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Objective: This study aimed to draw a scientific map and analyze the clusters of research 

published in the field of social network applications to libraries and information centers using 

documents indexed in Web of Science. 

Methods: This research is applied research conducted using content analysis and a 

descriptive-analytical approach. The statistical population is 307 publications in the field of 

social networks in libraries and information centers, indexed in Web of Science between 2016 

and 2020. The data collection tool is a researcher-made checklist. Excel and scientometric 

softwares were used to analyze the data. 

Results: The results showed that the keywords of social media, academic libraries, social 

network, and social network analysis have the highest frequency. The findings also indicated 

that the subject area of social networks includes nine clusters; the main cluster is related to 

the second cluster, which is mainly associated with social media and consists of 13 keywords. 

Conclusions: The results of the research show that social networks had a special role and 

position in the field of library and information sciencein 2018. The number of publications in 

this field in 2020 is far less than the previous years and the number of published works in this 

year has been decreasing. According to the research done on social networks and their various 

aspects, much research has been conducted, and all its aspects have been investigated. 

However, the investigation of research in this area with an emphasis on its application in 

libraries and information centers has not been done, and the present study can familiarize 

researchers with the conducted research and guide them to conduct applied research to fill the 

existing gaps. 
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   ها: واژهکلید

ها،  كتابخانه  ، ياجتماع  یهاشبکه

اطالع   ،يعلم   نقشه  ، ي رسانمركز 

 . يعلم  داتيتول

  ی هامنتشر شده در حوزه پژوهش   یهاپژوهش   یاخوشه   ليو تحل  ينقشه علم  ميهدف از پژوهش حاضر، ترس  هدف: 

اطالعاتي استنادی    گاهیشده در پا  هیبا استفاده از مدارک نما  يرسانها و مراكز اطالع در كتابخانه   ياجتماع  یهاكاربرد شبکه 
 .است  نسیسا و وب آ

 يفيتوص  کردیمحتوا و با رو   لياست كه با استفاده از روش تحل  یكاربرد  یهاپژوهش از نوع پژوهش   نی: اشناسیروش

  ي رسان ها و مراكز اطالع در كتابخانه   ياجتماع   یهااثر منتشر شده در حوزه شبکه   307  ،یآمار  ۀانجام شد. جامع  يليتحل
زمان بازه  در  كه  وب  2020تا    2016  ياست  سایت  گردآورشده   هینما  نسیساآو در  ابزار  وارسي   هاداده   یاند.    سياهه 

 .استفاده شد سنجيعلم  یافزارهاافزار اكسل و نرمها، از نرمداده  ل يو تحل هیتجز برای. است ساخته محقق 

  ی هاشبکه   لي و تحل  يشبکه اجتماع  ،ي دانشگاه  یهاكتابخانه   ،ياجتماع  یهارسانه  دواژهينشان داد كل  هاافتهی  : هاافتهی

خوشه است    9شامل    ياجتماع  یهاشبکه   ينشان داد حوزه موضوع  هاافته ی  نيرا دارند. همچن  ي فراوان  نیباالتر  ي اجتماع
  ل ي تشک  دواژهيكل  12و از    شوديمربوط م  ياجتماع  یهابه رسانه   عمدتاً  هخوشه مربوط به خوشه دوم بوده ك  نتریي كه اصل

 . شده است

نقش و    2018در سال    يرسانو اطالع  یدر حوزه كتابدار  ي اجتماع یهاشبکه كه   دادپژوهش نشان    جینتا  : گیرینتیجه 

قبل از خود بوده و تعداد    یهابه مراتب كمتر از سال   2020حوزه كه در سال    نی آثار ا  تعدادداشته است.    یاژه یو   گاهیجا
و    ي اجتماع  یهاانجام شده در خصوص شبکه   قات يبا توجه به تحق  .داشته است  يسال روند نزول  نیآثار منتشر شده در ا

  ن یا  قاتيتحق  يشده است. اما بررس  ي صورت گرفته و همه ابعاد آن بررس  یمتعدد   یهامختلف آن پژوهش   یهاجنبه
با   كتابخانه   یهابر جنبه   ديتأكحوزه  و مراكز اطالع مد نظر در  پژوهش حاض  يرسانها  و  بود   تواند ي م  رصورت نگرفته 

پر كردن    یدر راستا  یكاربرد  یهاانجام پژوهش   برای  را  آنها  صورت گرفته آشنا ساخته و   قاتيا تحقپژوهشگران را ب
 كند.   یيموجود راهنما یهاخل 

 

ها و مراكز  در كتابخانه  ياجتماع  یهاكاربرد شبکه يعلم داتينقشه تول   ميترس(.  1401)  ، زینبصيامي  و  جعفر، نيعباداله عموق  ؛محمدی، مهدی  ؛حميده،  رادالماسي: استناد

 . 81- 98(،  3) 56، رساني دانشگاهيتحقيقات كتابداری و اطالع. نس یآوساوب ياطالعات گاهیدر پا يرساناطالع

                 DOI: http://doi.org/ 10.22059/jlib.2022.348522.1635 
 

 نویسندگان.  ©                                                                  .تهراندانشگاه شر: نا
 

 

mailto:Mahdi.mohammadi203@gmail.com
mailto:ebadollah2005@gmail.com


 

 

 

 

 مقدمه 

 کم یوستيشده در قرن ب  جادیا  اتاطالعات و ارتباط  یها فناوری  نیترعی از بد  يکیبه مثابه    ينترنتیا  ياجتماع   یهاامروزه شبکه
از   يکیحاضر به  و در حال    (1394  ،يلياسماعريو م  یآبادمي)زارع ابراه  است  را به خود جلب كرده  یادیز  نتوجه كاربراكه  است  
تبادل اطالعات و   ،يرساناطالع  ،یاجتماعات مجاز  ليكه تشکشده    لیدر سطح جامعه و جهان تبد  يارتباط  یهاابزار   نیمهمتر

د كه  نباور  نیها بر اشركت  شتريب(.  1394فر،  يسلطان و    يهستند )هاشم   ياجتماع  یها شبکه  یكاركردها  نیترنظرات از شناخته شده
مطالعه تنها  ،يكنون یايدر دن، يو آزادانه اخبار و اطالعات را دارند. از طرف عیانتشار سر یبرا یيباال توانمندی ،ياجتماع یهاشبکه

مطالعه گشوده   شیافزا  یراه را برا  ،به وجود آمده  عهمطال  یكه برا   دی جد  یها و محمل  شوديروزنامه نم  ایمحدود به كتاب، مجله  
به   ياجتماع  یهاشبکه  ن،ی . بنابراافتیطالعه دست  م  یمنابع دلخواه برا  عیسر  یبتوان به جستجو  ياست تا در هر زمان و مکان

 (. 1396شکي، بلد و آذر، خرازیاندادگرند )اشده لیتبد یاندوز و دانش رسانيعاطال یبرا يعملکرد خود به محملو  تيفراخور ماه

ا اطالعكتابخانه  ان يم  نیدر  مراكز  و  نهادها  يرسانها  عنوان  سازمان  يکی  ،ي اجتماع  یبه  گردآور  یهااز  و   رهيذخ  ،یمهم 
. ( 1993  ،1بوث )  ندینمايم  فایا ی  جامعه نقش مؤثر  شرفتيو پ  ،یو اقتصاد   يسطح علم  یكه در ارتقا  رونديشمار مدانش ب  يسازمانده
  ن یو در ا  اندمدهبرآ  ياجتماع  یهادر بستر شبکه  تي درصدد فعال  كه كاربران حضور دارند  یيحضور در جااز شعار    یرويها با پكتابخانه

