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 در ارسال و غیرکالمی ارتباطات حذف عامل دو ریتأث بررسی
  موبایلی هاي رسان پیام در پیام انتقال فرایند بر پیام، لحظه

 **،  محمدمهدي فرجیان  *ي شریفیمهد دیس
  27/7/1397: تاریخ پذیرش  30/2/1397 :تاریخ دریافت

  
 چکیده

 انجام غیرکالمی طاتارتبا طریق از ارتباطات فرایند از درصد 90 تا 65 حدوداً
 طورکلی به اجتماعی هاي رسانه طریق از انسانی ارتباطات در ظرفیت این. شود می

 از. شود یم انجام درصدي 30 حدوداً ظرفیت با ارتباطات فرایند و است شده  حذف
هاي  پیام موبایلی و سرویس پیامک، هاي رسان پیام پیدایی از پیشتا  گرید سوي

 بیشتر پیام جوانب بلکه شد نمی نوشته لحظه در کتاب، یا مهنا قالب در چه مکتوب
 با و لحظه در ارتباط، فرایند موبایلی هاي رسان پیام در آنکه  حال. شد می بررسی
 هاي پیام متعدد هاي کژتابی تجربه باعث امر این. گیرد می شکل زمانی محدود ظرفیت
 شده  انجام پیمایشی وشر به که پژوهش این در. است شده مخاطبان توسط ارسالی

 در ها آن تجربیات و شده  انجام نظرسنجی نفر 355 از تصادفی گیري نمونه روش به
و در  گرفته قرار بررسی مورد موبایلیهاي  رسان پیام وسیله به پیام کژتابی خصوص
 نبود با تجربیات این ارتباط spss افزار کمک نرم به و t آزمون از استفاده نهایت با

 در پژوهش نتیجه. است گرفته قرار بررسی مورد فرایند این در دنب زبان
 بر متنی لحظه در گفتگوي و بدن زبان حذفدار  معنی ریتأث موبایلی، هاي رسان پیام

  .دهد می نشان راها  رسانه این در پیام يها یکژتاب و اخالالت

 ارتباط فرایند بدن، زبان موبایلی، هاي رسان پیام :کلیدي هاي واژه

                                                   
   sharifee@ut.ac.ir                 ).نویسنده مسئول . (دانشگاه تهران رسانه استادیار مدیریت *

 farajian@ut.ac.ir               .دانشجوي دکتري مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران **
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  مقدمه
هر  ورود که دهد یم نشان اخیر يها دوره طی مختلف يها يفناور تحوالت تاریخ مرور

 نیز معموالً خانواده پژوهشگران. است داشته همراه به را ییها وجدل بحث جدید، فناوري
 یکی مختلف خانواده ابعاد بر فناورانه يها ينوآور تأثیرات و نبوده توجه بی مباحث این به
 از بعد .)2: 1397جنادله، (است  بودهها  آن توجه و موردعالقه مطالعاتی يها حوزه از

 اصلی جریان هاي انحصار رسانه نوین، يها رسانه ظهور و اطالعات و ارتباطات انقالب
. )1: 1397باستانی، (شدند رو  روبهي تر متنوع بسیار ابزارهاي با مردم و رفت دست از

 ها سال خانوادگی اجتماعات در که شود می دیده مردم میان در تواتر به تجربه این
و  اجتماعی هاي شبکه پیدایی از پس لیکن است بوده برقرار مستدامی ارتباطات

 ها گروه این در مراودات جریان در و مجازي خانوادگی هاي گروه گیري شکل
 دلخوري این تسري حتی و گروه ترك به منجر که افتد می اتفاق فراوانی هاي دلخوري

  .شود می حقیقی فضاي هب
هاي دوستانه با مشکل کمتري انجام  صورت معمول در گروه هایی که به طرح بحث

نظرهاي  شده، اینک و در بستر مکتوب، گفتگوهاي اینترنتی با مشکالت و اختالف می
 پدیده این بروز در موبایلی هاي رسان پیام ظهور رسد می نظر به. فراوانی مواجه است

 ارتباط فرایند دهنده شکل عوامل به توجه با تا است بر آن مقاله این. رددا اي جدي نقش
 برخی علت افتاده، اتفاق عوامل این در موبایلی هاي رسان پیام بروز با که تغییراتی و

 با توجه به .کند یابی ریشه را موبایلی هاي رسان پیام وسیله به ارتباط فرایند در ها کژتابی
 فرایند گیري شکل در) یزان آن در بررسی ادبیات آمده استم( بدن زبان باالي سهم

 ،موبایلی هاي رسان پیام طریق از ارتباط فرایند در آن کلی حذف رسد می نظر به ارتباط،
 شود یک دیده می بعضاً که اي گونه به. دارد ها کژتابی این گیري شکل در جدي سهمی

 پی در اي منفی برداشت هیچ ستطورمعمول ممکن ا به و واقع عالم در که ساده پیام
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 از بسیاري سرمنشأ شود، می منتقل موبایلی رسان پیام طریق از وقتی نداشته باشد،
  .گردد یماختالفات در روابط دوستانه  و خانوادگی مشکالت

اشاره اصلی  ، امارسد در ارتباطات تصویري به حداقل می شده مسائل ذکر عتاًیطب
هاي  رسان هاي خانوادگی است که در پیام ت در گروهاین پژوهش گفتگوها و ارتباطا

 این .شود صورت متنی و با ارسال در لحظه انجام می به عمدتاًشود و  مختلف تشکیل می
 به یک به یک آن، درمؤثر  عوامل و ارتباط فرایند موضوعی ادبیات بررسی با پژوهش
 تا است آن بر ایشیپیم روش از استفاده با سپس و پرداخته عوامل از یک هر اهمیت

