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 چکیده  

 یهاشبکه قیامکان ارتباطات از طر لیموبا یهادستگاه است. شیرو به افزا لیموبا قیاز طر یاجتماع یهااز شبکه کنندگانتعداد استفاده امروزه

است. در  نمودهرا ممکن  نترنتیارتباط با ا یبرقرار د،یامکان جد نی. ااستممکن ساخته  ی رااریبس یبرا ،نینو یهایاسطه تکنولوژوه را ب یاجتماع

نقش استفاده از  پژوهش اینها و مکاندر زمان یریادگیبه محتوا و منابع  یاندهیطور فزاه توانند بیمعناست که مردم م نیبد یریادگاین یاصطالح 

 که های اجتماعی در فرهنگ شهروندی در میان دانشجویان انجام می شود. شب
 شهروندی رابطه مثبت و معنی دار وجود  ستفاده از شبکه های اجتماعی و فرهنگ انتایج حاصل ازآزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد بین میزان 

،  گروه های آموزشی، فرهنگی افرادی که در های اجتماعی استفاده می کنند. از دخترها از شبکه پژوهش نشان می دهد پسرها بیشتر   نتایج .دارد

 .در فرهنگ شهروندی به ترتیب باالترین میانگین را به دست آورده اند  داشته اند  عضویت اجتماعی  ، فرهنگی، همکاران، علمی و  همکالسی، خبری

 

 قانون مداریالین،واتس آپ،اینستاگرام،فرهنگ شهروندی ،:واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 

 یهاشبکه قیامکان ارتباطات از طر لیموبا یهااست.دستگاه شیرو به افزا لیموبا قیاز طر یاجتماع یهاکنندگان از شبکهتعداد استفاده امروزه

است. در  نمودهرا ممکن  نترنتیارتباط با ا یبرقرار د،یامکان جد نی. ااستممکن ساخته  ی رااریبس یبرا ،نینو یهایواسطه تکنولوژه را ب یاجتماع

داشته  یمختلف دسترس یهاها و مکاندر زمان یریادگیبه محتوا و منابع  یاندهیطور فزاه توانند بیمعناست که مردم م نیبد یریادگاین یاصطالح 

 (.8002اگنر، ممکن ساخته است )ورا به اطالعات  یو دائم داریپا یدسترس لیموبا یباشند. امروزه ابزارها

 هاینظران با توجه به نوع نگاه خود مؤلفه صاحبشهروندی در زمرة مفاهیمی است که از دل تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی برخاسته است. 
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ه به نفع اطاعت از قانون، توج ،طلبی یو ترق یکنجکاو ،ی( احساس تعهد، احساس برابر8992)  نکلری. مرندگییدر نظر م یشهروند یرا برا یمختلف

 ییو دانا ی( مشارکت، تعاون، همکار8002)  یاس د وماس(. ت8992 نکلر،ی)م داندیم یشهروند یاساس هایرا از جمله مؤلفه رهیمشارکت و غ ،یعموم

ن، از قانو تیتبع ،یوطن دوست ،کوشی سخت ،یو جهان یـ مل یمحلمحوری  دانش ،یشخص ی( آراستگ8008)ویل ییهو ی( و م8002 ،ی)د یمحور

( و 8000)فولکس،  یاحترام به اصول اخالق ،نگری کل ،یبسط ارتباطات انسان ،یرپذیتی( مسئول8000( و فولکس)8008 و،یمشارکت )ل ،دوستی نوع

 ن،گراید یهاو نگرش ازهایدرک ن ،یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس هاینهیمشارکت در زم ،یتوجه به نفع عموم ،ی( تفکر انتقاد8998سامرز)

 . دهندیرا مدنظر قرار م رهیرفتار متعهدانه و غ

است.  یاشخاص رو به فزون یاجتماعی ها بر زندگآن راتیشده است، و تأث لیتبد یاجتماع یهاتیاز فعال یبرخط به بعد مهم یفرد انیم تعامل

تمرکز دارد که  تیواقع نیها بر اشبکه نیرار است. اشود برقیخوانده م "یشبکه اجتماع سیسرو"که  یزیدر چ یفرد نیشکل تعامالت ب نیرتریفراگ

است بلکه تماس  دیجد انیآشنا افتنی ینه تنها برا یاجتماع یهابه شبکه وستنیکنند و پیحفظ م زین نترنتیخود را فراتر از ا یاجتماع یکاربران زندگ

 (. 8000، سونیو ال دی)بو دیآیآنان به حساب م یاز اهداف اصل زین یبا دوستان فعل

خودشان را با  هایتیها، افکار و فعالمندیآورد تا کاربران بتوانند عالقهیفراهم م یهستند که امکان ییهاگاهیمجموعه پا ای گاهیپا یهای اجتماعشبکه

بر وب است  یمبت هایسیسرو زی اامجموعه ،یشبکه اجتماع كیشوند.  میرا با آنان سه هاتیافکار و فعال نیهم ا گرانیبه اشتراک بگذارند و د گرانید

