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Abstract:

Purpose: This paper has carefully examined the ways social media contents are managed 
in high ranking universities around the world, in order to propose an appropriate model 
for Iranian universities.

Methods and Research Design: Data about social media records management policy of 
seven universities was collected by reviewing the websites of 100 top world universities 
from the Times 2020 list and categorized using Maxqda software. The categories, then 
were put in a checklist and circulated among 13 members of a Delphi panel consisting 
of academics with rich experience in the area of social media records management. We 
calculated the average of the answers given by the panel members to the both rounds and 
compared them. Friedman Test was carried out to determine rankings of the components 
in the proposed model.

Findings and Conclusion: Target components, scope and records availability are present 
in all policies. Also in the first round of Delphi 80% and in the second 60% of the compo-
nents had a mean above 9. Only the cookies component had a mean below 8. Regarding 
the rankings of the components, according to experts in the Friedman test, security, had 
the highest rating. Again, the use of cookies had the lowest rating. All the components 
examined were regarded to be significant the experts, however, the degree of significance 
assigned was not the same. The policy pattern was proposed, contained two groups of 
mandatory and optional components. We also added a few recommendations for the ap-
plication of our model.
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هدف: عرضۀ الگویی برای مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های ایران براساس مطالعۀ 

وضعیت مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های برتر جهان.

روش/ رویکرد پژوهش: نخست با بررسی صفحات مرتبط با رسانه های اجتماعی در 100 دانشگاه 

برتر جهان براساس نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2020 هفت خط مشی یافتیم. مؤلفه های هفت 

خط مشی را استخراج و در یک سیاهۀ وارسی وارد و محتوای آنها را با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.

دی.ای تحلیل و با کدگذاری آزاد مقوله بندی کردیم. سیاهۀ وارسی را با استفاده از تکنیک دلفی در 

میان پنلی متشکل از 13 عضو هیئت علمی با سوابق پژوهشی درزمینۀ مدیریت اسناد الکترونیکی و 

اسناد الکترونیکی و رسانه های اجتماعی به چرخش درآوردیم. میانگین داده های حاصل  از دور دوم 

پرسش نامه محاسبه و نتایج حاصل  از دو پرسش نامه با یکدیگر مقایسه شد. برای تعیین رتبۀ مؤلفه ها 

در الگوی پیشنهادی از آزمون فریدمن استفاده گردید.

یافته ها و نتیجه گیری: مؤلفه های هدف، دامنه و دسترس پذیری اسناد در همۀ خط مشی ها وجود 

دارد. در دور اوِل دلفی 80 درصد و در دوم آن 60 درصد از مؤلفه ها میانگین بیشتر از 9 داشتند و تنها 

مؤلفۀ استفاده از کوکی ها میانگین زیر 8 داشت. در رتبه بندی مؤلفه ها ازنظر متخصصان، مؤلفۀ رعایت 

استانداردهای امنیتی باالترین رتبه و استفاده از کوکی ها پایین ترین رتبه را داشت. از این رو، ازنظر 

متخصصان همۀ مؤلفه ها به درجات مختلف مهم اند. الگوی خط مشی پیشنهادی شامل بیست مؤلفه 

در دو گروه مؤلفه های اجباری با نوزده مؤلفه و مؤلفه های اختیاری با یک مؤلفه عرضه شد.

ڪلیدواژه ها: 

مدیریت اسناد؛ رسانه های اجتامعی؛ دانشگاه های جهان؛ دانشگاه های ایران.
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مقدمه و بیان موضوع
امروزه باتوجه به تحول ابزارهای ارتباطی و درنتیجه تغییروتحول در سیر ارتباطات، رسانه های 
اجتماعی نقشی مهم در جوامع ایفا می کنند. این رسانه ها به دلیل ویژگی هایی که دارند، در 
محافل علمی و غیرعلمی از محبوبیت زیادی برای ارتباط و تعامل، و به اشتراک گذاری و 

تبادل اطالعات برخوردارند.
مرکز ملی فضای مجازی ایران )1396( رسانه های اجتماعی را مجموعه ای از خدمات 
کاربرمحور معرفی می کند. شبکه های اجتماعی نوعی از این خدمات است که انواع ارتباطات 