 مورد را پیام گیري شکل جدید فرایند در عوامل این نبود یا وجود ریتأث میدانی صورت به
 هر ارتباط شدت و میزان ،همبستگی ضریب محاسبه با در نهایت و دهد قرار بررسی

  .را بررسی نماید ارتباطی اختالالت بروز با عوامل از یک
 خصوص الزم است در ابتدا پژوهش ضوعمو نظري مبانی بر کامل اشراف براي

 و گیرد صورت الزم مداقه فرایند این در مرسوم اختالالت پیام و انواع انتقال فرایند
 نگاه و شود می پرداخته غیرکالمی ارتباطات مبحث به سپس. شود بررسی آن انواع

 حیث زا موبایلی هاي رسان پیام ادامه در. شد خواهد بررسی مقوله این به اندیشمندان
 در گاننگارند. دنگیر می قرار بررسی و بحث مورد فراگیري و کارکرد انواع، تاریخچه،

 پژوهشی پیشینه به موبایلی، هاي رسان پیام در غیرکالمی ارتباطات حذف ریتأث حوزه
 ادامه در موضوع به نزدیک نسبتاً موارد از برخی اند، اما نکرده پیدا دستیابی اعتنایی قابل

 .ندا شده تشریح

  
  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

  ارتباط و ارتباطات غیرکالمی
 جستجو از است عبارت ارتباط. باشیم داشته ارتباط از مناسبی تعریف است الزم ابتدا
 در. دیگران اقناع و ترغیب براي موجود امکانات و وسایل کلیه به یافتن دست براي
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 معین مسئله و مورد دریک خود پیام گیرنده با میخواه یم ما طورکلی به ارتباط فراگرد
 زیادي ارتباطی يها مدل). 43 :1369 راد، محسنیان( کنیم ایجاد فکر اشتراك یا همانندي

 با متناسب ارتباطی مدل اولین. است شده  ارائه ارتباطات حوزه اندیشمندان توسط
 او. شد ارائه بیستم قرن آغاز در که بود 1السول هارولد مدل خود، زمان يها یدگیچیپ

 چه ؟دیگو یم کسی چه: کرد مطرح شرح بدین اساسیسؤال  پنج قالب در را خود مدل
 3ویور وارن و 2شنن کلود بعدها تأثیري؟ چه با کسی؟ چه به کانالی؟ چه در ؟دیگو یم

 بر برلو دیوید بعدها). 38 :1374 دادگران،( افزودند آن به نیز را پارازیت عنصر
 عناصر براي فرهنگ و اجتماعی يها ستمیس دانش، نگرش، تباطی،ار هاي مهارت

. دانستمؤثر  پیام انتقال چگونگی در را آن و کرد تمرکز بیشتر گیرنده و فرستنده
 چشیدن و بوییدن کردن، لمس دیدن، شنیدن، ابزارهاي ارتباطی هاي کانال براي همچنین

  ).394 :1369 راد، محسنیان( برشمرد را
 اولین اساس بر را یکدیگر ها انسان که دارند اجماع نقطه یک در تیشناخ مطالعات

 قضاوت بصري عالئم یا فیزیکی ظاهر مانند اي ساده هاي دریافت از استفاده با و دیدار
 حال کنند ارزیابی را مقابل طرف احساسی وضعیت اند مایل ها انسان طورکلی به. کنند می
 :Maurer, 2016(صدا تن  روي از حتی یا و کالم طریق از یا بدن، حاالت طریق از

 مدل این به پژوهشگران از تعدادي. است ناپذیر اجتناب غیرکالمی ارتباطات ).1800
 در را ارتباط در پیام انتقال ازدرصد  65 حدود که گویند می نیز بدن صداي ارتباط
 ,Gheorghita( بردارد در رادرصد  35 حدود که کالمی ارتباط با مقایسه در گیرد برمی

 غیرکالمی، مطالعات پیشتازان از یکی روایت به نیز فرهنگی اکبر علی). 552 :2012
 ارتباطی فراگرد یک در معانی درصد 65 حدود که کند می دییتأ را معنا این بیردوسیل،

 تحقیقات پایه بر که دارد می بیان همچنین. شود می منتقل دیگران به غیرکالمی صورت به

                                                   
1. Laswel 
2. Claude Schannon 
3. Warren Weaver 



  

  
  

  
 65  ...   بررسی تأثیر دو عامل حذف ارتباطات غیرکالمی و  

 غیرکالمی صورت بهها  پیام% 93 حدود مهرابیان آلبرت عرصه، این در يدیگر دانشمند
 از ها پیام درصد 90 الی 65 حدود چیزي گفت توان می طورکلی به و گردد یم ارسال
 کل در غیرکالمی ارتباطات براي رو ازاین. شوند می تفسیر غیرکالمی ارتباطات طریق

  ). 272- 230 :1375 فرهنگی،( شوند می قائل باالیی اعتبار ارتباطات فراگرد
 فرایند توسعه کننده تعیین موفق، غیرکالمی ارتباط یک که شده  همچنین اثبات

نه  یا یافت خواهد ادامه ارتباطی فرایند آن آیا که کند یم مشخص نوعی به و است ارتباط
)Lekhanova, 2016: 505( .عالمات و کدها سري یک با غیرکالمی ارتباطات ساختار 

 از مختلف، ارتباطی هاي کانال طریق از را پیام همه ترکیبی صورت به که شود یم تهشناخ
 چیز با که زمانی تا کالمی پیام. )Gheorghita, 2012: 552(کند  می منتقل گیرنده به منبع

  .)Knapp, 2014( معناست بدون نشود، تفسیر دیگري
  

  موبایلی هاي رسان پیام و اجتماعی يها شبکه
 ظهور جمعی هاي	رسانه از بعد که هستند ها	رسانه از يا گونه اجتماعی، يها رسانه