ند، نمایاعضای شبکه ارتباط برقرار  گریبا د ایکنند،  جادیبرای خود ا یخصوص ای یعموم هاییفآورد که توصیامکان را برای اشخاص فراهم م نیکه ا

(. 8000 ،8سونیو ال 8دی)بو کنند استفاده دیباطات جدارت افتنیافراد، برای  گرید یعموم هایفیتوص انیها به اشتراک بگذارند و از ممنابع خود را با آن

ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه  تیسا كیهستند که از  ییهاتیسا یهای اجتماعگفت شبکه توانیم یهای اجتماعشبکه فیدر تعر یبه طور کل

صدها  ییمحل گردهما ،یهای اجتماع. شبکهدهندیخود ارائه م گذاری را به کاربراناشتراک تیخاص گریو امکانات د لیمیمانند چت و ا یشدن امکانات

برای  یهای اجتماع. در واقع شبکهپردازندیعات مالاست که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اط نترنتیکاربر ا ونیلیم

مانند عکس  ردیگیافراد قرار م لیکه بر روی پروفا یعاتطالا قیاز طر یلاند. به طور کشده یدر فضای مجازی طراح یت اجتماعالتعام تیو تقو شیافزا

 توانندی. کاربران مگرددیم لیبرقراری ارتباط تسه (آوردیفرد فراهم م تیرا در خصوص هو یعاتالاط هانیکه همه ا) قالیو ع یشخص اطالعاتکاربر، 

 .(8009و همکاران،  3پمپك)ارتباط برقرار کنند  گریکدیبا  تو چ لیمیردی مختلف مانند اهای کارببرنامه قیو از طر نندیرا بب گرانید هایلیپروفا

 بیان مسأله 

کنندگان تعداد استفاده امروزه فر ن،یاز مردم سراسر جهان را در سن یادیز تیشده است و جمع لیتبد یجهان دهیپد كیبه  یاجتماع یهاشبکهدر دنیا 

 یهایواسطه تکنولوژه را ب یاجتماع یهاشبکه قیامکان ارتباطات از طر لیموبا یهادستگاه است. شیرو به افزا لیوبام قیاز طر یاجتماع یهااز شبکه

معناست که  نیبد یریادگاین یاست. در اصطالح  نمودهرا ممکن  نترنتیارتباط با ا یبرقرار د،یامکان جد نی. ااستممکن ساخته  ی رااریبس یبرا ،نینو

 یدسترس لیموبا یداشته باشند. امروزه ابزارها یمختلف دسترس یهاها و مکاندر زمان یریادگیبه محتوا و منابع  یاندهیطور فزاه ب توانندیمردم م

  متفاوت جذب خود کرده است. التیها، و سطح تحص(.هنگ8002، 2ممکن ساخته است )واگنررا به اطالعات  یو دائم داریپا

 دارد و تأثیر شبکه اجتماعی بر فرهنگ شهروندی چگونه است؟هایی شهروند چیست و چه آیتم

های تاریخی مختلف معانی شهروندی در زمرة مفاهیمی است که از دل تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی برخاسته است. این واژه در کشورها و دوره

تقسیم « مدنی»و « سیاسی»و « اجتماعی»را به  سه بعد ، شهروندی «طبقه، شهروندی و توسعة اجتماعی»در کتاب  5متفاوتی داشته است. مارشال

 کند.می

بر همگان آشکار است. اگر چه  یلیموبا یاجتماع یهالزوم پژوهش درباره شبکه یرانیا انیمخصوصاً دانشجو یرانیاستفاده جوانان ا یتوجه به گسترگ با

-دهیآن بر پد شو نق یلیموبا یاجتماع یهاانجام گرفته است، اما درباره شبکهو خارج از کشور  رانیدر ا یاجتماع یهادرباره شبکه یادیز یهاپژوهش

 خورد.یبه چشم نم یپژوهش منسجم چیه یمانند فرهنگ شهروند یاجتماع یها

                                                 
1- Boyd 

2- Ellison 
3- Pempek 

4- Wagner 

5- Marshall 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

 نیشود. ایخالصه نم یریادگیآموزش و  ندیها بر فراآن میمستق ریصرفاً به تأث ،یآموزش یهااطالعات و ارتباطات در نظام یهایتوسعه و کاربرد فناور

از  یبارلهروزمره مردم نقش دارند. افراد به هنگام حضور در شبکه، کو یدر زندگ وستهیطور خاص و شبکه وب، په ب نترنتیطور عام و اه ب هایآورفن

محققان مرکز 0رندیگیدرون آن قرار م یهااطالعات و تعامل ریحال، تحت تأث نیآورند و در عیخود را به همراه م یو اجتماع یفرهنگ یهادانش و تجربه

 تر،یبوک، توئسیاز جمله ف ییها در فضاهایرانیحضور ا ،یاجتماع یهاشبکه از یاریبسکه با وجود مسدود بودن  دندیرس جهینت نیبه ا  8آننبرگ

