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 چکیده
موزش و یادگیری از دیدگاه آپ در آوایبر و واتس هاییتقابلهدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ 

آپ دانشگاه انِ کاربر بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری کلیه دانشجویانِ کاربر وایبر و واتسدانشجوی
 093نفر و در بخش کمی  03خش کیفی بودند. از این جامعۀ آماری در ب 0343-49پیام نور شهریار در سال 

نفر از دانشجویان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطالعات و جهت 
از مصاحبه نیمه ساختار یافته و آزمون محقق ساخته استفاده شد، براساس مبانی نظری، پیشینه  سؤاالتبررسی 

زشی، بودن، جذابیت آمو یاتشکیل و مدیرت گروه، چند رسانه  یهامؤلفهتجربی و مصاحبه با متخصصان 
 هاییافته .تهیه شد سؤال 14امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 

چند رسانه  هایتیقابلو  ،پژوهش نشان داد دانشجویان قابلیت تشکیل و مدیریت گروه برنامه وایبر را متوسط
همچنین وضعیت جذابیت آموزشی و  هاآن، کنندیمبودن و سهولت نصب و اجرا را مطلوب ارزیابی  ای

آپ را . همچنین دانشجویان وضعیت متغیر جذابیت آموزشی واتسدانندیمامنیت و اعتبار وایبر را ضعیف 
یره . همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغکنندیمضعیف، ولی وضعیت دیگر متغیرها را مطلوب ارزیابی 

بودن و جذابیت آموزشی با هم تفاوت آماری معناداری ندارند،  اینشان داد دو برنامه در متغیرهای چند رسانه 
در متغیرهای تشکیل و مدیریت گروه، امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا معنادار  هاآنولی تفاوت 

افزارهای  یادگیری نرم هاییطمحپیام رسان موبایل در  یهابرنامهبا توجه به اهمیت  شودیم. پیشنهاد باشدیم
 هاییطمحمناسب با در نظر گرفتن استانداردها و اصول طراحی آموزشی تهیه و به صورت هدفمند در 

 یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.

 آپ.تسپیام رسان، وایبر و وا هایبرنامهآموزش عالی، : یواژگان کلید

                                                
 (azad.a.karami@gmail.com) تهرانی وژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائدانشجوی دکتری تکنول. 1

 تهرانی وژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائدانشجوی دکتری تکنول .2
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 مقدمه

عامل اساسی تغییرات زندگی افراد در طی سالیان اخیر  هاآن یهابرنامهموبایل و  هاییگوش

 یرتأث زندگی را تحت یهاجنبهاستفاده از موبایل تمامی  دهندیمبوده است. تحقیقات نشان 

 یهانامهبراستفاده کنند که  هایییگوشاز  دهندیمخود قرار داده است. امروزه افراد ترجیح 

لت ها هوشمند و تب هاییگوشاز  هاآنمختلف را پشتیبانی کند، به همین دلیل اکثریت 

کاربردی  یهابرنامهبرای این انتخاب سهولت استفاده،  هاآن. دلیل بسیاری از کنندیماستفاده 

(. 1103بیسن و کوکاکوین، باشد )یم هایگوشاین  0فراوان و گستردگی دامنه عملکرد

است که امکان اشتراک ویدیو،  ییهابرنامههوشمند امروزی  هاییگوشصه اصلی مشخ

 هاآن یهابرنامهو  هایگوشاین  هاییتقابل، آوردیمتصویر و صدا را برای کاربران فراهم 

 هایررسببه گونه ای است که به طور معناداری از شمار کاربران کامپیوتر کاسته شده است. 

پری هوشمند س هاییگوش جوانان بیشترین زمان اوقات فراغت خود را با امروزه دهدیمنشان 

و  متنی، صوتی و تصویری هاییامپ، نسل جوان به شدت مشغول چت کردن، ارسال کنندیم

 (.1103، 1ماهاجان، داهیا و سانگ ویاست )مشابه دیگری  هاییتفعال

میلیون گوشی  313تعداد  1101در سال  3براساس تحقیقات شرکت بین المللی داده

در سال  و 949به  1100هوشمند در سرتاسر جهان به فروش رفته است، این تعداد در سال 

شمند در هو هاییگوشفروش  شودیممیلیون افزایش یافته است. پیش بینی  661به  1101

زان فروش یشترین میبه یک میلیارد عدد برسد. از این تعداد سیستم عامل اندروید ب 1103سال 

مختلف در فروش  یهاعاملسهم سیستم  0را به خود اختصاص داده است، جدول 

 .دهدیمهوشمند را نشان  هاییگوش

 

 
 

                                                
1  . richness of functions 

2. Mahajan, Dahiya and Sanghvi 

3  . International Data Corporation(IDC) 
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)برگرفته از 2112مختلف در اکتبر، نوامبر و دسامبر  هایعاملبا سیستم  هاییگوشیفروش  .1جدول 

