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با  یداخل یها رسان امیکاربران پ ینقشه ذهن سهیمقا

 یخارج یها رسان امیپ

 

 .رانیا. تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یبازرگان تیریگروه مد اریاستاد  زاده برج  یبخش یکبر

 

 .رانی. اتهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یبازرگان تیریکارشناس ارشد مد  ینیرضا خادم حس

 

 

تهران. ، یدانشگاه عالمه طباطبائ یبازرگان تیریمد یدکتر یدانشجو  رپوریبش یمهد
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  چکیده
پیام بینهاياجتماعیدربینمردمايرانازاقبالبااليیبرخورداربودهوکاربرانزياديدررسانامروزه

پیام از استفاده براي ايران مردم دارند. پیامرسانمردم انتخاب دو با اجتماعی ورسانهاي داخلی هاي

دادهرسانپیام نشان تحقیقات و هستند مواجه خارجی پیامهاي از ايران مردم استفاده که هايرساناند
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رسانايرانیمناسبباسلیقهکاربراندستپیداکند.دراينتحقیقازنظرکاربرانبهمدلیبرايطراحیپیام
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پیامهاياستخراجتعدادسازه دهندهدغدغهرسانخارجیبیشتربودکهنشانرسانايرانینسبتبهپیامشده
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هايیبهسازندگانومديرانشدهوپیشنهادهاتحلیلرساندرمشکالتمديريتیدارد.درانتهامقايسهبینپیام

رسانايرانیباتوجهبهنیازکاربردادهشدهاست.امجهتطراحیپی

 .یدارشناسیپد، ینقشه ذهن، یاجتماع یها رسانه، متیز، یاجتماع یها رسان امیپ :ها واژهکلید
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 مقدمه 

جهانی سمت به جوامع همه میامروزه حرکت ابزارهايشدن از راستا اين در و کنند

میجهانی بهره مهمشدن برند. اين جهانیترين اتحاديه اينترنتاست. از استفاده ابزارها

راارائهکردهاستو9154میلیاردنفرازاينترنتدرابتدايسال9.4ارتباطاتآماراستفاده

درصديداشتهاست.نرخاستفادهازپهناي49رشد9111نرخنفوذاينترنتنسبتبهسال

9..4باندموبايلیساالنه افزارهايموبايلیوکهنشانازاهمیتنرمدرصدافزايشداشته

هاياجتماعی،ترينانواعشبکههاياجتماعیدربسترموبايلدارد.يکیازمهمرشدشبکه

اپ،وايبر،الينوغیرهکهرسانمانندواتسافزارهايپیامهاياجتماعیهستند.نرمرسانپیام

میبرايپیام فايلاستفاده ارسال رسانیو آنشوند از استفاده رشدو اخیر طیسالیان ها

توانگفتکهامروزهاينترنتبه(پسمی9159زياديداشتهاست)کريمیيزديومخبر،

تبديلقسمتجدايی شدهاست.گسترشارتباطاتالکترونیکی،وسايلناپذيرازجامعهما

یازجملهاتفاقاتیهستندکههاياجتماعهابرپايهشبکهرسانارتباطیبرپايهاينترنتوپیام

يکیازاصلیدراثررشداستفادهازاينترنتبهوجودآمده هاياجتماعی،ترينشبکهاند.

هستندکهاکنونبهبخشاصلیازفضايمجازيتبديلرسانپیام درايراننیزشدهها اند.

باطیجمعیبرشاهدهمینگسترشکاربريوسايلارت5441بعدازوروداينترنتدرسال

باتوجهبهموضوعفیلترينگپیامهاياجتماعیبودهرسانپايهاينترنتوپیام هايرسانايم.

هايرسانهايداخلیکهتوانايیپرکردنجايخالیپیامرسانخارجیدرايرانهنوزپیام

بااينکهدرچندمرحلهمردمايرانپیامخارجیراداشتهباشندديدهنمی ساناصلیرشود.

جايگزينکرده را هیچخود اما پیاماند، بهرسانگاه جامعه عنوانهايداخلیتوسطتوده

هايداخلی،رساناند.شايددلیلاصلیاينعدماقبالبهپیامرسانمنتخببرگزيدهنشدهپیام

 هايمطلوبومناسبکاربرايرانیباشد.هايداخلیباويژگیرساننبودپیام

رسانداخلیمناسبهمچنانادامهدارد،ولیتماماينابرايايجاديکپیامهتالش

توجهیبهنیازکاربرانايرانیوعدمتوجهبهعاليق،احساساتونگرشاينهابابیتالش

رسانداخلیبرايکشورايرانيکنیازکاربرانانجامشدهاست.ازسويديگروجودپیام
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ولتايرانمسئلهامنیتاطالعاتازاهمیتبااليیبرخوردارضرورياست،چراکهبرايد

پیام ايران در که است الزم و ديدگاهاست شناخت باشیم. داشته ملی و داخلی رسان

ارائهمصرف خدمات و کاال به نسبت شرکتکنندگان توسط مهمشده از يکی ترينها

پیشبخش تحقهاي به توجه شناختبا اين است، محصول بهتولید حوزه آن یقاتدر

محصوالتیمی تولید به منجر استو آمده ارزشوجود با که نیازهايجامعهشود و ها

افراد رفتارهاي باور نگرش، استکه الزم جامعه شناختنیاز براي باشد. داشته تطابق

به ازاينجامعهرا رسانداخلیروساختيکپیامصورتدقیقوموردبررسیقراردهیم.