 یمخاطبان اصل یرانیموارد کاربران ا یدر برخ یشود و حتیم دهیبه وضوح د هغیر واتس آپ و بر،یمانند وا ینترنتیا یارتباط یهاو البته شبکه نستاگرامیا

 لتریف سینفر به کمك سرو 2بوک  سیعضو ف یرانیا 80است که از هر  افتهیبر اساس مطالعه خود در رگ. مرکز آننبدهندیم لیها را تشکشبکه نیا

 نیا یمنتشر شده از سو یدارند. طبق آمارها یآگاه لترشکنیف یابزارها نیناامن بودن ا ها ازسوم آن كیشوند و البته یم یشبکه اجتماع نیشکن وارد ا

-یکار را انجام م نیبار ا كی یدرصد روز 80 روند،یبوک مسیخود در ف یروزانه چند بار سراغ صفحه شخص یرانیا ندرصد کاربرا 59 ،هامرکز پژوهش

 80از  شیافراد در طول هفته ب نیدرصد ا 38 ه استگفته شد نیزنند. همچنیسر م یشبکه اجتماع نیبار به ا 5تا  3درصد هم در طول هفته  ۶دهند و 

ساعت از  3تا  كیدرصد هم  82و  ابندییبوک حضور مسیساعت در ف 80تا  5 یادرصد هفته 89دهند، یبوک اختصاص مسیساعت را به حضور در ف

 .نندکیبوک مسیگذار در ف هفته خود را صرف گشت و

رسد و شناخت نقاط قوت و ضعف های جدید امری ضروری به نظر میهای مختلف متأثر از اینترنت و رسانهبنابراین انجام تحقیقات جدی در حوزه

های نگرشتوانند از یك سو به تغییر هایی میهای چنین پژوهشهای نوین ارتباطی نیز بدون مطالعه، بررسی و تحقیق میسر نیست. لذا یافتهفناوری

که این های نوین ارتباطی و از سوی دیگر به تغییرات رفتاری و عملکردی در عرصه جامعه بیانجامد. همچنین با توجه به اینموجود نسبت به تکنولوژی

ان و حتی والدین و توان در جهت آگاهی سازی دانشجویهای آن میدهد، لذا از یافتهپژوهش جامعة جوان و دانشجوی کشور را مورد بررسی قرار می

شان ها بر تعامالت اجتماعیها و به طور خاص نقش این نوع تکنولوژیهای نوین ارتباطی و تأثیرات اجتماعی آنها در مواجه با تکنولوژیهای آنخانواده

 (8085بهره جست )مهدی زاده، 

 

 :یاجتماع یهاشبکه

 یخصوص ای یعموم یاهفیآورد که توصیامکان را برای اشخاص فراهم م نیب است که ابر و یمبت هایسیای از سروهمجموعه ،یشبکه اجتماع كی» 

 د،افرا گرید یعمومهای فیتوص انیها به اشتراک بگذارند و از ماعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن گریبا د ایکنند،  جادیبرای خود ا

درباره آن پژوهش صورت خواهد گرفت عبارتند از:   ژوهشپ نیکه در ا ییها(. شبکه8000، سونیو ال دیبو)« استفاده کنند دیارتباطات جد افتنیبرای 

 .نستاگرامیوتس آپ،ا ن،یال

 یفرهنگ شهروند: 

ز ارزش یامجموعه»  ، نگرشا نها وا ، ق ن نیها تعهد و احترام م یادیمشترک ب تعلق،  رنده احساس  در بردا  «باشدیاست که 

  (.8393 ،ی)درخشان

 یقانون مدار: 

انون مدار»  هداف کالن زندگ یبرا یبسط شعور شهروند ندیفرا یق ه ا ب را یو سپس تالش منطق یاجتماع یوصول   یب

ون ان ق ه  ده ب یاصالح هرگون استفا مکان  و زم شتریاست که ا فراهم ساخته  دها  استعدا ات و  ن مکا ز ا ا ا  یو ترق شرفتیپ نهیرا  ر

.8325 کده،و واحد جو ی)فتح« سازد سریم ) 
 

 

                                                 
1- Annenberg 
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 شهروندی

رتقاء شهروندی زائیدة زیستن در دنیای معاصر است. شهروندی با تأکیداتی تازه در تالش است با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت و ا

، تعامالت اجتماعی، احترام و به جامعه را هموار سازد. شهروندی طرح سؤاالتی است در ارتباط با ماهیت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئولیت، دولت، آزادی

(. شهروندی با حقوق انسانی در 8008شود )کمبس، ها، که عالوه بر نوع ارتباط هر فرد با چنین موضوعاتی، نوع واکنش افراد را نیز شامل میویژه ارزش

کند و در نهایت امکان مشارکت جامعه توزیع میها را در بین افراد (. شهروندی وظایف و مسئولیت8000زندگی اجتماعی پیوند خورده است )پارکر، 