 (1سایت شرکت بین المللی داده

 دیگر بلک بری ویندوز فون ای او اس اندورید دوره زمانی

 3/1% 9/1% 3/1% 7/04% 6/77% 1109سه ماه آخر 

 3/1% 6/1% 3% 3/07% 1/73% 1103سه ماه آخر 

 4/1% 1/3% 6/1% 4/11% 9/71% 1101سه ماه آخر 

 6/09% 0/3% 3/0% 13% 3/31% 1100سه ماه آخر 
 

موبایل در ابتدا فقط برای تماس صوتی و ارسال پیام کوتاه مورد استفاده قرار  هاییگوش

ال ارس یهابرنامه. شودیمبرای اهداف مختلف استفاده  هایگوش، امروزه از این گرفتیم

 0440همراه فناوری جدیدی نیستند، بلکه تاریخچه طوالنی دارند. از سال  یهاتلفنپیام در 

امانوال و است ) شدهیمهمراه استفاده  یهاتلفندر  1پیام کوتاه یا اس ام اس هاییسسرو

در  میلیارد کاربر فعال 3/3 با حدود 1101(. کاربران سرویس پیام کوتاه تا سال 1101، 3علی

 3/7، 1100در سال . است شدهیمرا شامل درصد از کل مشترکان تلفن همراه  31حدود 

م برای هسرویس پیام کوتاه اصطالح ح جهان رد و بدل شده است. تریلیون پیام کوتاه در سط

لفن های کوتاه توسط سامانه پیام کوتاه یا تهای کاربر و هم برای تمام انواع ارسال متنفعالیت

بیشترین تغییرات در زمینه ارسال پیام در  شود.همراه، در بسیاری از نقاط جهان استفاده می

کاربردی بسیاری  یهابرنامهال اخیر روی داده است، جایی که همراه در طی ده س یهاتلفن

امکان ارسال انواع فایل را بدون پرداخت هزینه و صرفاً با اتصال به اینترنت برای کاربران 

 اندعبارتپیام رسان  یهابرنامه(. بعضی از این 1103، 9چارچ و الیوراآورند )یمخود فراهم 

ت، تلگرام، بی بی ام، تانگو، بی تاک، کاکائو تاک و غیره. ، وایبر، الین، وی چآپواتساز 

تر ، باعث شود کاربران به دلیل مسائل مالی کمهابرنامهرشد روزافزون این  شودیمپیش بینی 

 کنند.پیام کوتاه استفاده  هاییسسرواز 

                                                
1  . http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp 

2. Short Message Service 

3. Amanullah and Ali 

4  . Church and Oliveira 

http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp
http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp
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مختلف، بخش آموزش نیز بی بهره نمانده و  یهاحوزهبا گسترش استفاده از موبایل در 

ود کاری خ یحوزهموبایل به عنوان جزء الینفک  هاییگوشبسیاری از مراکز آموزشی از 

دوستان  آن برای ارتباط با یهابرنامه. هر چند بسیاری از دانشجویان از موبایل و گیرندیمبهره 

 هابرنامهن ای یهافرصتگر بتوان از ، ولی اکنندیماجتماعی استفاده  یهاشبکهو حضور در 

شاهد انقالبی عظیم در حوزه آموزش و یادگیری  توانیمبرای اهداف آموزشی استفاده کرد 

هوشمند و  هاییگوش(. رضایت خاطر در استفاده از 1103، 0بیسن و کوکاکوین) یمباش

جویان از معموالً دانش ، زیراباشدیمپیام رسان آن منوط به تغییر نگرش دانشجویان  یهابرنامه

( و استفاده از 1119، 1رید و ریدکنند )یماین ابزارها برای ارتباطات اجتماعی خود استفاده 

. وقتی دانشجویان پیامی را درباره موضوعات دانندینمآن را برای اهداف آموزشی مناسب 

ر کرده و برقرا، آنان پیوند عمیقی با محیط آموزشی کنندیمآموزشی از استاد خود دریافت 

(. 1113، 3رائو، گائو و ووکنند )یمهای یادگیری پیدا تری به استاد و فعالیتنگرش مثبت

دانشجو  –استاد و دانشجو  –تعامالت بر مبنای ابزارهای پیام رسان باعث بهبود رابطه دانشجو 

( معتقد است که 1117)3. موتیواال(1103، 9لورسیال و کیشود )یمآموزشی  هاییتموقعدر 

هوشمند در آموزش به اندازه ای حائز اهمیت است که چشم پوشی از  هاییلموبااستفاده از 

اولیه  یهاپژوهش( که در 1113)7. فارمررسدیمبه نظر  6آموزشی ابلهانه هاییطمحآن در 

فتار شود، ربا احتیاط  کردیمخود برای استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین در آموزش توصیه 

در . داندیم "3ایده آل"یادگیری  هاییطمحاین ابزارها را برای  هاییتقابلبا بررسی بیشتر 

یابی به هوشمند برای دست هاییگوشپژوهشی که در دانشگاه ایالتی اوهایو درباره استفاده از 

                                                
1. Bicen and Kocakoyun 

2  . Reid and Reid 

3  . Rau, Gao, and Wu 

4  . Lauricella and Kay 

5  . Motiwalla 

6  . foolish 

7  . Farmer 

8  . ideal 
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برای  تلفن یهاگوشدرصد کاربران از  39اهداف آموزشی استفاده شد، نتایج نشان داد که 

 (.1103، 0بومهولدکنند )یماهداف آموزشی استفاده 

ادگیری از ی هاییطمحیادگیرندگان عالقمندند در  دهدیم( نشان 1117)1پژوهش جنگ

 هاییررسبد. نتایج کننبرای دستیابی به اهداف آموزشی استفاده  هارسانپیام  یهابرنامه

خود را چک  هاییگوش( نشان داد دانشجویان به طور مداوم 1114)3جونز، ادوارد و رید

شی و پیگیری آموز هاییتفعال، بنابراین تسریع در دهندیمدریافتی پاسخ  هاییامپکرده و به 