  ي گام به گام  یهامطالعات متعدد و برنامه   نه،يعملکرد به  یاند، بلکه براكرده   جاد یمخصوص به خود را ا  یهانه تنها صفحه   نهيزم
  ی ها دارادر كتابخانه ياجتماع یها شبکه یريكارگ در این راستا، به .( 68.، ص1396سليمي، : نقل در ،2007، 2)تاپر اند كرده نیتدو
ا  یاريبس  یایمزا دو  جادیاز جمله؛  مشتر  نيب  هیسوارتباط  و  كاربران    یيهاگروه   ليتشک  ان،یكتابخانه  ا  برخطاز  ها،  شبکه   نیدر 

و كاربران درباره   انیمشتر  یبازخورد و اظهار نظرها  افتیدر  ه، و خدمات كتابخان  هاتيبه كاربران كتابخانه درباره فعال  يرسان يآگاه
از  .(1394 ،يزخانی عز و پورليو مشاركت كتابداران در تبادل اطالعات است )جل یامکان همکار ،یامحصوالت و خدمات كتابخانه

اگر كتابخانه نیا مرو،  از شبکه   زانيها درباره  با    ياجتماع  یهااستفاده كاربران  تا  بود  قادر خواهند  باشند  را داشته  اطالعات الزم 
كاربران همراه داشته    یبرا  یشتريب  یمندتیدر ارائه خدمات شده و رضا  ل يابزارها، موجب تسه  ن یمتنوع ا  یهاتياز قابل  یريگبهره 

 (. 1397 ،يجهانشاهو  زادهي)قاض باشند

در    ی متعددیها امر كه پژوهش  نیو با نظر به ا  رياخ  یهاافراد در سال  يدر زندگ   ياجتماع  یهابا توجه به نقش پررنگ شبکه
و    يساختار علم   ميترس. بنابراین،  گرفته است  تصور  يرسانها و مراكز اطالعدر كتابخانه  آنها  و كاربرد  ياجتماع   یهاارتباط با شبکه

  شکل گرفته در طول زمان  يموضوع یها و خوشه ميحوزه ترس نیدانشمندان ا ی علميبروندادها شوديسبب م يواژگانهم ليتحل
  ی شتريبه توجه ب  ازيها نشده و كدام قسمت  تيفعال  شتريب  هانهيكه در كدام زم  ديرس  جه ينت  نیبه ا  توانيم  نيهمچن  گردد.  مشخص

مسئوالن و   ان،يمتول  یروشيپ  یساده و كاربرد  يدارد. با توجه به نکات مطرح شده، پژوهش حاضر به دنبال آن بوده تا چارچوب
انجام    یهااز موضوع پژوهش  يكل   یریداشتن تصو  ،يقرار دهد. از طرف  هاانهدر كتابخ  ياجتماع  هایشبکه  به كاربرد  مندانعالقه

 .گام بر دارند  ترتازه  یهاحوزه  یتا به سو  كنديكمک م  انیها، به استادان و دانشجودر كتابخانه  ياجتماع   یهاشده در حوزه شبکه
اصل  راستا،  نیادر   ترس  ن یا  يمسئله  علم  ميپژوهش  كتابخانه  ياجتماع   یهاشبکهكاربرد    یهاپژوهش  ينقشه  مراكز  در  و  ها 

 پاسخ دهد:  ریز  هایسؤالاست و قصد دارد به    3وب آو ساینس  گاه یبر اساس اطالعات موجود در پا  ا يمنتشر شده در دن  يرساناطالع

 وب آو ساینس   گاهیموجود در پا  رسانياطالع  مراكز  و  هاكتابخانه  در  های اجتماعيشبکه  حوزه  در  شده  منتشر  هایژوهش. پ1

 د؟انپرداخته هایيحوزه  چه به موضوعي نظر از 2020تا  2016 زمانيبازه  در

 مراكز  و  هاكتابخانه  در  های اجتماعيشبکه  حوزه  كاربرد  خصوص  در  شده  منتشر  هایپژوهش  هایكليدواژه  پرتکرارترین.  2

 كدامند؟ 2020تا  2016 زمانيبازه  در وب آو ساینس گاهیموجود در پا رسانياطالع
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اجتماعيشبکه  حوزه  كاربرد  خصوص  در  شده  منتشر  هایپژوهش  در  پربسامد  هایكليدواژه  شبکه  كلي  اختار. س3  در   های 

 است؟ چگونه 2020تا  2016 زمانيبازه  در وب آو ساینس گاهیموجود در پا رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه

  در   های اجتماعيشبکه  حوزه  كاربرد  خصوص  در  شده  منتشر  هایپژوهش  واژگانيهم  تحليل  بر  مبتني  هاخوشه  ینمهمتر.  4

 كدامند؟ 2020تا  2016 زمانيبازه  در وب آو ساینس گاهیموجود در پا رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه

موجود   رساني اطالع  مراكز  و  ها كتابخانه  در  های اجتماعيشبکه  حوزه  در  یکدیگر  با  شده  تشکيل  هایخوشه  در  واژگان  . ارتباط5

 است؟   چگونه 2020تا  2016 زمانيبازه  در وب آو ساینس گاهیدر پا

  گذاران استيوجود نقشه دانش است. نقشه دانش به س  ازمندين  يموضوع  یها حوزه  ليمعتقدند تحل  يسنج حوزه علم  پژوهشگران
  یهاو كمبود  هاتیدانش، محدود  انیجر  ر ينظام، منابع و مس  کی  یاجزا  مشخص كردن ساختاربر    عالوه  يبه نوع  ،كنديمعلم كمک  

  یهانقشه دانش در حوزه   ليتحل  یكه برا  يج یرا  یها از روش   يکی(.  1391راد،  جزه، طباطبائيان و فاتحناصری)  دینما  روشنرا    نآ
 كننديم  ادی  يواژگانمختلف مدرک است كه از آن به عنوان هم  یها استفاده شده در قسمت  یهاواژه  نيمختلف رواج دارد، ارتباط ب

 یهاخوشه  نيدر حال ظهور و همچن  يموضوع  یهاوشهتا خ  شوديامکان فراهم م  ن یا  لينوع تحل  ن ی(. در ا2012،  1هو و وانگ  و،ي)ل
نقشه دانش در حوزه    ميترس   ن،یبنابرا(.  2010،  2و سو   يآشکار شود )ل  يآت  یهاپژوهش  ر يمس  ينيبشيپ  یدر راستا  افتهیتوسعه  
و منجر به   دینما کآن كم يعلم داتيتول يف يو ك يكم یبه ارتقا توانديم يرسانها و مراكز اطالعدر كتابخانه ياجتماع یهاشبکه

 . حوزه شود نیمطالعات در ا تیهدا

 پژوهشادبیات موضوع و پیشینه 

  ن یها به اكاربران و سازمان  يابيو دست ياجتماع  یها است. گسترش شبکه  يروز به روز در حال فزون  ياجتماع  یهااستفاده از شبکه
مورد   یمتعدد  قاتيرا در تحق  دهیپد  نیمختلف ا  یهاارتباط با مراجعان خود سبب شده تا پژوهشگران جنبه  یابزارها جهت برقرار 

  ي اند كه به برخپرداخته يرسانها و مراكز اطالعدر كتابخانه ياجتماع  یهابکهبه كاربرد ش آنها  از ياما تعداد اندك ؛قرار دهند يبررس
 : شودي اشاره م آنها از

 . مطالعات داخلی 1

 و  كتابداری  علمي  هایانجمن  هایفعاليت  از  حمایت  در  اجتماعي  هایشبکه  نقش  بررسي  منظور  به  در پژوهشي  ،( 1393)  لطفي
  و   ،درصد(  26)  ميانگين   با   كانادا  ،(درصد  27)  ميانگين  با  ایرلند  رسانياطالع  و  كتابداری  علمي  هایدریافت كه انجمن  رساني،اطالع

