
بهره مندی آرشیـو ملـی ایران از شبکـه های اجتامعی همراه:

 نگرش مدیران و کارکنان

هدف: پژوهش حارض به سنجش نگرش مدیران و کارکنان آرشیو 
ملی ایران دربارۀ بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکه های اجتامعی 

همراه تلگرام و اینستاگرام پرداخته است.

روش و رویکرد پژوهش: این مقاله، َکّمی و با روش پیامیشی-
توصیفی است و نظر 150 نفر از مدیران و کارکنان آرشیو ملی ایران 

دربارۀ بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکه های اجتامعی همراه با 

پرسشنامه سنجیده شده است.

درصد  که  دارند  آن  از  حکایت  یافته  ها  پژوهش:  یافته های   
مشخصی از جامعۀ   آماری پاسخ متوسط به باال دربارۀ خدمات 

مورد نظر پژوهشگر داده اند از آن جمله می  توان به درصد فراوانی 

تجمعی موارد زیر اشاره کرد: 70.9 درصد پتانسیل، 68.6 درصد 

شبکۀ  در  فایل  انتقال  درصد  و 72.1  کاربران  به  خدمت رسانی 

اجتامعی همراه اینستاگرام و همچنین 82.7 درصد پتانسیل و 

81.8 درصد خدمت رسانی به کاربران و 78.2 درصد انتقال فایل و 

در شبکۀ اجتامعی همراه تلگرام . درواقع بیانگر پتانسیل مطلوب 

متوسط به باال برای بهره مندی آرشیو ملی ایران در افزایش ارتباط 

متقابل آرشیو ملی ایران و کاربران آن، و انجام فعالیت هایی همچون 

اطالع رسانی و آگاهی از روند فعالیت سازمان ها است.

نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها، امکان بهره مندی آرشیو ملی ایران 
از پتانسیل شبکۀ اجتامعی همراه تلگرام در حد مطلوبرتی تخمین 

زده شده است. از دیدگاه جامعۀ آماری در مواردی چون امکان ارتباط 

آرشیو ملی با کاربران، خدمت رسانی آرشیو ملی ایران به کاربران، 

بهره مندی از خدمات پیام رسانی ، خدمات غیِررایگان احتاملی آینده، 

انتقال فایل و ترسیع فعالیت های آرشیو ملی ایران ازجمله فعالیت 

اطالع رسانی به کاربران، شبکۀ اجتامعی همراه تلگرام موفق تر عمل 

کرده است.