ت و . آلن، ویدانندیم هارسانپیام  یهابرنامهتکالیف درسی را یکی از فواید استفاده از 

فوری از جانب معلم و یا استاد باعث افزایش  یهاپاسخکه ( نیز نشان دادند 1116)9ویلیز

( 1100)3انگیزه در یادگیرندگان و بهبود تسلط شناختی آنان بر مواد آموزشی خواهد شد. یاو

ساکن  واحد مکانپیام رسان را برای تعامالت دانشجویانی که در یک  یهابرنامهاستفاده از 

به منظور درگیری را  هابرنامهاین استفاده از ( 1113)6موری هدو  داندیمنیستند مفید 

 .اردپندیمضروری در کالس درس حضور داشته باشند  توانندینمیادگیرندگانی که 

 رسانم( معتقدند یادگیرندگان با استفاده از ابزارهای پیا1114)7کورنلیس و ماستن

ت کرده دشوار شرک هاییتموقعدر سناریوهای شبیه سازی برای تصمیم گیری در  توانندیم

به کمک این ابزارها در جمع آوری  توانیمو از مزایای آن برخوردار شوند. همچنین 

جدید در  یهاواژه(، یادگیری 1116، 3پاتن، سانچز و تانگ نی) یفوراطالعات درست و 

( و کمک به ایجاد هماهنگی در دیگر 1114، 4کاووس و ابراهیم) یخارج یهازبانیادگیری 

 ( اشاره کرد.1114، 01هاسترمن) یاجتماع یهاشبکه

                                                
1  . Bomhold 

2. eong 

3. Jones, Edwards, and Reid 

4  . Allen, Witt, and Wheeless 

5. Yao 

6  . Muirhead 

7 . Cornelius and Marston 

8. Patten, Sanchez, and Tangney 

9. Cavus and Ibrahim 

10  . Hosterman 
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 تواندیم پیام رسان یهابرنامه به نقاط قوت و بی توجهی به مشکالت احتمالیپرداختن 

 را کلید حل تمام مشکالت آموزشی هابرنامهباعث شود معلمان، اساتید و یادگیرندگان این 

یادگیری  هاییطمح رها نه فقط دربدانند. باید متذکر شد بعضی از مواقع بهره گیری از این ابزا

رندگان باشند. عمیق و معنادار یادگی ادگیرییدی عظیم در برابر س توانندیممفید نیستند، بلکه 

پیام  الی است که یکاین در ح ؛باشدیمکاربرد اصلی پیام رسان فوری ارسال پیام کوتاه 

( این محدودیت را چالش اساسی در 1117) 0هیل، هیل و شرمن .باشدیمکارکتر  091کوتاه 

ساسی را مطالب ا توانندینمو معتقدند اساتید و دانشجویان گاهی  دانندیمبسیاری از ابزارها 

 شودیمدر یک پیام کوتاه خالصه کنند. حتی ارسال این پیام کوتاه گاهی باعث 

یگران سالی از طرف دار هاییامپیادگیرندگان در تمرکز بر موضوعات درسی ناتوان باشند. 

ممکن است هر لحظه دریافت شود، حتی زمانی که یادگیرنده در حال فکر کردن بر 

و  1مارکتشد )موضوعات دیگری است و این موضوع به شدت باعث حواس پرتی خواهد 

فوری را برای یادگیری مضر  یهارسان( نیز پیام 1100) 3(. جانکو و کاتان1116اران، کمه

یادگیرندگان نتوانند بر موضوعات و  شودیمنظر آنان این ابزارها باعث ، به پندارندیم

 آموزشی هاییتموقعآموزشی متمرکز باشند. هر چند ابزاهای پیام رسان در  هاییتموقع

نان بین آ هاییامپباعث افزایش آشنایی بین یادگیرندگان و آموزش دهندگان و ارسال 

قوانین آموزشی تخطی کرده و بعد از اتمام دوره و یا ، ولی بعضی از مواقع افراد از شودیم

(. کوبسا، 1100، 9برتدارند )برای اهداف غیر آموزشی سعی در برقراری ارتباط با دیگران 

( تجاوز به حریم خصوصی به صورت مخفیانه و دسترسی هکرها به 1101) 3پاتیل و مایر

( نیز قابل مشاهده بودن 1117جنگ ). دانندیماطالعات شخصی افراد را بسیار خطرناک 

، به نظر وی گاهی کاربران داندیماین ابزارها  هاییتمحدودکاربران آنالین را یکی از 

مطلع باشند. البته باید گفت بسیاری از  هاآندیگران از در دسترس بودن  خواهندینم

                                                
1. Hill, Hill, and Sherman 

2. Markett 

3. Junco and Cotton 

4. Brett 

5. Kobsa, Patil and Meyer 
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قابلیت رفع مشکالت فوق را دارند، و باید  آپاتسوکاربردی همچون وایبر و  یهابرنامه

 و در جلسه معارفه تمامی موارد فوق برای یادگیرندگان تشریح گردد. هادورهقبل از شروع 

قط از مخابراتی ف هاییسسروپیام رسان برای ارسال پیام به جای استفاده از  یهابرنامه

هش افزایش سرعت ارتباط و کا و به همین دلیل نقش عمده ای در کنندیماینترنت استفاده 

استفاده  مختلفی یهابرنامهدارند، کاربران ایرانی نیز مثل کاربران دیگر کشورها از  هاینههز

خاصی که دارند به طور عمومی در میان  هاییژگیوآپ و وایبر به دلیل . واتسکنندیم

ی در ادامه به بررس وبیت زیادی دارند،و مخصوصاً در میان دانشجویان محبکاربران ایرانی 

