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چکیده

میاندرویژهبهمعاصرجهاندررایجشدتبهمفاهیمیمشارکتواجتماعیهایشبکه•
این.ازدسمیفراهمرایادگیریموجباتکهاستایندردانشاشتراکاهمیت.استدانشگاهیان

درانسانیجوامعارپایدتوسعهایجادبرایبالقوهظرفیتیعنوانبهیادگیرینقشکهاستحالیدر
ارائهحاضرهایپژوهشهدف.استتوجهموردارتباطاتوطاالعاتهایتکنولوژیعصر

.استاجتماعیشبکهدردانشجویاندانشاشتراکرفتارالگوی

الگوی رفتار اشتراک دانش



چکیده

نفر203استندمبهرهالکترونیکپیمایشروشازواستاکتشافی-توصیفینوعازپژوهشاین•
راژوهشپایناتفاقینمونهتهراندانشگاهاجتماعیشبکهآماریجمعیتازشبکهاعضایاز

نمایشویایمیلارسالطریقدوازدانشاشتراکرفتاراستانداردپرسشنامه.دهندمیتشکیل
شدتوزیعنوبتدودروماه3زمانمدتدراجتماعیشبکهوبصفحهرویبرپرسشنامهلینک

.شدگرفتهکاربهKMOشاخصنمونهحجمکفایتبررسیبرای.



چکیده

LISERLزارافنرمازاستفادهباتاییدی،عاملیتحلیلطریقازپیمایشازآمدهدستبههایداده•
عواملوفردیعواملگروهی،عواملترتیبکهدهدمینشانهایافته.گرفتقرارپردازشمورد

همچنین.تاسگذاراثردانشگاهیاجتماعیهایشبکهدردانشجویانداشتناشتراکدرمحیطی
طیمحیعواملازودانشاشتراکمنظوربهنگرشفردیعواملازارتباطاتگروهیعواملاز

شبکهدرویاندانشجدانشاشتراکرفتاردرراتاثیراتبیشترین(آموزشی)فرهنگیمحیطعامل
.استداشتهتهراندانشگاهاجتماعی

عوامل گروهی، عوامل فردی 
و عوامل محیطی



واژه های کلیدی

اجتماعیالگوی رفتار، اشتراک دانش، فضای مجازی، شبکه •



مقدمه

واستهنهفتفراداذهاندرعمدهطوربهدانشهایسرمایهوبودهرقابتیمنابعترینمهمازدانش•
تجربهوشدانمبادلهوانتقالهدفباکهاستمطرحمندنظامفعالیتیعنوانبهدانشاشتراک

عنوانهباجتماعیهایشبکهکهدهدمینشاندانشعرصهتحوالترصد.گیردمیانجامافراد
..باشندمیمجازیفضایدریادگیریآنتبعبهوافراددانشاشتراکبرایقدرتمندیابزار

ه رصد تحوالت عرص
دانش



مقدمه

هستندستریبازبخشیهمگندانشگاهیاجتماعیهایشبکهوویکیپدیاآزاددانشنامهها،بالگ•
گستردهوینحبهدانشگذاریاشتراکبهخصوصدررادیگرانبامشارکتوپیوندامکانکه
حالدرطخبرمحیطدردانشیجامعهآوری،فنسریعتغییراتباطرفیاز.سازندمیفراهمتر

ازرکتحاخالقیالزام،«دانشیجامعهسمتبهحرکت»دریونسکوچنانچه.استگیریشکل
ازکراسرابوداندمیدانشیجامعهتحققالزمهراجهانیسطحدردانشتسهیمبهدانشتقسیم

جتناباضرورتیعنوانبهدانشاشتراک.گویدمیسخن«اجتماعیهایشبکهپنهانقدرت»
استشدهشناختهدانشیجامعهتولیدوتحققبرایناپذیر

الزام اخالقی



مقدمه

طریقازخاکیکرهسرتاسردرهمگانبرای«یادگیریبرایآزادی»آوریفنمددبهمیان،ایندر•
در.تاساختیاردرمجازیفضایدرسالصورتبهکهدانشجهانیثروتگذاریاشتراکبه

هایشبکهکاربرد.استکردهتغییردستخوشنیزراانسانرفتارشیوهکهاستدادنرویحال
ورشدابنیزایراندرواستتوجهمورددنیادرمدیریتیاهدافبهدستیابیجهتدراجتماعی

خاص،صورتهبتخصصیاجتماعیهایشبکهوشبکهعاممفهومبهاجتماعیهایشبکهتوسعه
زهحودرکهاستنوپاییموضوعاتازاعضامیانهمکاریتسهیلودانشاشتراکموضوع

.استکردهایجادخودبرایجایگاهیرفتاریمطالعات

عضااشتراک دانش و تسهیل همکاری میان ا



بیان مسئله و اهمیت موضوع

آنچهماااستحوزهاینمطالعاترونقبیانگرمجازیفضایحوزهدرموضوعادبیاتدقیقمرور•
درداخلیعاتمطالفقدان.استدانشگاهیاجتماعیهایشبکهاست،گرفتهقرارتوجهموردکمتر
تعاملچگونگیدانشگاهی،اجتماعیهایشبکهدرهمآنایرانی،مجازیفضایحوزه

مجازیفضایدررفتارحوزهتحقیقاتیخالءهستند،هاشبکهایناصلیکاربرانکهدانشجویان
وکتمشارخصوصدراست،گرفتهانجامآموزشزمینهدرکههممطالعاتیمیانایندر.است

.استبودهافرادتعامل



بیان مسئله و اهمیت موضوع

کردنلحاظاجمحتشدتبهواستتعاملومشارکتازفراترفرایندیکاربرانرفتارکهحالیدر•
هایشنگاهداازبسیاریاجتماعیشبکه.استیکدیگرکناردرمحیطیوگروهیفردی،عوامل

هاشبکهایننقشاهمیتبرتاکیدبا.السییوگو،دیهسنفلوریدا،،هارواردچوندنیابرجسته
تراکاشبهوارتباطعضویتبهرادانشجویاندانشگاه،پژوهشیوعلمیاهدافپیشبرددر