استفادهمناسب رويرفتار بر تحقیقاتعمیق نیازمند رسانهنیز از هاياجتماعیکنندگان

برايساختيکپیاممی بايدباشد. گیرد، قرار جامعه اقبالعموم مورد رسانداخلیکه

هايخارجیرابدانیمودررسانکنندگانپیامصورتدقیقعلتاستفادهجامعهومصرف

استفا علتعدم با پیاممقايسه از نهايتده در کنیم بررسی را عوامل اين داخلی رسان

رسانداخلیارائهکنیم.راهکارهايیمناسببرايطراحیوارائهپیام

انجام.514درايراننیزبامرکزافکارسنجیدانشجويان)ايسپا(تحقیقاتیرادرسال

نتايجبه استکه میدستداده نشان آمده اير01دهد مردم انحداقلدريکیازدرصد

شدهاستکهانجام5140هايمجازيعضويتدارند.نظرسنجیديگرينیزدرسالشبکه

درصد 94 سالهازتلگرامو 94 تا .5 درصدجوانان 05 دهندهاينبودهاستکهنتايجنشان

می استفاده اينستاگرام از جوانان نظرسنجیاين از ديگر يکی درکنند. که ايسپا هاي

درصد .9درصدمردانازتلگرام، 40،19 شدهبیانگرايناستکهدرسالانجام 40 اسفند

کردند.رسانسروشاستفادهمیدرصدنیزازپیام 1 اپودرصدازواتس 99ازاينستاگرام،

سال اسفند در که ايسپا نظرسنجی ديگر استانجام 40 همچنین اين بیانگر شده

تلگ .1 که از زنان درصد آن 15رام، درصد اينستاگرام، از واتس 90ها از ودرصد اپ

(.514کردند.)ايسپا،رسانسروشاستفادهمیدرصدازپیام 9 همچنین

هاياجتماعیالزمباتوجهبهاهمیتسیاسیوابعادگستردهاستفادهجامعهازشبکه

دربعداقتصادي اينموضوعصورتگیرد. عمیقیدر توانبهنیزمیاستکهتحقیقاتِ
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به پهنايباندبرايپیاممیزانخروجارزازکشور از استفاده هايخارجیکهرسانواسطه

برايمثالدرمقیاساستفادهسرورآن ايهادرخارجازمرزهايايراناست،اشارهکرد.

ردرصدازکلپهنايباندکشوردراختیا95شدهاينعددشگرفبودوکهازتلگراممی

روازنظراقتصادينیزضرورتداردکهمطالعاتگستردهوافزارقرارداشت.ازاينايننرم

هايشدهوضرورتهاياجتماعیانجامشود.باتوجهبهمسئلهبیانعمیقیدرحوزهشبکه

هايداخلیومقايسهآنبارسانمطالعاتیآن،هدفاينتحقیق،استخراجنقشهذهنیپیام

هايذهنیآناناست.دراينتحقیقهايخارجی،ازطريقيافتنسازهرسانپیامنقشهذهنی

مصرف ذهنی نقشه تفاوت که هستیم سؤاالت اين به پاسخگويی دنبال کنندگانبه

پیامرسانپیام با مقايسه در ايرانی سازهرسانهاي چیست؟ خارجی درهاي موجود هاي

هايموجودهاوجوددارد؟سازهمیاناينسازههايداخلیچیست؟چهروابطیرسانپیام

پیام سازهرساندر اين میان روابطی چه چیست؟ خارجی بینهاي آيا دارد؟ وجود ها

هايداخلیوخارجی،تفاوتمعناداريوجوددارد؟باپاسخرسانهايذهنیپیامنگاشت

هايداخلیارائهرسانمهايخوبیبرايطراحیمناسبپیاتوانپیشنهادبهاينسؤاالتمی

 براي تحقیق اين نتايج شرکت1کرد. اول دسته است. کاربردي افراد از هايدسته

رسانهارائه حوزه در خدمات میکننده که اجتماعی عمیقهاي نگاهی به ازتوانند تر

سیاست دوم دسته برسند. خود رسانهمخاطبان حوزه تحقیقگذاران نتايج که هستند اي

هايدقیقجامعهدراينزمینهباشدهابهسمتخواستههايآنتواندهدايتگرنگاهحاضرمی

همدانشجويانیهستندکهعالقه رسانهودستهسوم هاياجتماعیمندبهمطالعهدرحوزه

بهشکلدقیقباشندوبااستفادهازنتايجاينتحقیقمیمی تريدرتوانندمطالعاتخودرا

لکنند.اينزمینهدنبا

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 های اجتماعی رسانه

مجموعهرسانه به میهاياجتماعیاشاره آنايازخدماتکاربرمحور نوعیاز کندکه

هاياجتماعیاستوانواعارتباطاتکاربرمحورکهبراساسانواعمحتواشاملمتن،شبکه
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رسانه اين بستر در ويدئو و شکلعکس رسانهمیها ازگیرد. مجازي اجتماعی هاي

اند.هايیتشکیلشدهاستکهتوسطيکياچندنوعخاصازوابستگیبههممتصلگره

دوستی سیاست، دين، فرهنگو اقتصاد، ازبرايمثال: ... تخصصیو علوم تجارت، ها،

قابل وابستگی غالبشبکهانواع ولی دوستتعريفهستند عمومی اجتماعی محورهاي

)می رسانه(Alalwan & Rana, 2018باشند. محتوا،در انواع اساس بر اجتماعی هاي

میبنديدسته ارائه خدمات از مختلفی سرويسهاي اين از نوعی در اشتراکشود. ها،

ارتباطمی هم به را کاربران عکس، و قالبگروهويدئو در ديگر نوعی در هايدهند.

کاربراندريک اشتراکمیتخصصی، به آگاهیرا خاصدانشو بهحوزه گذارندو

رسانه اينخدماتاصطالحاً رسانههاياجتماعیاطالقمیمجموعه مقابل در هايشود.