 بدین. آورند	می فراهم را آن	کننده دریافت و پیام تولیدکننده میان تعامل امکان و اند یافته
 فعاالنه و پویا تعامل به و نیست منفعل پیام گیرنده یا و مخاطب ،ها رسانه این در که معنا

 ایجاد امکان و پردازد	می پیامارائه  بستر و دریافت و ارسال رایندف فرستنده، پیام، با
 با شده  ترکیب پیامی دیگر افراد به که دارد را آن بازنشر و ارسالی پیام در تغییرات
 متعدد هاي	گونه مشترك وجه. دهد بازنشر را خود فکري هاي	آموزه و ها	اندیشه
 کننده استفاده افراد توسط محتوا تولید و ها آن بودن محور مخاطب اجتماعی، هاي	رسانه
  ).8: 1392 اسکندري پور، و تبار اکبري( است

 بیشترین که هستند اجتماعی هاي	رسانه از اي	گونه مجازي اجتماعی هاي	شبکه
 از فراوانی شمار ارتباط با برقراري امکان فرد به و داشته انسانی	جامعه به را شباهت

. دهند	میرا  اقتصادي و فرهنگی سیاسی، مکانی، زمانی، محدودیت از فارغ دیگر، افراد
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 کاربردي هاي	برنامه از يا مجموعه« را اجتماعیرسانه ) 2012( 2هاینلین و 1کاپالن
 2وب  مفهوم فنی و ایدئولوژیک مبانی اساس بر« که کنند	می معرفی »محور اینترنت

 فراهم را کاربران توسط محتوا تبادل و خلق امکان حال، درعین و اند شده جادیا
  ).614: 1393 نظافتی، و هیکل خوش( »آورند	می

 در کاربر مشارکت امکان که شود	می اطالق هایی	آوري	فن از دسته آن به 2وب 
 و فایل لینک، فیلم، عکس، متن، شامل اطالعات گذاري اشتراك به و محتوا تولید

 میان گسترده تعامل کانام 2وب  هاي آوري فن. آورند می فراهم را دیگر داده هرگونه
. آورند	می فراهم را ها آن میان اطالعاتگسترده  و سریع تبادل و اینترنت کاربران

 تعامالت ها، آن درون که هستند 2وب  هاي	آوري فن از بخشی اجتماعی، هاي شبکه
 سفارشی و افقی ارتباطات ی،ده يرأ هاي	گروه دوستی، هاي	حلقه ایجاد امکان و کاربران

  )120: 1392 ساعدي،. (شود	می فراهم وب اتصفح شدن
 آور	سرسام رشد یعنی سازي	شبکه موج ایجاد هاي	سال اولین از ایرانیان

 فرهنگی وضعیت از آمار مرکز که آماري. اند	بوده پیشتاز زمینه این در ها،	نوشت	وب
 راداف از درصد 47 که دهد می نشان کرده منتشر 1396 سال در ایرانی خانوارهاي رفتاري

 ها شبکه این در نیز درصد 53 و اند بوده عضو اجتماعی هاي شبکه در بیشتر و ساله 15
 اولین از یکی .)1397سایت تحلیلی فناوري اطالعات و ارتباطات، (ندارند  عضویتی

 الوگتی. بود ژاپن در 3الوگتی کرد، پیدا توسعه اقتصادي صورت به که موبایلی يها شبکه
 بود شده دهی سازمان افراد، از شبکه یک در که بود فرد ره بر مبتنی دستگاه یک

 در دستگاه هم، به شدن نزدیک با داشتند قرار شبکه این در که افرادي که اي گونه به
 دو درها  دستگاه این. زد یم چشمک آن چراغ و کرد می زدن زنگ به شروع اختیارشان

 را فرد یآمادگ مختلف تحال سه در که بود »آبی پسران« و »صورتی دختران« دسته
  ).Humphreys, 2013: 20( داد می نشان دوستی یا و گفتگو براي

                                                   
1. Andreas Kaplan 
2. Michael Haenlein 
3. Lovegety 
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 1977 سال در شناخت اجتماعیشبکه  یک عنوانبا  توان	می را آن که سایتی اولین
 داد	می امکان خود کاربران به شد	می نامیده 1دگري	سیکس که سایت این. شد اندازي	راه
 تا 1997 سال از. کنند درست را خویش دوستان رستفه و کرده ایجاد پروفایل تا

 فهرست و پروفایل ایجاد ترکیب از را حمایت اجتماعی ابزارهاي از تعدادي ،2001
 سال در 2رایز اندازي	راه با اجتماعی هاي	شبکه ایجاد بعدي موج. کردند آغاز دوستان

 براي. )9: 1394 ی،اربطان روشندل( بود ها	شبکه تجاري ارتقاي به کمکمنظور  به 2001
 و ها يبند دسته ،موضوع بودن پیشرو و سیال توجه به با اجتماعی هاي شبکه بندي دسته

 مانند میکروبالگها به توان می حال بااین. نیست مناسب چندان خشک خیلی تعاریف
 ،5پدیا ویکی مانند ها ویکی ،4بوك فیس مانند اجتماعی هاي شبکه يها تیسا ،3توئیتر

 مانند پیشنهاد خدمات ،7فلیکر و 6یوتیوب مانند فیلم و عکس گذاري شتراكا به خدمات
 همه کرد که اشاره 9اسکوئر فور مانند ها مکان گذاري اشتراك خدمات به و 8یلپ مانند
 :Humphreys, 2013(هستند  فیتعر قابل اجتماعی يها شبکه چتر ذیل ذکرشده موارد