.کنندمیتشویق...ومحتواگذاری

هاروارد



بیان مسئله و اهمیت موضوع

اینایران،درصیتخصاجتماعیهایشبکهبرمبتنیبسترهایفرایندهفراگیریونفوذوجودبا•
کهشودمیهمالحظیعنی.اندنگرفتهقراردانشگاهیاناستفادهموردچندانامروزبهتاهاشبکه
مرزهایسطحدردانشاشتراکباونیستندفعالخطبرفضایدردانشگاهیاجتماعیهایشبکه
بودهمطالعهنایگیریشکلمنشاموضوعهمین.افتدنمیاتفاقخوبیبههاشبکهایندرعلمی
است



بیان مسئله و اهمیت موضوع

الگوییدهپدیکاوشبهایرشتهمیانعلومحوزهدرمستقلیایمطالعههیچکنونتاکهانجااز•
خالءاتاستکوشیدهپژوهشایناست،نپرداختهخطبرمحیطدردانشاشتراکرفتاری

اشتراکبرهکعواملیشناختآموزش،اثربخشیافزایشمنظوربهزیراکند،پررامزبورپزوهشی
هایریگذاسیاستبهونمایدمیضروریاستموثردانشگاهیاجتماعیهایشبکهدردانش
مجازیایفضدریادگیریآنتبعبهودانشاشتراکفرهنگتوسعهباعثکهشودمیمنجر

.شدخواهد

توسعه فرهنگ اشتراک دانش یادگپیری در فضای مجازی



بیان مسئله و اهمیت موضوع

ر سند اهمیت این تحقیق همسویی آن با اولویت های علم و فن اوری کشور است، همان طور که د•
حمایت از توسعه علوم و  فن اوری های میان رشته ای و 90/2/24مصوب نقشه جامع علمی کشور 

.  توجه به علوم شناختی  و رفتاری، در اولویت قار دارد



بیان مسئله و اهمیت موضوع

ی فضای مجازی بنابراین بستر سازی این حوزه جدید، سرمایه گذاری گرانسنگی برای توانمند ساز•
ند نقشه حامع ایران از نظر تولید  محتوا بوده  و این نتیجه در راستای راهبردهای کالن ملی که در س

:آمده است، حاصل خواهد شد1391علمی کشور 
آوریفنوعلمعرصهدرآفریناننقشودانشمندانمشارکتسطحارتقای•
افزایش دسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه های عمومی و مجازی•
بهضمنیشدانتبدیلکارهایسازوتبدیلکارهایوسازتقویتودانشمدیریتنظاماستقرار•

والعاتاطآوریفنهایساختزیرتقویتباویژهبههاانازاستفادهوانتشاروصریحدانش
ارتباطات



بیان مسئله و اهمیت موضوع

و تسهیل حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های تحقیقاتی و فن اوری به منظور افزایش تعامالت•
انتقال و انتشار دانش

دانشکاربرد  و توسعه و انتشار، تولیدجریان سه ارتباط مستمر و هم افزا در بین •
نهادینه کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر اخالق و دانش•
رای توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه  و ایجاد فضای مساعد ب•

شکوفایی و تولید علم و فن آوری



بیان مسئله و اهمیت موضوع

بههمتایرییادگنقشوشودمییادگیریباعثکهاستایندردانشاتشراکاهمیتبنابراین•
حیاتلیفعدورهدرانکارقابلغیرضرورتیوانسانیجوامعرشدبرایمهمیعاملعنوانبههمتا
در.استدنیعلمیجوامعدریادگیریبهجدیدرویکردیکهیادگیرینوعاینرمز.استبشر

.استمشارکتیوبازتولیداتمحورحولیادگیریهایفرایندساحت

متایادگیری همتا به ه



بیان مسئله و اهمیت موضوع

ارائهانی،ایرمجازیفضایدررفتارزمینهدردانشتوسعهضمنتحقیق،اینازهدفبنابراین•
الگواینبهابیدستی.استدانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعواملالگوی
نعمواوتقویتدانشگاهیخطبرمحیطدردانشاشتراکهایمشوقکهشدخواهدباعث

دردانشفزاییاهمبهتوانندمیدانشگاهیاجتماعیهایشبکهوشودبرداشتهمیانازآنبامرتبط
شورکجانبههمهرشدباعثکهمجازیفضایدرعلمیاجتماعاتتوسعهوکردهکمکجامعه
.کندپیداسرعتاست،

الگوی عوامل موثر



بیان مسئله و اهمیت موضوع

ودادهرتغییراخودکاربرجذبمدلتوانندمیتخصصیاجتماعیهایشبکهراستا،ایندر•
ارائهنتایج.بپردازندجدیدکاربردجذببهبنیاندانشهایشرکتونوآورواحدهایمانند

بهداشتی،آموزشتجارت،صنعتی،هایزمینهانجامبرایتواندمیفضاایندراعضارفتارالگوی
پسامهاددر.گیردقراراستفادهمورددارندیادگیریودانشتولیدهایدغدغهکه...وسالمتو
هاییافتهآندنبالبهوشودمیتشریحتحقیق،روشومفهومیچهارچوبتحقیق،بیشیهمروراز

.شودمیبیانهاپیشنهادومطالبازگیرینتیجهوبررسیپژوهش

دغدغه های تولید 
دانش و یادگیری



پیشینه تحقیق

تراکاشرفتاربرمتعددیعواملکهدهدمینشاندانش،اشتراکحوزهدرشدهانجاممطالعات•
اسیروانشنعواملبهدارنداشارهآنبهمطالعاتبرخیکهگونههمانعواملاین.موثرنددانش

نشانتحقیقینهپیش.شوندمیبندیتقسیمسازمانیفرهنگوآورانهفنمحیطیفاجتماعی،فردی،
وانتمیجملهازاست،شدهمطالعهسازمانیدانشمدیریتحوزهدرعواملایننقشکهدهدمی
.کردارهاشهافرایندالگوسازیوفنیهایساختزیردانش،مدیریتموفقیتهایشاخصهبه

نی و موفقیت مدیریت دانش، زیر ساخت های ف
الگوسازی فرایند ها



پیشینه تحقیق

برایافرادنگرشنقشمثالبرای.استشدهمطالعهداشتناشتراکدرفردیعواملهمچنین•
ازشبیکهاستمهمیجزءنگرشمعتقدندبرخیوشدهدانستهمهمدانشگذاریاشتراک