کاربرمحور مانند متن، عکس و ویدئو بر بستر آن شکل می گیرد.
واربی1 )2015( اشاره می کند که شمار کاربران رسانه های اجتماعی مانند تلگرام2، 
اینستاگرام3 و... به سرعت درحال افزایش است. اکثر افراد و سازمان ها با استفاده از این 
ابزارها، افکار و اطالعات خود را دربارۀ رویدادها اشاعه می دهند )نقل در اصنافی، 1395(. 
اطالعات به اشتراک گذاشته شده در این رسانه ها ازلحاظ علمی و پژوهشی و تاریخی اهمیت 
دارند. رسانه های اجتماعی می توانند ابزاری بسیار مهم و مفید برای برقراری ارتباطات و 

تبادل اطالعات و ترویج اخبار و فعالیت های سازمان ها باشند.
سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای انتشار اخبار و قراردادن تصاویر و ویدئو از 
سازمان یا موجودی مجموعۀ خود بهره می گیرند. عالوه براین به نظرات، ویدئوها یا تصاویر 
منتشرشده در پاسخ به پست ها هم می توان به منزلۀ نوعی سابقه و سند نگاه کرد )علی پور، 
1394(. یکی از جوانب کاربرد رسانه های اجتماعی در سازمان ها جنبۀ سندی است )خداداد 
شهری، 1394آ(. اسناد رسانه های اجتماعی سازمان ها نشان دهندۀ فعالیت های سازمان هاست 

و دسترسی به آن ها و مدیریتشان، برای بررسی های تاریخی و پژوهشی ضروری است.
آن ها،  اجتماعی و دسترس پذیرساختن  در رسانه های  از محتوای موجود  حفاظت 
باتوجه به ماهیت پویا و البته ناپایدار آن ها اهمیتی به سزا دارد. امروزه محمل های اطالعاتی 
الکترونیکی و رسانه های اجتماعی گوناگونی وجود دارد؛ ولی بااین حال درصد اندکی از 
تعامالت دیجیتال برای استفاده در آینده نگهداری و آرشیو می شوند. سازمان های آرشیوی 
باید برای مدیریت محتوای اطالعات و حفاظت از آن ها اقدام کنند؛ وگرنه حفظ این منابع 

مشکل خواهد بود )ماسر4، 2016(.
دانشگاه یکی از مهم ترین مراکز علمی در جهان است که عالوه بر مأموریت های علمی، 
نقش و کارکرد مؤثر اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی هم دارد. این نهاد بزرگ اجتماعی و 
فرهنگی جامعه را -به ویژه در عرصۀ علم و فناوری- برای تسلط بر رویدادهای آینده توانمند 

و مهیا می کند )ذاکر صالحی، 1384(.

1. Nichloas Worby

2. Telegram

3. Instagram

4. Linda Musser

سارا سلطانی  
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آرشیوهای  می گیرند.  قرار  سازمانی  آرشیوهای  شمار  در  دانشگاهی  آرشیوهای 
دانشگاهی به عنوان حافظۀ سازمانی دانشگاه ها به عرضۀ خدمات می پردازند و در مدیریت 
منابع اطالعاتی در تمامی رسانه ها و شکل ها، نقشی یکپارچه ایفا می کنند. اسناد این آرشیوها 
بیانگر روند تکامل دانشگاه ها و نحوۀ تصمیم گیری در آن هاست )انجمن آرشیویست های 
سوابق  از  بخشی  به عنوان  نیز  دانشگاه ها  اجتماعی  رسانه های  اسناد   .)1999 آمریکا1، 

تشکیل دهندۀ حافظۀ سازمانی آن ها دارای اهمیت و ارزش است.
پیشینۀ پژوهش: یکی از پژوهش هایی که درزمینۀ موضوع مقالۀ حاضر انجام شده است 
با عنوان  مقالۀ خداداد شهری، غائبی و کربالآقایی کامران )1396( است. این پژوهش 
»مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی: تحلیل محتوای دستنامه های مدیریت اسناد رسانه های 
اجتماعی آرشیوهای ملی جهان« بیان می کند که ازمیان 33 کشوری که از وب سایت آرشیو 
ملی آنان دستنامه گردآوری شده است، تنها 6 کشور دستنامۀ مخصوص مدیریت اسناد 
رسانه های اجتماعی تدوین کرده اند. مقدمه، تعاریف، دامنه، اهداف، خط مشی، مسئولیت ها، 