 .پردازیمیمبیشتر این دو برنامه 

است که در شرکت سهامی  های همراهتلفنرسانی برای  پیامآپ یک سرویس واتس

 1کتونو برایان ا 0آپ ساخته شده است. مؤسس شرکت و سازنده این برنامه جان کومواتس

 افزاری برایای نرمسامانه آپواتسرسان از کارکنان قدیمی شرکت یاهو هستند. پیام

است. این سرویس  3بریبلک، ویندوز فون و نوکیا، آیفون، آندرویدهای هوشمند گوشی

دالر در سال باید پرداخت شود.  44/1رسانی تنها سال اول رایگان است و پس از آن پیام

میلیون  931در سراسر جهان  1103وارد بازار شده است و در سال  1114پ در سال آواتس

تعداد کاربران این برنامه  1103اند. در ژانویه کاربر داشته که حداقل ماهی یکبار آنالین بوده

میلیارد پیام کوتاه  31روزانه بیش از  آپواتسمیلیون کاربر فعال گذشته است.  711از مرز 

ان در طول یک روز در جه پیام کوتاهبه این آمار رکورد ارسال  کند که با توجهجا به جا می

 (.1103، 9کیماست )شکسته شده 

ینترنت انتقال صدا روی پروتکل ابا قابلیت  فوری رسانپیامافزار از گونه یک نرم نیز وایبر

دانش  3این شرکت را تلمن مارکو. ساخته شده استتوسط شرکت وایبر مدیا است که 

 1103مه  7کاربران وایبر در تعداد کرده است.  یستأس 1101در فوریه  آموخته علم کامپیوتر

میلیارد  1ه با میانگین میلیون مکالم 01کاربران در روز حدود ، میلیون کاربر رسید 111به 

                                                
1. Jan Koum 

2. Brian Acton 

3. BlackBerry 

4. Kim 

5  . Talmon Marco 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
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ن های اصلی ایقابلیت. کنندیارد پیامک در ماه ارسال میمیل 6دهند و بیش از دقیقه انجام می

، ویندوز، مک، بلک بری و فون ویندوز ،آی او اس ،عامل اندرویدبرنامه بر روی سیستم

است  تاهوک کلک و متنصدا، ویدیو، شمکالمه بوسیله اینترنت، ارسال عکس،  ،سیمبیان

نام در این  برای ثبتو  است کامالً رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته وایبر. (1103وایبر، )

برنامه باید شماره تلفن همراه شخص به آن اعالم شود و توسط یک پیام کوتاه، کد ورود به 

رنامه را بر ب توانند توسط همان تلفن همراهشود. همچنین کاربران میبرنامه به کاربر اعالم می

روی رایانه شخصی و یا تبلت خود نصب کنند و به صورت اشتراکی از این برنامه در همگی 

 استفاده کنند. هاآن

متعددی در مورد اهمیت یادگیری سیار در آموزش عالی در داخل و خارج  یهاپژوهش

 یهارنامهباز کشور انجام شده است، ولی شمار تحقیقاتی که به طور مستقیم به بررسی اهمیت 

 پیام رسان موبایل در آموزش پرداخته باشد، اندک است.

ام پی یهابرنامهاز بر رضایت کاربران  مؤثر( به بررسی عوامل 1109)0پارک، چو و لی

چت، آپ، ویواتس یهابرنامهنفر از کاربران  111رسان موبایل پرداختند، نمونۀ آماری آنان 

الین و کاکائو تاک در کشور چین بودند. نتایج آنان نشان داد دسترسی به اطالعات شخصی 

اد از عوامل رضایت افر ینترمهم 1کاربران، جذب شدن در فضای برنامه و حضور اجتماعی

 .باشدیمپیام رسان  یهابرنامه

( در پژوهشی به بررسی نقش پیام کوتاه و ابزارهای پیام رسان فوری 1103) یکلورسیال و 

آموزش عالی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد دانشجویان با آسودگی  یهاکالسدر 

ارتباط با اساتید و فوری به منظور ایجاد  رسانر از پیام کوتاه و ابزارهای پیامخاط

 . دانشجویان از پیام کوتاه به صورت هفتگی برای ارتباطکنندیمخود استفاده  هاییهمکالس

ولی آنان  .کنندیمخود استفاده  هاییهمکالسبا اساتید و به صورت روزانه برای ارتباط با 

ر چند به ، هکنندیمبه ندرت از ابزارهای پیام رسان فوری برای ارتباط با اساتید استفاده 

 ینترمهم. آنان کنندیمخود استفاده  هاییهمکالسصورت هفتگی از آن برای ارتباط با 

                                                
1. Park, Cho & Lee 

2. social presence 
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دلیل استفاده از پیام کوتاه و ابزارهای پیام رسان فوری را صرفه جویی در زمان، سهولت در 

 .اندکردهاستفاده و حل آسان مسائل و مشکالت موجود ذکر 

س مصاحبه به مقایسه سروی ر تحقیقی با استفاده از پرسشنامه و( د1103) یوراالچارچ و 

در بین کاربران پرداختند، نتایج آنان نشان داد هر چند کاربران  آپواتستاه و برنامه پیام کو