 هاهمایش  برگزاری  رسانياند. اطالعداشته  بوکفيس  اجتماعي  شبکه  روی  را  فعاليت  بيشترین درصد(    25)  ميانگين   با   جنوبي  آفریقای
 60)  كتابداری  برجسته  افراد  به  مختلف  هایمناسبت  به  تبریک  هایآگهي  ارائه  ،درصد(  70)  كتابداری  جدید  اخبار  انتشار  ،درصد(  75)

 علمي  هایانجمن  توسط  شده   ارائه  هایفعاليت  بيشتریندرصد(    50)  آموزشي  هایكارگاه  برگزاری  رسانياطالع  ارائه  ودرصد(  
 است.   بوده مطالعه  مورد كشورهای  رسانياطالع و  كتابداری

 ی هامنتشر شده در حوزه كتابخانه  مقاالتی  اخوشه  ليو تحل  ينقشه علم  ميترسبا هدف    يژوهش (، پ1397همتي ) كشوری و  
 يواژگانهم  ليو با روش تحل  یپژوهش كاربرد  ن یانجام دادند.  ا  نسیوساآوب    گاه یشده در پا  هیبا استفاده از مدارک نما  يعموم

 ليتشک  يعموم  یهادر موضوع كتابخانه  نسیوب اوسا  گاهیشده در پا  هیمقاالت نما  هيپژوهش را كلآماری  انجام شده است. جامعه  
و   ،4وریو  .س ی.او.ا ، و3اكسل   بيب  افزارنرم ها با استفاده از سه  داده   ل يو تحل  هیركورد بوده است. تجز  1164،  آنها  دهند كه تعداديم

است   5دراو نت شده  یانجام  كل  هاافته.  داد    - نترنتی»ا  «،يدانشگاه  ی هاكتابخانه  -يعموم  یها»كتابخانه  یهادواژهينشان 
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اند. متون مورد مطالعه داشته انيرا در م یرخدادهم  نیشتريب «يعموم یهاكتابخانه -و »خدمات كتابخانه  «،يعموم یهاكتابخانه
خوشه   نیمهمترشد كه    ديتول   يمورد بررس   یهادواژهي از كل  يخوشه اصل   11ها نشان داد تعداد  دواژهي كلی  اخوشه  ليتحل  ،ي از طرف

  ی های»فناور  «،ياجتماع  ی هابوده است، پس از آن »رسانه  يعموم  یهاكتابخانه  یها در پژوهش  «يمربوط به »مسائل اجتماع
كتابخانه«، »اشتراک منابع«،    یها ياطالعات«، »اطالعات سالمت«، »كتاب و موضوعات مربوطه«، »خط مش  يابیو باز  رهيذخ

اجتماع ساكتابخانه  ي»تعامالت  با  »ارتباط  كتابخانه  ریها«،  »مدانواع  و  مجموعه«،  در  سانسور  و  »توسعه    ن یمهمتر  ت«یریها«، 
 هستند.  يالملل نيدر سطح ب يعموم یهاپژوهشگران حوزه كتابخانه یهاشیگرا

اسفندیاری با  1397)  حافظيعليپور    و  مقدمبيات،  پژوهشي  شناسا(،  رسانه   یيهدف  كاربرد  ياجتماع  یهاانواع  در    آنها   و 
  یي هاپژوهش شامل پژوهش  ن یا  یاست. جامعه آمار  یاسناد  کردیبا رو  و  یپژوهش كاربرد  نی. اي انجام دادنددانشگاه  یهاكتابخانه

رسانه كاربرد  به  كه  كتابخانه  ياجتماع  یهااست  بررس   ي دانشگاه   یهادر  است.  دادپژوهش  يپرداخته  نشان   ی كاربردها  كه  ها 
 ياجتماع   یهااز رسانه  توانيكه م   یيربردهاكا   شتريمتنوع است و ب  اريبس  ي دانشگاه  یهادر كتابخانه  ياجتماع  یهارسانه  يگوناگون

كه كاربرد  ها نشان داد  همچنين یافتهشده است.    اشاره  آنها  به  شده  يانتظار داشت، در مقاالت بررس  يدانشگاه  یهادر كتابخانه
كتابخانه  ياجتماع   یهارسانه رسانه  اريبس  يدانشگاه  یهادر  و  است  فعال  ياجتماع  یهامتنوع  در  روزمره   یها تي گوناگون 

 نقش دارند. يدانشگاه یاهكتابخانه
های اجتماعي در سازمان اسناد و كتابخانه  (، در پژوهشي به منظور مطالعه وضعيت استفاده از رسانه 1397)ن  زاده و دیگراعزار

بيشترین استفاده  های اجتماعي  های موبایلي رسانهدرصد( از برنامه   16/4درصد( و كاربران )  35/3ملي ایران دریافتند كه كتابداران )
و در حد   آنها  كنند، اما كاربران بيشتر ازای و پژوهشي كمتر استفاده ميهای اجتماعي در امور كتابخانهرا دارند. كتابداران از رسانه

ات كتابداران از تلگرام و اینستاگرام برای امور پژوهشي و خدم كنند.های اجتماعي در امور پژوهشي استفاده ميمتوسط از رسانه
كتابخانهكتابخانه خدمات  انجام  برای  نيز  كاربران  دارند.  را  استفاده  ميزان  بيشترین  سایر  ای  از  بيش  اینستاگرام  و  تلگرام  از  ای 

نسبت به  نيز    4گيتو ریسرچ  3از لينکدین  2و اینستاگرام   1پژوهشي افزون بر تلگرامكنند. برای امور  های اجتماعي استفاده ميرسانه
 كنند. های اجتماعي استفاده بيشتری ميهسایر رسان

های  های عضو مکتا از شبکه در پژوهشي به منظور بررسي ميزان استفاده كتابخانه(  1397محمدی ) محمدی، حيدری و شاه
ها سایر كتابخانهرساني است و ارتباط كاری با  های اجتماعي در اطالعها از شبکهاجتماعي دریافتند كه  بيشترین استفاده از كتابخانه

های اجتماعي به قصد رزرو منابع  های دوم و سوم قرار دارد. در بخش امانت كتابخانه نيز از شبکهكنندگان در رتبهو آموزش مراجعه
درصد بيشترین    7/25موبایل با    -ها نشان داد كه ابزارهای تلفيقي وبهمچنين یافته.  كنندتا حد كمي استفاده مي  مورد درخواست

 ها را داشته است. درصد كمترین ميزان استفاده در كتابخانه 4/ 2بزارهای ميکروبالكينگ با و ا
های  های ارسالي بر روی صفحات اینستاگرامي كتابخانه ( به منظور تحليل محتوای پست1400زاده )ساز و صرافنریماني، زره

كتابخانه عمومي با استفاده از روش   110حه اینستاگرامي  پست از صف  10132عمومي و ارزیابي ميزان مشاركت كاربران با بررسي  
های عمومي مربوط به رویداد انجام شده  های ارسالي به صفحات اینستاگرامي كتابخانه تحليل محتوا دریافتند كه بيشترین پست 

كتا منابع  معرفي  و  انجام شده  رویدادهای  به  متعلق  ترتيب  به  كاربران  مشاركت  ميزان  بيشترین  و  اطالعبخانهبوده  و  رساني  ها 
 .رویدادهای آینده بوده است

منتشر شده در  یهاپژوهش یا خوشه ليو تحل ينقشه علم مي ترس(، در پژوهشي به 1401و محمدی ) نيعباداله عموقصيامي، 
  نس یسا  ووب آ  گاهیشده در پا  هیبا استفاده از مدارک نما  يرسان عها و مراكز اطالدر كتابخانه  ي ابیبازار  كاربرد یها حوزه پژوهش

