام چنین پژوهشی مهم و ضروری به نظر می 

  ی برا   گرام انستیای  شناخته شده(    یهاها )چهره یتیسلبر  یهاتیاز ظرف  یریگبهره   یهاوه یش  یبررس  ه.
ها، استفاده از  : با توجه به محبوبیت و پرطرفدار بودن سلبریتیرانیها در اخدمات کتابخانه   یابیبازار

حوزه  در  فرهنگی  آنها  فعالیت   ژه یوبه های  زمینه  کتابخانه در  میهای  پیام ای  انتقال  در  های  تواند 

 ثر باشد.موردنظر مؤ
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