برموثردیفرعواملدیگرازانگیزه.استموثردانشاشتراکبرفردتمایلبراجتماعیهنجار
.استدانشاشتراکرفتار



پیشینه تحقیق

آنطریقزاکههستندانگیزشیعواملسرگرمیوهویتاجتماعی،تعاملاطالعات،بهدسترسی•
نتایجایناگرچه.کردبینیپیشراکاریاهدافبرایاجتماعیهایرسانهازاستفادهتوانمیها
عنوانبهتهویواجتماعیتعامالتنمونه،برای.استنشدهگزارشیکسانگوناگونمطالعاتدر

دیگر،حقیقتکهحالیدر.استنشدهتاییداجتماعیهایشبکهازاستفادهبرایافرادانگیزه
وفرادااجتماعیتعامالترااجتماعیهایرسانهگوناگونانواعازاستفادهبرایافرادانگیزه
افرادانگیزشیعواملعنوانبهتعهدوارتباطاتلذت،مانندعواملی.داندمیشخصیهویت

.استشدهآزمونومطالعهدانشاشتراکبرای

هویت



پیشینه تحقیق

گذارندمیهارفتاروهانگرشرویبرمحیطکهاثراتیبررسیبهاجتماعیروانشناسانطرفیاز•
شودمیحمطرمحیطیعواملازیکیعنوانبهارتباطاتواطالعاتتکنولوژیعامل.اندپرداخته

آوریفنازهاستفاد.استکردهمسیررامجازیفضایدرسیالدانشعظیمبدنهبهدسترسیکه
جیمیانعاملعنوانبهمحور،کاربرهایآوریفنهموبروبمبتنیهیآوریفنهماطالعات،

.کندمیتسهیلرادانشاشتراکرفتارودادهافزایشرادانشاشتراکبهتعامل

اتعامل تکنولوژی اطالعات و ارتباط



(آموزشی)محیط فرهنگی

ازیادگیریبریمبتنوداردمحیطیبنایزیررفتارکهاستاینبرفرضرفتارگراییمکتبدر•
ترینمهماحترام،بهنیاز.کردمدیریتیاودادتغییررفتارراتوانمیمحیطتغییرباواستمحیط

میدرونیاملعواز.باشدداشتهبیرونییادرونیعلتتواندمیکهشدهشناختهانگیزشیمنبع
نامرادیگرمحیطیعواملسرانجاموساختنمتقاعددیگران،درتغییرایجاداحترام،بهنیازتوان
.برد

داردرفتار زیربنای محیطی



(آموزشی)محیط فرهنگی

بافردعامالتتواسطهبهتواندمیفردرفتاراستفآمدهفردیشناسیروانتئوریدرآنچهمطابق•
مواجههنتیجهراافراداررفتتغییررفتارییادگیریتئورینظریهاینباراستاهم.کندتغییرمحیطش

تفکر،نحوهاجتماعیروانشناسیمیانایندر.داندمیمحیطبهپاسخیاومحرکیکباآنان
قابلمتتاثیرچگونگیبهوکندمیبررسیرااجتماعیهایمحیطدرآدمیعملواحساس

اینهبمحیطبررسیدهدمیپاسخراانساناعمالواحساساتها،اندیشهدراجتماعیهایمحیط
یامحیطضرورتبهکهکنندمیمحدودهاییپاسخبهرارفتاربرخیکهاستارزشمنددلیل

پذیریرتاثیچگونگیتوضیحودرکبرایعلمیهایروشپس.زندمیسرانسانازموقعیت
.استحثبمحلدیگر،افرادضمنییاتخیلیواقعی،حضورازافرادرفتارواحساساتافکار،

بررسی محیط



شبکه اجتماعی

ضویتعباوکنندمیپیداحضورمشارکتوهمکاریمحورحولاجتماعیهایشبکهدرافراد•
هایکهشب.کنندمیبرقرارارتباطدیگرانبااستایحرفهیاشخصیدالیلیاکهآندر

ورشپربرایامکاناتتمامازکهدانستمحوریعضواینترنتیجوامعتوانمیرااجتماعی
شدناعیاجتممیزانبروکندمیاستفادههمدیگربهکاربرانشدنوابستهوشدناجتماعی
کههستندمجازیفضایدریادگیریابزارهاشبکهاینعبارتی،به.گذاردمیتاثیرکاربران
وعاملتوکردهقادرکارهایشانگذذاریاشتراکوانتشارایجاد،برایراکنندگاناستفاده

.کنندمیتسهیلراهایادگیرندهبینهمکاری



شبکه اجتماعی

کردن،بحثیفردعالیقبرمبتنیرابطه:هدف:استترتیببدیناجتماعیشبکههایویژگی•
وتگیخودانگیخ:داشتنتعلقها؛انگیزهناهمگنیوکثرتخاص،موضوعاتباشدنمواجه

احساسماد،اعتباالیسطح:دهندهاختیارعواملوپیوستگیهمبه؛بودننامحدودزماناستقالل؛
ارزشیابیوتوزیعیاانتشارباال،سطحآورانهفنهایمهارتمسئولیت،

یویژگی های شبکه اجتماع



شبکه اجتماعی

استاریساختشبکه،ازنوعاین.استدانشگاهیاجتماعیهایشبکهمطالعه،اینتمرکزمحل•
عالقهودعقاینظرات،ها،ایدهافکار،کهگیردمیصورتافرادیتوسطآندرمحتواتولیدکه

هبخاصیزمینهدرراخودهایمهارتوتجربیاتاطالعاتودانشودارندمشترکهایمندی
یعنیهاستآنشدناجتماعیها،شبکهایندرافرادمیانتعاملاولشرط.گذارندمیاشتراک

.شونداشنایکدیگربابایدابتداافراد



شبکه اجتماعی

اینکهآنازمراقبتوفردیمیانارتباطاتازکمیتعدادحداقلدادنشکلیعنیشدناجتماعی•
اجزاءیانمپیوستههمبههایگرهیااتصاالتاینمجموعه.استافرادتمامذاتینیازهایجزءمهم