ڪلیدواژه ها 

آرشیو ملی ایران، شبکۀ اجتامعی همراه، اینستاگرام، تلگرام
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مقدمه
رسانه های مدرن اجتماعی که در بستر بی حد و حصر زمانی و مکانی ایجاد شده اند، به دلیل 
دگرگونی های فنّاوری، دچار تحوالت فراوانی شده اند. با نگاهی به سال های سپری شده، 
حضور و فعالیت انواع رسانه های اجتماعی به چشم می خورد. در میان آن ها، شبکه های 
اجتماعی ابزارهایی هستند که با رویکردی اجتماعی فعالیت می کنند. آن ها تالش می کنند، 
همکاری بین مردم و سازمان ها، و به اشتراک گذاری اطالعات و اسناد بیشتر شود. گرایش 
روزافزون مردم و حضور و فعالیت محتاطانۀ سازمان های دولتی و خصوصی در بستر 
شبکه های اجتماعی باعث طلوع و غروب انواع متعدد شبکه های اجتماعی ازجمله شبکه های 
اجتماعی همراه شده است. شبکه های اجتماعی همراه را می توان همان شبکه های اجتماعی 
نامید که از خدمات مبتنی بر وب گوشی های همراه هوشمند برای تعامالت اجتماعی خود 
استفاده کرده اند )مک مانوس4، 2009( و به کاربران خود اجازۀ ساختن پروندۀ شخصی، 
ارسال و دریافت پیام، به اشتراک گذاری اطالعات، و تعامل با دیگر کاربران را داده است. 
شبکه های اجتماعی همراه به دلیل تسریع و تسهیل دسترسی به خدمات و امکانات فراهم شده 
با طرح ها، رنگ ها، و امکانات فراوانی ازجمله عرضۀ خدمات تجاری و  برای کاربران 
تبلیغاتی، محور اصلی قرار دادن فعالیت ها و خدمات سازمان ها به عنوان یکی از اهداف 
مهم شبکه های اجتماعی همراه  ، صرفه جویی در زمان و هزینه و ... به صورت بومی به وجود 
آمده، رشدونمو یافته و در دستگاه های هوشمند همراه ریشه دوانده اند. بسیاری از شبکه های 
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اجتماعی همراه در برهه ای از زمان مورداستفادۀ بسیاری از مردم قرارگرفته اند؛ ولی چنانچه 
امکانات  و  کاربرپسندتر  جذاب تر،  طرح های  با  جدیدتری  همراه  اجتماعی  شبکه های 
متفاوت تر یا بیشتری برای دستیابی کاربران به اهداف خود ایجاد شوند، توجه بسیاری از 
کاربران سایر شبکه های اجتماعی همراه را به خود جلب می کنند و باعث زوال زودهنگام 
شبکه های اجتماعی همراه پیش از خود می شوند. همان گونه که کاالنان و دیگران1 )2016( 
نیز در مقالۀ خود اشاره کرده اند، سازمان ها در تالش اند با بهره مندی از شبکه های اجتماعی و 
افزایش ارتباطات و تعامالت خود با کاربران، و به اشتراک گذاری اطالعات، و با کمک فنونی 
چون انتشار صادقانۀ اطالعات و جلب اعتماد کاربران، و برقراری بیشترین امنیت در صفحۀ 
رسمی خود در شبکه های اجتماعی، به موفقیت های بیشتری دست یابند. زارعی و خداداد 
شهری )1393( نیز در مقالۀ خود شبکه های اجتماعی را الگویی از روابط معرفی کرده اند که 
کاربران را به هم متصل می کنند. آن ها درحقیقت شبکه های اجتماعی را مجموعه ای از افراد یا 
سازمان ها یا مجموعه های دیگر اجتماعی تعریف کرده اند که به کمک این بسترها به روابطی 
اجتماعی همچون دوستی، همکاری یا تبادل اطالعات با یکدیگر شاخ و برگ بیشتری داده اند.
استفادۀ مناسب و هدفمند از شبکه های اجتماعی همراه به درک مناسب از مزایا و معایب 
چنین بسترهایی نیازمند است. شبکه های اجتماعی فراوانی همچون توییتر2، فیس بوک3، 
لینکداین4 و همچنین شبکه های اجتماعی همراهی همچون اینستاگرام5، تلگرام6، واتس اَپ7 
و ... شکل ارتباطات را در فضایی بدون کنترل و با کمترین سانسور تغییر داده اند و ساختار 
شبکه های ارتباطی و مشارکت های اجتماعی را برای تولید و انتشار تبلیغات هدفمند و تولید 
محتوا به وسیلۀ کاربران تغییر داده و جذاب تر کرده اند. بهره مندی باید با مدیریت زمان و 
کمترین وابستگی به فضاهای مجازی نام برده و نیز کاهش تأثیرات منفی رفتاری و سوگیری ها 

و انتشار خبرهای نادرست باشد تا بتوان بیشترین استفاده را از آن ها برد.
توجه  آن ها  به  میالدی  بیست ویکم  قرن  اوایل  در  که  همراه  اجتماعی  شبکه های 
شده است، سعی کرده اند با مرتفع کردن ایرادهای شبکه های اجتماعی و ارتقاِی خدمات و 
امکانات برنامه های کاربردِی8 شبکه های اجتماعی همراه پیشین، عالوه براینکه در تلفن های 
همراه کاربران، فضایی را به خود اختصاص دهند، بتوانند صاحبان حساب های کاربری را نیز 