اكسل،   یافزارها نرم   از  یآمار  ليتحل و  هیتجز  یبرا است.  يسنجروش علم  و با  یكاربرد  قاتيپژوهش از نوع تحق  نیااند.  پرداخته
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ی  دهشاستفاده    1.نت ی.آ ي.سویو    وریووی.او.اس.   داد    هاافتهاست.  فراوان  ي اب یبازار  یهادواژهيكلكه  نشان    ي ابیبازار  ،94  يبا 
متون مورد مطالعه    انيرا م  فراواني  نیشتريب  53  يبا فراوان  ياجتماع  یهاو رسانه  54  يفراوان با  یكتابدار   ،57  يبا فراوان   یهاهكتابخان
از هفت   يرسان عها و مراكز اطالدر كتابخانه  يابیبازار  ينشان داد كه حوزه موضوع  هادواژهيكل  یها خوشه  ليتحل   ،ياند. از طرف داشته
ها در كتابخانه  يابیظهور بازار  دهديو نشان م  شودي م  مربوط   ها در كتابخانه  ياب یخوشه سوم عمدتاً به بازار  .شده است  ليتشک   خوشه

 .حوزه است نیپژوهشگران ا نظر  مباحث مد نیمهمتراز جمله  يابیآن در بازار یريكارگه و ب

 مطالعات خارجی  .2

بررس2012)  يآهارون  به  از ف  ي(،  دانشگاه  يعموم  یهادر كتابخانه  بوکسياستفاده  ابزار  کایآمر  يو   ياب یبازار  یبرا  یبه عنوان 
ارائه اخبار و   یبرا  یالهيوسبه عنوان    2بوکس ياز ف  کایآمر  يدانشگاهو    يعموم  یهانشان داد كه كتابخانه  هاافتهیاست.    پرداخته

 . كننديخود استفاده م انیاطالعات به مشتر
و   يابیبازار یبرا یبه عنوان ابزار ياجتماع یهاو شبکه هاوبگاهاستفاده از  يبه  بررس ي(، در پژوهش2013) یو السقر  ینديالک

صفحات  يفيك یمحتوا لي ها پس از تحلخدمات كتابخانه ياب یبازار یپرداخته است. آنان برا يها و خدمات اطالعاتكتابخانه جیترو
 ، ي نوع )اخبار عموم  11ها در  را در كتابخانه  ياجتماع  یهارسانه  یكردند و محتوا  شنهاديرا پ  يطرح جامع  کی  انهكتابخ  20  بوکسيف

 .كردند یبندها و ...( طبقهها و برنامه كارگاه د،یجد یهادر مورد كتاب هاهياطالع
از   بوکسيفو  تریي: مطالعه موردی تويكتابخانه دانشگاه  اجتماعي هایاستفاده از رسانه في به توص ي(، در پژوهش 2014پالمر )

نسبتاً به    دانشگاهي  هایبرای كتابخانه  اجتماعي  هایكه ارزش بالقوه رسانه   افتیدست    جینتا  نی به ا  شان یپرداخته است. ا  اياسترال
و در    ردگيي كاربران و كتابخانه صورت م  نيبه طور هدفمند برای تعامل ب  سبوکيو ف  تر یي. استفاده از توتشناخته شده اس  تي رسم

دارند  فيكه ارتباط ضع یيآنها كه تعامل و ارتباط قوی دارند، دسته دوم یيآنها سه دسته كاربر با كتابخانه در تعامل هستند: تریيتو
 ریینمودار تصو  کیارتباطات را با    نای  كه  ندهست  در ارتباطبا كتابخانه    تیيتو  قیطر  از  ميرمستقيكه به طور غ  یيآنها  و دسته سوم

 .داده است شینما
الواحد  ياهانیالد اخبار و   ؛يچهار دسته اصل  ،يكتابخانه دانشگاه  17  یهاتیيتو  یمحتوا  ليبا تحل  ي(، در پژوهش2015)  یو 
  هایتیيتو  یبنددسته  یرا برا  آنها  درون  رمجموعهیز  نیهمراه با چند  ،یمجموعه كتابخانه، خدمات كتابخانه و فناور   ها،هياطالع

ابزار چندمنظوره استفاده    کی عنوان  به   تریياز تو  يدانشگاه  یهانشان داد كه كتابخانه  هاافته ی  ني. همچن ستارائه كرده ا  یاكتابخانه
كه   يعنوان نوع اطالعاتنمره را به  نیباالتر  خدمات كتابخانهو    كتابخانه  یهامجموعه و به دنبال آن    هاهياخبار و اطالع.  كننديم

تو در  منكتابخانه   تریياغلب  ز  افتیدر  شوند،يم  تشر ها  باالتر  یيهارشاخهیكردند.  كردند،    ازيامت  نیكه  اخبار    يابیبازاررا كسب  و 
 .بودند  یيمحتوا  یهاقالب  ری از سا  شتريب  هانک يبه ارسال ل  لیما  يدانشگاه  یهابود. كتابخانه  هاكتابو    ها و ارجاعاتپاسخ،  كتابخانه

  ی كتابدار  يدر حوزه علم  يشبکه اجتماع   قاتيتحق  يو شناخت  یبه منظور كشف و تجسم ساختار فکر  ي( در پژوهش2018)  زيگال
و مجله   يسنج مجالت، مجالت علم  نیمهمتركه    افتیدر  نسیساآوداده وب  گاه یشده در پا  هینما  یهاداده  ليبا تحل  ،يرسانو اطالع

(، 1979)  منی(، فر1994اسناد، آثار ولسرمن و فاوست )  یاستناد  ليو تحل  هیهستند. تجز  کایآمر  اتاطالع  یانجمن علوم و فناور 
 . ( را برجسته كرده است2002(، اوته و روسو )1998واتس و استروگانز )

الد  یاالواذ  بررس  يقي( در تحق2019)  يهانیو  از رسانه   يبه  بازار  ياجتماع  یهااستفاده    ی هامنابع و خدمات كتابخانه  ياب یدر 
 يابیبازار  یبرا  ياجتماع  یهانسبت به استفاده از رسانه  يمثبت  د ینشان داد كه كتابداران د  هاافتهیداخته است.  پر  تیكو  يدانشگاه

اطالعات كتابخانه  يمنابع  پشتو  آنان  نظر  از  اما  دارند  زم  يتی ر یمد  يبانيها  رسانه  نهيدر  از   ي اب یبازار  یبرا  ياجتماع  یهااستفاده 
 . است فيها ضعكتابخانه
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  ی هادر خصوص استفاده از شبکه  مباوهیز  یهاكتابداران دانشگاه   دگاهید  ي( به منظور بررس2022)  زمایو وا  انچایياون  پاراشا،يچ
دانشگاه    13كتابداران    هيكل  دگاهید  يفيو ك  يكم  یهاروش   ز با استفاده ا  ختهيپژوهش آم  کیها در  در خدمات كتابخانه  ياجتماع

در ارائه خدمات    ياجتماع  ی هاشبکه  ینشان داد كه كتابداران معتقدند كه استفاده از ابزارها  آنها  یهاافتهیشدند.    ایرا جو  مباوهیز
مقا  یاكتابخانه مف  اريبس  يقبل  یها با روش   سه یدر  و  كتابخانه   ديراحت  در  اما  ابزارهااست  و  امکانات  از  یها   ی برا  اآنه  استفاده 

 .  ستيكتابداران فراهم ن

 ها نهیش یاز مرور پ بندیجمع . 3

ها، گواه در كتابخانه  ياجتماع  یهامربوط به شبکه  یها گرفت كه تعدد پژوهش  جهينت  توانيپژوهش حاضر، م  یهانهيشيپ  يبا بررس
نقشه    ميبه ترس  مايكه مستق  يپژوهشگران است. اما پژوهش  یمهم و قابل توجه برا  يمسئله همواره موضوع  ن یبر آن است كه ا