21.(  
 جدیدي فناوري موبایلی رسان مپیا يها برنامه اجتماعی، يها برخالف شبکه

 موبایل ظهور زمان از و اطالعات فناوري بستر بر فناوري این. شوند ینم محسوب
 بار اولین 10کوتاه پیام سنتی، صورت به. شود یم استفاده جهان سطح در کههاست  سال

 و ارسال موبایل طریق از کوتاه هاي پیام آن طی و عرضه جهان به 1991 سال در
 ظرف انسان میلیاردها وسیله به که بود یجمع ارتباط فناوري یک کوتاه پیام. شد دریافت

                                                   
1. SixDegrees.com 
2. Ryze.com 
3. Twitter 
4. Facebook 
5. Wikipedia 
6. Youtube 
7. Flicker 
8. Yelp 
9. Foursquare 
10. SMS 
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 پیام بر توانست جدیدي فناوري دهه یک از کمتر ظرف. شد گرفته بکار کوتاهی مدت
 1آپ واتس. شود یم یاد موبایلی هاي رسان پیام عنوان با ها آن از که یابد تفوق کوتاه

 6تلگرام ،)2010( 5وایبر ،)2010( 4کاکائو ،)2011( 3چت وي ،)2011( 2الین ،)2009(
 امکان کاربران بهها  برنامه این. هستند موبایلی هاي رسان پیام يها نمونه) 2013( 6تلگرام
 داشته اي هزینه که این بدون دنده می را گروه یک یا فرد یک به لحظه در پیام ارسال

باشد  دئوییوی و تصویري متنی، صورت به تواند یم پیام که این ضمن. دنباش
)Amanullah, 2012: 2319.(  

  
  موبایلی هاي رسان پیام و غیرکالمی ارتباطات

   اي شده رسانه -2 رودررو -1: کند می تعریف گونه این را تعامل نوع سه 7تامپسون
 به و ونددیپ یم به وقوع رسانه یک طریق از باواسطه تعامل. هاي شده تعاملی رسان شبه -3

 ارتباطات شامل تعاملی، شبه باواسطه ارتباط و شود یم منجر کمتري يا محاوره يها نشانه
 کلمات که هنگامی. (Rhoads, 2010: 113) شود یم جمعی يها رسانه طریق از گرفته شکل

 سخنان نیات و منظورها کنیم می سعی واقع در کنیم، می تحلیل را یکدیگر سخنان
 کالمی هاي بخش اندازه به یرکالمیغ ارتباط بنابراین. کنیم تفسیر و تصور را گوینده
 بخش به ارتباطی فرایند یک در کنندگان مشارکت شد گفته چنانچه. یابد می اهمیت

 منبعث ارتباطی هاي نشانه جریان کنترل. دهند می اهمیت کالمی بخش از بیش غیرکالمی
 به دتوان می ها نشانه این نداشتن کنترل تحت و است اهمیت با بسیار غیرکالمی بخش از

 که باواسطه ارتباطات در نتیجه در. شود منجر ارتباطات در کژتابی و ناهنجاري

                                                   
1. Whats App 
2. Line 
3. WeChat 
4. Kakao 
5. Viber 
6. Telegram 
7. Thompson 
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 ،غیرکالمی بخش حذف بدلیل ،باشد یم اینترنت و کامپیوتر مانند رسانه یک با محوریت
 :Rhoads, 2010(است  محتمل بسیار ارتباط فرایند در کژتابی و اختالل وجود امکان

114.(  
 امکان ،شده ایجاد موبایلی هاي رسان پیام توسعه با که ییها تیقابل از دیگر یکی

 شدن گیر همه با حتی وتر  پیش که معنا بدین. است پیام لحظه در دریافت و ارسال
 ستیبا یم گیرنده بلکه ،افتاد نمی اتفاق لحظه در پیام دریافت و ارسال ایمیل، از استفاده

 مطلع نامه ارسال از کرد می چک را خود ایمیلازآنکه  پس و شد می متصل اینترنت به
 امکان این موبایلی هاي رسان پیام گسترش با آنکه حال. داد یم پاسخ آن به اناًیاح و شد یم

 را آن پاسخ بالفاصله و شود مطلع خود پیام دریافت از بالفاصله فرستنده که شده  فراهم
 که است قرار بدین دارد ارتباط فرایند گیري شکل در مهم این که اثري. کند دریافت نیز

 و شد می ارسال و نگاشته کافی زمان در و طمأنینه با مکتوبهاي  تر پیام پیش
 ، امانماید ارسال را مقتضی پاسخ بال فراغ با که داشت را آن فرصت نیز کننده دریافت

 را پیام گیرنده و فرستنده که دارند محدود زمانی چارچوب یک موبایلی هاي رسان پیام
 این که دارند ارسال و آماده را خود پاسخ پیام، دیدن از بعد بالفاصله دنساز یم مجبور

  .باشد یم معنا انتقال در اختالل ایجاد در دیگر عامل یک خود
 سال در جهان در موبایلی هاي رسان پیام بندي رده 1استاتیستا اطالعاتی معتبر پایگاه

  .)Statista, 2018( استم کرده گونه اعال این 1 نموداربه شرح مندرج در  را 2018

                                                   
1. www.statista.com 
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 موبایلی هاي رسان پیام از جهان سراسر مردم از بزرگی بخش است مشخص چنانچه
 اهمیت حائز بسیار رسانه نوع این درمؤثر  عوامل شناخت اساس این بر. کنند می استفاده

  .کرد یاد لحظه در گزینی واژه و گفتگو توان از می عوامل این ازجمله. است
  

  الت پژوهشسؤا
تعامالتی که  دهد یمي اجتماعی نشان ها رسانهدر  مجازي هاي دهی گروه تجربه شکل