 (.8999، مك دونالد، 8008سازد )کوکداس، افراد در فعل و انفعاالت اجتماعی را فراهم می

گردد. همة افرادی که صاحب چنین موقعیتی هستند، ضمن این که از مارشال معتقد است: شهروندی موقعیتی است که به اعضای جامعه اعطا می

-خیزد، بر عهده گیرند. به عبارت دیگر هر موقعیت اعطا شده، حقوق و مسئولیتباشند، باید وظایفی را نیز ـ که از آن موقعیت برمیخوردار میحقوقی بر

با ساز است که ارزش و اهمیت آن تنها به وسیلة افرادی که (. شهروندی همانند جایگاه یك شیء دست8008شود )استریجبوس، هایی را نیز شامل می

(. از این منظر شهروندی را باید ایجاد و نشر خلق و خوی 8999شود )مك دونالد، منابع فرهنگی و اجتماعی و اطالعاتی آن آگاه هستند، درک می

های دیگران قلمداد نمود. شهروندی، تمایل داشتن به عمل در جهت نفع عموم و همچنین دقیق و حساس بودن نسبت به عواطف، نیازها و نگرش

کند دهد و خدمات مطلوبی را به جامعه عرضه میای که برای دیگران مناسب است داللت دارد، مهربانی و تدبیر را نشان میهروندی بر تعهد یا وظیفهش

 (.8008)سامرز، 

 نظریه فعالیت 

 انیب یرا در رفتار یرییران، تغاز پژوهشگ یهنوز هم در حال گسترش است. بعض یاجتماع هایآموزش در شبکه یندهایدر رابطه با فرا قیتحق

آموزش  یکردهااند که چگونه رویشرح داده (8080) 8و کابین 8گورو مك . مخصوصاًنندبییآموزش می اجتماع هایشبکه قیافراد از طر اند کهکرده

احساس  گرانیست. در مقابل، دا اند، که نشان دهنده مرگ خاموش آموزش رسمیشده یرسم ریغ اریبس راًیدر کل، اخ یتکنولوژ ای یریادگیو 

، 2و ژیلت 3)هیلولی مؤثر باشد یررسمیو غ یآموزش رسم نیبردن شکاف ب نیممکن است در از ب یشبکه اجتماع یکه انتخاب ابزارها کنندیم

وزش وجود دارد. در آم یاجتماع هایدر رابطه با نقش شبکه شمندانینظر اند یدر چگونگ یشخص یمختصر، ناهماهنگ حاتیتوض نیا طبق(.8080

                                                 
1 - McGuro 

2 - Caubbin 

3 - Helouli 

4 - Gillet 
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. میمشخص کن یاجتماع هایرا براساس شبکه یررسمیو غ یآموزش رسم نیالزم است که رابطه ب یشتریب قیکه تحق دهدینشان م انیجر نیا

ما را  اعیافزاراجتم نرم یبا ابزارها یآموزش لیهستند که پتانس یاجتماع هایبه دنبال اصالح دوباره آموزش با شبکه شمندانیاز اند یمثالً بعض

به طور  انیجر نی. ا(8002، 8و لی 8)مك لوگلین مکنییم یآموزان را مفهومآموزش دانش هایییایما چگونه پو میریتا در نظر بگ کندیم قیتشو

یادگیری را ارتقاء بیرونی که  طیشرا ،یاجتماع سازیهشبکی استفاده از ابزارها رایز ت،اس افتهی رییکه چگونه آموزش افراد تغ دهدینشان متلویحی 

را  یخاص یکرده است، افراد چه رفتارها رییتغ یاجتماع طیاصالح مح جهیدر نت یریادگی ندیکه فرا میاگر ما فرض کن دهد را تغییر داده است.می

 یعوامل اجتماع گریطه با دمخصوصاً در راب یاجتماع هایرا در شبکه یرفتار یو الگوها دوجود دارد که اعمال افرا یقیبه تحق ازین دهند؟ینشان م

 .(8088)والتر،  کند یبررس

 ها رسانه ریمربوط به تأث یهاهینظر 

توان به عنوان رسانه در نظر گرفت و های اجتماعی را هم میای است شبکههای چندرسانههای اجتماعی محل تبادل پیامبا توجه به این که شبکه

 (.832۶د )الیاسی، کنها درباره آن صدق میهای رسانههم نظریه

 ر،ینظ ،یگرید یاست، که از آن با اسام "گلوله  ةینظر"شده است  یبندفرمول یعموم یهارسانه راتیدامنة تأث رامونیکه پ یاهینظرنخستین 

همة  رب یارتباط جمع یهامایباورند که: پ نیا بر هینظر نیا انی(. بان8900، 3ی)چف شودیم ادی زیکمربند انتقال، ن هینظر ای یقیسوزن تزر هینظر

 (. 8328دارند )سوربن و تانکارد، ترجمه دهقان،  یکسانی شیو کماب یقو راتیتأث رندیگیها قرار مکه در معرض آن یمخاطبان