درجهِت رسیدن به اهداف و موفقیت های بیشتر یاری دهند.
با  کاربری  حساب  ساختن  همراه،  اجتماعی  شبکه های  تمام  مشترک  ویژگی های 
شماره تماس، رایگان بودن خدمات اولیه، برقراری امنیت، حفظ حریم خصوصی، و توسعۀ 
کسب وکار الکترونیکی است )صادقی، آقایی و هادی، 1391؛ کاسماتو9، 2013( که سبب 
گرویدن سازمان های دولتی گوناگون ازجمله سازمان هایی اطالعاتی همچون سازمان اسناد و 

1. Callanan et al.

2. Tweeter

3. Facebook

4.  LinkedIn

5.  Instagram

6. Telegram

7. WhatsApp

8. Application

9.  Casmato

شیما   بهرامسری 
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کتابخانۀ ملی ایران و کتابخانه و موزۀ ملی ملک شده است. وب سایت سازمان اسناد و کتابخانۀ 
ملی ایران گویای این واقعیت است که این سازمان تالش زیادی کرده و ارتباط خود را با 
اعضا افزایش داده است و فعالیت ها و خدماتش به اعضا را در فضای اینترنت انجام می دهد.

ایران دربارۀ  این است که مدیران و کارکنان سازمان آرشیو ملی  پژوهشگر  سؤال 
بهره مندی این سازمان از شبکه های اجتماعی همراه چه نگرشی دارند؟

برای پاسخ به پرسش مطرح شده مقاله های فراوانی مطالعه شده است که به بررسی 
بهره مندی سازمان های مختلف -همچون سازمان های اطالعاتی- از انواع شبکه های اجتماعی 

پرداخته اند؛ در ادامه به این مقاله ها اشاره خواهدشد.
زو، کانگ، سانگ و کالرک1 )2015( در مقاله ای با نام »برنامه های کاربردی شبکه های 
اجتماعی همراه: استفادۀ وی چت2 در کتابخانه های دانشگاهی در چین« برنامۀ وی چت 
را معرفی و در 39 کتابخانۀ دانشگاهی بررسی کرده اند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد 
یک سوم کتابخانه های دانشگاهی بررسی شده وی چت را استفاده کرده اند تا بتوانند همکاری ها 
و ارتباطات متقابل خود را با کاربران خود ارتقا دهند. عمدۀ کتابخانه های بررسی شده، 
خدمات خود را مبتنی بر بستر وی چت فراهم کرده اند. آن ها نتیجه گرفتند هرچند کتابخانه های 
بررسی شده از خدمات اولیۀ وی چت استفاده کرده اند؛ ولی وی چت پتانسیل الزم را برای 
عملکردهایی چون عرضۀ خدمات شبکۀ اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی، خدمات 
تأمین کیفیت محتوا، و رتبه بندی فهرست ها در  به اشتراک گذاری اطالعات،  جستجو و 

کتابخانه های دانشگاهی بررسی شده دارد.
اسمیت و گالی کانو3 )2015( در مقاله ای با نام »پیوستن عموم به سازمان ها در شبکه های 
اجتماعی« مفهوم نهایی پیوستن به ارتباطات سازمان ها با کمک شبکه های اجتماعی را بررسی 
کرده اند و در ادامه با کمک مصاحبه با گروه های پیشنهادی در سازمان ها، مفهوم واقعی پیوستن 

و ارتباط عموم با سازمان ها را بررسی کرده اند.
گو و یو4 )2015( در مقالۀ خود به این مسئله پرداخته اند که سازمان ها چگونه شبکه های 
اجتماعی گوناگون را برای مدیریت روابط خود با مشتریان استفاده کرده اند. آن ها 317 
سازمان را که از انواع رسانه های اجتماعی استفاده کرده اند تحلیل خوشه ای کرده اند. یافته ها 
حاکی از آن است که شش دسته از سازمان ها از رسانه های اجتماعی مخصوص به خودشان 
مانند شبکه های اجتماعی استفاده کرده اند و دوسوم فعالیت ها در این رسانه ها با تأکید بر 
مصورسازی، همکاری متقابل و مجازی کردن فضا بوده است. آن ها نوع، تاریخچه و فعالیت 
سازمان را در بهره مندی از انواع رسانه های اجتماعی ازجمله شبکه های اجتماعی مؤثر دانسته 

و در مقالۀ خود روی آن بحث کرده اند.