ساختارهانای.استفرد،آندراصلیواحدوهستندپویاوبازساختارهاییکهنامندمیشبکهرا
.کنندمیتاکیدروابطاهمیتبروشوندمیتولیدمجازیفضایدرآوریفننوآوریواسطهبه

.هستندونیگوناگهایفعالیتبرایمناسبیابزارویابندمیگسترشمحدودیتیهیچبدون



شبکه اجتماعی

انهدفهکدانستپیوندیدرونسیستمیامجموعهراهاانتوانمیوهستندسازرابطههاشبکه•
زمانقیدازجازی،مفضایماهیتبهتوجهباکهاستتوانایییاقابلیتیکگذاشتناشتراکبه
کهگفتتوانمیاجتماعیهایشبکهگیریشکلاهدافبهتوجهباامروزه.استفارغمکانو

خصصی،تاجتماعیهایشبکهای،رسانهچنداشتراکاجتماعی،ارتباطاتشبکهگروههفت
.داردوجودعلمیهایانجمنوسرگرمیهایشبکهاموزشی،هایشبکهاطالعاتی،هایشبکه



ارتباطات

کامیونیکیشنزیانگلیسکلمهفارسیمعادلارتباطات:گویدمیارتباطاتتعریفدررادمحسنیان•
درالرسونوفرنکدنسازنقلبهافجه.داردآورانهفنگیریجهتبیشترمعنانظرازکهاست

یگراندبهانتقالبرایآنرویکهکاریواطالعاتمبادلهراآنارتباطات،ازایسادهتعریف
شنیدنفتن،گسادهمعناییکازارتباطاتاساساکهاستمعتقدوکندمیبیانگیردمیصورت

تغییرایهگونبهکاربردیروشیبهزمانهموپیچیدهبسیارمعنایبهالعمل،عکسوعملبا
نظردرهمبادلومذاکرهواطالعاتمبادلهاطالعات،انتقالمعنایبهراآنتوانمیکهاستکرده

.گرفت

مبتادله اطالعات



ارتباطات

ارتباطاقسامسایرازاستممکننظراینازجمعیارتباط:نویسدمیارتباطتعریفدرفریدسون•
میقرارمخاطبخاصی،بخشیامحدودتعدادیجایبهراعامهازبزرگیقسمتکهباشدمتمایز

.دهد



ارتباطات

اشتراکاینبنابرآورد؛میوجودبهنیزارتباطانتقالفنیوسایلایپارهازمجازیتصویراین•
میتراکاشبهدیگریباراخوددانشهمافرادفرایندایندرکه؛استارتباطاتفرآینددانش،

کمکباایکهداردگوناگونیهایشکلارتباطاتاین.کندمیکسبدیگریازهموگذارند
یمندعالقهواهدافبانفرچندیادوآندرکهشودمیانجامآنحضوربدونیاوآوریفن

درورساندهحداقلبهارتباطاتدرراتفاهمسوءتوانندمیها،شباهتدرکومشترکهای
.بپردازنداطالعاتیادانشاشتراکبهشبکه

سوء تفاهم در ارتباطات



ارتباطات

تاماعیاجتروابطاگرپس.داردجامعهدرافراداجتماعیروابطدرریشههافعالیتاینهمهاصل•
برایاست؟اجتماعیچقدراست،مطالعهاینبسترکهوبشبکهکهدیدبایددارداهمیتحداین

.استمکاریهوارتباطاتشناخت،شاملکهکردناجتماعیشکلسهبررسیسوالاینبهپاسخ
افرادآگاهانهلتعامواسطهبهمشترکتعاملییفاصلهایجاداساساینبررسدمینظربهضروری

اینگاهیلبتها.پذیردمیصورتدارندکهمشخصیشناختیخصوصیاتطریقازویکدیگربا
بهکهستااجتماعیجدیدخصوصیتتولیدهدف،بلکهنیست،ارتباطاتبرایصرفافضاها
.شودمیایجادمشارکتواسطه

ارتباطات-2شناخت -1
همکاری-3



لذت بردن از کمک به دیگران

: مهم ترین انگیزه های کاربران این چنین تعریف شده است•
وجود مطالعات مورد احتیاج -الف•
سهولت توزیع اطالعات -ب•
اشتیاق کمک کردن به دیگران؛ -ج•
تشویق توسط مدیران  -د•



لذت بردن از کمک به دیگران

دیگرانباکهیرندگمیتصمیمگوناگونمنطقودالیلبهافرادبدانیمبایدها،انگیزهشناختبرای•
میاثیرتهاسازماندردانشگذاریاشتراکبهفراینددرکهانگیزشیعوامل.کنندمشارکت

شخصیهایانگیزهها،مشوقارتباطات،واعتمادسازمان،پشتیبانیطرفه،دوسودشامل.گذارند
رفتارهایازاریبسیشبیهدانش،اشتراکبرایافرادانگیزهشناختاما.باشدمیشهرتافزایشو

هاییفعالیتهبدوستینوعسازمانیشهروندرفتاردر.استسازمانیشهروندرفتارمانندداوطلبانه
.دهندمیانجامخودجوشطوربهکارمندانکهشودمیگفته



لذت بردن از کمک به دیگران

بهکمکباعثآنچه.دارندراسازمانودیگرانبهکمکآرزویومیلکهایندلیلبهتنها•
ویژگیاینبلکهشودمیافراداقداماتپیشرانکهنیستخارجیهایانگیزششود،میدیگران

.کنندکمکدیگرانبهکهدارنددوستعموماکهاستهاانسانهمهشخصیتی



لذت بردن از کمک به دیگران

ایندر».استشدهسنجشگویهچندبادیگرانبهکمکازبردنلذتمتغیرحاضر،پژوهشدر•
بهاعضابکهشایندربرند؛میلذتاعضادیگردرخواستیاسواالتبهدادنپاسخازافرادشبکه

عضوکسیچهکهاینازفارغکنندمیکمکجدیدهایمهارتکسبخصوصدریکدیگر
میرسانیوزربهاعضادیگربرایرادانشگاهاخبارافراد،شبکهایندراست؛شبکهترقدیمی

بهترعلمییجهنتکسببرایمطالعهبهترهایراهخصوصدرهمدیگرباافرادشبکهایندر.کنند
درفعالیتوحضوربراییاانگیزهعنوانبهدیگران،بهکمکازبردنلذت«کنندمیهمفکری