و توصیه ها هفت جزئی اند که بیشترین حضور را دستنامه های موردبررسی داشته اند.
اصنافی )1395( نیز در مقاله ای با عنوان »تأملی بر آرشیوسازی رسانه های اجتماعی« 
با روش مطالعۀ کتاب خانه ای متون آرشیوسازی رسانه های اجتماعی را بررسی کرده و 
به معرفی برخی از نرم افزارهای ویژۀ آرشیوسازی محتوا پرداخته است و در نتیجه گیری 
آورده است که آرشیوسازی این منابع یکی از مشکالت امروزه است و داشتن برنامۀ راهبردی 
در این زمینه اهمیت دارد. درواقع می توان از این منابع به شکل آنی استفاده کرد و برای 
استفاده های آتی نیز باید تدبیری اندیشید. خداداد شهری )1394ب( هم در پایان نامۀ خود 
با عنوان »میزان بهره گیری وب سایت های آرشیوهای ملی جهان از قابلیت های ابزارهای 
رسانه های اجتماعی و چگونگی مدیریت اسناد این رسانه ها و ارائۀ الگوی پیشنهادی برای 
معاونت اسناد سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران« که با روش آمیخته 
انجام شده است، اشاره می کند که هر سازمانی برای دستیابی به برنامۀ موفق مدیریت اسناد 
الکترونیکی به ایجاد فراساختارهای پایدار مدیریت اسناد نیاز دارد که این موضوع شامل 
تدوین خط مشی هایی برای مدیریت اسناد و اطالعات در اشکال الکترونیکی و کاغذی 
است. از طرفی فوندرن و مک کین )2018( در پژوهشی با عنوان »آرشیوسازی و حفاظت 
از رسانه های اجتماعی در کتاب خانۀ کنگره: چالش های سازمانی و فرهنگی آرشیوسازی 
توییتر« بیان می کنند که امروزه به پژوهش هایی نیاز است تا راه هایی جدید را برای مدیریت 

و دسترسی به محتوای رسانه های اجتماعی سازمان ها بیابند.
Society of American Archivist .1بررسی های انجام شده نشان می دهند که وضعیت مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی 

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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در دانشگاه های جهان مشخص نیست و پژوهشی هم دربارۀ مدیریت اسناد رسانه های 
اجتماعی دانشگاهی در ایران انجام نشده است؛ ازاین رو پژوهش حاضر به مطالعۀ وضعیت 
مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های برتر جهان پرداخته است و درنهایت 
پیشنهادهایی را درزمینۀ مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی به دانشگاه های ایران عرضه 

کرده است.

روش پژوهش
صفحه های رسانه های اجتماعی 100دانشگاه برتر جهان براساس نظام رتبه بندی آموزش 
عالی تایمز1 2020 بررسی و خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتماعِی 7 دانشگاه یافته 

شد. سپس مؤلفه های خط مشی ها شناسایی و استخراج شد )جدول 1(:

Goal/Purposeهدف1
بیان مقصود دانشگاه از گردآوری اسناد و مدیریت اسناد 

رسانه های اجتامعی

Scopeدامنه2
ذکر محدودۀ اسناد موردحفظ و نگهداری شامل انواع اسناد 

و انواع رسانه های اجتامعی دانشگاه

Ethical collectingگردآوری اخالقی3
گردآوری اسناد رسانه های اجتامعی دانشگاه براساس رشایط 

و قوانین اخالقی تعریف شده توسط دانشگاه

4
رعایت 

استانداردهای 
مدیریت اسناد

 Records management
standards

استفاده از استانداردهای تعیین شده برای دریافت، نگهداری، 
انتقال و امحای اسناد

5
رعایت 

استانداردهای 
امنیتی

Security standards
رعایت قواعد امنیتی مانند حفظ استانداردهای امنیتی 

رایانه ها

Rules and obligationsقواعد و تعهدات6

توجه به مجوزها و قواعد در مدیریت اسناد و 
دسرتس پذیرساخنت آن ها و رعایت محرمانگی اطالعات 
مندرج در اسناد رسانه های اجتامعی به هنگام ضبط و 