راضی  آپواتسچون ارسال فوری، ایجاد حس اجتماعی و کاهش هزینه از  هایییژگیودر 

 .دهندیمترجیح  به خاطر مسائل امنیتی و اعتبار آنبودند، ولی آنان هنوز پیام کوتاه را 

پیام رسان مورد عالقه دانشجویان  یهابرنامه( در تحقیقی به بررسی 1101) یعلامانوال و  

درصد دانشجویان  43نشان داد  هاآن هاییبررسپرداختند، نتایج  0در دانشگاه آی آی یو ام 

درصد،  10دیگر شامل الین  یهابرنامهار برای ، این آمکنندیماستفاده  آپواتساز برنامه 

درصد و بی بی ام  96درصد، تلگرام  13درصد، وایبر  6درصد، کاکائو تاک  33وی چت 

درصد کاربران از  41 دهدیمنشان  هاآن هاییبررسدرصد بوده است. همچنین نتایج  1

درصد برای  36درصد برای تجارت،  03اجتماعی،  هاییتفعالپیام رسان برای  یهابرنامه

متفرقه  هاییتفعالدرصد برای  3آموزشی و  هاییتفعالدرصد برای  70کارهای روزمره، 

 .کنندیماستفاده 

( به بررسی نگرش دانشجویان درباره استفاده از موبایل در 1117همکاران )و  1لیچ فیلد

تفاده انشجویان نگرش مثبتی نسبت به موبایل و اسآموزش و یادگیری پرداختند، به زعم آنان د

 یهاروشپژوهشگران به بررسی  کنندیماز آن در موضوعات درسی دارند. آنان پیشنهاد 

 استفاده مناسب از این ابزارها در تدریس و یادگیری بپردازند.

 و ابزارهای پیام رسان فوری ،اجتماعی مجازی یهاشبکهبا توجه به فراگیر شدن 

و  هاهشبکو نقاط ضعف این  هایتقابلدر جامعه، شناسایی  پیام رسان موبایل یهامهبرنا

 باید در اولویت کار پژوهشگران قرار گیرد.  هابرنامه

 

                                                
1  . International Islamic University Malaysia 

2. Litchfield 
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 روش

پیام  دانشگاه آپواتسکاربر وایبر و  دانشجویانکلیه روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری 

نفر و در بخش  03جامعۀ آماری در بخش کیفی بودند. از این  0343-49نور شهریار در سال 

ور به منظ نفر از دانشجویان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. 093کمی 

در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته و  سؤاالتگردآوری اطالعات و جهت بررسی 

سخگویی حبه و برای پااول از مصا سؤالبرای پاسخگویی به  .آزمون محقق ساخته استفاده شد

و  هایتقابل دربارهدوم، سوم وچهارم از پرسشنامه استفاده شد. مصاحبه  سؤاالتبه 

 هاییتابلقآپ بود. برای ساخت پرسشنامه ابتدا وایبر و واتس یهابرنامهعمومی  هاییژگیو

یی ادر آموزش و یادگیری شناس مؤثرپیام رسان موبایل برای استفاده  یهابرنامهضروری 

شکیل تبراساس مبانی نظری، پیشینه تجربی و مصاحبه با متخصصان شامل  هایتقابلشدند. این 

 و، امنیت و اعتبار و سهولت نصب آموزشی بودن، جذابیت ایت گروه، چند رسانهیو مدیر

 مناسب با طیف لیکرت پنج درجه سؤاالتاجرا بود. سپس برای هر کدام از متغیرهای فوق 

، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف( تدوین گردید. نهایتاً آزمون محقق ساخته عالی، خوب) یا

روایی محتوایی آن توسط متخصصان در بین نمونۀ آماری  ییدتأآماده و بعد از  سؤال 14با 

 برآورد گردید. 73/1توزیع گردید، همچنین پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 

 نتایج

 الف( کیفی

 هارنامهباین  هاییژگیوآپ کدامیک از دانشجویان کاربرِ وایبر و واتساول پژوهش:  سؤال

 ؟دانندیممهم  را در انتخاب آن

 جنسیت، رشته تحصیلی و برنامه پیام رسان مورد استفاده مصاحبه شوندگان .2 جدول

برنامه پیام  رشته تحصیلی جنس ردیف
برنامه پیام  رشته تحصیلی جنس ردیف رسان

 رسان

 زن 0
مدیریت 

 بازرگانی
 مرد 0 وایبر

مدیریت 

 بازرگانی
 آپواتس

 آپواتس روانشناسی زن 1 وایبر روانشناسی زن 1

 آپواتس علوم تربیتی زن 3 وایبر علوم تربیتی زن 3
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 آپواتس حسابداری زن 9 وایبر حسابداری مرد 9

 آپواتس کامپیوتر زن 3 وایبر کامپیوتر زن 3

 آپواتس مدیریت صنعتی مرد 6 وایبر صنعتی مدیریت زن 6

    7 وایبر مشاوره زن 7

 

 

با مرور نظرات کاربران مصاحبه شونده و تحلیل تفسیری مصاحبات انجام شده مشخص 

. آنان دانندیمنقطه قوت این برنامه  ینترمهمشد تمامی کاربران وایبر تماس صوتی رایگان را 

رایگان، امکان بلوکه کردن فرد مزاحم، تشکیل آسان  یهاشکلکهمچنین محیط زیبا و 

ت آن مفید و مثب هاییژگیو ینترمهمرا  هایلفاو سرعت باالی این برنامه در انتقال  هاگروه

نفر از آنان  9نفر از کاربران معتقد بودند که از امنیت این برنامه مطمئن نیستند، و  3. دانندیم

ین . یکی از کاربران در همدانستندینمگروهی مناسب  هاییتفعالاین برنامه را برای انجام 