هايهنگفتیمتقبلهايتلويزيونیکهبرايتولیدوانتشارمحتواهزينهجمعیهمچونشبکه

ارائهمی رسانهشوند، تدهندگان بابت اجتماعی هزينههاي محتوا نشر و ناچیزيولید هاي

ازظرفیتاجتماعیخودپرداختمی پیاممدنظرخود و کنندودرراستايانتشارمحتوا

می استفاده کاربران رسانهيعنی امروزه عمدهکنند. بخش اجتماعی کاربرانهاي از اي

العادهزيادقاندوبهدلیلوسعتفواينترنتدرکشورهايمختلفرابهخودجذبنموده

هادراينحوزه،رشدروزافزونیبرايزمانمصرفیواستفادهازاينکارکردهاوسرويس

(Anderson,2018شود)بینیمیهاپیشنوعسرويس

رسانه بستريبرايامورامروزه ديدگاه، و انديشه و فکر هاياجتماعیبراياشاعه

دوست مانند تفننی و آوسرگرمی همچنین و دانشويابی و علم توسعه براي ردگاهی

سايتتخصصشده لینکاند. هاياجتماعیهايیبهشبکههاياينترنتیوتخصصیعمدتاً

به مباحثتخصصی و رسانهدارند اين در را قرارصورتتعاملی مخاطبان اختیار در ها

رسانهمی رويکردهايمختلفیدستهدهند. درگبنديشدههاياجتماعیبا زماناندکه ذر

تغییرپیداکردهبنديايندسته قلمرويموضوعیرسانهها مدل، هاياجتماعیبهشرحاند.

 ذيلاست.

 شبکهمحور:متمرکزبرتوسعهروابطوارتباطاتبینکاربران
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 ايگذاريمحتواازجملهمحتوايچندرسانهاشتراکمحور:متمرکزبراشتراک

 گذارياطالعاتشتراکانتشارمحور:متمرکزبرنشروبها

گفتگومحور:متمرکزبرگفتگودرعینارسالمواردمحتوايیديگر

 هاباانواعقالبهارسانمحور:متمرکزبرارسالپیامپیام

هاياجتماعیهمکارمحور:متمرکزبرهمکاري

واتسفیس وايبر، تويیتر، برخینمونهبوک، شاملکارکردهايهراپو هايديگر

میششدست دستهه اين رسانهشوند. شامل نیزبندي همراه يا وب تحت اجتماعی هاي

 (Kapoor,2018شود.)می

 های اجتماعی رسان پیام

 وب توسعه9خلق از غیرقابليکی رسانههاي است. ارتباطات تاريخچه در هايانکار

درواقعتحول است. آنآمده همراه به ارتباطاستکه 9وباجتماعینوعجديدياز

مینه باعثايجادمحتوا برايتنها ازنمايشمحتوا استفاده با شودبلکهتمرکزکاربرانرا

(5149زاده،کند)رضاپناهواسماعیلهابیشترمیگذاريباديگرشبکهاشتراک

سیم،بسیاريازخدماتکهدرگذشتهازطريقکامپیوترامروزهباگسترششبکهبی

دسترسیاست.ازهمینروباتوجهبهويژگی،درتلفنهمراهنیزقابلشدبهافرادارائهمی

گیريهاياجتماعیدرتلفنهمراهتأثیرچشمحملبودنتلفنهمراه،استفادهازشبکهقابل

بهيکديگروصلرسان(پیامbarnes, 2002داشتهاست) هايموبايلیدربسترکاربرانرا

فناوريمی با مقايسه در پیامکنند. اينسرويسهاي محوريتکامپیوتر بر مزيترسان ها

می فراهم را موبايل بستر بر ارتباطات توانايی زيرا دارند، پیامبااليی هايرسانکنند.

دهندحداکثرحسحضورخوددريکشبکهاجتماعیرااجتماعیبهکاربراناجازهمی

 کنند پیامHedbring, 2002)احساس اجتمارسان( مشارکتهاي جذب با امروزه عی

توانسته کنند)راهجريواجتماعیافراد اجتماعیپیدا افزايشخرد مهمیدر اندجايگاه

هايتوانندنقشمهمیدرتغییرويژگیهاياجتماعیمیرسان(بهعبارتیپیام.514قوام،
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قابزاريبرايايدراينزمینهباعثخلفرهنگیجامعهداشتهباشند.تنوعمحتوايیورسانه

(5144مردمشدهاستکهتوانايجادتغییراتاجتماعیرادارد.)طالبیوهمکاران،

توانلذتموردانتظار،تأثیراجتماعی،رسانرامیعواملمؤثربراستفادهازيکپیام

سودمنديموردانتظاروسهولتموردانتظاردرنظرگرفتکهچهارشاخصهاصلیعلت

از رسانپیاماستفاده مظفري، هستند)کرمانیو اينمتغیر5149ها انتظار لذتمورد در )

نصیبششود.به تکنولوژي از استفاده درنتیجه دارد انتظار کاربر که لذتی مقدار عنوان

می لذتبیشتريدارد،تحقیقاتنشان آن از استفاده تکنولوژيکه از کاربران که دهد

(درتأثیراجتماعیموردانتظاراينبحثمطرحhang & lin, 2007کنند)بیشتراستفادهمی

کندکهديگراندرجامعهانتظاردارندتااوازاينشودکهکاربرتاچهاندازهفکرمیمی

دهدفردچهمیزانانتظارتکنولوژياستفادهکند.درسودمندياجتماعیاينمتغیرنشانمی

ازيکتکنولوژ براثراستفاده ايندارد يابد. ارتقا و يخاصحضوروعملکردشبهبود

شدهاست)  & Vankateshمتغیرنیزدربسیاريازتحقیقاتپیشیندراينمورداستفاده

davis,2000)