استفاده از آن ها

7
تعهد کارکنان 

در اجرای 
دستورالعمل ها

 Inform members of
 staff to run the policy

directives

مطلع کردن کارکنان سازمان از الزامشان برای حفظ اسناد 
رسانه های اجتامعی

1. Times Higher Education

ف
تعریفعنوان التینمؤلفهردی

   

جدول  1
مؤلفه های موجود در خط مشی 
مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 7 
دانشگاه برتر جهان

سارا سلطانی  
 سعید رضائی شریف آبادی 
 امیر غائبی
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ف
تعریفعنوان التینمؤلفهردی

8
استفاده از حساب 
کاربری و پلتفرم 

مطمنئ

 Use of secure account
and platform

استفاده از حساب های کاربری و پلتفرم های رسمی و 
موردتأیید دانشگاه توسط کارکنان به هنگام ارسال و یا 

دریافت پیام

9
آموزش مدیریت 
اسناد رسانه های 

اجتامعی

 Social media records
management training

اهمیت آموزش نحوۀ صحیح مدیریت اسناد رسانه های 
اجتامعی به کارکنان و به روزرسانی این آموزش همگام با 

تغییر انواع رسانه های اجتامعی

10
حفظ اسناد 

به محض دریافت 
و ایجاد

 Capturing the records
 as close to point of
creation or receive

اسناد رسانه های اجتامعی به دلیل ماهیتشان باید به محض 
دریافت یا ایجاد توسط دانشگاه حفظ شوند.

11
وضوح ارتباط پیام 

با سازمان

 Clarity of message
 relation with the

organization

کارکنان به هنگام ارسال و یا دریافت پیام باید به وضوح 
مشخص کنند که ازطرف سازمان اجازۀ انتشار پیام رسانۀ 

اجتامعی را دارند.

Records traitویژگی اسناد12
اسناد رسانه های اجتامعی باید دارای ساختار، محتوا، زمینه و 

فراداده های مرتبط باشند.

Appraisalارزشیابی13

اسناد موجود در دفاتر اسناد نباید بدون دریافت مجوز از 
نگهدارندۀ سند امحا شوند. همۀ بخش ها نیز موظف اند که 
فرایند امحا را به صورت کامل بگذرانند و اسناد رسانه های 
اجتامعی را تا مدت زمان معین نزد خود نگهداری کنند. 
هم چنین این فرایند، ارزیابی محتوای اسناد را نیز دربر 

می گیرد.

14
نرم افزارهای 
مدیریت اسناد

 Record management
softwares

نرم افزارهایی که در سطوح ملی و بین املللی خدماتی را 
درزمینۀ مدیریت اسناد به سازمان ها عرضه می کنند.

15
دسرتس پذیری 

اسناد
Records avalibility/

accessibility

رویکرد دسرتسی به اسناد مانند دسرتس پذیری باز و رایگان 
یا محدود (براساس قوانین تعریف شده، تنها افرادی خاص 
اجازۀ دسرتسی و استفاده از اسناد رسانه های اجتامعی را 

خواهند داشت)

مجوز و قراردادهای استفاده از اسناد و دانلودکردن آن هاCopyrightحق نسخه برداری16

17
استفاده از 

کوکی ها
Use of cookies

بسته ای از اطالعات که وب سایت ها در قالب فایلی متنی 
روی کامپیوتر کاربر ذخیره می کنند. کوکی ها در برخی از 

موارد مشکل نقض حریم خصوصی را نیز به دنبال دارند. در 
اینجا منظور، استفاده از کوکی ها برای ردیابی استفادۀ افراد 

از رسانه های اجتامعی و اسناد آن هاست.