1. Xu; Kang; song & Clarke

2.  WeChat

3.  Smith & Gallicano

4.  Go & You

بهره مندی آرشیو ملی ایران 
از شبکه های اجتامعی همراه: 

نگرش مدیران و کارکنان
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عمر، دهاالن و یوسف1 )2016( در مقالۀ خود عوامل مؤثر در رفتار به اشتراک گذاری 
دانش را در سازمان های گازی و نفتی در مالزی با کمک شبکه های اجتماعی بررسی کرده اند. 
آن ها دریافتند که با حضور سازمان های گازی و نفتی در شبکه های اجتماعی تعامل بین 
اعضای فعال در این بستر افزایش یافته است؛ بنابراین همبستگی معناداری بین استفاده از 
شبکه های اجتماعی و به اشتراک گذاری دانش وجود داشته است، بدون اینکه بازدۀ همکاری 

گروهی با رفتار به اشتراک گذاری دانش رابطۀ معناداری داشته باشد.
 والش، اسکار اسمیت و کورتسفلش2 )2016( در مقاله ای با نام »مشارکت کارکنان 
مشهور در شبکه های اجتماعی: توسعۀ معیار و اعتبار« بر اساس نظریۀ شهرت و سرمایۀ 
انسانی و داده های نمونه های معکوس چهارگانۀ کارکنان به توسعه و معبرسازی توانایی 
کارکنان در حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته اند. آن ها دریافتند که شواهدی 
با همگرایی زیاد، فعالیت گروه های شناخته شده وحضور اعتبارهای قانونی در شبکه های 
اجتماعی با درخواست شغل، منابع و رفتارهای کارکنان ارتباط دارد؛ بنابراین باید معیارهای 

معتبر سبک زندگی در شبکه های اجتماعی را به منظور استفاده مناسب تر بررسی کرد.
آنچه در پیشینه ذکر شده است نشان دهندۀ تالش سازمان های متعدد درجهِت بهره مندی 

از ابعاد گوناگون انواع شبکه های اجتماعی برای دستیابی به اهداف سازمانی بوده است.

روش پژوهش
مقالۀ حاضر َکّمی است و با روش پیمایشی و رویکرد توصیفی اجرا شده است. پژوهشگر 
از پرسش نامۀ محقق ساخته استفاده کرده است که با نظر شش نفر متخصص آرشیو و 
شبکه های اجتماعی روایی آن سنجیده شده است. مقدار آلفای کرونباخ برای اینستاگرام 
0.77 و تلگرام 0.78 تخمین زده شده است که پایابودن ابزار گردآوری اطالعات را تأیید 
می کند. پژوهشگر با کمک پرسش نامۀ مذکور بدون نمونه گیری، نگرش 110 نفر از مدیران 

و کارکنان آرشیو ملی ایران را سنجیده است.
پرسش نامۀ استفاده شده در دو بخش جداگانه طراحی شده است به گونه ای که جدول 1 
شامل متغیرهای جنسیت، سطح تحصیالت و سابقۀ کاری است و جدول 2 با کمک 15 متغیر 
رتبه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت، نگرش مدیران و کارکنان را دربارۀ بهره مندی آرشیو ملی 

