
 

 

 

ایالت متحده  های دانشگاهی ایران وکتابخانه مطالعه تطبیقی وبگاه
های  رسانهکاربران به واسطه  از منظرکسب بازدید وبی آمریکا

 اجتماعی 

 2محسن حاجی زین العابدینی  1مریم طاوسی 

 شناسیمطالعات دانش 
 73تا   43، ص  99، پاییز 24، شماره هفتمسال 

 پژوهشی: مقاله نوع مقاله 

 12/98/ 11تاریخ دریافت: 

 03/99/ 04تاریخ پذیرش: 
 چکیده

های دانشگاهی ایران و ایالت متحده آمریکا از منظرکسب  هدف اصلی پژوهش، مطالعه تطبیقی وبگاه کتابخانه

ی رسانه های اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی محسوب  بازدیدکاربران به واسطه

وبگاه کتابخانه مرکزی یا دیجیتالی   21می گردد و با رویکرد اکتشافی انجام شده است. جامعه پژوهش تعداد  

ایران وابسته به وزارت علوم واقع در شهرهای بزرگ ایران شامل تهران، اصفهان، مشهد،  های دولتی  دانشگاه

روش پیمایشی    با  مطالعه  وبگاه کتابخانه دانشگاهی واقع در ایالت متحده آمریکا بودند.  1۶تبریز و اهواز و  

میالدی با ابزار    2019توصیفی و به صورت مقطعی در بازه زمانی سه ماهه ی فوریه، مارس و آوریل سال  

ها نشان داد در ایران  مشاهده مستقیم در پایگاه هوشمند تحلیل رفتارکاربران »سیمیالروب«  انجام شد. یافته

از طریق ، های دانشگاهی های کتابخانهاز کل تعداد  وبگاه   100%و در ایالت متحده آمریکا میزان  19%میزان 

های اجتماعی  بودند. میزان بازدیدکاربران)کلیک( به وسیله رسانه های اجتماعی، کاربران را جذب کرده  رسانه

از کل بازدیدها از وبگاه کتابخانه مشاهده شد که    30%های دانشگاهی در ایران حداکثر تا  از وبگاه کتابخانه

انشگاهی از کل بازدیدها بود) به استثنای وبگاه کتابخانه د   1%این رقم در مورد ایالت متحده آمریکا حداکثر تا  

  »یوتیوب«،   های اجتماعی »فیس بوک«، مشاهده شد(. به ترتیب اولویت، رسانه  11%ام آی تی که این رقم  

های دانشگاهی  هایی که وبگاه کتابخانهگیت« و »پینترست« به عنوان برترین رسانه»ردیت«، »ریسرچ  »توییتر«،

 شدند.  نمایند، شناسایی امریکا از طریق آنها، بازدید وبی، کسب می 

 

.1  دانش و  اطالعات  علم  ارشد  کارشناسی  پایش  یشناسدانشجوی  آزمایشگاه  پژوهشی  دستیار  و  تهران  دانشگاه   ،

 maryam.tavosi@gmail.com ،)نویسنده مسئول(دیجیتال کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، تهران، ایران 

   zabedini@gmail.com تهران، ایران شناسی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار گروه علم اطالعات و دانش 2.

mailto:maryam.tavosi@gmail.com
mailto:zabedini@gmail.com
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های  کتابخانه های اجتماعی، بازدید وبی کاربران،های دانشگاهی، رسانهکتابخانه واژگان كلیدي:

 دیجیتالی

 مقدمه

دایره الکترونیکی  نسخه  اطالعدر  و  کتابداری  ایران المعارف  )داکا(،کتابخانه  1رسانی 

 و اهداف آن به صورت زیر تعریف شده است:  2دانشگاهی 

»به یک کتابخانه یا شماری کتابخانه که برای جوابگویی به نیازهای دانشجویان و استادان،  

  . شودکتابخانه دانشگاهی گفته می  ؛شودتوسط یک دانشگاه تأسیس، نگهداری، و اداره می

ی حفظ، اشاعه و ارتقای دانش  دانشگاه یعن   اهدافهدف از تأسیس کتابخانه دانشگاهی نیل به  

.  شود دار میگیرد و معنیدانشگاه شکل می اهدافآن هماهنگ با  اهدافرو،  است و از این 

ی و پژوهشی استادان و دانشجویان دارد و هدف این نهاد ارتباط مستقیمی با نیازهای آموزش

برنامه از  حمایت  آن  استاساسی  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  با)های  زیابی  حقیقی، 

 (« 1399در

 4و شبکه اجتماعی  3رسانه اجتماعی 

»رسانه اجتماعی« و »شبکه اجتماعی« دو مفهوم متفاوت هستندکه گاهی به جای یکدیگر به  

روند اما اگر نگاهی دقیق داشته باشیم، شبکه اجتماعی در حالت کلی به معنای ارتباط  کار می

اما رسانه اجتماعی به معنای  است؛ ها بدون حضور و یا با حضور رایانه میان افراد و یا سازمان

ای  های رایانهآوریی تعامل با فن ها به واسطههای افراد یا سازماناشتراک اطالعات یا ایده

شبکه رشد  که  میاست  تسهیل  را  اجتماعی  ویلدمن های  و  سال  5،2015نماید)اوبار  در   .)

آسیای شرقی و آمریکای  .  درصد رسیده است  49به    7شبکه اجتماعی جهانی   ۶، نرخ نفوذ2020

 

1.http://portal.nlai.ir/daka   

2.Acedemic library 

3.Social media 

4.Social network 

5.Obar and Wildman 

6.penetration rate 

7.Global social network  

http://portal.nlai.ir/daka
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درصد داشتند و پس از آن اروپای شمالی    ۶9و  71شمالی بیشترین میزان نرخ نفوذ را به ترتیب  

 (. 1،2020درصد در رتبه بعدی قرار دارد)کلمنت  ۶7با نرخ نفوذ 

های اجتماعی  بران ازرسانهجهت استفاده کارمتفاوتی    درکشورهای مختلف، رفتارهای 

محبوب    بسیار 3ونامیبیا 2بوتسوانا  دارد، »رسانه اجتماعی اینستاگرام درکشورهای ایران،   وجود

، 8دارد.«) ایگوه در اوج استفاده قرار    7رسانه ردیت   ،۶نروژ  و5استرالیا   ،4نیوزلند    اما در   است

اغلب کاربران وبگاه کتابخانه دانشگاهی نیز از جمله افراد همان ناحیه)کشور( هستند    .( 2017

های مدیریتی تواند بر روی سیاستلذا محبوبیت باالی یک رسانه اجتماعی در یک کشور می

( نیز به این موضوع اشاره داشته  2017های دانشگاهی تأثیرگذار باشد، ایگوه)وبگاه کتابخانه

های دانشگاهی  ترین رسانه در چین است وکتابخانهمحبوب  9ویچت : »است کهو بیان کرده  

شانگ دانشگاه  کتابخانه  پلتفرم مانند  این  در  رسمی  حساب  یک  دارای  ای  رسانه  10های 

 هستند.«

روزانه   اینترنت،  جهانی  شبکه  میانگین،کاربران  طور  گشت  144به  در  در  ورا  گذار 

اجتماعی میشبکه باعث میهای  امر  این  و  در  گذرانند  فضایی  از چنین   بازاریابان  تا  شود 

کنند)کلمنت، استفاده  خود  محصوالت  تبلیغ  و  خدمات  توسعه  بنابراین   (.2020جهت 

توانند از قابلیت مذکور در جهت رشد کتابخانه خود و هم  های دانشگاهی نیز میکتابخانه

 چنین در جهت اشاعه دانش بهره گیرند. 