 م يدارد تا به ترس يپژوهش سع  نی. لذا، استيپرداخته باشد موجود ن يرسانو مراكز اطالع هاانهدر كتابخ ياجتماع یها شبکه يعلم
 وب آو ساینس گاهیده موجود در پامنتشر ش  يرسانها و مراكز اطالعدر كتابخانه  ياجتماع  یهاكاربرد شبکه  یها پژوهش  ينقشه علم

 .حوزه بپردازد نیا يواژگانهم ليبا استفاده از تحل 2020تا  2016 يدربازه زمان

 پژوهش  شناسیروش

  ی برا  يل يتحل  يفيتوص  کردی محتوا انجام شد و از رو  لياست كه با استفاده از روش تحل  یكاربرد یهاحاضر از نوع پژوهش  پژوهش
این پژوهش، تمام منابع منتشر شده در حوزه    یآمارۀ  جامعه هدف استفاده شده است. جامع  یهاپژوهش  یمحتوا  يابیو ارز  فيتوص

پژوهش   یها. داده گيردياثر را بر اساس موضوع در برم  307است كه تعداد    يرسانو مراكز اطالع  هادر كتابخانه  ياجتماع  یهاشبکه
 بي و ترك  شرفتهيپ  یجستجو  قی ز طروب آو ساینس ا پژوهش، با مراجعه به سایت  تعيين جامعه  یاستخراج شدند. برا   1399در آبان  

و انتخاب شدند.   یيشناسا  2020تا    2016  يآثار هدف در بازه زمان  يمتما TS=(Social Networks* AND library) واژهديدو كل
به اهداف    يابيمدارک جهت دست  يابیشد. پس از باز  يابیمدرک باز  440تعداد    یجستجو با كمک استراتژصورت كه پس از  نیبد

مورد    ،یشده به صورت مورد  يابیباز  کكل مدار وب آو ساینس گاهیپا  قیبار از طر  کیشده    يابیباز  یهااز داده  نانيپژوهش و اطم 
  با   هارک مرتبط با هدف پژوهش است. لذا پس از استخراج داده مد  307مشخص شد كه تنها    يقرار گرفت. پس از بررس  يبررس

 .حذف شدند وب آو ساینس  يخروج   لیمرتبط با جامعه پژوهش از فا ريمدرک غ Plain Text،133  فرمت
قرار گرفتند.    يمنتقل و مورد بررس اكسل لیها به فااستخراج شده با هدف پژوهش داده   یهااز داده   نانيجهت اطم  گرید  کباری

  ی ها از داده   يبخش  ليها پرداخته شد. جهت تحلداده   ليو تحل  ه یاز جامعه پژوهش با هدف مورد نظر به تجز  نانيپس از حصول اطم
افزار ها وارد نرم كشورها و سازمان  سندگان،یمربوط به نو  یهامنظور داده  نيهمشوند. به   یساز کدستیها  پژوهش الزم بود تا داده 

 .شدند یساز کدستیو  يمورد بررس يبه صورت چشم آنها يو تماماكسل شد 
  ، يشناخت ها، روش سازمان  سندگان، یكشورها، نو  يعلم  داتي تول  زانيم  ،يعلم  داتيمربوط به روند ساالنه تول  یهاداده   ليجهت تحل

نرخ رشد    ،يعلم  داتي)تعداد تول  يفياستفاده شد و با كمک آمار توص  اكسلافزار  موضوعات هسته، قالب مدارک و زبان مدارک از نرم
توز تول  يواژگانهم   ليجهت تحل  نيشدند. همچن  لي( تحليفراوان  عیو    ی ها در حوزه شبکه   يعلم  داتيموضوعات مطرح شده در 

كتابخانه  ياجتماع اطالعدر  مراكز  و  از    يرسانها  كل  ی ساز کدستیپس  ترس  ،یديواژگان  نرم  يواژگانشبکه هم  ميجهت  افزار از 
 یيبسامد باال   یكه دارا  يواژگان، واژگانجهت واضح بودن موضوعات در نقشه همكه  استفاده شد. قابل ذكر است    وریوی.او.اس. و 
 شد.  ميبودند ترس

 پژوهش  شناسیشرو

  .شونديارائه م هایسؤال بيپژوهش، به ترت یهابه پرسش  یيپاسخگو یدست آمده براه ب یهاافته ی ،بخش نیدر ا
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رساني از نظر ها و مراكز اطالعهای اجتماعي در كتابخانههای منتشر شده در حوزه شبکه پژوهش :پاسخ به سؤال اول پژوهش 

 ؟اندپرداخته هایيموضوعي به چه حوزه

 
 رسانیها و مراکز اطالعدر کتابخانه های اجتماعیشبکههای علمی های رکوردنقشه کلی کلیدواژه . 1 کلش

 

 
 رسانی طالعاها و مراکز در کتابخانه  های اجتماعیشبکههای علمی های رکوردنقشه چگالی کلیدواژه. 2شکل 

 

تحليل    2و    1شکل   به  مربوط  زمينه نتایج  بين  ارتباط  و  پژوهشموقعيت  حوزه  موضوعي  حوزه  های  در  گرفته  های صورت 

دهد.  نشان ميرا    .نتی.آي .س ویو    وریووی.او.اس.    وافزار  با استفاده از نرم رساني ها و مراكز اطالعهای اجتماعي در كتابخانهشبکه

كه در   بيشتر و رنگ سبز و زرد دارای تراكم كمتر واژگان هستنددهد نقاط با رنگ قرمز دارای تراكم  بررسي نقشه چگالي نشان مي

 اند.های دانشگاهي، شبکه اجتماعي و كتابدارن بيشترین تراكم را به خود اختصاص دادهرسانه اجتماعي، كتابخانه بخش این ميان
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در   های اجتماعيشبکههای منتشر شده در خصوص كاربرد حوزه  پژوهشهای  پرتکرارترین كليدواژه  :پاسخ به سؤال دوم پژوهش

 ؟كدامند رسانيها و مراكز اطالعكتابخانه

 
 رسانی ها و مراکز اطالعدر کتابخانههای اجتماعی شبکه های منتشر شده در حوزهواژگانی پژوهش. هم3شکل 

ها و مراكز های اجتماعي در كتابخانهواژگاني حوزه شبکهها، نقشه همخوشهها و بررسي تر شدن ارتباط بين واژهبرای مشخص

 قابل مشاهده است.  3افزار یوزینت ترسيم شد كه شکل رساني به وسيله نرماطالع

 
 رسانیو مراکز اطالع هادر کتابخانه های اجتماعیشبکههای منتشر شده در حوزه . بسامد واژگان در پژوهش1 نمودار

 

رساني، ها و مراكز اطالعهای اجتماعي در كتابخانهعنوان كليدواژه در حوزه شبکه  87از مجموعه    1های نمودار  بر اساس یافته 

های و تحليل شبکه  29، شبکه اجتماعي با فراواني    33های دانشگاهي با فراواني  ، كتابخانه52كليدواژه رسانه اجتماعي با فراواني  

 ها را دارا بودند.واژهترین فراواني نسبت به سایر كليدباال  24فراواني اجتماعي با 
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به سؤال سوم پژوهش كليدواژه:  پاسخ  كلي شبکه  پُساختار  در  رهای  حوزه پژوهشبسامد  كاربرد  در خصوص  منتشر شده  های 

 چگونه است؟ رسانيها و مراكز اطالعدر كتابخانه های اجتماعيشبکه

 
 ی رسانو مراکز اطالع هادر کتابخانه های اجتماعی شبکههای پر بسامد در حوزه ساختار شبکه کلیدواژه . 4شکل 

با استفاده از   يرسان و مراكز اطالع  هاهای اجتماعي در كتابخانههای پر بسامد در حوزه شبکهكليدواژه، ساختار شبکه  4  شکل
وافزار  نرم دایرهميرا نشان    وریوی.او.اس.  بزرگي  بيشتر آن كليدواژه  ۀدهند ها نشاندهد.  كه    ها در توصيف مدارک استكاربرد 

ترین دایره و در  بزرگ  های اجتماعيهای دانشگاهي، شبکه اجتماعي و تحليل شبکهكتابخانه  های اجتماعي، های رسانهكليدواژه
  ۀدهندها نيز نشاننگ دایره. راست  يرسان و مراكز اطالع  هااجتماعي در كتابخانههای  های حوزه شبکهبسامدترین كليدواژهنتيجه پُر

كليدواژهخوشه مثالهای  عنوان  به  مشخصهمان،  هاست.  تصویر  در  كه  قهوه  طور  رنگ  كليدواژهاست  شامل  مانند  ای  هایي 

است    "های هوشمند گوشي"،  "خودكار آمدی"،  "اینترنت"،  "جستجوی اطالعات"،  "رفتار اطالعاتي"،  "بوکفيس"،  "ارتباطات "
چه مقدار به هم دیگر و به مفهوم اصلي،   آنها  دهد،ها نشان مي افزون بر این، دوری و نزدیکي كليدواژه  كه به هم مرتبط هستند.