   

ادامۀ جدول 1
مؤلفه های موجود در خط مشی 

مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 7 
دانشگاه برتر جهان

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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 سپس مؤلفه ها به سیاهۀ وارسی تبدیل شد و سپس تحلیل گردید و با استفاده از 
نرم افزار تحلیل محتوا کدگذاری  و مقوله بندی و به روش دلفی درمیان پنلی 13 نفره از 

متخصصان به چرخش درآمد:
با سوابق پژوهشی درزمینۀ مدیریت اسناد  یا غیرهیئت علمی  - عضو هیئت علمی 

الکترونیکی؛
- دارای تخصص و تجربۀ علمی و عملی درزمینۀ اسناد الکترونیکی و رسانه های 

اجتماعی.
تعداد نهایی اعضای این پانل 13 نفر بود و پرسش نامه ها در دو دور در میان آن ها توزیع 
شد. پرسش نامه باتوجه به نتایج گرفته شده از سیاهۀ وارسی و نیز مؤلفه های به دست آمده در 
تحلیل محتوای خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعِی 7 دانشگاه برتر جهان 
طراحی شد. هم چنین داده های حاصل از آن با نرم افزار اس.پی.اس.اس تحلیل شدند. تحلیل 
خط مشی ها نیز با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.دی.ای انجام شد. سپس میانگین داده های 
حاصل از دور دوم پرسش نامه محاسبه شد و نتایج حاصل از دو پرسش نامه با یکدیگر مقایسه 
شد. در ادامه نیز برای تعیین رتبۀ مؤلفه ها برای حضور در الگوی پیشنهادی، از آزمون 

فریدمن استفاده شد.

ف
تعریفعنوان التینمؤلفهردی

18
حق مالکیت 

معنوی
 Intellectual property

law

رعایت حقوق معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی در 
دسرتس پذیرساخنت اسناد، حذف اطالعات مغایر با این حقوق 

و نیز پیگیری حقوق نقض شده

19
چالش های 
حفاظت و 

نگهداری

 Conservation and
preservation challenges

ذکر مشکالتی که در مسیر مدیریت اسناد رسانه های 
اجتامعی وجود دارد؛ مانند ناتوانی در ضبط همۀ محتوای 
رسانه های اجتامعی، رسعت تغییر فناوری و جایگزین شدن 

آن

20

ضبط اسناد در 
اشکال مختلف 
رسانه به عنوان 
نسخۀ پشتیبان

 Backing up records in
an alternate formats

الزام در تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اسناد در شکل های مختلف 
رسانه به صورت دسرتس پذیر و قابل بازیابی

   

ادامۀ جدول  1
مؤلفه های موجود در خط مشی 
مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 7 
دانشگاه برتر جهان

سارا سلطانی  
 سعید رضائی شریف آبادی 
 امیر غائبی
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یافته های پژوهش
پرسش اول: وضعیت خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتامعِی 7 دانشگاه برتر 

جهان چگونه است؟
یافته های حاصل از تحلیل محتوای خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی 
دانشگاهی که مطابق با سیاهۀ وارسی و به کمک نرم افزار ایجاد و مقوله بندی شده است، در 
جدول 2 براساس حضور هریک از مقوله ها در خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های 

اجتماعی دانشگاهی آمده است.

نام دانشگاه

مقوله

هایدلربگ میشیگان ملبورن مریلند دوک پنسیلوانیا ایلینویز

* * * * * * * هدف

* * * * * * * دامنه

- - * - - - - رعایت استانداردهای 
مدیریت اسناد

- - * - - - - تعهد کارکنان در اجرای 
دستورالعمل ها

- * * - - - * استفاده از حساب کاربری 
و پلتفرم مطمنئ

- - * - - - - آموزش مدیریت اسناد 
رسانه های اجتامعی

- - * - - - - حفظ اسناد به محض 
دریافت و یا ایجاد

- - * - - - * ویژگی اسناد

- - * - - - - وضوح ارتباط پیام با 
سازمان

- * - * * * * نرم افزارهای مدیریت اسناد

- - * - * - * قواعد و تعهدات

   

جدول 2
حضور مقوله ها در خط مشی های 

مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 
دانشگاهی

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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طبق جدول 2 خط مشی دانشگاه ملبورن با 13 مؤلفه و خط مشی دانشگاه ایلینویز با 12 
مؤلفه بیشترین مؤلفه ها را دارند؛ به نظر می رسد که این مطلب نشان دهندۀ نگاه تخصصی به 

مدیریت اسناد و اهمیت این فرایند برای این دو دانشگاه است.
مؤلفه های هدف، دامنه و دسترس پذیری اسناد به عنوان مؤلفه های مهم در تمامی 

خط مشی های بررسی شده حضور دارند.