شود تعداد کاربران جهانی در  بینی میهای اجتماعی به حدی است که پیش بکهقدرت ش 

های اجتماعی در حدود  میلیارد کاربر فعال رسانه  3میالدی بالغ بر    2023سراسر جهان تا سال  

 (.  2020یک سوم از کل جمعیت کره زمین برسد)کلمنت،

 

1.Clement 

2.Botswana 

3.Namibia 

4.New Zealand 

5.Australia 

6.Norway 

7.Reddit 

8.Igwe 

9.wechat 

10.Platform 
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دو وب  استفاده1ابزارهای  آغازگر  کتابخانه،  رسانههای  ی  از  اجتماعی  دانشگاهی  های 

همکاران، و  است)بیات  شده  میزان  1397دانسته    دانشگاهی   هایکتابخانه  از   88٪(. 

پادکست201۶2  تایمز  بندیرتبه  طبق  جهان  برتر  هایدانشگاه مانند  دو  وب  ابزارهای  ، 3از 

لینکدین در    و  5بوک، اینستاگرام، یوتیوب های اجتماعی مانند توییتر، فیس و رسانه  4بالگ 

 (. 6،2018گیرند)جابین وگانای جهت ارتقای کتابخانه بهره می

های اجتماعی در جهان، نموداری  وبسایت استاتیستا، از آمار کاربران فعال در انواع رسانه

، نشان داده شده    1از نمودار مذکور، در نماگرفت  7ارائه داده است که عکس یا نماگرفت

 است.    

 

1.Web 2.0 tools 

2.Times HigherEducation World Universities Ranking 2015- 2016 

3.Podcast 

4.Blog 

5.Youtube 

6.Jabeen and Ganaie 

7.screenshot 
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المللی در آوریل  های اجتماعی از منظر تعداد کاربران فعال در سطح بین . رتبه بندی پلتفرم ۱نماگرفت

 ، برگرفته از استاتیستا ۲۰۲۰

، عکس گرفته شده است، در آوریل  1مطابق با نماگرفت که از گزارش آماری  استاتیستا 

پ« باالترین  ا »یوتیوب« و »واتس   های اجتماعی »فیس بوک«،رسانه، به ترتیب اولویت،  2020

 اند. تعداد کاربران فعال را در سطح جهان داشته

فن  باگسترش  ایجادامروزه  و  مجازی کتابخانه  آوری  دیجیتالی تابخانهکو  2های  ، 3های 

  انشگاهی های دتابخانهک   لذا وبگاه  ؛رنگ شده استکم  ها حضور فیزیکی افراد در کتابخانه

 رشد وتوسعه دانش و ارائه اطالعات به  کاربران ایفا نماید.  نقش مهمی درتواند می

رسانه حاضر،  حال  فیس در  مانند  متنوع  اجتماعی  توییتر4بوک های   ،6اینستاگرام   ،5، 

پینترست 9گیت ریسرچ،  8لینکدین  ،7آکادمیا  غیره    10،  و  ایجاد و  ،  دراختیارکاربران  شده 

 .ا استهگذاران کتابخانهدانشجویان، پژوهشگران، مدیران یا سیاست

بین  سی مرکز  ال  سی  او  و 11المللی  »دانشجویان  که  است  کرده  اعالم  گزارشی  در   ،

دانشگاه آغاز  پژوهشگران  دانشگاه  کتابخانه  وبگاه  از  را  خود  پژوهش  از    نکردهها،  بلکه 

می خود  تحقیقات  فرایند  به  شروع  جستجو  همکاران موتورهای  و    (.12،2010کنند)رزا 

می شود،  دیده  کاربران  وسیله  به  جستجو  موتورهای  در  کتابخانه  وبگاه  اگر  توان  بنابراین 

امیدوار بودکه کتابخانه دانشگاهی توانسته است تا حدود قابل قبولی نقش اصلی خود را در  

به عنوان    جوی شرکت گوگل،وموتور جست  دانش، ایفا نماید. از سوی دیگر،   رشد و اشاعه 

  های ترین موتورجستجو در جهان،کسب بازدید یا ترافیک کاربران از طریق رسانهمحبوب
 

1.Statista.com 

2.Virtual Library 

3.Digital Library 

4.Facebook 

5.Twitter 

6.Instagram 

7.Academia 

8.Linkedin 

9.Researchgate 

10.Pinterest 

11.OCLC:Online Computer Library Center 

12.Rosa et al 
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( و 2)سئو 1سازی موتور جستجو ثیرگذار بر افزایش میزان بهینهأاجتماعی را یکی از عوامل ت

ر میزان  استد  3پذیری یتؤارتقای  اعالم کرده  خود،  موتورجستجوی  راهنمای    ر  )صفحه 

در   بازیابی  از    .(2020ارتقای سئوی گوگل،  بازدید  میزان کسب  که  بنابراین، در صورتی 

های اجتماعی، باال باشد، به این معنی است که  های دانشگاهی به واسطه رسانهوبگاه کتابخانه

ثر، در ارتقای تعداد بازدیدکاربران  ؤاند به عنوان ابزاری کارا و مهای اجتماعی توانستهرسانه

یت پذیری در موتور جستجوی گوگل و  ؤمیزان ر  از وبگاه کتابخانه و در نتیجه در افزایش 

 رشد و اشاعه دانش، ایفای نقش داشته  باشند.

 بوکفیس

توانند نظرات  است که در آن کاربران می  4های اجتماعی بوک یک وب سایت شبکهفیس 

به  اخبار یا مطالب جالب دیگر موجود    ،ها را به اشتراک بگذارندخود را ارسال کنند، عکس 

و ویدئوهای کوتاه دیگران را    5در وب دسترسی داشته باشند، به صورت زنده صحبت کنند 

 (. 2019، 6مشاهده نمایند و یا خودشان به اشتراک بگذارند)نیشنز

 یوتیوب

  گذاری رایگان ویدئو با دیگران متعلق به شرکت گوگل اشتراک  8  ی، یک سکو7یوتیوب 

با شعار هر فردی میاست   به اشتراک بگذاردکه  با جهانیان  را  فعالیت    ؛تواند صدای خود 

 (.2020کند)راهنمای یوتیوب، بازیابی در می

توانند در جهت افزایش تعامالت اجتماعی در  های اجتماعی یوتیوب و توییتر، میشبکه

 (1394فضای مجازی، نقش داشته باشند)چراغی و اسالم پناه، 

 

 

1.Search Engine Optimization 

2.SEO 

3.Visibility 

4.Social Networking Website 

5.Live Chat 

6.Nations 

7.https://www.youtube.com/about/ 

8.Platform 

https://www.youtube.com/about/
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 توییتر 

نام کرده ثبت  توییتر  در رسانه  میافرادی که  در هر  عالقه  توانند،اند،  را  نظرات خود  یا  ها 

اصطالحاً که  پست  یک  تحت  اشتراک    1»توییت«  موضوعی،  به  دارد،  نام 

به   (.2،2020بگذارند)ایکسی  محدود  توییت  یک  کاراکترهای   280تعداد 

های  توانند توییتافرادی که عضو رسانه مذکور نباشند، تنها می.  است(  4،2017)روسن3نویسه

نمی اما  بخوانند  را  توییتر  مانندرسانه  دیگران  با  اجتماعی  تعامالت  سایر  و 5»الیک«   توانند 

«6نالیک« آ» به ثبت7و»ریتوییت  نیاز  بدون  را  توییت دیگران  به  این رسانه  یا واکنش  نام در 

 انجام دهند.