ارجیخهایانگیزهازترمهموداخلیانگیزهاینرسدمینظربه.استمطرحاجتماعیشبکه
.هستندموقتیخارجیهایانگیزهزیرااست

می کسب نتیجه عل
بهتر !همفکری



نگرش

عیموضونگرشکهایناول.استبررسیقابلمنظردوازنگرشخصوصدربحثاهمیت•
یریگشکلباعثنگرش،کهایندومواستگذاراثرآندرفردیهایتفاوتواستفردی
.شودمیرفتار

برهاسانان.کندمیپیدابروزرفتاردروشودمیایجادفرددروندرکهاستاحساسینگرش•
دچاردروندرتواننمیانسان.کردخواهندرفتارگذردمیآنهاذهنودروندرانچهاساس
هایطمتالکهگذردنمیچیزی.بماندحرکتبیوآرامبیروندرولیباشدحرکتوتالطم
کهگرددمیربفردرفتاریباورهایبهنگرشبنابراینگذارد؛میاثربیرونیهایجلوهبردرونی

.گذاردمیتاثیررفتاریکانجامعواقبازاومنفییامثبتدرکبر

ارعواقب اتجام یک ک



نگرش

یکاملشکهبادوامینظامنگرش،.کندمیبررسیرانگرشنوعواستاجتماعیروانشناسی•
دربارهشخصباورهایواعتقاداتشاملشناختی،عنصر.استعملبهتمایلواحساسیعنصر

بافیعاطاحساسنوعمعموالکهاستآنعاطفی،یااحساسیعنصر.استشییااندیشهیک
خاصایشیوهبهگوییپاسخبرایآمادگیجهتبهعملبهتمایلوداردپیوندماباورهای

ایهگرایشوعواطفشناخت،تعاملگربیانرانگرشرضاییانسوییاز.شودمیاطالق
دستهراانرفتاریوشناختیعاطفی،بخشسهدروداندمیمحیطیعواملبهنسبترفتاری

کندمیبندی



ستقیممغیرصورتبهرانگرشبرخیکهدهدمینشاندانشاشتراکموضوعدرمطالعاتمرور•
ازشبیکهاستمهمیجزءنگرشمعتقدنددیگربرخیودانندمیدخیلدانشاشتراکدر

.استموثردانشاشتراکبرفردتمایلبراجتماعیهنجار



تکنولوژی

ژیتکنولوآن،گذاریاشتراکبهونگهداریخلق،برایامااست،انسانیایپدیدهدانش•
با2006سالدرلئوو1999سالدرهریکس.کندمیایفاراپشتیباننقشارتباطاتواطالعات

مولودراآندانش،اشتراکتسهیلدرارتباطاتواطالعاتتکتولوژینقشاهمیتبهاشاره
اطالعاتبهراافراد(1وب)وبقدیمنسل.انددانستهدانشانتقالواطالعاتاوریفنتوسعه
کدیگریبهافرادکردنمرتبطاست،شدهنیزتعاملیکه2وبرسالتکهحالیدرکردمیمتصل

غییرتمصداقکهاستواحدیی«ما»دادنشکلبرایدانش،واطالعاتبهیافتندستهدفبا
مشارکتما»کرتفبه«هستمپسکنممیفکرمن»کهتفکراینمعتقدندکهاستآدلروبراون

.استکردهپیداتغییر«هستیمپسکنیممی

دکارت



آموزشیافاهدبرایواقعیتیوفکریبینیخوشمنبعبهاجتماعیهایرسانهآوریفنمددبه•
پیداتوسعهودهشایجادتکنولوژیبستردراجتماعی،هایشبکهدیگر،عبارتبه.اندشدهتبدیل
بهیاوشویقتآنها،انجامبهتکنولوژیکههستندانسانیاجتماعیرفتارهایبردارندهدراند،کرده

.کندمیکمکرفتارهااینسطحارتقای

خوش بینی فکری



: مطابق آنچه گذشت می توان سواالت تحقیق را به شرح زیر بیان کرد•
اند؟دامکدانشگاهیاجتماعیشبکهدردانشجویاندانشاشتراکرفتاربرموثرعوامل-الف•
اهی کدام اند؟ عوامل فردی موثر بر رفتار اشتراک دانش دانشجویان در شبکه اجتماعی دانشگ-ب•
کداماهیدانشگاجتماعیشبکهدردانشجویاندانشاشتراکرفتاربرموثرگروهیعوامل-ج•

اند؟
اهی کدام اند؟ عوامل محیطی موثر بر رفتار اشتراک دانش دانشجویان در شبکه اجتماعی دانشگ-د•



روش تحقیق

.  قبل از ورود به بخش روش تحقیق به تعریف متغیرها و مفاهیم می پردازیم•
رفتارتحقیقایندربنابرایناستمحیطیوگروهیفردی،عواملازتابعیرفتارکهاینبهتوجهبا•

استیطیمحوگروهیفردی،عواملشاملمستقلمتغیرهای.استوابستهمتغیردانشاشتراک
بردنذتلودانشاشتراکمنظوربهنگرشآگاهانه،دانشاشتراکشاملفردی،عواملابعادکه
ابعادواجتماعیتعامالتوارتباطاتشاملگروهیعواملابعاد.استدیگرانکردنکمکاز

آمده4جدولدراختصاربهکهاستتکنولوژیشاخصوآموزشیمحیطشاملمحیطیعوامل
.است



روش تحقیق

مبادلهمنظوربههشبکاعضایدیگربافردآندرکهشودمیگفتهافرادشدناجتماعیبهارتباطات•
میپراسبیمننحوبهرادیگرانوخودبینساختاریمثالوکند؛میکوششآنانتقالواطالعات

.کند



روش تحقیق

باخودالتتعامومشارکتاگاهانهبهتوسعهفرداندرکهاستفرایندی،اگاهانهدانشاشتراک•
.پردازدمییادگیریهدف

زیراذارندگمیاشتراکبهراهایشانایدهراحتیبهاعضامحیطایندر(آموزشی)فرهنگیمحیط•
اشتراکت؛اسفعالاعضابهرسانیاطالعدرشبکهمدیر.شودنمیسرزنشکسیشبکهایندر