هاي موبایلی با  رسان ، در بستر پیامافتاد یمدر عالم واقع با تنش کمتر اتفاق  تر پیش
هاي دوستی در فضاي مجازي  است که به ترك گروه توأمهاي زیادي  ها و چالش دلخوري

  :گونه بیان کرد توان اینپژوهش را می سؤاالتاین اساس بر . شود یممنجر 
ي موبایلی تأثیري در افزایش برخی اختالالت ها رسان امیدر پآیا حذف زبان بدن 

 برقراري ارتباط دارد؟ ندیدر فرا ها یکژتاب

فشار بودن از حیث زمان براي آماده  گزینی در لحظه و نیز تحت آیا گفتگو و واژه 
  ي بر بروز اختالالت در فرایند برقراري ارتباط دارد؟کردن پاسخ تأثیر
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 روش پژوهش
 گردآوري ابزار. است شده  انجام تصادفی گیري نمونه با پیمایشی روش به پژوهش این

سؤال  22 حاوي اي پرسشنامه ابتدا منظور این براي. باشد می پاسخ بسته پرسشنامه اطالعات
 حالت به رسیدن تا ،دیدگاه ایشان اعمال و حبنظرانصا نظر با پرسشنامه این روایی. شد طراحی

 نفر 31 میان در پرسشنامه ابتدا پایایی، اطمینان براي .شد حاصل اطمینان آن از و بررسی ،اشباع
  :است آمده ادامه در SPSS در آن محاسبات نتیجه که شد آزمون پیش

  
  پرسشنامه آزمون شیپ -1جدول 

 % کنندگان تعداد شرکت 
 100 31 شارز موارد

 0 0 استثنائات

 100 31 مجموع

  
  محاسبه آلفاي کرونباخ در -2جدول 

 پایایی آماري

 آلفاي کرونباخ
آلفاي کرونباخ مطابق با 

 شده استانداردي ها داده
 تعداد گویه ها

663/0 692/0 22 

  
 دهـد آلفـاي کرونبـاخ    آزمون نشان می ي پیشها دادهگونه که مشخص است،  همان

  طی بررسی انجـام  ، امااست که بیانگر ناکافی بودن پایایی پرسشنامه است 7/0کمتر از 
افزار مشخص شد که با حذف گویه اول پرسشنامه، پایایی به باالي  در خروجی نرم شده

  .توان از آن اطمینان حاصل کرد و می ابدی یمارتقاء  7/0
جامعه  که اینبر اساس  .باشند یمهاي موبایلی  رسان جامعه آماري کلیه کاربران پیام

هاي میانگین  توان از آماره نفر می 30نرمال فرض شده است، با یک نمونه آماري باالي 
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تـر باشـد خطـاي نـوع اول و دوم      و واریانس نمونه بهره جست و نمونه هر چه بـزرگ 
بـا  بر این اساس  ).نفر پاسخگوي پرسشنامه بودند 355در این پژوهش ( ابدی یمکاهش 
کننـدگان   نفري از مشارکت 355، در یک نمونه سؤال 21اول، پرسشنامه با گویه  حذف

صورت کـه   بدین. است شده  گیري به روش تصادفی انجام نمونه. به آزمون گذاشته شد
ها خواسته  ها ارسال شد و از آن رسان گرفته در پیام ي مختلف شکلها گروهپرسشنامه در 

صـورت تصـادفی انجـام شـد و افـراد نیـز        به ها انتخاب گروه .شد تا به آن پاسخ دهند
هـا   وتحلیـل داده  نتایج، در بخش تجزیه. صورت تصادفی پاسخگوي پرسشنامه بودند به

  .است شده  گزارش
  

	هاوتحلیل داده تجزیه
هـاي   رسان نفر از کاربران پیام 355هاي حاصل از نظرسنجی از  در این بخش نتایج داده

نمونه اي استفاده شده  تک t، از آزمون ها پاسخبررسی براي . است شده  موبایلی گزارش
بـدین معنـا کـه در    . است) =µ 3( 3، برابري میانگین با )H0(فرض صفر آزمون . است

در ادامـه  . فرض صفر، مخالفت یا موافقت شدیدي با گویه، وجود نـدارد  دییتأصورت 
صورت  ها به یهگو 3ذکر این نکته ضروري است که در جدول . نتایج آزمون آمده است

  .کامل آمده است
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  يا نمونهتک  tآزمون  -3جدول 

 گویه ها

 3 = عدد آزمون

T  
درجه 
 آزادي

 تفاوت میانگین داري سطح معنی
 حاشیه اطمینان% 95با 

 باال پایین

1 231/1 353 .219 .07062 -.0422 .1834 

2 -277/9 353 .000 -.57062 -.6916 -.4497 

3 -471/1 353 .142 -.09322 -.2179 .0314 

4 -769/4 353 .000 -.33898 -.4788 -.1992 

5 004/9 353 .000 .55650 .4349 .6781 

6 -396/2 353 .017 -.14407 -.2623 -.0258 

7 896/9 353 .00 .52542 .4210 .6298 

8 -920/3 353 .000 -.21186 -.3182 -.1056 

9 729/14 353 .000 .72881 .6315 .8261 

10 -839/1 353 .067 -.10734 -.2222 .0075 

11 -907/5 353 .000 -.31921 -.4255 -.2129 

12 800/3 353 .000 .20621 .0995 .3129 

13 306/2 353 .022 .13842 .0204 .2565 

14 -909/0 353 .364 -.05367 -.1698 .0625 

15 -349/6 353 .000 -.37006 -.4847 -.2554 

16 -623/7 353 .000 -.41243 -.5188 -.3060 

17 -759/10 353 .000 -.60169 -.7117 -.4917 

18 -709/9 353 .000 -.51412 -.6183 -.4100 

19 158/18 353 .000 .85593 .7632 .9486 

20 677/17 353 .000 .86723 .7707 .9637 

21 165/16 353 .000 .81073 .7121 .9094 
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سـطح   14و  10، 3، 1مشخص اسـت، در گویـه هـاي     3گونه که از جدول  همان
بدین معنا که . شود ینمرد ) µ =3(بنابراین فرض صفر . است 05/0داري بیشتر از  معنی