 اهداف آموزش 

ها در  همه زماندر  های آموزش رسمی دارای اهداف آشکار خاصی نیستند. تجارب اتفاقی آموزشهای آموزش غیررسمی مانند فعالیتفعالیت

های به روز شده دهد. مثالً، آموزش ممکن است در طول گفتگوی موبایلی، تماشای ویدیوی یوتوب، یا خواندن وضعیتتکنولوژی موبایل رخ می

. به عبارت ها روبرو شودتر باشد فرد برای جستجوی جزئیات بیشتر اطالعات انگیزه دارد که با آنبوک رخ دهد. اما هر چه یادگیری عمیقفیس

تواند به عنوان هدف یادگیری بالقوه در نظر گرفته گیرد. در واقع این آرزوهای نوظهور یادگیری میدیگر این یادگیری از روی کنجکاوی صورت می

شود یل میهای آموزش غیررسمی موبایلی را شکل دهد. بنابراین آموزش غیر ارادی به یادگیری ارادی تبدشود و ممکن است در نتیجه فعالیت

 (.8088)دین، 

                                                 
1- McLoughlin 

2 -Lee 

11- Chaffee 
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 8شبکه اجتماعی الین 

تا با یکدیگر دهد خود این امکان را می کاربراناست. الین به  های شخصیرایانهو  های هوشمندتلفنمخصوص  رسان فوریپیام اپلیکیشنالین یك 

 اینترنتیی بپردازند. الین همچنین امکان برقراری تماس صوتی و تصویری را از طریق بسترها موسیقیو  ویدئو، عکس، های متنیپیامبه تبادل 

دل شد. به ژاپنی ب شبکه اجتماعیترین به بزرگ سالی شد و در ظرف دو اندازراه ژاپندر  8088سازد. الین در سال برای کاربران خود فراهم می

ها تشکیل میلیون آن را ژاپنی 50میلیون نفر رسید که از این تعداد  300به مرز  جهانیتعداد کاربران آن در سطح  8083طوری که در نوامبر 

نیز  بلك بریهای نسخه مربوط به گوشی 8088ارائه شد؛ ولی بعداً در آگوست  IOSو  اندرویدهای هوشمند دادند. الین در ابتدا برای گوشیمی

با اضافه شدن بخشی به نام  8083برای کاربران ارائه شد.در آگوست  8083یك سال بعد و در سال  نیز آشاو  ویندوز فونعرضه شد. نسخه 

 ، امکان درج کامنت، امکانالیكهای رسان فوری به یك شبکه اجتماعی تغییر کارکرد داد. اضافه شدن دکمهالین، این برنامه از یك پیامتایم

کرد )ویکی پدیا، ها و تخصیص پروفایل شخصی برای افراد بیش از پیش ماهیت این برنامه را به یك شبکه اجتماعی نزدیك میتشکیل گروه

8085.) 

  2پالسشبکه اجتماعی گوگل 

را در  گوگل بازو  ل پروفایلگوگای که خدمات اجتماعی مختلف گوگل از جمله عنوان الیهاست. گوگل+ به وگلگسرویس شبکة اجتماعی  گوگل

گوگل برای کند. گوگل+ بزرگترین تالش ها را نیز ارائه میها، و تجمّعها، جرقهها، پاتوقکند، امکانات جدید بسیاری از جمله حلقهخود ادغام می

طور آزمایشی آغاز به کار کرد که به 8088ژوئن  82میلیون کاربر دارد. این سرویس در  200است که بیش از  بوکفیسرقابت با شبکة اجتماعی 

نامه از جانب دیگر اعضا قادر به عضو شدن در این شبکه هستند. به گفتة سازندگان در حالی که زین کاربران صرفاً ازطریق دعوتدر این مرحلة آغا

دهد تا بر روی های خود این امکان را به کاربران میروست، گوگل پالس با استفاده از قابلیّتبوک با اتّهاماتی نظیر نقض حریم کاربران روبهفیس

 ها را با دیگران دارند اشراف کامل داشته باشند.عاتی که قصد اشتراک گذاشتن آناطاّل

است که یك سال و نیم برروی پروژة تخصّص دارد، مدیر تیمی بوده 8های اجتماعی و وب.، یکی از مدیران ارشد گوگل، که در شبکه3ویك گاندورتا

های فعلیِ های تازه دارد. زمان تغییر شیوهنیاز جدّی به بازبینی و خلق شیوهگذاری آنالین اشتراک»گوید: گوگل پالس کار کرد. او می

                                                 
1-  Line 

2-  Google+ 

3- Vic Gundotra 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DA%A9
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گوگل پالس دارای « گذاری، که چندان کارآمد نیست، فرارسیده و گوگل پالس اوّلین گام عملیِ جدّیِ ما برای اِعمال این تغییرات است.اشتراکبه

 امکانات مختلفی است:

 1هادایره : 