اجتماعيشبکه"  یعني مث  "های  عنوان  به  هستند.  دایره    ،لا مرتبط  گرفتن  دانشگاهي"قرار  دایره  د  "كتابخانه  نزدیکي  شبکه "ر 

  "شبکه اجتماعي"ی ارتباط دور آن با  ابه معن  "كتابخانه"ست و محل قرار گرفتن دایره  آنها  ارتباط نزدیک  ۀدهندنشان  "اجتماعي 
 ها خواهيم پرداخت. است كه در ادامه به تبيين هر یک از خوشه

رساني وجود ها و مراكز اطالعدر كتابخانه اجتماعي یهاشبکهنمایان است مفاهيم متنوعي در حوزه  1جدول گونه كه در همان
شود. مربوط مي  های اجتماعيتحليل شبکهبه    كليدواژه تشکيل شده است و عمدتاً  17خوشه اول از    خوشه است.  9دارد كه شامل  
كليدواژه تشکيل    11. خوشه سوم از  شودمربوط مي  های اجتماعيرسانهبه    اغلبكليدواژه تشکيل شده است كه    12خوشه دوم از  

و   اجتماعشبکه به    بيشتر شده  كتابخانه  يهای  مربوط ميدر  در خوشه چهارم  ها  مشاهده مي  10شود.  به    غالباًشود كه  كليدواژه 
 پردازد. ميهای دانشگاهي كتابخانه
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 های اجتماعی در  ه شبکههای صورت گرفته در حوزپژوهش  ۀدهندهای تشکیل. کلیدواژه1جدول 

 2020تا   2016 هایطی سال  نسیآوساداده وب گاهیدر پا  رسانیها و مراکز اطالعکتابخانه

 ها خوشه ها واژهکلید

اسپيس، تحليل هم  ها، كتابسنجي، دگرسنجه  دانشگاهي،   اجتماعي  هایشبکه رخدادی  هم  استنادی، سایت 
تحليل كليدی،   واژگان،  محققان، پروفایل  آزاد،   دسترسي  رساني، اطالع  و  كتابداری  علوم  كلمات  های 

 اجتماعي،  هایشبکه تحليل سنجي،  علم علمي،   گيت، ارتباطاتریسرچ

 )رنگ قرمز(  1خوشه 

انساني  داده،   تحليل  بندی، طبقه  آرشيو،   نيازهای  سازی، دیجيتال  دیجيتال،   هایكتابخانه  دیجيتال،   منابع 
 كاربران.   متن كاوی، مطالعات های اجتماعي، رسانه  كتابخانه،   یابي، اطالع  رفتار  اطالعاتي، 

 )رنگ سبز(  2خوشه 

ابری،   بزرگ،   هایداده  هایكتابخانه  ها، كتابخانه  دانش،   مدیریت  عميق،   یادگيری  شناخت جامعه،   رایانش 
 اجتماعي.  هایشبکه اجتماعي،   هایداده تحليل پذیری، مقياس منابع،  مدیریرت موازی، 

)رنگ آبي پر   3خوشه 

 رنگ( 

دانشگاهي، شبکهبگاه  و  دانشگاهي،   هایكتابخانه اجتماعي    سواد  عالي،   آموزش  مصنوعي،   هوش  های 
 اجتماعي   شبکه ای، پيشرفت حرفه ها، شبکه اطالعاتي، 

 )رنگ زرد(  4خوشه 

فناوری  محتوا،   تحليل  زبان  پردازش   ماشيني،   یادگيری  ای، كتابخانه  خدمات  نوآوری،   اطالعات،   آموزش، 
 تویتير. ها، نظر تحليل طبيعي، 

 )رنگ بنفش(  5خوشه 

 )آبي كمرنگ(  6خوشه  اعتبار اجتماعي، ۀ  سرمای عمومي،  هایكتابخانه سازی، سازی، شبکهمهاجران، یکپارچه اشتغال، 

 )رنگ نارنجي(  7خوشه  دانشگاهي  هایكتابخانه اجتماعي،  هایشبکه هایبگاهو پژوهش،  مشاركت،  كتابداران،   همکاری، 

 ایي( )رنگ قهوه 8خوشه  هوشمند هایگوشي آمدی،  خودكار اینترنت،   اطالعات،  یابي، جستجویرفتار اطالع  فيسبوک،  ارتباطات، 

 )رنگ صورتي(  9خوشه  2 وب بازاریابي،  ، 2 كتابخانه كاوی،  داده اشتراک منابع، 

 

 های تشکيل شده با یکدیگر چگونه است؟واژگان در خوشه  ارتباط : پنجم پژوهشپاسخ به سؤال 
 

 
 1خوشه  ۀدهندهای تشکیل. روابط میان کلیدواژه5شکل 

 

نشان   1طور كه در جدول هر خوشه پرداخته شده است. همان ۀدهندهای تشکيلدر این قسمت به تحليل روابط ميان كليدواژه

  "هادگرسنجه"های  تشکيل شده است. در این خوشه كليدواژهه  كليدواژ  14قابل مشاهده است، خوشه یک از    5  شکلداده شده و در  

ها دارند. در این  بيشترین ارتباط را با سایر كليدواژه  "های اجتماعي تحليل شبکه"،  "رساني علوم كتابداری و اطالع"،  )آلتمتریکس(
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تجزیه و تحليل كلمه  "و    "رساني علوم كتابداری و اطالع"  ،"كتابشناسي "های  با كليدواژه  "تحليل شبکه اجتماعي"ميان كليدواژه  

 تری دارد. ارتباط قوی "مشترک

 
 2خوشه  ۀدهندهای تشکیل. روابط میان کلیدواژه6شکل 

ین كليدواژه  مهمترپيوند    9با    "رسانه اجتماعي"ها، كليدواژه  كليدواژه تشکيل شده است. در ميان این كليدواژه   12  از   دوخوشه  

تحليل  "های با كليدواژه  "رسانه اجتماعي "ترین پيوند در این خوشه ميان كليدواژه  شود. در عين حال، قویاین خوشه محسوب مي

 برقرار است. "استخراج متن" و ،"مطالعات كاربر " ،"انهكتابخ"  ،"كتابخانه دیجيتال"  ،"هاداده 

 
 3خوشه  ۀدهندهای تشکیل. روابط میان کلیدواژه7شکل 

ین كليدواژه این  مهمتربه عنوان    "های بزرگداده"كليدواژه تشکيل شده است. از ميان این تعداد كليدواژه    11از    سهخوشه  

 های این خوشه دارد.  زیرا این كليدواژه بيشترین پيوند را با سایر كليدواژه ؛ خوشه است
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 ۴خوشه  ۀدهند های تشکیل. روابط میان کلیدواژه 8شکل 

ین مهمترپيوند    6با    "های دانشگاهي كتابخانه"ها، كليدواژه  كليدواژه تشکيل شده است. در ميان این كليدواژه  8از   چهارخوشه  

با   "های دانشگاهيكتابخانه"ترین پيوند در این خوشه ميان كليدواژه  شود. در عين حال، قوی كليدواژه این خوشه محسوب مي 

 برقرار است  "ایتوسعه حرفه"و  "جتماعي شبکه ا"، "سواد اطالعاتي"های كليدواژه

 
 5 خوشه ۀدهندهای تشکیلروابط میان کلیدواژه. 9شکل 

، "تویيتر"،  "پردازش زبان طبيعي "،  "خدمات كتابخانه"های  تشکيل شده است. در این خوشه كليدواژهه  كليدواژ  9از    پنجخوشه  

های این این كليدواژه پنج پيوند با سایر كليدواژه  ها دارند. تماميكليدواژهبيشترین ارتباط را با سایر    "یادگيری ماشين "و    "آموزش"

 خوشه دارد.