دادهای  گذاری برونمهمترین رسانه اجتماعی است که پژوهشگران برای اشتراک  توییتر،

 (.  1397کنند)عرفان منش و همکاران،المللی استفاده میپژوهشی خود از آن در سطح بین 

پذیری، دو ویژگی اصلی توییتر، بیان شده است)عرفان منش و  رایگان بودن و دسترس

 (. 8،2017لمبرگ به نقل از واینیو و هو 1397همکاران،

 9ردیت 

اش به  تواند بر مبنای عالقهست، هر فردی میا هاای از اجتماعات، بر پایه عالقهشبکه ردیت،

های ورزشی و غیره، ملحق  جوامع یا اجتماعات آنالین موجود در رسانه ردیت مانند انجمن 

 (.2020بازیابی در  شود و فعالیت کند)صفحه راهنمای ردیت،

 

 

 

1.Tweet 

2.Xie 

3.Character 

4.Rosen 

5.Like 

6.unlike 

7.Retweet 

8.Vainio & Holmberg 

9.https://www.redditinc.com/ 

https://www.redditinc.com/
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 ۱گیت ریسرچ

با  در آن  المللی است که محققان و دانشجویان   ریسرچگیت، یک شبکه اجتماعی علمی بی

گوندر و  دارند)فورتنی  تعامل  تحقیقاتی 2،2015یکدیگر  نسخههای  خواندن  برای  به   3(، 

نام نیست)صفحه  نیازی به ثبت  ، الزاما4ًاشتراک نهاده شده در این رسانه به صورت تمام متن

 (.  2020بازیابی در گیت،چراهنمای ریسر

گیت، امکـان انتشار سریع مقاالت علمی، حتی بدون نیاز  تـرین ویژگـی شبکه ریسرچمهم

های اطالعاتی  به داوری است و اغلب پژوهشگران ایرانی به دلیل مشکل دسترسی به پایگاه

می استفاده  اطالعاتی  منابع  به  دسترسی  جهت  مذکور  شبکه  و  از  مالل  نمایند)یعقوبی 

ی داوری شده و چاپ شده در مجالت  (. شایان ذکر است  هر دو نوع مقاله1395همکاران،

گذاری در رسانه مذکور  المللی و یا داوری و منتشر نشده، قابلیت اشتراکمختلف ملی و بین 

 دارند.    ی مقالهگذارندهرا تحت مسئولیت فرد اشتراک

 پینترست 

ها  توانند ایده، افراد میاست  6ها در جهت یافتن ایده  5ر کشف تصویریپینترست، یک موتو

خود ذخیره نمایند و با افرادی که   8ی خود را از سراسر وب بیابند و در پروفایل 7ها یا »پین« 

کردهآنفعالیت   دنبال  را  پینترست،  9اندها  راهنمای  بگذارند)صفحه  اشتراک  بازیابی    به 

 ( . 2020در
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 آكادمیا 

اشتراک برای  اجتماعی  شبکه  یک  نسخهآکادمیا،  محققان  گذاری  تحقیقاتی  های 

برای خواندن تحقیقات به اشتراک گذاشته شده در آکادمیا    (.1،2015است)فورتنی و گوندر

 نام نمود. در این پلتفرم ثبت به صورت تمام متن، باید لزوماً

 2لینکدین

لیون کاربر در بیش از دویست  ی ز ششصد ملینکدین، یک شبکه اجتماعی حرفهای با بیش ا

 (.2020بازیابی در  کشور جهان است)صفحه راهنمای لینکدین،

 اینستاگرام 

های خود  ها و تجربهتواند عالقهآمده است که هر فردی می  3در صفحه راهنمای اینستاگرام

 (.2020در  بازیابی را با دیگران در اینستاگرام به اشتراک بگذارد)راهنمای اینستاگرام ،

 4سوندكلود 

 8و پادکست7موسیقی   ،  6گذاری صوت  اجتماعی اشتراک  5ترین پلتفرمسوند کلود، بزرگ

 (. 2020بازیابی در در جهان است)صفحه راهنمای سوندکلود،
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 ۱اپ واتس 

  است ها  برمبنای شماره  6و رایگان   5،ساده4، امن3، سریع2اپ، پیام رسانی قابل اطمینانواتس 

امکان    ، عالوه بر پیام رسانی فوری رایگان  های تلفن دنیا را پشتیبانی کرده وکه همه ی شماره

 (.  2020نماید)راهنمای واتس اپ ، بازیابی در برقراری مکالمه رایگان را نیز  برقرار می

 7تلگرام 

اپ،  در  که مشابه واتس   استباال  رسان رایگان دارای سرعت و امنیت  یک برنامه پیام  تلگرام،

اما تلگرام امکاناتی   ؛و قابلیت مکالمه را نیز دارد نام کردثبت های تلفنبا  شمارهتوان میآن 

است به   8سازی مبتنی بر ابرتلگرام دارای قابلیت یکپارچه .اپ وجود ندارددارد که در واتس 

تلگرام می با حساب تلگرام  این معنا که،کاربران  به چندین دستگاه مختلف  توانند همزمان 

خود دسترسی داشته باشند و به تعداد نامحدود عکس و ویدئو و فایل دسترسی یابند و بتوانند  

نمی اگر  و  بگذارند  اشتراک  به  را  دستگاه خود ذخیره کنند میآنها  در  خواهند در  توانند 

 (. 2020بازیابی در    اری نمایند)صفحه راهنمای تلگرام ،دای ابری حساب تلگرام خود نگهفض

 كتابخانه دیجیتالی 

اغلب متخصصان علوم رایانه، کتابخانه دیجیتال را پایگاه اطالعاتی و یا نظام بازیابی اطالعاتی  

و  دانسته جستجو  جهت  مرتبط،  فنی  امکانات  و  الکترونیکی  منابع  شامل  که  از  اند  استفاده 

اند که عالوه بر  رسانی، اظهار داشتهاما متخصصان علوم کتابداری و اطالع  است؛اطالعات  

پذیری، جامعه کاربران نهایی، نیاز اطالعاتی و  موارد مذکور، عناصر دیگری مانند دسترس

 (.   14-12، ص  1390ای دارد)علیپورحافظی،مالکیت فکری در کتابخانه دیجیتال  اهمیت ویژه
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 های زیر پرداخته است:پژوهش حاضر ، به پرسش 

های مرکزی یا دیجیتالی  میان کل بازدیدهای وبی که از  وبگاه کتابخانهپرسش اول.از  

ها از طریق  دانشگاهی دولتی ایران وابسته به وزارت علوم صورت گرفته است، چه میزان آن

 اند؟  های اجتماعی به وبگاه کتابخانه هدایت شدهرسانه

های مرکزی یا دیجیتالی  پرسش دوم.از میان کل بازدیدهای وبی که از  وبگاه کتابخانه

های اجتماعی به  از طریق رسانه  گیرد، چه میزان یالت متحده آمریکا صورت میادانشگاهی  

 اند؟  وبگاه کتابخانه هدایت شده

یا دیج  پرسش سوم. هدایت بازدیدهای وبی از وبگاه کتابخانه یتالی دانشگاهی   مرکزی 

ها صورت  های اجتماعی، از طریق کدام یک از رسانهایالت متحده آمریکا، به واسطه رسانه

 گرفته است؟

کتابخانه وبگاه  از  وبی  بازدیدهای  هدایت  چهارم.  دیجیتالی  پرسش  یا  مرکزی  های 