: که در واقع  2: برای چت تصویری و تماشای ویدیویی، اجتماع 3ها: برای جستجوی تخصصی، پاتوق 8هاف دوستان، جرقههای مختلبرای گروه 

 ها نظیر مسیج، دوربین و جی پی پی است.های موبایل: برای استفاده از قابلیت 5کنفرانس است، موبایلامکان تله

خواهد تنها جایی برای به اشتراک گذاشتن عکس و مطلب نمی شبکه اجتماعیاند که این همدیران این پروژه در بیانیه معرفی این محصول گفت

هایی را که برای کاربر جذاب ها و صفحهبر و جستجوهای او در موتور جستجوگر گوگل، لینكگردی هر کارباشد و قصد دارد با توجه به عادات وب

عضو شدند. رسیدن به این تعداد کاربر در طول  در آن کاربرمیلیون  20است به او معرفی و پیشنهاد کند. در چهار ماه ابتدایی عرضه گوگل پالس، 

کننده برای هر وب سایت اجتماعی است. اگرچه شروع گوگل پالس بسیار خوب بوده، اما نباید فراموش کرد که رقیب آن چهار ماه، آماری خیره

نابع مختلف تا حدودی متفاوت بوده است؛ میلیون کاربر دارد. البته آمارهای ارائه شده از سوی م 200یعنی فیس بوک، در حال حاضر بیش از 

تر یشبا فاصله بسیار زیاد، از گوگل پالس پ بوکفیسسازند! به هر حال، مشخص است که گویند و دروغ گوها هم دائماً آمار میآمارها دروغ می

های دیگر خود را که اکنون کاربران زیادی هم دارند در است. برای آنکه گوگل بتواند کاربران بیشتری برای گوگل پالس جذب کند باید سرویس

ها این است که مانند گوگل باز با مشکل حفظ حریم شخصی و اطالعات فردی این سرویس جدید خود وارد کند. نکته مهم در مورد این سرویس

تواند به این سمت حرکت کند و اربران مواجه نیستند و موقعیت خوبی در میان کاربران اینترنتی دارند. این که در آینده گوگل چگونه میک

را درگوگل پالس وارد کند تعیین کننده میزان موفقیت آن در جذب کاربر بیشتر و در نتیجه رقابت نزدیك  جی میلو  یوتیوبهایی مانند سرویس

لری ها باالتر از فیس بوک قرار خواهد داد. انات و قابلیتهای دیگر گوگل، گوگل پالس را از نظر امکتر با فیس بوک خواهد بود. استفاده از سرویس

است. میلیون نفر رسیده 90به  8088اعالم کرد تعداد کاربران گوگل پالس در پایان سال میالدی  گوگلمدیر عامل و یکی از بنیان گذاران  پیج

اندازی آن نگذشته بود در ایران فیلتر و از دسترس کاربران ایرانی خارج شد. گوگل در حالی که چند روز از راه 8390تیر  80وبگاه گوگل پالس در 

از طریق استفاده  سایت فقطبرای کاربران ایرانی به صورت عادی از دسترس خارج شد و دسترسی به این  8398اییز سال پالس دوباره در اواخر پ

 (.8085پذیر است )ویکی پدیا، افزارهای فیلتر شکن امکاناز نرم

                                                 
1-  Circles 

2- Sparks 

3- Hangouts 

4- Huddle 

5- Mobile 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 1اینستاگرام شبکه اجتماعی 

و ویدئوهای خود  هادهد که عکساشتراک گذاری عکس و ویدئو است که این امکان را به کاربران خود می شبکه اجتماعیاینستاگرم یا اینستاگرام 

ها به عکس به اشتراک بگذارند. یك ویژگی متمایز اینستاگرام محدود کردن فلیکرو  تامبلر، یترتوی، بوکفیسهای اجتماعی نظیر را در دیگر شبکه

ها استفاده که عموماً برای دوربین عکاسی موبایل 3:2 نسبت تصویر)برخالف  پوالرویدهای اینستماتیك کداک یا فرم مربع شبیه به عکس دوربین

 85ویدئوهای اینستاگرام هایشان استفاده کنند. حداکثر زمان برای توانند از فیلترهای دیجیتال برای عکسشود( است. کاربران همچنین میمی

سرعت محبوبیت کسب کرد و اندازی شد. سرویس به راه 8080و مایك کریگر خلق و در اکتبر  کوین سیسترومثانیه می باشد. اینستاگرام بوسیله 

و  گوگل پلی، اپلآپ استوررسید. اینستاگرام از طریق  8082میلیون کاربر تا دسامبر  300و  8088میلیون کاربر تا آوریل  800به بیش از 

باشد. همچنین برقرار می آندرویدهای و گوشی آی پاد تاچ، آی پد، آیفونقابل دسترسی است. پشتیبانی این اپلکیشن برای  فروشگاه ویندوز فون

، اینستاگرم را به 8088در آوریل  بوکفیسدر دسترس است.  نوکیا سیمبینهای و گوشی 80 بلك بریاپلیکیشن شخص ثالث اینستاگرام برای 