 

 

 
 ... در یاجتماع یهاکاربرد شبکه یعلم داتینقشه تول میترس     

 

 

 

93 

 
 6 خوشه  ۀدهندهای تشکیلروابط میان کلیدواژه. 10شکل 

های  زیرا این كليدواژه بيشترین پيوند را با سایر كليدواژه  ؛است  6ین كليدواژه خوشه  مهمتر  "های اجتماعيسرمایه"كليدواژه  

 دارد. این خوشه

 
 7 خوشهۀ  دهندهای تشکیلروابط میان کلیدواژه. 11شکل 

 

ین كليدواژه این خوشه  مهمترپيوند    6با    "همکاری "ها، كليدواژه  كليدواژه تشکيل شده است. در ميان این كليدواژه   6از    7خوشه  

 شود.  محسوب مي
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 8 خوشه  ۀدهندهای تشکیلروابط میان کلیدواژه. 12شکل 

رفتارهای "،  "فيس بوک"،  "اینترنت "،  "های هوشمند گوشي"،  "ارتباطات "های  دهد، كليدواژهنشان مي  12طور كه شکل  همان

 اند.یک بار به هم پيوند داده شده  "آمدیكارخود"و   "اطالعاتي

 
 9 خوشه  ۀدهندهای تشکیلروابط میان کلیدواژه. 13شکل 

 ها ارتباط بيشتری دارد.با سایر كليدواژه  "يمنابع عموم ني مأت"و  "2كتابخانه "دهد، كليدواژه نشان مي 13طور كه شکل همان

 یریگجه ینتو  بحث

توانند مي  شودمي  تلقي  سرمایه  یک  عنوان  به  علم  و  اطالعات  اینکه  به  توجه  با  و  اجتماعي  هایشبکه  از  استفاده  با  هاكتابخانه
  اینکه   ضمن  علمي  توليدات  و  هافعاليت  ارزیابي  در این راستا،  .روند  پيش  فناوری  پيشرفت با  و همگام  باشند  داشته  پررنگ  حضوری

  گذاریسياست  مدیریت،  برای  كارآمد  و  مفيد  عنصری  تواندمي  است،  بررسي  مورد  جامعه  پژوهشي  و  علمي  هایفعاليت  وضعيت  معرف
 تعيين   و  علمي  هایحركت  كردن  مندهدف  ضمن  علمي  توليداتبنابراین، ترسيم نقشه    .باشد  توسعه  و  تحقيق  امر  در  ریزیبرنامه   و

نتيجه،  .دشومي  منجر  علمي  اطالعات  توليد  در  موجود   كمبودهای  و  ضعف  نقاط  شناسایي  به  پژوهشي  هایاولویت   یي شناسا  در 
 ي توجهقابل  كمکمناسب   یيمطلوب و كارا  جهيبه نت  دنيو رس  تيهر حوزه به آن حوزه جهت موفق یهادر پژوهش  یدي كلمات كل

 خواهند داشت. 
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داد   يعلم   یهانقشه  ميترس مكه    نشان    مراكز  و  هاكتابخانه  در   اجتماعي  هایشبکه  حوزه  در  كليدواژه  عنوان  87  انيدر 
بسامدترین  رپُ  اجتماعي  هایشبکه  تحليل  و  اجتماعي  شبکه  دانشگاهي،  هایكتابخانه  اجتماعي،  شبکه  كليدواژه  رساني،اطالع

 ي ی دانشگاههاكتابخانهي بر  اجتماع  یهار شبکه دحوزه    این  مطالعات  تیكه اكثر  دهدينشان م  جینتا  نیا  .های هستندكليدواژه
 زان يها به مو كتابخانه  ها ظهور نکرده استكتابخانه  سایر  در  يقات يهنوز به عنوان موضوع تحقي  اجتماع   یها شبکه  اند وداشته  ديتأك
 هایاز مطالعات موردی استفاده از رسانه  يع يوس  فيط(، در پژوهش خود بيان كرده است  2014. پالمر )برندياز آن بهره نم  يكاف

منعکس   یديكلمات كلهای پژوهش همخواني دارد. همچنين  با یافته   كه كامالً  اندنشان داده   يهای دانشگاهرا در كتابخانه  ياجتماع
اجتماعي، تحليل   شبکه  مطابقت دارد كه كليدواژه با پژوهش حاضر    (،2018گاليز )  ( و1397كشوری و همتي )  شده در پژوهش

 های پژوهش قرار داشت. واژهدانشگاهي در صف كليد هایهای اجتماعي و كتابخانهشبکه
رساني های و مراكز اطالعهای اجتماعي در كتابخانهحوزه شبکهكه    دهدنتایج نشان مي   هادواژهيكل  ایخوشه  ليتحل  طور كههمان

محسوب    دوین كليدواژه خوشه  مهمترپيوند    9با    "شبکه اجتماعي "ها، كليدواژه  خوشه تشکيل شده است. در ميان كليدواژه  9از  
(، 1397های پژوهش كشوری و همتي )شود. در یافتهها مربوط مي در كتابخانه  ياجتماع های  شبکهبه    عمدتاًسه  خوشه  و    شودمي

 هایي مشاهده شد.بندی موضوعات تفاوتشود و البته به لحاظ اولویتمشابهي با پژوهش حاضر مشاهده مي  های نسبتاًكليدواژه
خوشه بررسي  اهميت    هابا  تویيتر، شبکه   وبگاه  نظير   دیگر   تموضوعاو  اطالعات،  فناوری  مصنوعي،  هوش  اجتماعي،  های 

بيات،  هایبا پژوهش كه كامالً های اجتماعي استرسانه سایر ازها كتابخانهستفاده ا ۀدهندنشان ،های هوشمند بوک و گوشيفيس
  مطابقت دارد.  (2019ي )هانیو الد  یاالواذ و    (2012)   آهاروني(،  1397زاده و دیگران )عزار  (،1397)   حافظي  عليپور  و  اسفندیاری مقدم

تلگرام و اینستاگرام های از تویيتر،  نشان داد كتابخانهنيز    (2015الدیاهاني و الواحدی )   ( و1397)ن  ه و دیگرا زادزارعهای پژوهش  یافته
 های پژوهش همخواني دارد. كه تا حدودی با یافته بيشترین ميزان استفاده را دارندای برای امور پژوهشي و خدمات كتابخانه

 ی اژهیو  گاهینقش و جا  2018سال  در    يرسان و اطالع  یدر حوزه كتابدار   ياجتماع  یهاشبکهداد كه  پژوهش نشان    يكل  جینتا
سال    نیقبل از خود بوده و تعداد آثار منتشر شده در ا   یهاسالبه مراتب كمتر از    2020سال  حوزه كه در    نی آثار ا  تعدادداشته است.  