 :گویدیمرابطه 

پیامی را همزمان برای چند نفر ارسال کردم، علی رغم میل باطنی گروهی تشکیل شد  " 

گروه  تمخواسینمو یکی از دوستان برای گروه اسم انتخاب کرد، این در صورتی بود که من 

 ."تشکیل دهم

 :گویدیمو  داندیمقوت این برنامه را امکان تماس تصویری  کاربر دیگری نقطه

استفاده  بیندورقبالً برای برقراری تماس تصویری مجبور بودم کامپیوترم را روشن و از  "

با دوستان و آشنایان حتی در خارج کشور و  توانمیمکنم، االن با برنامه وایبر خیلی راحت 

 ."ا تصویری برقرار کنمبدون تقبل کمترین هزینه تماس صوتی ی

 ینرتمهمشخصی را  هاییلفاآپ امینت این برنامه برای ارسال همچنین کاربران واتس

کاربر، حق انتخاب در  0مربوط به وضعیت اتیمتنظ، آنان همچنین دانندیمویژگی بارز آن 

شکیل ارسالی، ت یهامتندریافتی، قابلیت جستجو در مکالمات و  هاییلفادانلود و یا حذف 

مثبت  هایگییژو، پشتیبان گیری از مکالمات و تغییر پس زمینه را دیگر هاگروهو مدیریت 

                                                

1. status 
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 ینترممهآپ غیر از یک نفر نداشتن تماس صوتی را کاربر واتس 6. تمامی دانندیماین برنامه 

 :گویدیم. یکی از کاربران دانندیمنقطه ضعف این برنامه 

آپ بسیار آسان است، در این برنامه مدیریت حذف و اضافه ه واتسکردن با برنامکار  "

افراد را اضافه و در صورت  تواندیمکردن اعضاء دست مدیر گروه است، یعنی مدیر گروه 

نیاز خذف کند. همچنین توانایی تغییر وضعیت حضور در این برنامه فوق العاده است. بنابراین 

غم آنالین بودن مشغول کار دیگری هستم و از من انتظار ربه دیگران بگویم علی توانمیممن 

با مخاطبانم  تماس رایگان توانستمیمپاسخگویی نداشته باشید. فقط ای کاش با این برنامه 

 ."برقرار کنم

 :گویدیمکاربر دیگری 

ی که و یا فایلآپ هر ویدئ، در برنامه واتسکنمیممن از اینترنت با حجم محدود استفاده  "

ینترنت و بنابراین برای حجم ا شودینمدیگران ارسال شود به صورت اتوماتیک دانلود  توسط

، امیدوارم بعد از یک سال استفاده از این برنامه به مشکل برنخورم، آیدینممن مشکلی پیش 

 ."که فقط یکسال رایگان است امیدهشنچون 

 کمیب( 

در آموزش و یادگیری را چگونه ارزیابی  وایبر هاییتقابلدوم پژوهش: دانشجویان  سؤال

 ؟کنندیم

ردیده محاسبه گ هادوم و سوم پژوهش ابتدا میانگین فرضی متغیر سؤالجهت پاسخ به 

 3عدد  ،باشدیمدر پرسشنامه دارای طیف لیکرت از یک تا پنج  سؤالاست، از آنجا که هر 

برای مقایسه میانگین  ونهتک نم t آزمونبه عنوان میانگین فرضی در نظر گرفته شد و از 

 9و  3دول جمورد بررسی با میانگین فرضی استفاده شده است که نتیجه آن در متغیرهای 

 .گرددیمارائه 
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وایبر در آموزش و یادگیری از دیدگاه دانشجویان هایقابلیتارزیابی  .3 جدول  

 سطح معناداری درجه آزادی tمقدار انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 34/1 31 03/1 33/1 11/3 33 تشکیل و مدیریت گروه

 11/1 31 13/1 94/1 01/3 33 بودن ایایچند رسانه 

 110/1 31 -97/3 93/1 73/1 33 جذابیت آموزشی

 110/1 31 -10/09 33/1 34/1 33 امنیت و اعتبار

 110/1 31 46/09 30/1 39/9 33 سهولت نصب و اجرا

دانشجویانِ  و سطح معناداری مشاهده شده tمقداربر اساس  دهدیمنشان  3نتایج جدول 

. با مشاهده ندکنیممتوسط ارزیابی  تغیر تشکیل و مدیریت گروه رام کاربر وایبر وضعیت

ب و بودن و سهولت نص ایچندرسانهسطح معناداری و با توجه به اینکه میانگین متغیرهای 

و نتیجه گیری کرد دانشجویان وضعیت این د توانیماز میانگین فرضی است  رتبزرگاجرا 

، ولی وضعیت متغیرهای جذابیت آموزشی و امنیت و اعتبار کنندیممتغیر را مطلوب ارزیابی 

 .کنندیمرا ضعیف ارزیابی 

را چگونه  آپ در آموزش و یادگیریواتس هاییتقابلدانشجویان  :سوم پژوهش سؤال

 ؟کنندیمارزیابی 

آپ در آموزش و یادگیری از دیدگاه دانشجویانواتس هاییتقابلارزیابی  .2 جدول  

 سطح معناداری درجه آزادی مقدارتی انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 110/1 34 30/3 93/1 31/3 61 تشکیل و مدیریت گروه