یق کدام  های اجتماعی، از طردانشگاهی دولتی ایران وابسته به وزارت علوم، به واسطه رسانه

 ها صورت گرفته است؟یک از رسانه

 پیشینه پژوهش 

 پیشینه پژوهش به زبان فارسی  

های دانشگاهی دولتی شهر تهران  نشان داده است که کتابخانه(  1394پژوهش زارعی و بیات)

بوک« بهره »توییتر« و »فیس  های اجتماعی »لینکدین« ، »یوتیوب«،به ترتیب اولویت  از رسانه

امی رسانهگیرند  اثربخشی  و  کارایی  میزان  کتابخانهما  برای  مذکور  به  های  توجه  با  ها 

اطالعنامهپرسش  بخش  مسئوالن  و  کارمندان  توسط  شده  داده  پاسخ  اینترنت،  ی  و  رسانی 

   .اندک بوده است

های شهید چمران مرکزی دانشگاه  (، به بررسی چهار کتابخانه139۶ولی زاده و همکاران)

  ، میزان  اهواز  منظر  از  علوم  وزارت  به  وابسته  اصفهان  و  شریف  صنعتی  مشهد،  فردوسی 
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داری میان  اند و رابطه معنیپرداخته  1گیری کتابخانه از شبکه اجتماعی موبایلی تلگرام بهره

ند، نتایج حاکی از آن بوده  ا»استفاده از تلگرام« و »توسعه خدمات کتابخانه« را بررسی نموده

های »توسعه خدمات  ی کتابخانه دانشگاه از شبکه موبایلی تلگرام در حوزهاست که استفاده

رسانی«، »توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی« و »توسعه  دهی«، »توسعه خدمات اطالعامانت

اما در بخش »توسعه خدمات    ؛آوری اطالعات«، بسیار مؤثر و کارا دیده شده استخدمات فن 

محققان پژوهش    آمیز  نبوده است، هم چنین،کتابخانه موفقیتمرجع«، استفاده از تلگرام برای  

اند که شاید دلیل این امر ناآگاهی مدیران و کتابداران برای ارائه خدمات  مذکور اظهار داشته

های  دلیل تفکر موجود در کتابخانه  ها به کمک شبکه اجتماعی تلگرام و یا بهمرجع کتابخانه

 . مرجع به شیوه سنتی قدیمی باشد دانشگاهی مبنی بر  ارائه خدمات

همکاران) و  رسانه1397بیات  »کاربرد  عنوان  با  پژوهشی  در  در  (،  اجتماعی  های 

بین کتابخانه مقاالت  فراتحلیل  دانشگاهی:  »فیس رسانه  المللی« های  و  های  »توییتر«  بوک«، 

رسانه سایر  و  جمل»لینکدین«  از  را  است  رایج  جوامع  در  عمومی  صورت  به  که  ه  هایی 

اند که با  ها و مراکز اطالع رسانی دانسته اند اما اظهار داشتههای مورد توجه کتابخانهرسانه

های مورد استفاده در  های اجتماع و به تبع آن، رسانهآوری، عادتگسترش و پیشرفت فن 

 کند. می جوامع  نیز تغییر

 پیشینه پژوهش به زبان انگلیسی 

و   محمود  پژوهش  وبگاه2011)2ریچاردسونطبق  کتابخانه(،  انجمن  های  دانشگاهی  های 

های اجتماعی را  ی کتابخانه از رسانه، استفاده3های تحقیقاتی ایالت متحده آمریکاکتابخانه

 اند. ای مورد پذیرش قرار دادهطورگستردهبه
 

 

 

 

1.Telegram 

2.Mahmood and Richardson 

3.web sites of the academic libraries of the Association of Research Libraries (USA) 
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کیفی، نشان داده است  ( با رویکرد تحلیل محتوای  2015)1پژوهشی از دایهانی و اوادهی 

در  که کتابخانه هم  منظوره  ابزاری چند  عنوان  به  توییتر  اجتماعی  از رسانه  دانشگاهی  های 

   کنند.میها و هم جهت معرفی خدمات کتابخانه استفاده جهت پخش اخبار و اطالعیه

همکاران و  شیخ  از  گزارشی  به  (،کتابخانه201۶)2طبق  جهان،  منتخب  دانشگاهی  های 

»فیس  اجتماعی  رسانه  دو  از  اولویت  گستردهترتیب  طور  به  »توییتر«  و  استفاده  بوک«  ای 

   و رسانه » لینکدین« در رتبه آخر قرار دارد. کنندمی

های  های دانشگاهی ویرجیانا از رسانهی کتابخانه(، بر  استفاده201۶)3و همکاران   پیسمیکر

اند که  اند و اظهار داشتهتأکید کرده  های جهان،های دانشگاهاجتماعی، همانند سایر کتابخانه

از»برنامهبهره محتوایی«گیری  قوی  کتابخانه4های  وبگاه  محتوای  اهمیت  در  مذکور   های 

 . فراوانی دارد

همکاران  و  پدیدارشناسی مطالعه(،  2017)5هریسون  رویکرد  با  و   و  ای  تحلیل  هدف  با 

کتابخانه دانشگاهی دولتی و خصوصی واقع در    ۶های اجتماعی در  های رسانهبررسی پست

امریکا    6بخشی  متحده  ایالت  دادنداز  یافته  انجام  از  بخشی  کتابخانهو  که  داد  نشان  های  ها 

به  دانشگاهی در هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی، سه رویکرد اصلی شامل »دسترسی 

تر برای کتابخانه« و»تبلیغات برای محتوا و خدمات  رده،»ایجاد ارتباطات اجتماعی گست   محتوا« 

   کنند.یکتابخانه«  را دنبال م

به تعداد  7های اجتماعیحساب رسمی رسانه کتابخانه دانشگاهی واقع در  چهار    مربوط 

بررسی و مشاهده   (2017)8مونترال در یک مقطع زمانی هشت ماهه توسط وین و همکاران 

  ، کتابخانه  سه  بوک و توییتر مربوط بههای اجتماعی فیس انهی رسشده است که در صفحه

پست از  کاربران  بازدید  رسانهمیزان  در  کتابخانه  ارسالی  و های  زیاد  بسیار  اجتماعی  های 
 

1.Daihani and AlAwadhi 

2.Sheikh et al 

3.Peacemaker et al 

4.Strong content strategies 

5.Harrison et al 

6.Midwest states 

7.Social media accounts 

8.Winn et al 



56 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
24 ،

ز 
ایی

پ
99

 

کتابخانه حتی  و  است  بوده  پستچشمگیر  تعداد  که  مذکور  ای  های  رسانه  در  کمی  های 

 های اندک کسب کرده است.  باالیی را از سمت کاربران با همان پست 1است، بازدیدداشته

مقاله همکاران طبق  و  مگوی  از  مروری  کتابخانه  (،2017)2ای  کتابداران  های  اغلب 

های اجتماعی  دانشگاهی در کشورهای در حال توسعه واقع درآفریقا و آسیا با مدیریت رسانه

در حالی که  در استفاده    ؛ز در این زمینه وجود نداردکتابخانه آشنا نیستند و مدیریت مدونی نی 