کننـدگان   ها از سوي مشارکت داري با این گویه مخالفت و موافقت معنی% 95با اطمینان 
شــود و  هــا فــرض صــفر رد مــی در ســایر گویــه ، امــادر پــژوهش ابــراز نشــده اســت

 آزمـون  نتایج به نظر .اند ها داشته کنندگان موافقت و مخالفت معناداري با گویه مشارکت
t، نانلی. است شده  انجام) 1976( نانلی طیف بر اساس پژوهش هاي داده وتحلیل تجزیه 
 پرداخته لیکرت طیف وسیله به حاصله نتایج مطلوبیت میزان ارزیابی به طیفی، طراحی با

  .بیانگر این طیف است 4جدول . است
  

  طیف ارزیابی نانلی -4جدول 
  5تا  4  99/3تا  3  99/2تا  2  99/1تا  1

  مطلوب  مطلوب نسبتاً  غیرمطلوب نسبتاً  غیرمطلوب
  

متوسط . ها ابتدا الزم است میانگین امتیاز هر گویه محاسبه شود براي بررسی داده
  :شده است بندي جمع 5به هر گویه در جدول  دهندگان پاسخامتیاز 
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  محاسبه میانگین گویه ها -5جدول 
 میانگین گویه ها  ردیف

 افتیدر يصدا دنیشن محض به شتریو ب دنید محض بهرا  ها پیام 1
 .دهم میپاسخ  امیپ

0706/3 

 ایو  يجد ایاست  یشوخ که این ثیکه لحن کالم را از ح آمده پیش 2
 .دهم نمی صیمتن تشخ ياز رو... و  يانتقاد

4294/2 

تضارب آراء در  يبرا یمناسب يفضا يمجاز هاي گروهنظر من  به 3
 .است یو اجتماع یاسیخصوص مباحث مختلف س

9068/2 

 علت بهرا  يمجاز يدر فضا یلیو فام یدوست هاي گروهاز  یبرخ 4
 .ام کردهگفتگوها ترك  یبرخ

6610/2 

 5565/3 يمجاز يتا فضا کنم میگفتگو  تر راحت یقیحق طیافراد در مح با 5

در  یندارم ول یمشکل رودررو ياز دوستانم در گفتگو یبرخ با 6
 .شویم میدچار تضاد  يمجاز يگفتگو

8559/2 

اقوامم را  ایدوستان  توانم می راحتی به رودررو يدر گفتگو معموالً 7
 .پذیرم میها را  حرف آن تر راحت زیمتقاعد کنم و ن

5254/3 

 توانم میراحتی  به يمجاز هاي شبکهوسط ت یهاي متن در پیام معموالً 8
ها را  حرف آن تر راحت زیاقوامم را متقاعد کنم و ن ایدوستان 

 .پذیرم می

7881/2 

متقاعد  ایرا متقاعد کنم  یکس رودررو يدر گفتگو که این احتمال 9
 .است يمجاز ياز گفتگو شتریشوم ب

7288/3 

 يمجاز هاي گروه ای يمجاز يرا در گفتگو اي جملهکه  آمده پیش 10
 .اند کرده سوءبرداشتاز آن  گرانیکه د ام نوشته

8927/2 

 يمجاز يگفتگو ای يمجاز هاي گروهرا که در  یجمله کس آمده پیش 11
 .که منظور او نبوده ام خواندهاي  گونه نوشته به

6808/2 
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 میانگین گویه ها  ردیف

 یجمالت بعضاًدر لحظه پاسخ بدهم  دیبا ،یمتن يدر گفتگو ازآنجاکه 12
 .است شده  سوءبرداشتنبوده و از آن  قیکه دق ما نوشته

2062/3 

 بعداًکه  کنم میاستفاده  یکلماتاز  بعضاًپاسخ دادن در لحظه،  يبرا 13
 .استفاده کرده بودم يگریاز کلمات د کاش ايکه  رسد میم نبه ذه

1384/3 

 دیکه با بینم میفشار زمان  خود را تحت بعضاًپاسخ در لحظه،  يبرا 14
 .اسخ دهم و فرصت دقت الزم در انتخاب کلمات را ندارمزود پ

9463/2 

 يگفتگو کیمزاح و خنداندن در  يرا برا یآمده که جمالت پیش 15
 .پنداشته است يطرف مقابل آن را جد یول ام نوشته يمجاز یمتن

6299/2 

 نیآنال یمتن يگفتگو کیشده در   آمده که از جمالت نوشته پیش 16
که طرف مقابل هدفش مزاح بوده  درحالی بکنم يبرداشت جد

 .است

5876/2 

واسطه خوانش مختلف  که به درحالی سم،یبنو یآمده که جمالت پیش 17
برداشت ، پس از خواندن دوباره، کلمات همان جمله خودم یبرخ

 .از آن داشته باشم يگرید

3983/2 

اره ناراحت شوم اما با خواندن دوب يفرد یآمده ازجمله ارسال پیش 18
 .با برداشت اول باشد ریبکنم که مغا يگریآن برداشت د

4859/2 

ها استفاده  یجیموو ا ها شکلکآن از  يهایی که در انتها پیام منظور 19
 .شوم میشده را بهتر متوجه 