شویقتدانشاشتراکبهافرادهمهشود؛میواقعتقدیرمورداعضادیگرسویازدانشگذاری
.شودمیدادهپاداششبکهایندردانشاشتراکبهوشوندمی

اعضاییگردبهخودتخصصوتجربیاترساندندرفردداوطلبانهرفتار.دانشاشتراکرفتار•
.کنداستفادههاآنتجربیاتودانشازبتواندکندمیگمانکهاست



رفتارربموثرعواملتاداردقصدکهاینبهتوجهباواستکاربردیهدف،نظرازپژوهشاین•
رفتار،هایشاخص.استاکتشافی–توصیفینوعازکندشناساییرادانشگاهدردانشاشتراک

جدولردکدامهربهمربوطسواالتتعدادوآنابعادکههستندمحیطیوگروهیفردی،عوامل
وبویمیلابرمبتنیالکترونیکپیمایشطریقازپژوهشایندرهادادهگردآوری.استآمده3

کهاستنتهرادانشگاهاجتماعیشبکهاعضایتمامتحقیقایندرآماریجامعه.استشدهانجام
.تندهسپروفایلصاحبوکردهنامثبتتهراندانشگاهاجتماعیشبکهدرزیرآدرسبه



نمایشوایمیلیقطریدوازپرسشنامهلینکوطراحیدرایوگوگلدرالکترونیکپرسشنامهابتدا•
الارساجتماعیشبکهاعضایتمامبراینوبتدودروماه3مدتبرایاجتماعیشبکهصفحهبر

پرفتهدمتخبهپرسشنامه.انددادهپاسخالکترونیکپرسشنامهبهنفر203مجموعاواستشده
ایندرشدهفتهگرخدمتبهپرسشنامه.انددادهپاسخالکترونیکپرسشنامهتحقیق،ایندرشده

یگیراندازهبرایحاضرتحقیقدراستبودهسوال40شاملوسلیمناستانداردپرسشنامهتحقیق
«الفممخکامالتاموافقمکامال»صورتبهلیکرتقسمتی5طیفازبررسیموردمتغیرهایتمام

.استشدهاستفاده



است0/6ازبیشترتحقیقایندرKMOشاخصمطالعهایندرنمونهحجمکفایتبررسیبرای•
ازکوچکتربارتلتآزمونخطایاحتمالهمچنین.استکافیعاملیتحلیلبراینمونهتعدادپس

.استهشداستفادهنامناسب(عاملیمدل)ساختارشناساییبرایعاملیتحلیلپس.درصد5



بررسی روایی سازه مدل

اندازهرایزچهمانآشکارمتغیرهاییاهاشاخصآیاکهاینبررسیبریاروایییااعتباربحثدر•
اریرفتمطالعاتحوزهنظرانصاحبنظراجتماعازاست،محققنظرمدکهکنندمیگیری

سازههردهندهیلتشکعواملکشفوپرسشنامهدرونیساختارتحلیلمنظوربه.استشدهاستفاده
ازاستفادهباشبخایندرهمچنین.شودمیاستفادهتاییدیعاملیتحلیلابزارازمکنون،متغیریا

.شودمیاستفادهتاییدیعاملیتحلیل



هربهربوطمشدهگیریاندازهمعادالتتاییدی،عاملیتحلیلازاستفادهبابخشایندرهمچنین•
دهدمینشان(2و1)اشکالعاملیتحلیلنتایج.شوندمیتفسیرواستخراج(مکنونمتغیر)سازه

هایگویهسایرمحیطیعواملاز37گویهوفردیعواملاز30و29هایگویهجزبهکه
تنهاپسباشدمی0/3ازبزرگترعاملیبارمقدارو1/96اربزرگترتیمقداردارایپرسشنامه

.شوندمیحذفپرسشنامهازسواالتاینونیستتاییدمورد37و20،30سواالتروایی









بررسی پایای سازه مدل

مقصود از ( 3جدول )به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است•
روه واحدی پایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله  زمانی کوتاه چندین بار  و به گ

.  از افراد بدهیم  و نتایج حاصله نزدیک به هم باشد





پساست،0/7ازبزرگترتحقیقمتغیرهایبرایآمدهدستبهکرونباخآلفایمیزانکهآنجاییاز•
توجهباهادادهعتوزیبودننرمالبررسیجهت.برخوردارندقبولیقابلپایاییازتحلیلمتغیرهای

0/05ازتربزرگمتغیرهاتمامبرایخطااحتمالچوناسمیرنوف–کولموگرافآزموننتایجبه
.استنرمالتحقیقمتغیرهایتمامتوزیعاست،





پاسخ به سوال اول

میشماربهاهدانشگاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعواملعنوانبهعواملیچه(1•
روند؟

دارایمحیطیوگروهیفردی،عواملکهدهدمینشان3شکلدرمندرجعاملیتحلیلنتایج•
گروهیفردی،عواملپس.باشندمی0/3ازبزرگترعاملیبارمقدارو1/96ازبزرگترتیمقدار

.روندمیشمارهبدانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعاملعنوانبهمحیطیو



،14/91رابربترتیببهدانشاشتراکبرمحیطیوگروهیفردی،عواملتاثیرضریبهمچنین•
توجهیااهدانشگاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعواملپساست14/28و15/17

.باشندمیمحیطیعواملوفردیعواملگروهی،عواملترتیببهتاثیرشانمیزانبه





پاسخ سوال دوم

بهانشگاهداجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعواملعنوانبهفردیعواملکدام-2•
روند؟میشمار

ایندرمطالعهموردفردیعواملتمامکهدهدمینشان5شکلدرمندرجعاملیتحلیلنتایج•
عواملپس.هستند0/3ازبزرگترعاملیبارمقدارو1/96ازبزرگترتیمقداردارایتحقیق

جزءاندیگربهکمکازبردنلذتودانشاشتراکمنظوربهنگرشآگاهانهدانشاشتراک
تاثیرضریبهمچنین.استدانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرفردیعوامل

10/09و4/76،10/55برابرترتیببهدانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکبرعواملاین
.است



میزانهبتوجهبادانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرفردیعواملپس•
اشتراکوراندیگبهکمکازبردنلذتدانش،اشتراکمنظوربهنگرشترتیببهتاثیرشان