 ندارند.  تردید های اجتماعی برای کتابخانه  از امکانات رسانه

وگانای  رسانه(2018)3جابین  اولویت،  ترتیب  به  خود،  پژوهش  در  »فیس ،  بوک«،  های 

های  ده درکتابخانه»اینستاگرام« و »لینکدین« را دارای باالترین میزان استفا  »یوتیوب«،   »توییتر«،

 اند. شناسایی کرده 201۶بندی تایمز دانشگاهی برتر جهان طبق رتبه

، نشان داده است که به ترتیب اولویت،  (2018)4پژوهش منشر شده از راچمن و پوتری

بیشترین میزان استفاده  6و »الین«5پ« ا»واتس   ، »توییتر«،  بوک«،  »اینستاگرام« های »فیس رسانه

  اما در عین حال، محققان پژوهش مذکور   ،اندهای دانشگاهی اندونزی را داشتهکتابخانهدر  

داشته که  اظهار  حساباند  مدیریت  جهت  الزم  انسانی«  »نیروی  و  رسانه»زمان«  های  های 

 های دانشگاهی واقع در اندونزی وجود ندارد. اجتماعی کتابخانه

همکاران  و  هوارد  از  پژوهشی  رسانه(2018)7طبق  »یوتیوب«، ،  و  »فیس   های  بوک« 

مشاهده شدند   8ی دانشجویان دانشگاه پوردو های مورد استفادهچت« ، از برترین  رسانه»اسنپ

های  اند که تمایل دارند اخبار کتابخانه دانشگاه خود را از رسانهاما دانشجویان اعالم کرده

ی  ای ندارندکه به واسطه رسانه »اینستاگرام« دریافت نمایند و عالقهبوک«، یا »توییتر« یا  »فیس 

 با کتابخانه دانشگاه مرتبط باشند. 9چت«»اسنپ

 

1.User engagement 

2.Magoi et al 

3.Jabeen and Ganaie 

4.Rachman and Putri 

5.whatsapp 

6.Line 

7.Howard et al 

8.Purdue 

9.Snapchat 
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فیس  رسانه  رسانهدو  عنوان  به  توییتر،  و  موردبوک  برتر  اجتماعی  در    های  استفاده 

(،  201۶(، شیخ و همکاران)1397های بیات و همکاران)های دانشگاهی در پژوهش کتابخانه

 خورد.( به چشم می2018( و جابین و گانای)2017وین و همکاران )

کتابخانه در  یوتیوب  رسانه  از  پژوهش استفاده  در  دانشگاهی،  و  های  هوارد  های 

 ( مورد توجه بوده است.2018( و جابین و گانای)2018همکاران)

 روش شناسی  

روش  .  انجام شده است  پژوهش حاضر از حیث هدف،کاربردی بوده و با رویکرد اکتشافی

تحلیل   هوشمند  پایگاه  در  مستقیم  مشاهده  ابزار  با  و  بوده  توصیفی  پیمایشی  پژوهش، 

وبگاه    1های اینترنتی  رفتارکاربران »سیمیالروب«  انجام شده است، بدین صورت که آدرس

باکسکتابخانه سرچ  قسمت  در  دانشگاهی  هوشمند   2های  یا  خودکار  تحلیلی  پایگاه 

همه و  گرفت  قرار  شامل  سیمیالروب  پژوهش  جامعه  های  وبگاه  به صورت    37ی  وبگاه، 

 تحلیل شدند. وب، پیمایشی،  به وسیله ابزار سیمیالر 

های دولتی  جیتالی دانشگاهوبگاه کتابخانه مرکزی و یا دی 21جامعه تحقیق حاضر، تعداد 

وبگاه کتابخانه    1۶ایران وابسته به وزارت علوم واقع در تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و اهواز و  

طریق   از  کاربران  جذب  میزان  منظر  از  بودندکه  آمریکا  متحده  ایالت  در  واقع  دانشگاهی 

فیس رسانه مانند  مختلف  اجتماعی  غی های  و  اینستاگرام  توییتر،  هوشمند  بوک،  ابزار   با  ره 

و  مساوی  جامعه  با  نمونه  اعضای  تعداد  شدند.  مقایسه  و  تحلیل  سیمیالروب،  تحلیلی 

 . شدگیری به صورت سرشماری انجام نمونه

  . تحلیل رفتار کاربر برای استخراج مشاهدات وبی کاربران وجود دارد  مختلفابزارهای  

ابزارها، »گوگل آنالیتیکس« این  »الکسا«3ازجمله   هستند،    6وب«  « و»سیمیالر5،»سیمروش4، 

 

1.URL:Uniform Resource Locator 

2.SearchBox 

3.https://analytics.google.com/analytics/web/ 

4..https://www.alexa.com/ 

5.SEMRUSH 

6.Similarweb.com 
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ابزار سیمروش برای    است.ها در  دسترس  ابزار گوگل آنالیتیکس فقط برای مدیران وبگاه 

وب« نیز با توجه به نظرات افراد   »سیمیالر  و  از میان» الکسا«   .بندی نداردکشور ایران منطقه

پژوهشگر بودند و همچنین با توجه به نظر  متخصص حوزه بازاریابی دیجیتال که در دسترس 

دقت  اصلی    2دامنه  با  بزرگ و    هایمبنی بر اینکه »ابزار الکسا برای وبگاه(  2019،  1)نواک

دامنه  ؛دارد زیر  برای  وبگاهاما  یا  سیمیالرها  دقت  کوچکتر  است«   های  باالتر  ابزار  ؛  وب 

ژوهشگر مشاهده کرد که ابزار  ضمن اینکه پ  .وب نسبت به الکسا ترجیح داده شد  سیمیالر

ی »مشاهده کاربر از طریق  ایمیل« را از »مشاهده کاربر از طریق  رسانه  سیمیالر وب، دو داده

می نشان  تفکیک  به  رسانه(  2دهد)نماگرفت  اجتماعی«  تفکیک  و  به  نیز  را  اجتماعی  های 

(،  نمایه شده  2019)3پژوهشی از ویاسضمن اینکه در    .نشان داده است(  3ها )نماگرفت  رسانه

دایرکت« »ساینس  المللی  بین  معتبر  علمی  پایگاه  سیمیالر 4در  ابزار  ارزیابی    از  جهت  وب 

 های گردشگری  هندوستان بهره گرفته شده است.    وبسایت

 

وب، تفکیک   بازاریابی وبی کتابخانه دانشگاهی کلمبیای آمریکا، برگرفته از ابزار سیمیالر . ۲نماگرفت 

 های اجتماعی ی وبی کاربر از طریق ایمیل و مشاهده وبی کاربر از طریق رسانهمشاهده های داده

، از میان کل بازدیدهای وبی که از وبگاه کتابخانه دانشگاهی کلمبیا  2مطابق با  نماگرفت  

  از طریق مستقیم،   %49  ، صورت گرفته است،2019در بازه زمانی سه ماهه فوریه تا آوریل  

 

1.Novak 

2.Domain 

3.Vyas 

4.Sciencedirect 
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  سایر  وبی  استنادهای  طریق  از  %5.5  ،  اجتماعی  هایرسانه  طریق  از   %۶2  ،  ایمیل  طریق  از  75%

 .  اندشده هدایت  کتابخانه، وبگاه به ایکلیدواژه  طبیعی جستجوی طریق از %43.5و  ها وبگاه

ها بازدید وبی کاربر  های اجتماعی که کتابخانه دانشگاهی کلمبیا از طریق آن . نام رسانه ۳نماگرفت 