8559/3 

 8672/3 .شوم میمتوجه  یرا بهتر از متن يریو تصو یهاي صوت پیام منظور 20

 قیتا از طر شوم میبهتر متوجه  یقیحق يافراد را در فضا منظور 21
  یاجتماع هاي رسانه

8107/3 
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مشخص است فرض صفر در گویه اول تأیید  tگونه که از نتایج آزمون  همان
بنابراین . اند کنندگان نظر قاطعی نسبت به آن نشان نداده بدین معنا که مشارکت. شود می

  .اند مجازي اعالم نظر نداشتهها در گفتگوهاي  در خصوص در لحظه پاسخ دادن پیام
نسبتاً مخالف  شده  کنندگان با آنچه گویه دوم بیان بر اساس طیف نانلی مشارکت

گونه استنتاج کرد که تفاوت میان شوخی و جدي در  توان این اساس می بر این . اند بوده
  .تشخیص است گفتگوي مجازي معموالً قابل

است و نشانگر  شده فرض صفر تأیید tن در گویه سوم نیز مانند گویه اول در آزمو
هاي اجتماعی فضاي مناسبی  شبکه که اینکنندگان در خصوص  آن است که مشارکت

  .اند براي تضارب آراء باشد اظهارنظر قاطعی نداشته
واسطه برخی گفتگوهاست که بـا   هاي فامیلی به گویه چهارم نیز ناظر به ترك گروه

تـوان   بنـابراین مـی  . انـد  بودهان نسبتاً با آن مخالف کنندگ عنایت به طیف نانلی مشارکت
  .از حذف زبان بدن استنتاج کرد توان ینمرا لزوماً  ها گروهگونه بیان کرد که خروج از  این

بـودن گفتگـو در فضـاي     تـر  راحـت کنندگان با گویه پنجم در خصوص  مشارکت
رداشت کرد که افراد با اضافه گونه ب این توان یماز این گویه . اند موافق بوده نسبتاًحقیقی 

هـاي   توانند پیام خود را منتقل کنند و پیام تر می شدن زبان بدن به فرایند ارتباط، راحت
  .ارسالی را متوجه شوند

گویه ششم نیـز نـاظر بـه بـروز مشـکالت در گفتگـوي رودررو و در مقابـل آن،        
  .اند و نشان ندادهکنندگان تفاوت معناداري میان این د مشارکت. گفتگوي مجازي است

کنندگان در گویه هفتم هم امکـان متقاعدشـدن و    در تقویت گویه پنجم، مشارکت
انـد کـه    متقاعد کردن را در گفتگوي حضوري بیشتر از گفتگوي مجازي ارزیابی کـرده 

  .افزوده شدن یا کاستن زبان بدن به فرایند ارتباط است ریتأثبیانگر 
ویه هفتم بوده از مخاطبان پرسیده شده کـه  در گویه هشتم، مخالف چیزي که در گ

انـد در گفتگـوي رودررو    و معتقد بـوده  داشتهمخاطبان همچنان به نظر قبل خود تأکید 
  .امکان متقاعد کردن و متقاعدشدن بیشتر است
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گویه نهم از گفتگو با دوسـتان و فامیـل فراتـر رفتـه و در خصـوص ارتبـاط رودررو       
صـورت کلـی در فراینـد     اند به کنندگان معتقد بوده رکتصورت کلی پرسیده است که مشا به

باشد یا خیر، زبـان بـدن در متقاعدسـازي مهـم      شده  مخاطب شناخته که اینارتباط فارغ از 
  .است

در پیـام متنـی زیـاد دچـار      کـه  ایـن کننـدگان   هاي دهم و یـازدهم، مشـارکت   در گویه
ه دوازدهم معتقدند بواسطه اجبار در در گوی ند، اماا باشند را قبول نداشته شده  سوءبرداشت

  .که بعضاً مخاطبشان را دچار سوءتفاهم کرده است اند گرفتهکار  پاسخ در لحظه، کلماتی به
کننـدگان   در گویه سیزدهم نیز که در تقویت گویه دوازدهم آمده اسـت، مشـارکت  

  .اند ستهها دان اجبار به پاسخ در لحظه را یکی از عوامل بروز اشتباهات و سوءبرداشت
 کـه  اسـت  آن نشـانگر  و شـده  تأییـد  صـفر  فرض t آزمون در چهاردهم گویه در

 تضـارب  براي مناسبی فضاي اجتماعی هاي شبکه که این خصوص در کنندگان مشارکت
  .اند نداشته قاطعی اظهارنظر باشد آراء

ــه ــاي گوی ــانزدهم ه ــانزدهم و پ ــت در ش ــه تقوی ــده دوم گوی ــق و آم ــایج، وف  نت
 گفتگوهـاي  در را کالم جدي و شوخی لحن نیز مخاطبانشان معتقدند نکنندگا مشارکت

  .شوند می متوجه متنی
 بواسطه که است متن از مختلف هاي برداشت به ناظر هجدهم و هفدهم هاي گویه

 فراینـد  در اختالل موجب در نتیجه و باشد متفاوت و مختلف تواند می بدن زبان حذف
  .اند کرده مخالفتنسبتاً  موضوع این با کنندگان مشارکت. شود پیام انتقال

خـأل   از بخشـی  توانـد  می ها، ایموجی از استفاده نیز و تصویري و صوتی هاي پیام
 این با که اند داشته اظهارو بوده  موافق موضوع این با مخاطبان. دهد پوشش را بدن زبان
  .است آمده بیستم و نوزدهم هاي گویه در معنا این. شوند می متوجه بهتر را مفهوم ها پیام

ـ تأ در نیـز  یکـم  و بیست گویه  دهـد  مـی  نشـان  نتـایج  کـه  آمـده  هفـتم  گویـه  دیی
 تـا  کنند می برقرار بهتري ارتباط واقعی فضاي درکه  معتقدند همچنان کنندگان مشارکت