.استآگاهانهدانش

اولویت در تاثیر



پاسخ سوال سوم

بهدانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعواملعنوانبهگروهیعواملکدام-3•
روند؟میشمار

نتایجعالوهبه.استامده4شکلدرگروهیعواملهایشاخصتاییدیعاملیتحلیلنتایج•
ازبزرگترتیمقداردارایگروهیعواملتمامکهدهدمینشان5شکلدرمندرجعملیتحلیل
عواملجزءارتباطاتواجتماعیتعامالتپس.باشندمی0/3ازبزرگترعاملیبارمقدارو1/96

تاثیرضریبهمچنین.باشندمیدانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرگروهی
گروهیعواملپس.است15/39و12/82دانشاجتماعیشبکهدردانشاشتراکبرعواملاین

وارتباطاتترتیببهتاثیرشانمیزانبهتوجهبادانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکبرموثر
.باشندمیاجتماعیتعامالت





پاسخ سوال چهارم

دانشگاهیاجتماعشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعواملعنوانبهمحیطیعواملکدام-4•
روند؟میشماربه

یتمقداردارایمحیطیعواملتمامکهدهدمینشان5شکلدرمندرجعاملیتحلیلنتایج•
(اموزشی)فرهنگیمحیطشاخصپس.باشندمی0/3ازبزرگترعاملیبارمقدارو1/96ازبزرگتر

دانشگاهاعیاجتمشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرمحیطیعواملحزءتکنولوژیشاخصو
بهدانشگاهاعیاجتمشبکهدردانشاشتراکرفتاربرعواملاینتاثیرضریبهمچنین.باشندمی

.است11/95و13/57برابرترتیب



میزانبههتوجبادانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرمحیطیعواملپس•
.هستندتکنولوژیو(آموزشی)فرهنگیمحیطترتیببهتاثیرشان





شبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثرعواملتاثیرضریبتوانمیتحقیقهاییافتهبهتوجهبا•
سپساول،رتبهباگروهیعواملشده،بررسیعواملمیان.کردمقایسههمبارادانشگاهاجتماعی

بهتوجهابهمچنین.دارندتاثیردانشاشتراکرفتاربرمحیطیعواملنهایتدروفردیعوامل
آمده5جدولدرنتایج.کردبندیرتبهراآنهاتوانمیجزیی،عواملازکدامهرتاثیرضریب

.است



برازش مدل ساختاری

اجتماعیهشبکدردانشجویاندانشاشتراکرفتاربرموثرعواملالگویارائهپژوهشاینهدف•
تاریساخمعادالتمدلسازیقالبدرشدهذکرمتغیرهایراستاایندرکهاستبودهدانشگاه

.گرفتندقرارتحلیلموردLISRELافزارنرمتوسط
هایشاخصازمنظور.دهدمیارائهرامدلبرازشهایشاخصترینمهمازبرخی6جدول•

یاددارنسازگاریانتخابیمدلیاشدهآوریجمعهایدادهکهاستاینکلیطوربهبرازش
6لجدودرکهگونههمانخیر؟یاهخستمدلمناسبتحقیقاماریجامعهعبارتیبهخیر؟

ازکمترنیزRMSEAشاخص.است3ازکمترازادیدرجهبهدوکاینسبتاستمشخص
.دهدمینشانرامدلمناسببرازشکلدرهاشاخصاینهمگیاست0/08









نتیجه گیری



نتیجه گیری

استذاریگاشتراکبهنتیجهیادگیریواستیادگیریحاصلبهبودکهمهماینبهاذعانبا•
عواملویالگارائهایرانیمجازیفضایدررفتارزمینهدردانشتوسعهضمنتحقیقاینازهدف
ازتابعیرفتارکهاینبهتوجهبا.استدانشگاهاجتماعیشبکهدردانشاشتراکرفتاربرموثر

درشداناشتراکرفتاربرعواملایناثربهمطالعهاین.استمحیطیوگروهیفردی،عوامل
.استپردختهدانشگاهاجتماعیشبکه

بهبود حاصل یادگیری است



بررسیداشتناشتراکرفتارشناساییدرجداگانهطوربهراعواملازیکیفقطپیشینمطالعات•
رانکاربدانشاشتراکرفتاربرراآنتاثیروعاملسههرزمانهممطالعهایناما.اندکرده

برحیطمومجازیفضایدردانشاشتراکرفتارالگویشناختعالوه،به.استکردهبررسی
.شودنمیدیدهرفتاریعلومدرآنازایسابقهکهاستمطالعهاینهاینواوریازخط



عواملترتیببهدانشگاهیاجتماعیشبکهدرکاربررفتارحوزهدرکهاستترتیببدیننتایج•
تاثیرضریببامحیطیعواملو14/91تاثیرضریببافردیعوامل،15/17تاثیرضریبباگروهی
در.استگذاراثرتهراندانشگاهاجتماعیشبکهدردانشجویاندانشاشتراکرفتاردر14/28

رتباطاتاشاملگروهیعواملهایشاخص.اندداشتههمبهنزدیکبسیارتاثیرعاملسههرواقع
.هستند12/82تاثیرضریببااجتماعیتعامالتو15/39تاثیرضریببا



برایتریقویندهکنبینیپیشاجتماعیتعامالتبهنسبتارتباطاتشاخصدومیانازبنابراین•
معنایبهشداشارهمفاهیمتعریفدرکهطورهمانارتباطات.رسدمینظربهدانشاشتراک
دیگرودخومیانساختاریخالءآن،خاللازکهاستاطالعاتیودانشانتقالبرایفردکوشش
نقشیفایادانشواسطهعنوانبهارتباطاتدادنشکلباافرادبنابراین.کندمیپررااشخاص

بهمنجرییادگیرطریقازونمایدمیتسهیلشبکهدروندررامنابعودانشگردشروندکرده
.شوندمیشبکهگسترشوتقویت

واسطه دانش



شبکهکهاینجردمبهیعنی.استجدیدارتباطاتگیرشکلبایادگیریبودنمرتبطامرایندلیل•
دهندمینشانحقیقتاینهاییافتهبنبراین.افتدمیاتفاقیادگیریرفعدرگیردمیشکلسازی