  سیمیالر برگرفته از به تفکیک درصد، ۲۰۱۹وریل آ کسب کرده است مربوط به  سه ماه فوریه مارس و 

 وب 

نماگرفت میان  3طبق  از    وبگاه   از  اجتماعی  هایرسانه  واسطه   به  که  وبی  بازدید  ۶2%،  

  از   ٪21  بوک،فیس   رسانه  طریق  از  آن،  ٪22  ،است   گرفته  صورت  کلمبیا  دانشگاهی  کتابخانه

  از  ٪12 ردیت، رسانه طریق از ٪14 یوتیوب، رسانه طریق از ٪1۶ گیت،ریسرچ رسانه طریق

 .     است  بوده هارسانه سایر طریق از ٪12 و توییتر  رسانه طریق

داده که  است  توجه  توسط  شایان  مستخرج  آماری  های  تحلیلی  پایگاه  از  پژوهشگر 

سیمیالروب مربوط به بازدید وبی)مشاهده ی وبی( دسکتاپی غیر موبایلی کاربران از وبگاه  

وبگاه واقع در آمریکا  1۶وبگاه مورد بررسی یعنی     37کتابخانه دانشگاهی بوده است  و همه  

 اند. وی قرارداشتهو در شرایط مسااند بودهیکسان  واقع در ایران، از این لحاظ  21و 

  2019ماهه فوریه، مارس و آوریل     3ی زمانی  های مربوط به بازه، داده2019در تاریخ می  

وب   از پایگاه تحلیلی سیمیالر  1398الی دهم اردیبهشت    1397مقارن با حدود دهم  بهمن  

 استخراج شد.  
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ستقیم پیمایشی در  هایی که با روش مشاهده مها و ترسیم نمودارها برای دادهتحلیل داده

انجام 1افزار »لیبرافیس کلک«ابزار تحلیل هوشمند سیمیالروب استخراج شد با استفاده از  نرم

 .شده است

های ایران مانند عالمه طباطبایی و یا شهید  پژوهشگر مشاهده کرد که  برخی از دانشگاه

وبگاههای مجزا از یکدیگر در نظر  بهشتی، برای کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتالی خود،  

اند، به طوری که آدرس اینترنتی کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی از آدرس  گرفته

های مرکزی و هم دیجیتالی  لذا هم وبگاه کتابخانه  ؛کتابخانه دیجیتالی همان دانشگاه جداست

 ها مورد بررسی قرار گرفتند.  دانشگاه

ای  تربیت مدرس، آدرس اینترنتی مستقل نداشت و زیر مجموعهوبگاه کتابخانه دانشگاه  

از   ، بنابراین وب، غیر قابل تحلیل بود  از وبگاه دانشگاه بود و به همین دلیل در پایگاه سیمیالر

 جامعه پژوهش حذف شد. 

 های دانشگاهی مورد بررسی در ایالت متحده آمریکاوبگاه کتابخانه ۱۶. نام  ۱جدول  

وبگاه کتابخانه دانشگاهی نام  ردیف  

 کتابخانه دانشگاهی ایالت ماساچوست)ام آی تی( 2 1

 کتابخانه دانشگاه کرنل 3 2

 کتابخانه دانشگاهی ویرجیانا 4 3

 کتابخانه دانشگاهی پن استیت 5 4

 کتابخانه دانشگاهی استونی بروک 6 5

 کتابخانه دانشگاهی دنور 7 ۶

 وبگاه جدیدکتابخانه دانشگاهی آریزونا 8 7

 

1.LibreOfficecalc 

2.Libraries.MIT.edu 

3.Library.cornell.edu 

4.Lib.vt.edu 

5.Libraries.psu.edu 

6.Library.stonybrook.edu 

7.Library.du.edu 

8.New.library.arizona.edu 
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 کتابخانه دانشگاهی میامی1 8

 کتابخانه دانشگاهی ایالت اوهایو2 9

 کتابخانه دانشگاهی واشنگتن 3 10

 کتابخانه دانشگاهی ایالت کارولینای شمالی4 11

 کتابخانه دانشگاهی کلمبیا 5 12

 وبگاه قدیم دانشگاه آریزونا6 13

 کتابخانه دانشگاهی رایت7 14

 کتابخانه دانشگاهی آالباما8 15

 کتابخانه دانشگاهی درکسل9 1۶

 

وبگاه کتابخانه مرکزی یا دیجیتالی دانشگاهی دولتی ایران وابسته به وزارت علوم مورد   ۲۱. نام  ۲جدول  

 بررسی در ایران 

 نام وبگاه کتابخانه دانشگاهی  ردیف

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 10 1

 کتابخانه  مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی 11 2

 کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی 12 3

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شهید بهشتی 13 4

 

1.Lib.miamioh.edu 

2.Library.osu.edu 

3.Library.wustl.edu 

4.Lib.ncsu.edu 

5.Library.columbia.edu 

6.Library.arizona.edu 

7.Libraries.wright.edu 

8.Lib.ua.edu 

9.Library.drexel.edu 

10.Library.ut.ac.ir 

11.Library.atu.ac.ir 

12.Lib.sbu.ac.ir 

13.Library.sbu.ac.ir 
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 کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی 1 5

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه خوارزمی 2 ۶

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3 7

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت 4 8

 کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا 5 9

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان 6 10

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه صنعتی اصفهان 7 11

 کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان 8 12

 کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز9 13

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شهید چمران اهواز 10 14

 کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 11 15

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه صنعتی سهند تبریز 12 1۶

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز13 17

 کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف 14 18

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15 19

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 16 20

 

1.Lib.khu.ac.ir 

2.Libportal.khu.ac.ir 

3.Library.kntu.ac.ir 

4.Dl.iust.ac.ir 

5.Centrallib.alzahra.ac.ir 

6.Lib.iut.ac.ir 

7.Library.iut.ac.ir 

8.Lib.ui.ac.ir 

9.Lib.scu.ac.ir 

10.Olib.scu.ac.ir 

11.Library.um.ac.ir 

12.Lib.sut.ac.ir 

13.Lib.tabrizu.ac.ir 

14.Library.sharif.ir 

15.Library.aut.ac.ir 

16.Digitallib.aut.ac.ir 
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 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبایی 1 21

 هایافته

 هاي پژوهشپاسخ به پرسش 

 پرسش اول  

های مرکزی یا دیجیتالی دانشگاهی دولتی  میان کل بازدیدهای وبی که از وبگاه کتابخانهاز  

آنایران   از  میزانی  است، چه  علوم صورت گرفته  به وزارت  از طریق رسانهوابسته  های  ها 

 اند؟ اجتماعی به وبگاه کتابخانه هدایت شده

 پاسخ به پرسش اول 

وبگاه کتابخانه مرکزی یا دیجیتالی دانشگاهی دولتی ایران وابسته به وزارت علوم    21تعداد  

  3تبریز و اهواز قرار دارند، در بازه زمانی    هد،نیز که در شهرهای بزرگ تهران، اصفهان، مش

ها حاکی از آن بودکه  یافته.  در پایگاه سیمیالر وب تحلیل شدند  2019ماهه فوریه تا آوریل  

  از    ایران  در  بررسی  مورد  جامعه   هایوبگاه  از  ٪19وبگاه یعنی    4ها فقط تعداد  از میان آن

 .بودند کرده کسب وبی بازدید یا و جذب را کاربران اجتماعی، هایرسانه طریق

نمودار   به    4،  1در  وابسته  ایران  دولتی  دانشگاهی  دیجیتالی   یا  مرکزی  وبگاه کتابخانه 