 کنندگان محصوالت کنندگان از خدمات و مصرف مدل رفتاری استفاده

ارجیمختلفیبرشدهاست،عواملداخلیوعواملخارائه9114طبقاينمدلکهدرسال

روبرايگیرينیزمؤثرازخودانگارهاست.ازاينگذارندوتصمیمخودانگارهافرادتأثیرمی

بینیتصمیماتبايدسعیکردکهعواملدرونیوخارجیمشرفکنندهراشناختوپیش

توانبهرهبرد.هايعمیقتحقیقاتیمیبراياينراهازتکنیک
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 (Hawkins,2009کنندگان از محصوالت ) مدل رفتاری استفاده .0شکل 

 مطالعات پیشین

 پیشینه داخلی

شبکه تأثیر نقشو تحقیقاتداخلیبه اکثر پیامدر هايموبايلیبررسانهاياجتماعیو

به نیز شماريديگر در استو شده پرداخته ويژگیموضوعموردمطالعه صورتکیفی،

اند.شدههايموبايلیبررسیرسانپیام

 پیشینه داخلی تحقیقات. 0جدول 

 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

5

هايکاربراناستخراجنقشهارزش

هايرسانپیام

موبايلیبااستفادهازتکنیکنردبانی

)براساس

بخشی

زاده

داورزنی

ديلمی

5141

 رايگانبودن

استیکر

سرعتانتقالپیام

49
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 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

 مزيتايجادکانال تئوريوسیلههدف(

مزيتايجادگروه

مخفیبودنشماره

تعددعکسپروفايل

هايمختلفارسالفايلبافرمت

قابلیتعدمنمايشآخرينزمانحضور

جاذبهبصري

امنبودن

لذتوخوشی

آرامش

پرانرژيبودن

دوستینوع

پويايی

منديرضايت

کسبقدرت

راحتی

ديدخوبافراد

نفساعتمادبه

متمايزبودن

حسامنیت

رفاه

مؤثربودن

9

عواملمؤثربرقصداستفادهاز

هاياجتماعیشبکه

توجهبهاثرمیانجیگرياعتماديا

)موردمطالعه

 هايسروشوتلگرام(رسانپیام

ابراهیمی

عینعلی
514.

 سهولتاستفاده

نفوذاجتماعی

نگرانیحريمخصوصی

ريسکدرکشده

هاياجتماعیاعتمادبهشبکه
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 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

1

تلگراموديگرهیچ،تحلیلوتبیین

عواملمؤثر

رسانعنوانپیامازتلگرامبهبراستفاده

 مرجعايران

کرمانی

مظفري
5149

 سودمنديموردانتظار

سهولتموردانتظار

لذتموردانتظار

تأثیراجتماعی

9

هايوايبروبررسیومقايسهقابلیت

واتسآپدر

 آموزشعالی

کرمی

الماسی
5149

 تشکیلومديريتگروه

ايچندرسانه

جذابیتآموزشی

امنیتواعتبار

سهولتنصبواجرا

1

هايهويتاجتماعیتبیینمؤلفه

دانشجويانبراساساستفادهاز

هايموبايلیرسانپیام

)موردمطالعهدانشجويانکارشناسی

 ارشداصفهان(

باقريان

سیادت
5140

 هويتاجتماعی

هويتقومی

هويتملی

هويتمذهبی

هويتجهانی

9

هاياجتماعیبرتأثیراستفادهازرسانه

عملکردشغلیکارکناندانشگاهتربیت

 مدرس

شايان

دانايی

اندامی

5149

 عملکرد

سرمايهاجتماعی

ويژگیشخصیتی

رضايتشغلی

تعهدسازمانی















بررسیمیزانوقوعاستفادهاز

هايرسانپیام

دارتلفنهمراههوشمندنزدزنانخانه

 درتهران









منصوري











 میانگینساعتاستفاده

میزاناستفادهدرروزهايتعطیل

نحوهآشنايی

علتاستفاده)علمی(

علتاستفاده)آموزشی(
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 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

دالور0

مظفري

استفاده)کسباطالعاتوخبر(علت5140

علتاستفاده)تفريحوسرگرمی(

علتاستفاده)ارتباطبادوستانوفامیل(











.







داريوارتباطآنبااستفادهمیزاندين

ازشبکه

اجتماعیاينترنتی)موردمطالعه:

 دانشجوياندانشگاهياسوج(









میرفردي

مختاري

ولینژاد











5149





 احساسیوعاطفی

سیاسی

ورزشی

فرهنگی

مذهبی

شناختیروان

علمی

طنز

سايرمطالب

 پیشینه خارجی

هايیکهدرخارجازايرانانجامشدهاست،ازبهدستآوردنويژگیودراکثرپژوهش

ازپیامهايمنتقلارزش بهکاربرانرسانشده اندودراکثراينتحقیقاتبهعبورکردهها

پرداخته وفاداريکاربران علل رضايتو بر مؤثر اينعوامل از خالصه زير جدول اند.