ایران از شبکه های اجتماعی همراه بررسی کرده است.
1. Omar; Dahalan & Yusoff

2. Walsh; Schaarchmidt & Kortzfleisch
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تلگرام اینستاگرام متغیرها

50/91 51/16 زن
جنسیت

49/09 48/84 مرد

30 26/74 1-10 سال

35/45سابقۀ کاری 39/53 11-20 سال

34/55 33/73 21-30 سال

8/18 8/1 دکرتی
 سطح 

تحصیالت
56/36  54/65 کارشناس ارشد

35/45 37/21 کارشناس و پایین تر

معیارها
های  شبکه 

اجتامعی

فراوانی تجمعی

انه
می

کم و بسیار کمبسیار زیاد، زیاد و متوسط

آشنایی با شبکه های اجتامعی
54/745/43اینستاگرام

79/120/94تلگرام

استفاده از شبکه های اجتامعی
51/248/93اینستاگرام

82/717/33تلگرام

پتانسیل شبکه های اجتامعی
70/929/33اینستاگرام

82/717/33تلگرام

افزایش استفادۀ کاربران از آرشیو ملی ایران
74/425/63اینستاگرام

82/717/32/5تلگرام

خدمت رسانی آرشیو ملی ایران به کاربران
68/631/43اینستاگرام

81/818/24تلگرام

پیام رسانی رایگان شبکه های اجتامعی
82/617/44اینستاگرام

83/616/44تلگرام

ارتباط آرشیو ملی ایران با کاربران
74/425/63اینستاگرام

83/616/44تلگرام

خدمات غیِررایگان شبکه های اجتامعی
74/425/63اینستاگرام

80202تلگرام

رصفه جویی در وقت و هزینه
75/624/43اینستاگرام

84/515/52/5تلگرام

مترکز شبکه های اجتامعی بر سازمان ها
74/425/63اینستاگرام

82/717/33تلگرام

ترسیع فعالیت های آرشیو ملی ایران
77/922/13اینستاگرام

79/120/94تلگرام

   

   

جدول 1

جدول 2

درصد فراوانی جنسیت، سابقۀ کاری 
و تحصیالت جامعۀ فراوانی

توصیف آماری چگونگی وضعیت آرشیو 
ملی ایران در بهره مندی از شبکه های 

اجتامعی همراه

بهره مندی آرشیو ملی ایران 
از شبکه های اجتامعی همراه: 

نگرش مدیران و کارکنان
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یافته ها
همان طورکه در جدول 1 مشاهده می شود، زنان و مردان با نسبت تقریباً برابر و با سابقۀ کاری 
تقریباً مساوی پرسش های پرسش نامه را پاسخ داده اند. در حدود کمتر از 10 درصد پاسخ دهندگان 
مدرک دکترا و بیش از نیمی از آن ها مدرک کارشناسی ارشد داشته اند. از بین داده های آماری 
به دست آمده از جدول، فراوانی تجمعی و میانه، مناسب ترین گزینه ها برای انجام تحلیل های 

آمارِی توصیفی و آماره ها1، برای افرادی است که در حد متوسط به باال نظر داده اند.
همان گونه که جدول 2 نشان داده است جامعۀ آماری دربارۀ پرسش های مربوط به 
به تلفن همراه و اطالع از  تلگرام، در طیف 77 درصد )وابستگی شبکه های اجتماعی 
روند فعالیت های سایر سازمان ها( تا 85 درصد )صرفه جویی در وقت و هزینه( و دربارۀ 
پرسش های مربوط به اینستاگرام در طیف 68 درصد )خدمت رسانی به کاربران( تا 83 درصد 
)پیام رسانی رایگان( پاسخ متوسط به باال داده اند. درحقیقت در حدود 77 درصد جامعۀ آماری 
براین باورند که وابستگی شبکه های اجتماعی همراه به تلفن های همراه در بهره مندی آرشیو 
ملی ایران تأثیر زیادی دارد و همچنین این سازمان می تواند با بهره مندی مناسب از شبکۀ 
اجتماعی همراه تلگرام از روند فعالیت سایر سازمان ها نیز مطلع شود و در حدود 85 درصد 
جامعۀ آماری براین باورند که بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکۀ اجتماعی همراه تلگرام 
در سطح متوسط به باالیی در وقت و هزینه صرفه جویی خواهد کرد. همچنین در حدود 68 
درصد جامعۀ آماری براین باورند که بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکۀ اجتماعی همراه 
اینستاگرام در خدمت رسانی این سازمان به کاربران تأثیر متوسط به باالیی خواهد داشت و 83 
درصد جامعۀ آماری براین باورند که پیام رسانی رایگان در بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکۀ 

اجتماعی همراه اینستاگرام تأثیر متوسط به باالیی خواهد داشت.