رادانشاکاشترموجباتاورانهفنارتباطیابزارهایباهمراهکهاستسازیزمینهارتباطاتکه
یادگیریهکاستمطرحاقفیارتباطاتصورتبهارتباطاتاینرسدمینظربه.کندمیفراهم

ایجها،مجموعهبرتمرکز.کندمیاشارهکلهونکهطورهمانشودمیباعثراهمتابههمتا
هسامانبهاطالعاتودانشمعماری.انددادهاجتماعیهایشبکهوبرخطهایانجمنبهراخود
معناستبیاجتماعیهایشبکهدرپایینبهباالازعمودیارتباطات.اندشدهتبدیلاجتماعیهای

سازانوامحتبهمحتواکنندگانمصرفاستظهوروبروزحالدرافقیارتباطاتآنجایبهو
.اندشدهتبدیلکنندگانومشارکت



واندهشدتبدیلاکتشافوتعاملهدفبافعالاتصاالتبهخواندنیفقطهایسایتوب•
برایعهدتومشارکتبهاعتباروقدرتکهایگونهبهاستدادهرخارزشمفهومدرتغییراتی

پرومالوتدوسحسنمطالعهبادانشاشتراکدرارتباطاتنقش.استشدهتبدیلمشارکتاین
بردانشدرمدیریتمهمعواملعنوانبهرافرهنگیواجتماعیعواملغنی،هایساختزیرکه

.شودمیپیشمانیکردند،بررسیخط



کمکازبردنلذت4/76تاثیرضریببااگاهانهداشتناشتراکشاملفردی،عاملهایشاخص•
.هستنددانشاشتراکمنظوربه10/55تاثیرضریببانگرشو10/09تاثیرضریببادیگرانبه

شبکهازفادهاستمنظوربهآناننگرشفردی،عواملهایشاخصمیانازیافتهاینمطابقبنابراین
اززیراداردانشجویاندداشتناشتراکبرراتاثیربیشتریندلیلاینبهنگرش.استمثبتاجتماعی

اشتراکدریممستقغیرعاملیصورتبهنگرشگفتتوانمیاوصافاینبا.استرفتارعناصر
عاملیکنگرشحالعیندر.شودمیتلقیاجتماعیهایشبکهدردانشجویاندانش

کهپیشینلعاتمطابانتایحاین.داردقرارفرهنگوشخصیتبینیعنیاستاجتماعیروانشناسی
.دشومیپشتیبانیاندکردهبررسیداشتناشتراکدرراشناسیروانعواملتاثیر



و 13/57با ضریب تاثیر ( اموزشی)شاخص های عامل محیطی شامل محیط فرهنگی •
است که در این صورت شاخص محیط فرهنگی 11/95تکنولوژی با ضریب تاثیر 

. بیش از شاخص تکنولوژی در اشتراک دانش دانشجویان اثرگذار است( آموزشی)
وسعه بنابراین این محیط اموزشی تا ان جا غنی است که به دانشجویان امکان ارتباط ت

. تعامالت اجتماعی، یادگیری مشارکتی و توسعه مهارت های اجتماعی را می دهد



ودانششراکاتدرزیربناییتغییراتبرایراایبالقوهزمینهکهاستایگونهبهمحیطاهمیت•
مضاعفراتیمیهمکاریوبودهاعتمادقابلدانشجویانبرایمحیطاین.کندمیایجادیادگیری

کهاسترادافمیانموثرارتباطبرایایپایهعنوانبهمحیطاینازمشترکدرکزیرا.کندمی
اعتمادلقابدانشجویانبرایمحیطاین.کندمیایجادیادگیریودانشاشتراکموضوعهمین
برایایهپایعنوانبهمحیطاینازمشترکدرکزیرا.کندمیمضاعفراتیمیهمکارانوبوده

جریانثباعوبخشیدهبهبودرادانشاشتراکموضوعهمینکهاستافرادمیانموثرارتباط
.شودمیدانش

محیط و اشتراک دانش



کاربرانآنردکهاستاجتماعیشبکهدرفرهنگیتحولیکایجادمستلزممحیطیچنینایجاد•
آینده.دباشنبرخوردارمجازیصورتبهومشارکتنوآوریاطالعات،تبادلجهتالزمانگیزهاز

نیروییکسازیآزادبهبتواندکهباشدمتمرکزراهکارییافتنبربایددانشاشتراکحوزه
تشویق،چونهمکاربرانانسانینیازهایبایدرویکردیچنیندرشودمنجرپیوستههمبهانسانی
.شودلحاظ...واخبارآخرینازاطالعتقدیر،

ی آزاد سازی یک نیوری انسان
به هم پویسته



هاایدهآزادبادلتفضایکهدانشاشتراکازفرهنگیفهمبرمبتنیدانشاشتراکصورتایندر•
دانشگاهتماعیاجشبکهدربنابراین.استگرفتهقراربیشتریتوجهمورداخیراآوردمیفراهمرا

درکهشودمیتعیینعاملیسهجانبهسهتقابلیالگویچهارچوبدردانشجویانعملکردتهران،
ونگرش،(آموزشی)فرهنگیمحیطودهندمیتشکیلراآنجوانبگروهوفردمحیط،آن

وذارندگمیتاثیرهمبرمتقابلتعاملباکههستندآنهایشاخصترینمهمازارتباطات
شبکهدرنشدااشتراکرفتاریالگویشناساییبا.دهندمیشکلرادانشاشتراکرفتارنهایی

.هستندمواجهچهرهبهچهرهارتباطاتفقدانباافرادآندرکهاجتماعی



اجتماعیایهشبکهوظرفیتازآناساسبروبردپیالگواینبرموثرهایشاخصبهتوانمی•
دانشراکاشترفتارمطالعهتحقیقاینهاییافتهاساسبر.گرفتبهرهدانشتولیدجهتدر

رفتاردرزندگیبکستفاوتتطبیقیمطالعهپیشرفتهغیروپیشرفتهکشورهایدرمتخصصین
جهت...ومحتوااهداف،ها،روشنظرنقطهازکشورفرهنگیهایتفاوتمطالعهدانشاشتراک

.شودمیپیشنهادآتیمحققانبرایدانشگاهیاجتماعیهایشبکهشدنکاربردی