پرسش دوم: مؤلفه های اصلی در الگوی پیشنهادی مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 
دانشگاه های ایران ازنظر متخصصان داخل کشور کدم اند؟

در مرحلۀ دومِ پرسش نامه، برای جمع بندی و نیز مقایسۀ نتایج، میانگیِن اهمیت مؤلفه ها در 
دور اول و دوم محاسبه شده و در جدول 3 آمده است.

نام دانشگاه

مقوله

هایدلربگ میشیگان ملبورن مریلند دوک پنسیلوانیا ایلینویز

* * * * * * * دسرتس پذیری اسناد

- * * * * - * ارزشیابی

- - - - - - * رعایت استانداردهای 
امنیتی

- - - - - - * حق نسخه برداری

- - - - - - * استفاده از کوکی ها

- - - - * - - گردآوری اخالقی

- - - - - - * حق مالکیت معنوی

* * - * * - - چالش های حفاظت و 
نگهداری

- - * - - - -
ضبط اسناد در اشکال 
مختلف رسانه به عنوان 

نسخۀ پشتیبان

   

ادامۀ جدول  2
حضور مقوله ها در خط مشی های 
مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 
دانشگاهی

سارا سلطانی  
 سعید رضائی شریف آبادی 
 امیر غائبی
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انحراف معیار 
دور دوم

میانگین 
دور دوم

انحراف معیار 
دور اول

میانگین دور 
اول مؤلفه ف

ردی

1/53 9/09 1/29 9/20 هدف 1

1/193 9 0/9 9/08 دامنه 2

0/866 9/25 0/776 9/46 رعایت استانداردهای مدیریت اسناد 3

1/04 9 0/855 9/31 تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها 4

0/622 8/75 0/862 8/92 استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ 5

0/669 8/92 0/832 9/23 آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 6

0/953 9 0/63 9/31 حفظ اسناد به محض دریافت و یا ایجاد 7

0/793 8/92 0/899 9/15 ویژگی اسناد 8

0/739 9 1/115 9/08 وضوح ارتباط پیام با سازمان 9

0/996 8/92 0/65 9/38 نرم افزارهای مدیریت اسناد 10

0/651 9/33 0/855 9/31 قواعد و تعهدات 11

1/084 8/92 0/987 9/15 دسرتس پذیری اسناد 12

0/718 9/17 0/751 9/31 ارزشیابی 13

0/793 9/42 0/754 9/25 رعایت استانداردهای امنیتی 14

0/905 8/73 1/013 8/77 حق نسخه برداری (دانلودکردن) 15

1/37 7/66 1/915 8 استفاده از کوکی ها 16

0/835 8/83 1/377 8/69 گردآوری اخالقی 17

0/754 9/25 0/947 9/31 حق مالکیت معنوی 18

0/739 9 0/954 9/08 چالش های حفاظت و نگهداری 19

0/669 9/08 1/165 9/08
ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه به عنوان 

نسخۀ پشتیبان
20

   

جدول 3
میانگین اهمیت هریک از مؤلفه ها 
ازنظر متخصصان در دور اول و دوم 

دلفی

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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با مقایسۀ میانگین اهمیت هریک از مؤلفه ها ازنظر متخصصان داخلی در دور اول و دوم 
دلفی، مشخص شد که اکثر مؤلفه ها در دور اول و دوم میانگینی بیشتر از 9 دارند.

برای رتبه بندی مؤلفه ها براساس نظر متخصصان، از آزمون فریدمن استفاده شده که 
نتایج آن به ترتیب رتبه در جدول 4 آمده است.