های اجتماعی ترافیک یا بازدید کاربر  که از طریق رسانه  نشان داده شده استوزارت علوم  

 .  کسب کرده بودند

 

1.D-lib.atu.ac.ir 
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 اند،های اجتماعی ،بازدید کسب کرده ایران که از طریق رسانه دانشگاهی  وبگاه کتابخانه ۴.  ۱نمودار 

 ۲۰۱۹ماه فوریه مارس و آوریل   ۳مربوط به بازه زمانی 

نمودار   شریف 1طبق  صنعتی  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  وبگاه  وبگاه    2درصد   10/1،   ،

،وبگاه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه    5درصد    41/5دانشگاه عالمه طباطبایی   3کتابخانه دیجیتالی 

 9درصد  80/3و وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  7درصد   2/5  6صنعتی امیرکبیر  

 

1.Library.sharif.ir 

 یک دهم درصد . 2

 کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی مجزا از یکدیگرند بگاه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبایی و وبگاه  و.  3

4.D-lib.atu.ac.ir 

 یک و نیم درصد . 5

6.Digitallib.aut.ac.ir 

 دو و نیم درصد 7 .

8.Library.aut.ac.ir 

 سه دهم درصد 9 .
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های اجتماعی به وبگاه کتابخانه  ها از طریق رسانهاز مجموع کل کاربران بازدیدکننده از آن

 جذب شده بودند. وب، های سیمیالرطبق داده

 وبگاه مورد بررسی در ایران، به صورت تقریبی هیچ بازدید  21گاه از مجموع  وب  17سایر  

وریل  آاجتماعی در فوریه مارس و    هایرسانه  طریق  از(    درصد  صفر  به  نزدیک  یا  و  ٪0وبی )

 کسب نکرده بودند.   2019

 پرسش دوم 

های مرکزی یا دیجیتالی دانشگاهی ایالت  وبگاه کتابخانه  از میان کل بازدیدهای وبی که از

های اجتماعی به وبگاه  ها از طریق رسانهمتحده آمریکا صورت گرفته است، چه میزانی از آن

 کتابخانه هدایت شده اند؟ 

 پاسخ به پرسش دوم 

آمریکا از  وبگاه کتابخانه دانشگاهی ایالت متحده    1۶، میزان کسب بازدید وبی  از2نمودار  

 دهد.های اجتماعی را نشان میطریق رسانه

وبگاه کتابخانه دانشگاهی واقع در    ۱۶های اجتماعی به  .درصد هدایت کاربران از طریق رسانه۲نمودار 

 ۲۰۱۹ماهه فوریه مارس و آوریل  ۳های مختلف آمریکا مربوط به بازه زمانی ایالت
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یی که  منجر به ورود کاربر به وبگاه کتابخانه  ، از مجموع کل بازدیدها2با توجه به نمودار

بود،    ( شده2)ام آی تی 1و یا کسب بازدید وبی از وبگاه کتابخانه دانشگاهی ایالت ماساچوست

وبگاه مورد بررسی    15اما در مورد سایر    ؛های اجتماعی بوده استرسانه  طریق  از  هاآن  از  11٪

 .است بوده  ٪1تر یا مساوی در ایالت متحده آمریکا، این رقم، کم

 پرسش سوم  

کتابخانه وبگاه  از  وبی  بازدیدهای  متحده    هدایت  ایالت  دانشگاهی  دیجیتالی  یا  مرکزی 

 است؟ها صورت گرفته های اجتماعی، از طریق کدام رسانهآمریکا، به واسطه رسانه

 پاسخ به پرسش سوم

وبگاه کتابخانه دانشگاهی ایالت متحده آمریکا   1۶های اجتماعی که  ، نام رسانه3در نمودار  

 . اند  به تفکیک کتابخانه دانشگاهی ترسیم شده استها  بازدید وبی کسب کردهاز طریق آن

های دانشگاهی ایالت متحده آمریکا از طریق  کتابخانهوبگاه   ۱۶های اجتماعی که  . نام رسانه ۳نمودار 

ماهه  فوریه مارس و آوریل    ۳اند به تفکیک درصد، مربوط به بازه زمانی ها  بازدید وبی کسب کرده آن 

۲۰۱۹ 

 

1.Massachusett 

2.MIT 
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نمودار   به  توجه  بوک«،3با  »فیس  اولویت  ترتیب  به   ،1»ردیت«  »توییتر«،  »یوتیوب«،  ، 

ماهه فوریه مارس و    3نه اجتماعی برتر دربازه زمانی  »پینترست« شش  رسا  »ریسرچ گیت« و

های دانشگاهی ایالت متحده آمریکا از  وبگاه کتابخانه  1۶شناسایی شدندکه     2019آوریل  

 . ها کاربران را جذب کرده بودندطریق آن

 پرسش چهارم 

بازدیدهای وبی از وبگاه کتابخانه ایرهدایت  یا دیجیتالی دانشگاهی دولتی  ان های مرکزی 

ها صورت  های اجتماعی، از طریق کدام یک از رسانهوابسته به وزارت علوم ، به واسطه رسانه

 گرفته است؟

 پاسخ به پرسش چهارم

های مرکزی یا دیجیتالی دانشگاهی  وبگاه کتابخانه  4های اجتماعی که  ، نام رسانه4نمودار  

به تفکیک    صورت گرفته است، ها بازدید وبی  دولتی ایران وابسته به وزارت علوم از طریق آن

 .دهددرصد در هر رسانه نشان می

وبگاه مورد   ۲۱دانشگاهی ایران)از مجموع  وبگاه کتابخانه   ۴های اجتماعی که  . نام رسانه ۴نمودار 

 ۲۰۱۹ماهه  فوریه مارس و اوریل  ۳اند، مربوط به بازه زمانی ها بازدید کسب کرده بررسی ( از طریق آن 

 

1.Reddit 
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، کتابخانه دیجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از طریق »توییتر« و »وب  4با توجه به نمودار  

،کتابخانه مرکزی  2ی امیرکبیر از طریق »سوند کلود«،کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعت 1تلگرام«  

از طریق »اینستاگرام« و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبایی    دانشگاه صنعتی شریف، 

ماهه    3از طریق »فیس بوک« و »یوتیوب« بازدید کاربران از وبگاه کتابخانه را در بازه زمانی  

 اند. داشته 2019فوریه مارس و آوریل 

تلگرام  شای اپلیکیشن  مشابه  تلگرام«  »وب  که  است  ذکر  که    است؛ان  تفاوت  این  با 

کنندگان یا کاربران از طریق دسکتاپ غیر اندرویدی)غیر موبایلی ( وارد وبگاه تلگرام  بازدید

 . شوندمی

های اجتماعی که به تفکیک درصد هم برای  ذکر این نکته ضروری است که نام رسانه

ایران و هم برای کتابخانههای  کتابخانه ایالت متحده آمریکا در  دانشگاهی  های دانشگاهی 

مربوط    ؛ ترسیم شده است  ان با نرم افزار »لیبرآفیس کلک« توسط پژوهشگر  4و    3نمودارهای  

به این معنی که به عنوان نمونه کتابخانه    است.ها  به همان درصد اندک کسب ترافیک از رسانه

بازدیدهای وبی از وبگاه کتابخانه  11دانشگاهی ام آی تی که   اش از طریق  درصد از کل 

درصد، از طریق   11اند، همان  های اجتماعی به وبگاه کتابخانه دانشگاهی هدایت شدهرسانه