کند.تحقیقاتراارائهمی

 پیشینه تحقیقات خارجی. 5جدول 

 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

1

A user loyalty 

analysis of mobile 

instant messaging 

applications in 

Manado 

Soselisa 

Mekel 

Pandowo 

2014 

 ادامهاستفاده

توصیهبهديگرانبراياستفاده

کیفیتدرکشدهازمحصول

تحملهزينهواردشده
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 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

رضايت

اطمینانقابل

تصويربرند

اهمیتارتباطات

جايگزينیهزينه

هايديگروجودگزينه

2

An expectation-

confirmation model 

of 

 continuance intention 

to use mobile instant 

messaging 

Oghuma 

Libaque-

Saenz 

Wong 

Chang 

2015 

 کیفیتمحصول

اعتماد

رضايت

قصدادامهاستفاده

مفیدبودن

رابطکاربري

لذتبخشی

امنیت

سهولتدراستفاده

3

Analyzing Mobile 

Instant Messaging 

User Satisfaction And 

Loyalty 

Huang 

Li 
2013 

 سازگاري

مزايايمرتبط

لذتدرکشده

درگیريذهنیدرکشده

کنترلبرمحصولدرکشده

پذيريدسترسی

پذيريجايگزين

رضايتدرکشده

4Enhancing customer Tseng 2018 اندازهشبکه 
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 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

loyalty to mobile 

instant messaging: 

Perspectives of 

network effect and 

self-determination 

Pham 

Cheng 

Teng 

اندازهجامعهعضو

ارزشعملکرد

ارزشاجتماعی

فردارزشازديدگاه

رضايتازنیازبهمزايايرقابتی

رضايتازنیازبهحساستقالل

رضايتازنیازبهارتباطپذيري

5

Exploring mobile 

application customer 

loyalty: the 

moderating effect of 

use contexts 

chang 2015 

 ارزشاحساسی

ارزشاجتماعی

ارزشنقدي

عملکرد/ارزشکیفی

6

Getting acquainted 

social network and 

apps: WhatsApp-

ening with Mobile 

Instant Messaging 

anderson 2016 اپافزارواتسهاينرمويژگی 

7

The Influence of 4Ps 

and System Quality 

on Perceived Quality 

after Mobile Instant 

Messaging 

Voraseyanont 

Thongmak 
2015 

 کیفیتسیستم

کیفیتاطالعات

کیفیتسرويس

رضايتکاربران

8

Is mobile instant 

messaging (MIM) 

useful in education? 

xamining its 

technological, 

pedagogical, and 

social affordances 

Tang 

Hew 
2016 

 قابلیتآموزشی

قابلیتاجتماعی

قابلیتتکنولوژي

راحتیدراستفاده

آموزشويادگیري
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 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

حضوراجتماعی

مفیدبودن

استفادهبودنقابل

9

Understanding 

customer satisfaction 

and loyalty: An 

empirical study of 

mobile 

instant messages in 

China 

Deng 

Lu 

Wei 

Zhang 

2009 

 اعتماد

کیفیتخدمات

ارزشدرکشده

ارزشعملکرد

ارزشاحساسی

ارزشاجتماعی

ارزشمالی

رضايت

هزينهجايگزينی

10

Understanding users’ 

switching behavior of 

mobile instant 

messaging 

applications: An 

empirical study from 

the perspective of 

push-pull-mooring 

framework 

Liu 

Chen 

Wu 

Shen 

Zhang 

2017 

 رسانفعلینارضايتیازپیام

جذابیتمحصولجايگزين

هنجارهايذهنی

ناکارآمديوسکون

11

WhatsApp, Viber and 

Telegram: which is 

the Best for Instant 

Messaging 

Sutikno 

Handayani 

Stiawan 

Riyadi 

Subroto 

2016 

 قابلیتپشتیبانگیري

بالککاربران

حالتپخشپیام

وضعیتتحويلپیام

وجودنسخهدسکتاپ

هايمتنیپشتیبانیازفرمت

هايگروهیپیام
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 ها سازه سال محققین موضوع تحقیق ردیف

ارسالصوت

قابلیتاستفادهچنددستگاه

تلفنیقابلیتتماس

 روش پژوهش

نقشهذهنیرسانهدفاينپژوهش،استخراجنقشهذهنیپیام هايداخلیومقايسهآنبا

سازهرسانپیام يافتن طريق از خارجی، ازهاي راستا اين در است. بوده آنان هايذهنی

جمع براي زيمت نقشهروش باوجوداينکهآوري است. شده استفاده ذهنی هاي

اماهايدشناسیروش مناسببودند تحقیق اين براي نیز برند مفهومی نقشه يگريمانند

هايهاباعثشدتاازروشاستعارهرسانهدفمحققینبرايکسباطالعاتعمیقازپیام

تروکهاينروشطوالنیاستخراجزالتمن)زيمت(براياينتحقیقاستفادهشود.چرااين

متنوع و متعدد مراحل داراي به شیوهتري ساير عمیقنسبت اطالعات و بوده وها تر

بهدرست را میتري ارائه درصورتخروجی تحقیق فرآيند پیاز به کلیاتمربوط دهد.

شدهاست.جدولزيرخالصه

 شناسی تحقیق کلیات روش .3جدول 

 تحقیق عنوان بخش مرحله تحقیق

روشتحقیق

گرايیاجتماعی)تفسیرگرايی(ساختفلسفه-پارادايم

کاربرديگیريتحقیقجهت

استقرائیرويکردتحقیق

کیفیصبغهتحقیق

میدانینوعتحقیق

زيمت-پديدارشناسیاستراتژيتحقیق

اکتشافی–توصیفیاهدافاصلیتحقیق

پرسشنامه-مصاحبهنیمهساختاريافتههايگردآوريدادهشیوه

 هايتهراندانشجوياندانشگاهجامعهآماريموردمطالعهجامعه



 822 |  همکاران وزاده برج  یبخش یکبر

 

قضاوتی-غیراحتمالیهدفمندگیريروشنمونه

نفرازدانشجويانتهران51حجمنمونه

پرسشنامه-مصاحبهنیمهساختاريافتههاآوريدادهابزارجمع

آوريدادهواطالعاتابزارجمع

اجرايی

پايايی–روايیهاياعتبارابزارشاخص

کنترلاعضاروايی

پروتکلمصاحبهپايايی

تحلیلدستیاطالعاتهاابزارتحلیلداده

.514آبانوآذرمحدودهزمانی

رساناجتماعیکاربرانپیام-تهرانمحدودهمکانی

اينتحقیقدرسهمرحلهصورتگرفتهاست.