  .مجازي فضاي در
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  گیري نتیجه و بندي جمع
کمـک   3و  2 رهـاي نموداپژوهش از  سؤاالتبندي بهتر و دستیابی به پاسخ  براي جمع

 . مشـخص اســت  21و  9، 8، 7، 5هــاي  ي گویـه بنـد  جمــعآنچنــان کـه از   .گیـریم  مـی 
این پژوهش حذف زبـان بـدن را موجـب اخـتالل در درك پیـام       کنندگان در مشارکت

دانند،  مخاطب، ضعف در متقاعدسازي و متقاعدشدن و دشواري بیشتر در انتقال پیام می
این اختالل و دشواري به میزانی نیسـت کـه    16 و 15، 6، 4، 2گویه هاي  بر اساس اما

هاي فـامیلی و یـا تضـاد بـا      هاي شوخی از جدي، ترك گروه تشخیص پیام موجب عدم
  .هاي مجازي شود دوستان در شبکه

  
  اول پژوهش سؤالگویه هاي مرتبط با  بندي جمع -2 نمودار
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 شدوم پژوه سؤالگویه هاي مرتبط با  بندي جمع -3 نمودار

  
  

گونه مسـتفاد   این 13و  12هاي  مشخص است، از ماحصل نتایج گویه 3 نمودارچنانچه در 
  .شود که در لحظه بودن گفتگوي مجازي باعث اختالالتی در فرایند ارتباط شده است می

خوانش هاي مختلف کلمات و یا خوانـدن   18و  17همچنین بر اساس گویه هاي 
  .ها نداشته است هتر و یا جدیدتر از پیامها تأثیري در فهم ب چندباره پیام

است و نشانگر آن است کـه   شده تأییدفرض صفر  tدر گویه چهاردهم در آزمون 
هاي اجتماعی فضاي مناسبی براي تضـارب   شبکه که اینکنندگان در خصوص  مشارکت

  .اند باشد اظهارنظر قاطعی نداشته میآراء 
کنندگان  ، هفدهم و هجدهم، مشارکتهاي پانزدهم، شانزدهم نتایج گویه بر اساس

معتقدند مخاطبانشان نیز لحن شـوخی و جـدي کـالم را در گفتگوهـاي متنـی متوجـه       
ـ تأهاي دیگر  تر آمد، اختالل در انتقال پیام طی گویه در واقع چنانکه پیش. شوند می  دیی
هـاي مختلـف مـتن خیلـی      تشخیص لحن پیام و نیز خوانش کاربران با عدم ، اماشود می

  .اند وافقت نکردهم
تواند بخشـی از خـأل    هاي صوتی و تصویري و نیز استفاده از ایموجی ها، می پیام

اند که با  اند و اظهار داشته مخاطبان با این موضوع موافق بوده. زبان بدن را پوشش دهد
هاي نوزدهم و بیسـتم آمـده    این معنا در گویه. شوند ها مفهوم را بهتر متوجه می این پیام

خـأل   ،ی که از ایمـوجی اسـتفاده شـده   یها نظر کاربران در پیام بر اساسدر واقع . است
  .شود حذف زبان بدن کمتر احساس می
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ـ تأگویه بیست و یکـم نیـز در    دهـد   گویـه هفـتم آمـده کـه نتـایج نشـان مـی        دیی
کنند تـا در   کنندگان همچنان معتقدند در فضاي واقعی ارتباط بهتري برقرار می مشارکت

گیـري   منجـر بـه شـکل    ،را ارتبـاط در واقع وجود زبان بدن در فراینـد  . ازيفضاي مج
  .دانند ارتباطی بهتر می

اي موبـایلی در کشـور، الزم    رسـانه  به فراگیر شدن استفاده از پیام بنابراین با توجه
مناسب برخوردارند، به تمایزات گفتگو در فضاي  هاي رساناست کاربرانی که از سواد 

 ها تنشجازي واقف باشند تا با درك صحیح اختالالت محتمل از بروز واقعی و فضاي م
با استفاده از ظرفیت رسانه ملـی و   شود یمپیشنهاد . و اختالفات جلوگیري به عمل آید

وتحلیل ایـن   یی خاص تجزیهها برنامهاین مهم براي کاربران تبیین شود و  ها رسانهسایر 
بـه کـاربران    تـوان  یمـ همچنـین  . شکل گیـرد  هاي آن ها، ابعاد و تفاوتدست از رسانه

تصاویر متحرك خأل  و ها ، ایموجیها عکسپیشنهاد کرد که با استفاده بیشتر از تصاویر، 
  .ها را به حداقل برسانند رسان حذف زبان بدن در پیام

با عنایت به بروز اختالالت در گفتگوي در لحظه، توجه دادن کاربران به این  ضمناً
از  شـده   مفـاهیم برداشـت  از حائز اهمیت است که ممکن اسـت برخـی    مهم نیز بسیار

شایسته است این امر نیز . با واقعیت مدنظر فرستنده پیام متفاوت باشد ،هاي ارسالی پیام
آن بـر کیفیـت گفتگـوي     ریتـأث ي آموزشی مدنظر قرار گیرد و کاربران براي ها برنامهدر 

ایـن آگـاهی بخشـی بـه     . صاص دهنـد خود با دیگران در فضاي مجازي سهمی را اخت
همچنـین  . مدیریت بهتر پیامدهاي این امر توسط کاربران کمـک شـایانی خواهـد کـرد    

بر نتایج این پـژوهش و بـا ورود محتـوایی بـه نـوع       با تکیه توانند یمپژوهشگران دیگر 
تـر و بـه تفکیـک تعـامالت سیاسـی، عـاطفی،        صورت جزئی تعامالت، اختالالت را به

  .مشخص نمایند...  خانوادگی و
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