رتبهمؤلفه

1رعایت استانداردهای امنیتی

2قواعد و تعهدات

2رعایت استانداردهای مدیریت اسناد

2حق مالکیت معنوی

2ارزشیابی

3دسرتس پذیری اسناد

3حفظ اسناد به محض دریافت و یا ایجاد

3تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها

3نرم افزارهای مدیریت اسناد

3چالش های حفاظت و نگهداری

3ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه به عنوان نسخۀ پشتیبان

4وضوح ارتباط پیام با سازمان

4هدف

4دامنه

4آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی

4ویژگی اسناد

4گردآوری اخالقی

4حق نسخه برداری

4استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ

5استفاده از کوکی ها

   

جدول  4

رتبۀ مؤلفه ها در آزمون فریدمن 
براساس نظر متخصصان

سارا سلطانی  
 سعید رضائی شریف آبادی 
 امیر غائبی
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رعایت  مؤلفۀ  فریدمن،  آزمون  براساس  متخصصان  ازنظر  مؤلفه ها  رتبه بندی  در 
استانداردهای امنیتی باالترین رتبه را دارد و مؤلفۀ استفاده از کوکی ها پایین ترین رتبه را دارد.

پرسش سوم: الگوی پیشنهادی برای مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی دانشگاه های 
ایران چیست؟

باتوجه به رتبۀ مؤلفه ها ازنظر متخصصان داخلی، مؤلفه های الگوی پیشنهادی مدیریت 
اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاه های ایران به دو گروه »مؤلفه های اجباری« و »مؤلفه های 

اختیاری« تقسیم شد.

مؤلفه های اجباری

هدف

دامنه

رعایت استانداردهای مدیریت اسناد

رعایت استانداردهای امنیتی

استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ

نرم افزارهای مدیریت اسناد

تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها

حفظ اسناد به محض دریافت و یا ایجاد

آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی

وضوح ارتباط پیام با سازمان

گردآوری اخالقی

قواعد و تعهدات

ارزشیابی

ویژگی اسناد

دسرتس پذیری اسناد

حق مالکیت معنوی

حق نسخه برداری (دانلودکردن)

چالش های حفاظت و نگهداری

ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه به عنوان نسخۀ پشتیبان

استفاده از کوکی هامؤلفه های اختیاری
   

جدول 5
مؤلفه های اجباری و اختیاری

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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بحث و نتیجه گیری
همان طورکه در یافته های حاصل از تحلیل محتوای خط مشی مدیریت اسناد رسانه های 
اجتماعِی 7 دانشگاه برتر جهان نیز بیان شد، مؤلفۀ دسترس پذیری اسناد، هدف، دامنه، 
ارزشیابی، نرم افزارهای مدیریت اسناد، چالش های حفاظت و نگهداری، استفاده از حساب 
کاربری و پلتفرم مطمئن، و قواعد و تعهدات به ترتیب بیشترین حضور را در خط مشی ها 
داشته اند و در میان آن ها سه مؤلفۀ هدف، دامنه و دسترس پذیری اسناد به دلیل حضور در 

همۀ خط مشی های بررسی شده از مؤلفه های مهم محسوب می شوند.
در مقایسه بین میانگین های دور اول و دوم به نظر می رسد که تفاوِت اندِک بین میانگین 
مؤلفه ها در طیف ده تایی تِرستِن)ترستون( که نقاط آن بسیار نزدیک به یکدیگر است، 
تفاوت بسیار زیادی نیست. از طرفی گفتنی است که یکسان نبودن میانگین مؤلفه ها ناشی 
از متفاوت بودن اهمیت مؤلفه ها در نزد متخصصان است. آزمون فریدمن نیز نشان داد که 
رتبۀ مؤلفه ها نزدیک به یکدیگر است؛ بنابراین شاید بتوان گفت که ازنظر متخصصان، بیشتر 

مؤلفه ها جزو مؤلفه های اصلی اند.
در رتبه بندی مذکور مؤلفۀ رعایت استانداردهای امنیتی در رتبۀ یک قرار گرفته است. 
به نظر می رسد قرارگرفتن این مؤلفه در رتبۀ یک نشان دهندۀ اهمیت موضوع امنیت در 
مدیریت اسناد ازنظر متخصصان داخلی باشد. کوکی ها برای ردیابی استفادۀ افراد از اسناد 
رسانه های اجتماعی کاربرد دارند؛ بنابراین دربارۀ کوکی ها موضوع نقض حریم خصوصی 
کاربران مطرح می شود که می تواند نگرانی افراد را در استفاده از این مؤلفه فراهم آورد؛ 