بوده است و یا وبگاه    3بوک، توییتر و پینترست و غیره مطابق با نمودار  یوتیوب، ردیت، فیس 

اش از  ه یک دهم درصد از مجموع کل بازدیدهای وبیکتابخانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ک

های اجتماعی به وبگاه کتابخانه هدایت شده بودند، همین یک دهم درصد از  طریق رسانه

 (. 4طریق رسانه اجتماعی اینستاگرام بوده است)مطابق با نمودار 

 گیري نتیجه

 (،2017و همکاران)(، مگوی  201۶های شیخ و همکاران)های پژوهش حاضر، با یافتهیافته

 ( هم جهت مشاهده شد.1397( و بیات و همکاران)2018جابین وگانای)

 

1.Web.telegram.org 

2.Soundcloud 
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بوک و توییتر را دارای باالترین  (، فیس 201۶( و شیخ و همکاران)1397بیات و همکاران)

بوک،  فیس   های دانشگاهی جهان دانسته اند، در پژوهش حاضر نیز،  میزان استفاده در کتابخانه

های دانشگاهی  که وبگاه کتابخانه  شناسایی شدند  ی، به عنوان سه رسانه برتریوتیوب و توییتر

 . ها بازدیدوبی کسب کرده بودندایالت متحده آمریکا از طریق آن

بوک، توییتر و یوتیوب را به عنوان سه  (، به ترتیب اولویت،  فیس 2018جابین و گانای)

در   استفاده  مورد  برتر  اجتماعی  بردهکتابخانهرسانه  نام  برتر جهان،  دانشگاهی  در  .  اندهای 

بوک، یوتیوب و توییتر به عنوان سه رسانه اجتماعی  پژوهش حاضر نیز به ترتیب اولویت، فیس 

ها  های دانشگاهی ایالت متحده آمریکا از طریق آن وبگاه کتابخانهکه    شناسایی شدندبرتری  

 .  وبی کسب کرده بودند بازدید

اند که در کشورهای در حال توسعه، مدیریت (، اظهار داشته2017ان)مگوی و همکار

حساب مدیریت  برای  کتابخانهمدونی  اجتماعی  رسانه  نداردهای  وجود  دانشگاهی  .  های 

پژوهش حاضر نیز  نشان داد که از میان تعداد بیست و یک  وبگاه کتابخانه دانشگاهی مورد  

ریق رسانه های اجتماعی بازدید وبی کاربران را کسب  تنها چهار وبگاه  از ط   ،بررسی در ایران

 کرده بودند.

  های دانشگاهی، های کتابخانهاز کل وبگاه  ٪100و در آمریکا میزان     ٪19در ایران میزان  

های اجتماعی، کاربران را جذب کرده بودند. میزان کلیک یا بازدیدکاربران از طریق رسانه

از    ٪3های اجتماعی در ایران حداکثر تا  دانشگاهی از طریق رسانهروی وبگاه کتابخانه    بر

کل کاربران بازدیدکننده از وبگاه کتابخانه مشاهده شد که این رقم در مورد آمریکا حداکثر  

از کل کاربران بازدیدکننده  بود)به استثنای وبگاه کتابخانه دانشگاهی  ام آی تی که     ٪1تا  

  »یوتیوب«، »توییتر«،   بوک«،های  »فیس ترتیب اولویت، رسانه  مشاهده شد(. به  ٪11این رقم  

که وبگاه    شناسایی شدندهایی  گیت« و »پینترست« به عنوان برترین رسانه»ردیت«، »ریسرچ

 . کسب می نمایند را  های دانشگاهی امریکا از طریق آنها، بازدید وبی کاربر،کتابخانه

بازدید    ،های اجتماعینشگاهی، از طریق رسانههای مرکزی و دیجیتالی داوبگاه کتابخانه

های مذکور،  توانند بازدید وبی خود را به واسطه رسانهوبی بسیار اندکی دارند در حالی که می

های مدیریتی  های دانشگاهی ایران و آمریکا، سیاستلذا  شایسته است کتابخانه  .افزایش دهند
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های اجتماعی برای وبگاه کتابخانه  راتر از رسانهی کارآمدتر و کامدونی را در راستای استفاده

کارگیری نیروی انسانی متخصص  تواند تربیت و بهها میاتخاذ نمایند، از جمله ی این سیاست

 در این زمینه باشد.

انجام    2019با توجه به اینکه تحقیق حاضر، در مقطع زمانی سه ماهه فوریه مارس و آوریل  

های زمانی انجام و با  ای برای سایر بازهدر پژوهشی دیگر مطالعهشود  شده است، پیشنهاد می

 یکدیگر مقایسه و تحلیل آماری شوند.

سیمیالر  تحلیلی  داده  پایگاه  استخراج  که جهت  در  وب  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  ها 

 به همراه داشت. در حین پژوهش  را های زیادیکشور ایران، فیلتر بود و سختی

 منابع 

محمد حافظی،بیات،  علیپوری  علیرضا؛  مقدم،  اسفندیاری  کاربرد  (.1397)  .حامد  کریم؛ 

. فصلنامه  المللیهای دانشگاهی: فرا تحلیل مقاالت بین های اجتماعی در کتابخانهرسانه

 .3۶5-317 (،14) 4  ،های نوین رسانهمطالعات 

نخستین  .  توییتر  نقش شبکه اجتماعی یوتیوب و   (. 1394)  مریم.،  اسالم پناه؛  نسرین ،  چراغی

 . 1394شهریور  12 همایش ملی علوم اسالمی،

دانشگاهیکتابخانه  محمود.  حقیقی، دایرههای  اطالعآنالین    المعارف.  و  رسانی  کتابداری 

در    ایران. شده  از   1399خرداد    10بازیابی 
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%A

A%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9

%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8

%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D

x9%8A.asp 

محمدکریم بیات،  عاطفه؛  رسانه(.1394)  .زارعی،  درکتابخانهکارایی  اجتماعی  های  های 

فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب    های دولتی تهران.دانشگاهی: مطالعة موردی دانشگاه

 . 121-98،  17 ،مهر

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A.aspx
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های علمی  تحلیل توییت مقاله  (.1397)  .سحر  حبیبی،  الهه؛  حسینی،   منش، محمدامین؛ عرفان

 . 111-93(،3)29،دهی اطالعات. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندر توییتر

دیجیتالکتابخانه.(1390).مهدی  علیپورحافظی،  اطالعات  های  و    : :مبادله  مطالعه  سازمان 

 .چاپ اول  ،ها علوم انسانی)سمت(تدوین کتاب

بررسی نقش شبکه    (.139۶)   .سعید؛ دوالنی، عباس  ولی زاده، بهناز؛ رضایی شریف آبادی،

های دانشگاهی)مطالعه موردی:  اجتماعی موبایلی تلگرام در توسعه خدمات کتابخانه

کتابداران   و  دانشگاهمدیران  مرکزی  علوم(.کتابخانه  وزارت  و  های  کتابداری 

 . 51-21(، 1) 20،رسانیاطالع

مالل،نیما؛  مهموئی،  یعقوبی  و  تعامل  (.1395)  .یزدان  منصوریان،  حمیدرضا؛  جمالی  ها 

حرفهانگیزه شبکه  در  دانشمندان  اطالعاتی  ریسرچهای  نامه  پژوهش   .گیتای 

 . 5۶-43(،1)2 ، سنجیعلم
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