هاياجتماعیرسانآزمونمیزاندرگیريذهنیاعضايجامعهباپیام:مرحله اول

خواسته اعضايجامعه از اينمرحله بردر و پاسخدهند زير پرسشنامه به استکه شده

شدهاست.هامشخصهانمرهمیزاندرگیريذهنیآناساسپاسخآن

 یذهن یریدرگ زانیم یها سنجه. 0جدول 

تلفنهمراهزياداستفادهروزازدرطولشبانه

       کنممی

روزازتلفنهمراهاستفادهدرطولشبانه

 زياديندارم.

روزانهاستفادهزياديازاينترنتدارم.
      

 روزانهاستفادهزياديازاينترنتندارم.

هااستفادهرسانبرايارتباطبااطرافیانازپیام

      کنممی

هارساناطرافیانازپیامبرايارتباطبا

 کنماستفادهمی

هامزاياوامکاناتباارزشیارائهرسانپیام

      دهندمی

هامزاياوامکاناتباارزشیارائهرسانپیام

 دهند.نمی

هايموبايلیبرايمنرساناستفادهازپیام

      مهماست

هايموبايلیبرايمنرساناستفادهازپیام

 اهمیتاستبی

هايکروشاصلیبرايرساناستفادهازپیام

      ارتباطاتاست

هايکروشفرعیرساناستفادهازپیام

 برايارتباطاتاست

هايکابزارمطلوبدرارتباطاترسانپیام

      آيندحسابمیبه

هاابزارنامطلوبیبرايارتباطاترسانپیام

 هستند.

هادرارتباطاتروزمرهرساناستفادهازپیام
      

هادرارتباطاتبرايرساناستفادهازپیام
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 منتفاوتینداردبرايمنمتفاوتاست

هادرارتباطاتيکنیازرسانوجودپیام

      است.
 بینم.هانمیرساندرارتباطاتنیازيبهپیام

موبايلیراهايرسانارسالپیامازطريقپیام

      دوستدارم

هايرسانبهارسالپیامازطريقپیام

 عالقههستمموبايلیبی

هايموبايلیيکابزارمفیدهستند.رسانپیام
      

استفادههايموبايلیيکابزاربیرسانپیام

 هستند.

هايکابزارضروريبرايرسانپیام

      شوندارتباطاتمحسوبمی

هايکابزارغیرضروريدررسانپیام

 روندارتباطاتبهشمارمی

0)کمترينامتیاز(تا5شدهوامتیازاتازرديفطراحی59جدولسنجهدرگیريذهنیبا

است.اينجدولشاملاطالعات9.تا59شودونمراتبینراشاملمی(بیشترينامتیاز)

نفرازبین45جهبهباالتريندرگیريذهنیازبینباشد.اينلیستباتوجمعیتشناختیمی

نفرکهباالتريننمرهدرگیري51شدهاستودرانتهاهايتهرانتهیهدانشجوياندانشگاه

کسبنموده درگیريذهنیآنذهنیرا به توجه با پیاماند نسبتبه ياها رسانداخلیو

نفربودهاست.51تخببراياينتحقیقرونمونهآماريمناند.ازاينشدهخارجیانتخاب

انتخاباعضاينمونهبراساسمیزاندرگیريذهنیودعوتبهمصاحبهمرحله دوم:

 استکه منتخبدرخواستشده اعضاي از مرحله اين به59–51در عکسمربوط

ايهايزيرنمونههارابهمحققینتحويلدهند.شکلموضوعتحقیقراپیداکردهوعکس

هاييافتشدهاست.ازعکس
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 های یافت شده توسط مخاطبان نمونه عکس .0جدول 

 عکس
دلیل اصلی 

 انتخاب

 

تکنولوژي

قديمی

ظاهرنامناسب

مشکالتامنیتی

 

زيرساخت

نامناسب

نیازبهبازسازي

اساسی

کیفیتنامناسب

 

تفاوتبانمونه

خارجی

فاصلهکیفی

زياد

ظاهربد
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 عکس
دلیل اصلی 

 انتخاب

 

عدماعتماد

سواستفاده

اطالعاتی

زيان

گیريمصاحبهبااعضايمنتخبوتحلیلونتیجه:مرحله سوم

گرفتهاست.مرحلهمطابقجدولزيرصورت51دراينمرحلهمصاحبهزيمتطی

 (zaltman,2001مراحل مصاحبه زیمت ) .2جدول 

 توضیحات نام مرحله

 سرایی داستان
ها را به چه دلیل  شود که توضیح دهد هرکدام از عکس در این مرحله از مخاطب خواسته می

 انتخاب کرده است.

تصاویر 

 رفته ازدست

آیا موضوعی وجود داشته است که نتواند برای آن  شود در این مرحله از مخاطب سؤال می

 عکس پیدا کند؟

بندی  دسته

 تصاویر

بندی کرده  های خود را در چندین دسته تقسیم شود عکس در این مرحله از مخاطب خواسته می

 و برای هر دسته عنوانی انتخاب کند.