درنتیجه متخصصان اهمیت این مؤلفه را کمتر از سایر مؤلفه ها تعیین کرده اند.
هم چنین به نظر می رسد که اگرچه در این رتبه بندی، مؤلفه ها در رتبه های متفاوت قرار 
گرفته اند، ولی این تفاوت در تقدم و تأخر حضور مؤلفه ها در خط مشی، تأثیری در عرضۀ 
الگوی پیشنهادی نداشته باشد؛ چراکه تقدم و تأخر حضور را اصول تدوین یک خط مشی 
مشخص می کند و این رتبه ها تنها نشان دهندۀ اهمیت این مؤلفه ها ازنظر متخصصان داخلی 

است.
خط مشی  پیشنهادِی  الگوی  در  داخلی،  متخصصان  ازنظر  مؤلفه ها  رتبۀ  براساس 
مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های ایران مؤلفه های رتبۀ یک تا چهار در 
گروه مؤلفه های اجباری قرار گرفته اند و تنها مؤلفۀ کوکی ها که رتبه ای پایین و بسیار متفاوت 

با سایر مؤلفه ها داشته، در گروه مؤلفه های اختیاری قرار گرفته است.
الگوی پیشنهادی خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران در دو 
گروه مؤلفۀ اجباری و اختیاری عرضه شد. از 20 مؤلفه، 19 مؤلفه در گروه مؤلفه های اجباری 
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قرار گرفتند و مؤلفۀ استفاده از کوکی ها که در یافته ها دارای همبستگی و رتبۀ پایین بود در 
گروه مؤلفه های اختیاری قرار گرفت.

براساس این گروه بندی، مؤلفه های هدف، دامنه، رعایت استانداردهای مدیریت اسناد، 
رعایت استانداردهای امنیتی، استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمئن، نرم افزارهای 
مدیریت اسناد، تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها، حفظ اسناد به محض دریافت و یا 
ایجاد، آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی، وضوح ارتباط پیام با سازمان، گردآوری 
اخالقی، قواعد و تعهدات، ارزشیابی، ویژگی اسناد، دسترس پذیری اسناد، حق مالکیت 
معنوی، حق نسخه برداری )دانلودکردن(، چالش های حفاظت و نگهداری، و ضبط اسناد در 
اشکال مختلف به عنوان نسخۀ پشتیبان در گروه مؤلفه های اجباری قرار گرفتند. مؤلفۀ استفاده 

از کوکی ها نیز در گروه مؤلفه های اختیاری قرار گرفت.
همان گونه که در مقدمه بیان شد، خداداد شهری، غائبی و کربالآقایی کامران )1396( در 
پژوهشی با عنوان »مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی: تحلیل محتوای دستنامه های مدیریت 
اسناد رسانه های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان« به این نتیجه رسیده اند که مقدمه، تعاریف، 
دامنه، اهداف، خط مشی، مسئولیت ها، و توصیه ها هفت جزئی اند که بیشترین حضور را 
در دستنامه های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان داشته اند. نتایج 
پژوهش حاضر نیز تأیید می کند که از اجزای ذکرشده برای دستنامه های مدیریت اسناد، 
هدف و دامنه دو جزء ضروری خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی است؛ بنابراین 
خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی آرشیوهای ملی و دانشگاهی در ضرورت 
دو مؤلفۀ هدف و دامنه انسجام نظر دارند. به نظر می رسد که اشتراک موجود بین مؤلفه های 
آرشیوهای ملی و دانشگاهی برای این است که وجود دو مؤلفۀ هدف و دامنه برای هر 
خط مشی ضروری است و خط مشی بدون وجود آن ها بی معناست؛ ولی مؤلفه های دیگر 

می توانند بنابر نوع و اهداف آرشیوها با عنوان و صورتی متفاوت ظاهر شوند.
براساس یافته های پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد می شود:

- استفاده از مؤلفه های پیشنهادی عرضه شده برای تدوین خط مشی مدیریت اسناد 
رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران؛

- استفاده از مؤلفه های پیشنهادی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری دربارۀ آغاز فرایند 
مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران؛

- ایجاد پایگاه اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران براساس مؤلفه های پیشنهادی.
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