 13/1 34 11/1 90/1 00/3 61 بودن ایایچند رسانه 

 119/1 34 -19/3 97/1 30/1 61 جذابیت آموزشی

 119/1 34 11/3 33/1 03/3 61 امنیت و اعتبار

 110/1 34 37/7 77/1 73/3 61 سهولت نصب و اجرا

 رتوچککبا توجه به اینکه میانگین متغیر جذابیت آموزشی  دهدیمنشان  9نتایج جدول 

رد نتیجه گیری ک توانیماز میانگین فرضی است، بر اساس سطح معناداری بدست آمده 

غیرهای ، ولی دانشجویان وضعیت متکنندیمدانشجویان وضعیت این متغیر را ضعیف ارزیابی 

بودن، تشکیل و مدیریت گروه، امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا را  ایچندرسانه

 .کنندیممطلوب ارزیابی 
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 هاییتقابلآپ در واتسوایبر و  یهابرنامهآیا از دیدگاه دانشجویان  چهارم پژوهش: سؤال

 آموزشی با هم تفاوتی دارند؟

فاده از نرمال بودن توزیع با است یهامفروضه برای استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره

اسمیرنوف و همگنی ماتریس واریانس کواریانس با استفاده از آزمون  -آزمون کالموگروف

BOX .مورد بررسی قرار گرفت 

آپ از وایبر و واتس بررسی تفاوتتحلیل واریانس چند متغیری برای  هایآزموننتایج  .5جدول 

 دیدگاه دانشجویان

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقدار هاآزمون

 110/1 037 3 93/31 39/1 اثر پیالیی

 110/1 037 3 93/31 93/1 المبدای ویلکز

 110/1 037 3 93/31 03/0 اثر هتلینگ

 110/1 037 3 93/31 03/0 ریشه روی ترینبزرگ

چند متغیری مربوطه یعنی  گردد سطح معنی داری هر چهار آمارههمانطور که مشاهده می

است.  13/1ز ا ترکوچکریشه روی،  ینتربزرگاثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هتلینگ و 

معناداری  یهاتفاوتاین دو برنامه با هم  دانشجویانگردد از دیدگاه بدین ترتیب مشخص می

 دارند.
آپ از دیدگاه وایبر و واتس هایقابلیتنتایج تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه  .6جدول 

 دانشجویان

 متغیر
 آماری هایشاخص
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 F میانگین مجذورات آزادی

سطح 
 معناداری

 110/1 01/03 76/013 0 76/013 تشکیل و مدیریت گروه

 339/1 13/1 90/10 0 90/10 بودن ایایچند رسانه 

 313/1 43/1 33/4 0 33/4 جذابیت آموزشی

 110/1 07/033 19/946 0 19/946 امنیت و اعتبار

 110/1 44/06 33/071 0 33/071 سهولت نصب و اجرا

متغیرهای  درسطح معناداری مشاهده شده  شودیممشاهده  6همانطور که در جدول 

، بنابراین باید گفت این دو باشدیم 13/1از  تربزرگبودن و جذابیت آموزشی  ایچندرسانه
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غیرهای دو برنامه در مت هاییتقابلتفاوت معناداری با هم ندارند. ولی  هایتقابلبرنامه در این 

 .باشدیمتشکیل و مدیریت گروه، امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا متفاوت 

 ثبح

 هارنامهباین  هاییژگیوآپ کدامیک از دانشجویان کاربرِ وایبر و واتساول پژوهش:  سؤال

 ؟دانندیمرا در انتخاب آن مهم 

ماس صوتی تفوق از مصاحبه استفاده شد، کاربران وایبر نیز  سؤالبرای پاسخگویی به 

 یهاشکلک. آنان همچنین محیط زیبا و دانندیمنقطه قوت این برنامه  ینترمهمرایگان را 

ه در و سرعت باالی این برنام هاگروهرایگان، امکان بلوکه کردن فرد مزاحم، تشکیل آسان 

امنیت  آپکاربران واتس .دانندیممفید و مثبت آن  هاییژگیو ینترمهمرا  هایلفاانتقال 

ت ات مربوط به وضعینین تنظیم، آنان همچدانندیمآن  ویژگی بارز ینترمهماین برنامه را 

دریافتی، قابلیت جستجو در مکالمات و  هاییلفاکاربر، حق انتخاب در دانلود و یا حذف 

مینه را گیری از مکالمات و تغییر پس ز، پشتیبانهاگروهارسالی، تشکیل و مدیریت  یهامتن

 .دانندیممثبت این برنامه  هاییژگیودیگر 

وایبر در آموزش و یادگیری را چگونه ارزیابی  هاییتقابلن دانشجویادوم پژوهش:  سؤال

 ؟کنندیم

یریت تغیر تشکیل و مدم تک نمونه ای نشان داد دانشجویانِ کاربر وایبر وضعیت t یجنتا

بودن و سهولت نصب و اجرا را مطلوب و  یاچندرسانهگروه را متوسط، وضعیت متغیرهای 

 .کنندیموضعیت متغیرهای جذابیت آموزشی و امنیت و اعتبار را ضعیف ارزیابی 

نفره بوده و هر  011 هاگروهدر برنامه وایبر امکان تشکیل گروه وجود دارد، ظرفیت این 

قابلیت  0بر جدید وایفرد جدیدی به گروه اضافه کنند. البته در نسخه  توانندیمکدام از اعضاء 

 هابرنامهر مثل دیگ تواندیمتغییر کرده و مدیر گروه  هاگروهتشکیل دادن و مدیریت کردن 

در زمان انجام پژوهش حاضر نسخه جدید  شودیماعضاء را حذف و اضافه کند، یادآوری 

                                                