بوک به عنوان کمپانی که فیسرشد کرد در حالی ٪83اینستاگرام  8083مبلغ یك میلیارد دالر )به صورت نقد و سهام( خریداری کرد. در سال 

، از کوین سیسترومتر خواهد شد. بزرگ بوکفیسشود اگر اینستاگرام همین رشد را حفظ کند، از جربه کرد. گفته میرشد را ت ٪3مادر تنها 

(. اینستاگرام در ایران 8082ر جهان خواهد بود )ویکی پدیا، گوید: این بزرگترین موجودیت دشرکت فست می مدیر عاملگذاران اینستاگرام و بنیان

 روی آن اجرا شده است. فیلترینگ هوشمندنیست اما طرح  فیلترهای اجتماعی محبوب دنیا به طور مطلق ها و شبکهبرخالف سایت

 تحلیل فراگیران 

تواند رخ زش از طریق تکنولوژی موبایل نمیاگر فراگیرانی که قرار است از کاربرد آموزش بهره بگیرند، نسبت به استفاده آن بی میل باشند، آمو

( الگوهای پذیرش 8002) 3و ریناود 8های آموزش غیررسمی موبایل، تحلیل آموزنده یك گام کلیدی است. واندهد. قبل از طراحی فعالیت

اند که عامل عمومی در همه الگوها تهاند و دریافالمللی و الگوبندی ضمنی ، خالصه کردهکنفرانس بین 80های مختلفی در تکنولوژی را در ترتیب

ها امروزه آشکارند، دشوار است که رفتارهای کاربران را تعمیم داد. های موبایل مثل تلفنکاربرد آسان تکنولوژی موبایل بوده است. هر چند دستگاه

تر موبایل اند که کاربران قدیمی( در نظر گرفته8002مثالً در مطالعه کیفی کارآیی الگوهای پذیرش تکنولوژی با کاربران موبایل. وان و ریناود )

های موبایل را در این ها هستند تا تجربه استفاده از موبایل را ایجاد کنند. صفحه کوچك و ورودی باال دستگاهکمتر از مقدار بهینه خارج از دستگاه

                                                 
1- Instagram 

2- Van 

3- Renaud 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C_%D9%BE%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C_%D9%BE%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
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ها و تجارت ابطه منفی بین مزایای درک شده فعالیت را با موبایل( ر8080) 8دهد. در واقع این شکل گروه کاربران نیست. تریمبالیگروه قرار می

ها هیچ پاسخ مثبتی را در یادگیری موبایلی ( گزارش شده که آن8080) 3و چیو 8ثانویه سنتی، مالحظه کرده است با این وجود در تحقیق مکدونالد

های گردد. خالصهوبایل آشنا هستند، مزایای آن به دیگر افراد نیز بر می( هنگامی که افراد با تکنولوژی م8088اند. در مشاهدات کوین )درنیافته

ها( و مثالً خانماناند )مثل بی( از مقاالت مختلف نشان داد افرادی که دچار مشکل8080) 5کوزوانی-و نتلودیب 2آوری شده بوسیله کوزالکاجمع

 وزش موبایل سود ببرند.های آمتوانند از فعالیتمعلول مریض و فقرای روستایی( هم می

 دهد.های آموزشی غیررسمی موبایلی نشان میفراگیران در فعالیت

های موبایل است. برای انجام های آموزشی از طریق دستگاهـ دسترسی به تکنولوژی: دسترسی به دستگاه موبایل، گام اصلی برای ایجاد فعالیت 8  

ها و ابزارهایی برای کاربران باشد ی یا ابزاری نیستند، اولین گام ممکن است فراهم کردن دستگاههایتحقیق با کاربرانی که مجهز به چنین دستگاه

 (.800۶، 0و کورلت ۶که هنگامی که در خانه هستند یا در حال حرکت از آن استفاده کنند )نایسمیت

ها داده شود احساس ن باشد یا توسط محققان به آنها مربوط به خود کاربرا( : مهم نیست که دستگاه800۶ـ مالکیت )نایسمیت و کورلت،  8

ر مالکیت کاربر در تکنولوژی موبایل، عامل مهم دیگر است که ممکن است کاربران به عملکردهای پیچیده تکنولوژی موبایل، اقدام نکنند که اگ

و  80هولمی-؛ کوکولسکا8005، 9تمانکوتو وس 2ها کمك شود )چان، کورلت، شارپلس، تینگاحساس عدم مالکیت را داشتند به یادگیری آن

 (.8002، 88پتیت

توانند حوزه آشنایی با اطالعات زندگی واقعی و ها. ابزارهایی هستند که میها برای دسترسی به این کانالهای ارتباطی و مهارتـ آگاهی از کانال 3

ری را بدهند. اما کاربران ممکن است که از همه ابزارهای های آموزشی غیررسمی بیشتمسیرهای ارتباطی را گسترش دهند و به کاربران فرصت