تأثیر بر فعالیت اطالع رسانی
76/723/33اینستاگرام

80204تلگرام

وابستگی شبکه های اجتامعی به تلفن 

همراه

76/724/33اینستاگرام

77/322/73تلگرام

اطالع از روند فعالیت های سایر سازمان ها
76/723/34اینستاگرام

77/322/73تلگرام

انتقال فایل بین آرشیو ملی ایران و کاربران
72/127/93اینستاگرام

78/221/84تلگرام

معیارها
های  شبکه 

اجتامعی

فراوانی تجمعی
انه

می

کم و بسیار کمبسیار زیاد، زیاد و متوسط

1. آماره: در آمار به عددی گویند که یک توزیع 

منونه برداری را خالصه سازی یا توصیف می کند.
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نتیجه گیری
با توجه به جدول 2 اَزنظرِ مدیران و کارکنان آرشیو ملی ایران، شبکه های اجتماعی همراه 
اینستاگرام و تلگرام پتانسیل الزم را برای بهره مندی آرشیو ملی ایران از آن دو بستر مجازی 
داشته اند. این پتانسیل در بهره مندی آرشیو ملی ایران در حیطۀ ارتباط متقابل آرشیو ملی 
ایران و کاربران، فعالیت های گوناگون ازجمله فعالیت اطالع رسانی، انتقال فایل، و آگاهی از 
روند اجرای فعالیت های سازمان بوده است. مدیران و کارکنان آرشیو ملی ایران تأثیرگذاری 
خدمات پیام رسانی رایگان و خدمات غیرِرایگاِن شبکه های اجتماعی همراه اینستاگرام 
و تلگرام را در افزایش بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکه های اجتماعی همراه مذکور 
قابل توجه و در حد مطلوب )متوسط به باال( اعالم کرده اند. با توجه به مقایسۀ داده های آماری 
به دست آمده در پاسخگویی به پرسش های شبکه های اجتماعی همراه تلگرام و اینستاگرام 
پژوهشگر معتقد است که آرشیو ملی ایران در استفادۀ بیشتر از پتانسیل شبکۀ  اجتماعی 

همراه تلگرام از شبکۀ  اجتماعی همراه اینستاگرام موفق تر خواهد بود.
با توجه به فضای شبکه های اجتماعی همراه، امکانات، خدمات، و مزایا و معایب 
هرکدام -همان گونه که پژوهشگرانی چون والش و دیگران )2016( نیز در پژوهش خود 
اشاره کردند- باید پتانسیل شبکه های اجتماعی برای بهره مندی مناسب سازمان هایی ازجمله 
آرشیو ملی ایران بیشتر بررسی شود؛ ولی همان طورکه پژوهشگرانی چون زو و دیگران 
)2015(، اسمیت و گالی کانو )2015(، و عمر و دیگران )2016( نیز در نتایج پژوهش 
خود اشاره کرده اند، شبکه های اجتماعی ازجمله شبکۀ اجتماعی همراه تلگرام -که هنگام 
اجرای پژوهش حاضر بیشتر از شبکه های اجتماعی همراه دیگر مانند اینستاگرام توجه 
سازمان های دولتی و خصوصی و کاربران شخصی را به خود جلب کرده است- پتانسیل 
مناسبی برای بهره مندی سازمانی همچون آرشیو ملی ایران دارند و مدیران سازمان ها و 
شوراهای تصمیم گیرنده می توانند با بررسی جوانب گوناگون سازمان ها و خدماتی که ارائه 
می دهند و بررسی ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی همراه عالوه بر انتخاب مناسب ترین 
شبکۀ اجتماعی همراه برای فعالیت، با تدوین خط مشی مناسب به بهترین نحو از پتانسیل 

بستر مجازی انتخابی، بیشترین بهره مندی را داشته باشند.