 استخراج سازه

شود و از وی خواسته  طب داده میتایی به مخا 3های  صورت دسته ها به در این مرحله عکس

ها را جدا کرده و بگوید که چه تفاوتی بین دسته دوتایی و عکس  شود یکی از عکس می

 جداشده وجود دارد

ترین  معرف

 تصویر

ها، یک عکس که بیش از سایر  شود که از بین عکس در این مرحله از مخاطب خواسته می

 باشد را انتخاب کند می دهنده دیدگاه وی درباره موضوع ها نشان عکس

 تصویر مخالف

عکس یا تصویری فکر کند که متناسب با  شود که به در این مرحله از مخاطب خواسته می

موضوع تحقیق نیست و بگوید چه چیزی در عکس ذهنی وی وجود دارد که در موضوع 

 موردمطالعه نیست.
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 توضیحات نام مرحله

 تصاویر حسی

غیراز حس  در این مرحله از مخاطب که موضوع مورد با مطالعه را با سایر حواس خود به

ها در این مرحله سؤال شده  رسان بینایی بیان کند، برای مثال درباره رایحه، طعم و صدای پیام

 است.

 نقشه ذهنی

ها و  ازهشود که س ای می مرحله قبلی تبدیل به نقشه 7های یافت شده در  در این مرحله سازه

کننده یادداشت  های طی مصاحبه توسط مصاحبه کند، سازه ها را مشخص می ارتباطات بین آن

 شود. شونده ایجاد می شود ولی نقشه توسط خود مصاحبه می

 عکس ترکیبی

صورت یک ترکیب  های خود را به شود که عکس در این مرحله از مخاطب خواسته می

افزار عکس تجمیعی  رکیب این عکس با استفاده از نرمتصویری در کنار هم قرار دهد )از ت

 آید( ذهنی مخاطب یا کالژ به دست می

 داستان ذهنی
شود که یک سناریو کوتاه درباره موضوع تحقیق از خود  در این مرحله از مخاطب خواسته می

 بیان کند.

نقشه زيمت تحقیق مراحل اتمام مخاطبپساز به مخاطبنسبت هر ذهنی قبلیهاي

می میمقايسه تشکیل زير جداول مطابق جدولی و مشخصشود که تعدادشود کننده

  هايجديديافتشدهدرآنمصاحبهنسبتبهمصاحبهقبلاست.سازه

 های داخلی رسان های مربوط به پیام های یافت شده در مصاحبه تعداد سازه .2جدول 

 سازه جدیدتعداد  شماره مصاحبه

4.مصاحبهاول

91مصاحبهدوم

.5مصاحبهسوم

51مصاحبهچهارم

51مصاحبهپنجم

9مصاحبهششم

1مصاحبههفتم

 های خارجی رسان های مربوط به پیام های یافت شده در مصاحبه تعداد سازه .2جدول 

 تعداد سازه جدید شماره مصاحبه

4.مصاحبهاول

91مصاحبهدوم
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 تعداد سازه جدید شماره مصاحبه

.5مصاحبهسوم

51مصاحبهچهارم

51مصاحبهپنجم

9مصاحبهششم

1مصاحبههفتم

1مصاحبههشتم

هاتارسیدنبهاشباعنظريادامهيافتهطورکهدرجداولنیزمشخصاست،مصاحبههمان

يعنیزمانیکهسازه است، پساز بهصفربرسد. اشباعهايجديديافتشده رسیدنبه

شوند،برايهايداخلیوخارجیاستخراجمیرسانهاياجماعیمربوطبهپیامنظرينقشه

هايچنینارتباطاتپرتکراربینسازههاييافتشدهپرتکراروهماستخراجايننقشهسازه

شهنهائیهانقهاوروابطبینآناندودرنهايتباترکیباينسازهمشابهشناسايیوجداشده

شدهاست.استخراج

 اعتبارسنجی )روایی و پایایی(

هايتحقیقبهافراديشدهاستوخروجیبرايتأيیدروايیازروشکنترلاعضااستفاده

اينگامازتحقیقهمکهموردمصاحبهقرارگرفته زمانبامرحلهاندنشاندادهشدهاست.

گرفتهاست.هشتمواستخراجنقشهذهنیمخاطبانصورت

پروتکل تحقیق اين در است. شده استفاده مصاحبه پروتکل از نیز پايايی تأيید براي

آوردهشدهاستبرايمصاحبهاستفادهشدهاستواستفادهاز0مشخصیکهدرجدول

می ثبتداده سازگاريدر ثباتو باعثايجاد پروتکل ازاين اينکار بر عالوه شود.

يادصدايضبط و پايايیاستفادهداشتشده برايتأيید نیز مصاحبه جلسه هايمیدانیاز

 شدهاست.

 های تحقیق یافته
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هاياجماعیهايتوصیفیمربوطبهنمونهآماريونقشههايتحقیقدردوبخشيافتهيافته

شدهاست.ارائه
 نمره درگیری مقطع رشته دانشگاه سن جنس ردیف

04کارشناسیموادمهندسی علومتحقیقات91 مرد5

04کارشناسیارشدافزارمهندسینرم پیامنور99 مرد 9

00کارشناسیارشدوکارمديريتکسب امیرکبیر91 مرد 1

00کارشناسیرياضی خواجهنصیر99 مرد 9

00کارشناسیارشدوکارمديريتکسب صنعتیشريف99 مرد 1

00کارشناسیمهندسینفت آزادتهرانجنوب91 مرد 9

09کارشناسیمهندسینفت آزادتهرانجنوب95 زن 0

09کارشناسیارشدمديريتبازرگانی عالمهطباطبائی99 مرد .