1. https://support.viber.com/customer/portal/articles/1910880-what-s-new-in-viber-

5-3-for-android 

https://support.viber.com/customer/portal/articles/1910880-what-s-new-in-viber-5-3-for-android
https://support.viber.com/customer/portal/articles/1910880-what-s-new-in-viber-5-3-for-android
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، نصب نوارد بازار نشده بود. کاربری آسان برنامه وایبر، امکان برقراری تماس صوتی رایگا

مختلف مثل ویندوز، اضافه شدن اتوماتیک مخاطبان به لیست  یهاعاملاین برنامه بر سیستم 

باعث  هالیفامختلف و سرعت باال در انتقال  یهافرمتبا  هایییلفاوایبر، ارسال و دریافت 

بودن و نصب و اجرای این برنامه رضایت داشته باشند.  ایچندرسانهشده است کاربران از 

ه نداشتن ب توانیمر رابطه با عدم رضایت کاربران از وضعیت جذابیت آموزشی این برنامه د

آموزشی و عدم دسترسی به اطالعات و عالئق شخصی  هاییطمحمتناسب با  یهاشکلک

از اطالعات  هاآن مالکان پخش خبرهایی مبنی بر جاسوسی کردنمخاطبان اشاره کرد. 

کاربران نسبت به امنیت و اعتبار این  تداخل کشور باعث شده اس یهارسانهشخصی در 

، چرا که فرد کاربران بجا است هایینگرانباید گفت بسیاری از  برنامه رضایت نداشته باشند.

از این  بعضیندارد. اولیه  یهاتوافقنامهوانین و ق ییدتأبرای نصب این برنامه چاره ای جزء 

 از: اندعبارتنصب اولیه برنامه وایبر  برای هاتوافقنامهقوانین و 

دسترسی این نرم افزار به اطالعات جغرافیایی و مکانی شما از طریق اینترنت و یا جی  -

   پی اس

 یکاربر یهاحسابحذف  و کاربری شما، امکان ایجاد یهاحسابدسترسی کامل به  -

 دسترسی به وضعیت عملیاتی و اطالعات شناسایی تلفن همراه شما -

 هو غیرسخت افزاری سیستم؛ شامل تنظیمات صدا و تصویر  یهابخشکنترل  -

آپ در آموزش و یادگیری را چگونه واتس هاییتقابلدانشجویان سوم پژوهش:  سؤال

 ؟کنندیمارزیابی 

آپ از وضعیت جذابیت آموزشی این برنامه نتایج نشان داد دانشجویان کاربر واتس

بودن، تشکیل و مدیریت گروه،  ایچندرسانهوضعیت متغیرهای رضایت ندارند، ولی آنان 

پ آواتس هاییژگیو. کنندیمامنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا را مطلوب ارزیابی 

 هاییلفاکاربر، حق انتخاب در دانلود و یا حذف  0مربوط به وضعیت اتیمتنظهمچون 

، پشتیبان هاروهگی، تشکیل و مدیریت ارسال یهامتندریافتی، قابلیت جستجو در مکالمات و 

                                                

1  . Status 
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گیری از مکالمات و تغییر پس زمینه باعث شده است بیشتر کاربران از این برنامه رضایت 

 داشته باشند.

شی آموز هاییتقابلآپ در وایبر و واتس یهابرنامهآیا از دیدگاه دانشجویان چهارم(  سؤال

 با هم تفاوتی دارند؟

بودن و جذابیت آموزشی این دو برنامه تفاوت  ایچندرسانهای نتایج نشان داد در متغیره

دو برنامه در متغیرهای تشکیل و مدیریت گروه،  هاییتقابلمعناداری با هم ندارند. ولی 

کاربران  دهدیم. میانگین متغیرها نشان باشدیمامنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا متفاوت 

آپ را در تشکیل و مدیریت گروه و امنیت و اعتبار برتر از وایبر برنامه واتس هاییتقابل

امکان ارسال پیام به تعداد زیادی از و  آپدر واتس هاگروه. ایجاد و مدیریت آسان دانندیم

 وایبر باشد. دلیل برتری آن بر تواندیمبدون نیاز به تشکیل گروه  مخاطبان به صورت یکجا و

، اننددیمآپ لت نصب و اجرا را در وایبر بهتر از واتسهمچنین قابلیت سهو کاربران

همزمان یک حساب کاربری وایبر در تلفن همراه هوشمند و  توانندیمکاربران برنامه وایبر 

بت به دلیل برتری آن نس تواندیماین قابلیت ویژه برنامه وایبر خود داشته باشند،  رایانه

 آپ باشد.واتس

ه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور شهریار و احتیاط محدود بودن جامعه آماری ب

محدودیت  ینرتمهمو دیگر مقاطع تحصیلی از  هادانشگاهدر تعمیم نتایج به دانشجویان دیگر 

 یهانامهبرپژوهشگران بعدی بررسی دیگر  شودیم. پیشنهاد باشدیمپژوهش پیش روی 

موبایل در آموزش و یادگیری را در اولویت کارهای خود قرار دهند، همچنین  رسانپیام

 تواندیمو مقاطع مختلف تحصیلی  هادانشگاهپیام رسان موبایل در دیگر  یهابرنامهبررسی 

 شودیمدر آموزش عالی توصیه  هابرنامهنتایج متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این 

سی عوامل مهم آموزشی به طراحی و تولید برنامه پیام رسان متناسب با برنامه نویسان با برر

 آموزشی مبادرت ورزند. هاییطمح
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