محدودیت ها و پیشنهادها 
نویسندگان مقالۀ حاضر به بعد فنّاورانۀ حوزۀ مطالعات آرشیوی توجه داشته اند؛ به نحوی که 
از بررسی سایر ابعاد مطالعات آرشیوی صرف نظر شده است. دید وسیع فنّاورانه در این 
متن به امکانات گوناگون شبکه های اجتماعی همراه محدود شده است؛ درحالی که می توان 

بهره مندی آرشیو ملی ایران 
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زوایای گوناگون فضای مجازی، ازجمله سایر رسانه های اجتماعی و وب معنایی و خدمات 
آرشیوی مبتنی بر وب همچون تورهای مجازی و نمایشگاه های مجازی را هم بررسی کرد. 
با روی کارآمدن نسل چهارم و پنجم ارتباطات همراه در جهان و تالش پژوهشگران و 
متخصصان ایرانی برای اجرای این خدمات در ایران به منظور تسریع و تسهیل ارتباطات و 
ارائۀ خدمات بر مبنای اینترنت بی سیم و همراه پیشنهاد می شود برای بهره مندی آرشیو ملی 
ایران از فضای مجازی و باألخص شبکه های اجتماعی همراه باوجودِ نسل چهارم و پنجم 

ارتباطات همراه در زمان حال و آینده پژوهش و بررسی انجام شود.

منابع
زارعی، عیسی؛ خداداد شهری، نیره. )1393(. »ویژگی ها و کارکردهای شبکه های اجتماعی با تأکید بر نقش 

رسانۀ ملی«. مجلۀ مطالعات جوان و رسانه، 4)13(، صص62-41.
صادقی، سعید؛ آقایی، داود؛ هادی، داریوش. )1391(. »واکاوی نقش اینترنت و رسانه های اجتماعی جدید 
در تحوالت منطقۀ خاورمیانه و شمال افریقا )اطالع رسانی، سازمان دهی و گسترش سریع تحوالت(«. 

مجلۀ روابط خارجی، 4)14(، صص 34-7.

منابع التین

Callanan, C.; Jerman-Blažič, B. & Blažič, A. J. )2016(. “User awareness and tolerance 

of privacy abuse on mobile Internet: An exploratory study”. Telematics and Infor-

matics, 33)1(, pp109–128.

 Casmato, Donna. )2013(. “Advantages and Disadvantages of Social Networking”.

Retrieved 28.6.2016 from:

www.studymode.com/essay/advantages-and-disadvantages-of-social-network-

ing-1683692.html

Omar, M. K.; Dahalan, N. A. & Yusoff, Y. H. M. )2016(. “Social Media Usage, Per-

ceived Team-Efficacy and Knowledge Sharing Behaviour among Employees of an 

Oil and Gas Organisation in Malaysia”. Procedia Economics and Finance, 37)16(, 

pp309–316.

Smith, B. G. & Gallicano, T. D. )2015(. “Terms of engagement: Analyzing public en-

gagement with organizations through social media”. Computers in Human Be-

شیما   بهرامسری 
  امیر غائبی | حسن کیانی خوزستانی



137
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  106

havior, 53, pp82–90.

 Go, Eun, & Kyung Han You. )2015(. “But not all Social Media are the same: analyzing 

organizations’ social media user patterns”. Telematics and Informatics. doi: Http://

dx.doi.org/10.101016/j.tele.2015.06.016

Mcmanus, Rechard. )2009(. “10 mobile social networks to check out.” ) 12.5.2014( from 

http://readwrite.com/2009/01/04/10_mobile_social_networks_redux 

Xu, J.; Kang, Q.; Song, Z. & Clarke, C. P. )2015(. “Applications of Mobile Social Media: 

WeChat Among Academic Libraries in China”. The Journal of Academic Librari-

anship, 41)1(, pp21–30.

 Walsh, G.; Schaarschmidt, M. & von Kortzfleisch, H. )2016(. “Employees’ Company 

Reputation-related Social Media Competence: Scale Development and Valida-

tion”. Journal of Interactive Marketing, 36, pp46–59.

بهره مندی آرشیو ملی ایران 
از شبکه های اجتامعی همراه: 

نگرش مدیران و کارکنان