تا حدودی به    ها،در كتابخانه  های اجتماعيشبکه پژوهشگران حوزه    ددهيمطالعات نشان م  گر،ی د  یاز سو  داشته است.  يروند نزول 
  يبخشاثر  یو ارتقا   تیتقو یبرا  بوک بوده است وها در شبکه اجتماعي فيساند و بيشترین فعاليت در كتابخانهاین حوزه توجه كرده

به وجود    يموضوع  یهامسائل مورد غفلت قرار گرفته و شکاف  نیو ا  اندنکرده  های اجتماعي توجهها به سایر شبکه در كتابخانه
 توانيم  آنها  قیهستند كه از طر  ياجتماع  یهاشبکهاز دیگر    گوگل پالس و    اینستاگرام  ،اآكادمي  ن، ینکدايل    كه  يدر حال   .آورده است

ترو تبل  جیبه  كتابخانه  غيو  فراهمپرداخت    یامحصوالت و خدمات  با  گروه   و  م  یهاساختن  افراد  دوستان،    انند خاص  همکاران، 
(،  2012)  آهاروني  های این بخش با پژوهشیافته  به اشتراک گذاشت.گروه را  هر    از يمورد ني  منابع اطالعات  ان یكاربران و دانشجو

اجتماعي اند بيشترین فعاليت در شبکه  (، همخواني دارد كه بيان كرده1397)  عليپور حافظي  و  مقدم( و  بيات، اسفندیاری1393)  لطفي
 كنند. ای برای ارائه اخبار و اطالعات به مشتریان خود استفاده ميهای از آن به عنوان وسيلهكتابخانه بوک بوده ومربوط به فيس 

سایر  حوزه وجود دارد و   نیدر ا  یيهامتفاوت، هنوز شکاف  ی ها معدود و انتشار آثار در قالب  یها شرفتيبا توجه به پ  يطور كل  به
های  در كتابخانه  يهای اجتماعرسانه  نهيكه در زم  آثاری  بنابراین،  اند.نکرده   دايخود را پ  گاهیها جادر كتابخانه  ياجتماع  یهاشبکه
پژوهش    ای  يبررس  شتريب  نهيزم  نیدر ا  توانيم  ندهیآر  بعدی د  قاتيباشند و برای تحق  يكامل و كاف   تواننديشده است نم  منتشر
ب  ،در این راستانمود.   آثار در موارد مطرح شده جهتو    یادانش حرفه  ا پژوهشگران  نقش    دیبا  ایكتابخانهخدمات    ائه ار  نگارش 
   همت گمارند. شتريب  كنند و به انتشار آثارِ فایا یمهمتر

 سپاسگزاری

  یها پژوهش  يشناخت و روش   يموضوع  ليتحلعنوان »با    رادالماسي  حميده  دانشجوارشد    يكارشناس  نامهان یاثر برگرفته از پا   نیا
 دانشگاه قم  يشناسرشته علم اطالعات و دانش، 1399«، ي رسان ها و مراكز اطالعدر كتابخانه های اجتماعيشبکهحوزه كاربرد 

 .دی آيعمل مه ب يقدردان دانشگاه قممعنوی  تیاز حما لهيوسنیبداست. 
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های دانشگاهي: فرا تحليل  های اجتماعي در كتابخانه(. كاربرد رسانه 1397)  امدپور حافظي، حعلي  و  عليرضااسفندیاری مقدم،  ؛  محمدكریمبيات،  
 .  365-317 ،(14)4 های نوین،مطالعات رسانه المللي. مقاالت بين

  - 26(.  18و    17، )كتاب مهرها.  و چالش   ای: مزاياجتماع  یهارسانه   قیها از طردر كتابخانه   ي ابی(. بازار1394رباب )  ، يزخانیعز  مان؛يپور، پليجل
43. 

مطالعه موردی؛ )  اجتماعي بر ترویج فرهنگ كتابخواني های  نقش شبکه (.  1396)  رحناز، في دبلشک  و  رها،؛ خرازی آذر،  سيد محمد،  اندادگر
 . 234-207،(22)6، راهبرد اجتماعي فرهنگيدنبال كنندگان صفحه كتابدوني در شبکه اجتماعي اینستاگرام(. 

ابراه بررس1394)سادات  بي ي ب  ،يل يراسماعيماكرم، و  آباد،  ميزارع    ي و اجتماع  يفرهنگ  تیهو  ريي بوک بر تغ  سيف  يشبکه اجتماع  ريتأث  ي(. 

 . 93–73 ،(28)9 ،يفرهنگ تیریتهران. مد قاتيواحد علوم و تحق يمالدانشگاه آزاد اس  انیدانشجو

در سازمان اسناد    ياجتماع  یهااستفاده از رسانه   تي(. مطالعه وضع1397)  مریم  ،يسالم  و  فریبرز  ،یخسرو  ؛هادی  مقدم،فی؛ شرفاطمهزاده،  زارع
 .56-28 ،(3)21 ، يو اطالع رسان یكتابدار. رانیا يو كتابخانه مل

.  ي دانشگاه خوارزم  یكتابخانه مركز  استفاده از خدمات  زان يبر م  رامگلت   ياجتماع  بر شبکه   ينتبم   يابیازارب   ريتأث  ي . بررس(1396)  زهرا   ،يميلس
 تهران.  ،يارشد، دانشگاه خوارزم ينامه كارشناس انیپا

راكز  ها و مدر كتابخانه يابیدر حوزه كاربرد بازار يعلم داتينقشه تول  ميترس(. 1401) هدیمحمدی، م و  جعفر، نيعباداله عموق؛ زینبصيامي، 
 . 358-339 ،(1)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاترساني. اطالع

بهره1397)زليخا    ،يجهانشاهو    حميد  زاده،يقاض شبکه  یرگي(.  كتابخانه  ياجتماع  هایاز  كاربران  مورد  يعموم  هایتوسط  : یمطالعه 

 .167-149 ،(1)24، يعموم هایو كتابخانه رساني اطالع قاتيتحقشهرستان تنکابن.  يعموم هایكتابخانه

علم  ميترس(.  1397)  زینبهمتي،    و  مریمی،  كشور كتابخانه  ينقشه  تحل  يعموم  یهاحوزه  از  استفاده  هم  ليبا    قات يتحقي.  واژگانشبکه 
 .568 -545 ،(4)24، يعموم یهاو كتابخانه  يرساناطالع

  ي كارشناس  نامهان ی. پايرسانو اطالع  یكتابدار  يعلم  یهاانجمن   ی هاتياز فعال  تیدر حما  ياجتماع  یهانقش شبکه (.  1393)  شهال   ،يلطف
 تهران. دانشگاه الزهرا،  ،يشناسارشد علم اطالعات و دانش 

همایش .  ای اجتماعيههای عضو مکتا از شبکه بررسي ميزان استفاده كتابخانه  .(1397)  مرضيهمحمدی،  و شاه  حدیثه؛ حيدری،  مهدیمحمدی،  
 قم.  ،بهمن 10، های اجتماعي مجازی در امر آموزش، دانشگاه پيام نور قمنقش شبکه 

(. ترسيم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف كمک به  1391)مهدی  راد،  فاتح  و   اهللسيد حبيب؛ طباطبائيان،  محمودجزه،  ناصری
 .  72-45 ،(1)5، سياست علم و فناوریگذاری دانش در این حوزه.  سياست

 و مشاركت كاربران   رانیا  يعموم  یهاكتابخانه  نستاگرامیصفحات ا  یمحتوا  لي(. تحل1400)  مریمزاده،  و صراف  محمدساز،  ؛ زره ایمان  ،يمانینر
 . 351 -334(، 2)11رساني، پژوهشنامه كتابداری و اطالع . آنها

 . 96 -79 ،(3)24، رسانه . نیآنال نگیبرند یهوشمند در راستا یهارسانه  ،ياجتماع یها(. شبکه 1394) محمدفر، ي ؛ سلطانهنازش ،يهاشم
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