های ها در دستگاهقابل دسترسی برای اهداف مختلف یادگیری آگاه باشند یا نباشند. الزم است محققان به اطمینان و قابلیت دسترسی به این کانال

 ها را دارند.مهارتی برای مدیریت آنها یا پتانسیل ها مهارتموبایل توجه داشته باشند و مطمئن شوند که آموزنده

                                                 
1 - Tremblay 

2 - Macdoad 

3 - Chiu 

4- Koszalka 

5- Ntloedibe-kuswani 
6- Naismith 

7- Corlett 

8- Ting 

9- Westmancott 

11- Kukulska-Hulme 

11- Pettit 
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های کاربران متفاوت باشد، مخصوصاً در آموزش غیررسمی های آموزشی مشابه ممکن است براساس انگیزهـ انگیزه آموزش تحت تأثیر فعالیت2

تر ممکن است دریابند که آمادهموبایل که تحت آن آموزنده کنترل کاملی بر سرعت یادگیری، سبك یادگیری و محتوای یادگیری دارد. فراگیران 

(، تا زمانی که انگیزه از 8005، 8و اسکنلون 8کنند )وایکوتهایی که آماده نیستند ، حاصل میها بر آموزش نتایج بیشتری از آنگذاری آنسرمایه

( هم باشد، محقق ممکن است ورای 9800و پاتریك،  3های غیررسمی )جونز، آیلینمنابع درونی بسیاری منشأ بگیرد و در نیروهای بیرونی محیط

های غیررسمی موبایلی خود و برنامه کاربردی عملی دانش را ای گسترش یابد. مثالً ممکن است فراگیران روابط بین فعالیتمالحضات منفعالنه

جمعی هم باشد. گاه، چوا، لی و انگ  ارائه دهند. عالوه بر این، انگیزه ممکن است نه تنها در رابطه با آموزش فردی باشد، بلکه مربوط به آموزش

 اند. بندی قرار داده( انگیزه فراگیران در اشتراک موبایلی را در پنج دسته8009)

 ـ ایجاد و حفظ روابط اجتماعی 8  

 ـ یادآوری تجارب فردی و جمعی  8  

 ـ نمایش خود 3  

 ـ بیان نفس  2  

 ـ عملکرد کاری.   5

 اند.های آموزشی غیررسمیدهندة نیازهای اجتماعی کاربر در محیطهای انگیزه نشان همه این دسته

 

 یافته ها

هایی های گروهنشان داد تفاوت بین میانگین ودارد داری وجودتفاوت معنی مداریقانون اینستاگرام( با، )الین،گوگل پالس های اجتماعیعضویت در شبکه

دار شده است. این بدان معناست که عضویت گروهی بر میزان قانون مداری معنیر میزان قانونهای اجتماعی دارند دهای متفاوتی در شبکهکه عضویت

اند و های مختلف داشتههای اجتماعی عضویت دارند در متغیر قانون مداری میانگینهای مختلف شبکهمداری فرد مؤثر است. یعنی افرادی که در گروه

 ت.دار شده اساین اختالف از نظر آماری معنی
 

 بحث ونتیجه گیری 

ترین فضاهای مجازی راه اند و به رده پر بینندههای همراه پیدا کردههای اخیر جایگاه قابل توجهی در اینترنت و تلفنهای اجتماعی در سالشبکه

اینکه عمر خیلی زیادی ندارند اما در  های اجتماعی باهای اجتماعی در سراسر دنیا همچنان رو به رشد است. شبکههای شبکهاند. گرایش به سایتیافته

اند و بسیاری از کاربران روزانه حداقل یك بار به صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی که عضو هستند زندگی روزمره افراد نقش بسیار پررنگی داشته

افراد جامعه رسوخ نموده است. گسترش  یماعو اجت یفرد یشئونات زندگ یبر تمام نترنتیاطالعات از جمله ا یآوردر عصر حاضر فنزنند. سر می

تلفن همراه را به مفهوم  صه،یخص نیگردد و ا یاست که تلفن همراه به عنوان نماد ارتباط همه جانبه عصر حاضر معرف دهیگرد موجب زین ینیشهرنش

                                                 
1- Waycott 

2- Scanlon  

3- Eileen 
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تجسم  پتا پل یوترهایچون کامپ گرید یهایکنولوژبا ت سهیدر مقا كیزماتیکار ی. تلفن همراه به عنوان تکنولوژکندیم كینزد ریفراگ یجامعه مجاز

ها چون سرعت انتقال، یژگیو یتلفن همراه به واسطه برخ نیمردم شده است. همچن یاجتماع یوارد زندگ یاکرده و به صورت گسترده دایپ یفرهنگ

 یمختلف اجتماع یها و هنجارهاافراد با سبك اریدر اخت یبه راحت باشدیپست مدرن م یهامهم رسانه یهاشاخصه و ارزان بودن آن که از لبتنوع مطا

 .(8393)مقتدایی،  قرار گرفته است
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