01کارشناسیارشدمديريتبازرگانی عالمهطباطبائی91 زن 4

09کارشناسیارشدمديريتبازرگانی عالمهطباطبائی91 زن 51

05کارشناسیعمرانمهندسی الزهرا99 زن 55

01کارشناسیارشدمديريتبازرگانی عالمهطباطبائی90 مرد 59

01کارشناسیارشدمهندسیبرق علومتحقیقات19 مرد 51

.9کارشناسیارشدمهندسیمواد علموصنعت91 زن 59

91کارشناسیمهندسیصنايع تهران54 مرد 51
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 های داخلی رسان نقشه اجماعی پیام

 
 رسان ایرانی نقشه اجتماعی پیام .5شکل 

باشند:هايداخلیمواردزيرمیرسانهاييافتشدهدرموردپیامترينسازهمهم

 مشکالت امنیتی

به1مشکالتامنیتی اينسازه بارفراوانیداشتهاست. پنجسازه عدم"صورتمستقیمبا

عدماعتماد"و"سوءاستفادهازاطالعات"،"اطالعاتدزدي"،"هکشدن"،"استفاده

ارتباطدارد."

سوءاستفاده"و"دزدياطالعات"هايسازهبیشترينارتباطبینسازه1دربیناين

اطالعات شخصبه"از اطالعاتهر دارد، طبقهوجود اسناد بهبنديعنوان حسابشده
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هايايرانیترسازرسانمشکالتامنیتیبهپیامآيدويکیازداليلیمهمنسبتدادنمی

تفاوتمعناداريوجودداردکهاز بینايندوسازه بهوقوعپیوستنايندوسازهاست.

صحبت مصاحبهتحلیل میهاي مشخص سازهشوندگان شود. "ي اطالعات به"دزدي

کهباهکمعنايفاششدنودراختیارقرارگرفتناطالعاتتوسطشخصسومیاست

اطالعاتمی پیامکردن اين ضعفامنیتی به توجه با سازهرسانتواند اما گیرد انجام ها

اطالعات" پیام"سوءاستفاده نسبتبه اجماعی نقشه در کاربران هايرسانذهنیتسیاه

ايرانیرانشاندهد.اينسازهبهمعنايترسازافشاشدناطالعاتکاربرانبهنهادهاويا

رسانانجاماص(برايمثالاشخاصياشرکترقیب(توسطخودشرکتسازندهپیاماشخ

عدماستفاده"و"عدماعتماد"هايگیرد.شايدهمینعواملیکهقیدشددلیلوجودسازه

هايايرانیبايدبررويوجهرساندهدکهپیامهانشانمیباشدوجوداينسازه"کاربران

ازابزارروابطعمومیبسیارکارکنند.مثبتخودبااستفاده

 عدم اعتماد

هاتکرارشدهاستکهنشانازاهمیتاينسازهدرنقشهباردرمصاحبه9سازهعدماعتماد

،"سوءاستفادهازاطالعات"صورتمستقیمباسهسازهاجماعیدارد.سازهعدماعتمادبه

" اطالعات "دزدي "و استفاده از "ترس سازهرابطه با سازه اين ارتباط هايدارد.

اطالعات" از "سوءاستفاده "دزدياطالعات"و سازه با ارتباط شد. ترساز"گفته

کهرساندزيراتاوقتیسهبارتکرارشدهاست.اينسازهمفهومبسیارمهمیرامی"استفاده

پیام از استفاده رواج نباشد، طرفکاربر از ايرساناعتمادي ازهاي ترس علت به رانی

افتد.استفادهاتفاقنمی

 کنترل اطالعات

عدماعتماد"هايصورتمستقیمباسازهاست.اينسازهبه1فراوانیسازهکنترلاطالعات

" ،" اجباري زوريو "استفاده ،" شخصی "نداشتنحريم "و کاربران استفاده "عدم

چ با ارتباطرا میزان بیشترين که ارتباطدارد سازه با رابطه تکرار بار استفاده"هار عدم
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دارد.کنترلاطالعاتنیزمفهومیازجنساطالعاتهرکاربرداردووجوداين"کاربران

کند.اهمیتحريمشخصیباتوجهسازهنیزاهمیتاطالعاتبرايکاربرانرامشخصمی

شود.شخصمیايمارتباطبینسازهنیزدراين"نداشتنحريمشخصی"بهسازه

 های خارجی رسان نقشه اجماعی پیام

 
 های خارجی رسان نقشه اجماعی پیام .3شکل 

هايخارجیشاملمواردزيربود:رسانهاييافتشدهدرنقشهاجماعیپیامترينسازهمهم

 اراده و اختیار

 اختیار و اراده به1سازه سازه اين است. شده تکرار سازهمرتبه با مستقیم هايصورت

" برايکاربر "احترام ،" "پرکاربر اختیار"حسآزادي"و و اراده سازه ارتباطدارد.
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است.اينبهاينمعناستکهوجودارادهواختیاردر"احترامبرايکاربر"مبنايمهمیاز

برداشتهايرسانپیام علت آزاديخارجی حس وجود و احترام جمله از مثبتی هاي

بهمی کاربران زيرا بهصورتعکسباشد که چیز هر از رفتاري دوريالعمل باشد زور

هاباعثوجودکاربرانرسانهاياينپیامکنندوهمیناراديبودندرکنارسايرقابلیتمی

فراوانشدهاست.

 عملکرد چندگانه

و"جذاب"،"رضايت"هايمرتبهتکرارشدهاست.اينسازهباسازه9عملکردچندگانه

"رضايت"باشد.سازهمی9هاارتباطدارد.میزانتکرارهمگیاينرابطه"قابلیتفراوان"

باشد،اينرضايتناشیازامکاناتوعملکردياستکهامروزهازناشیازهمینسازهمی

توانهاامروزهفقطبرايارسالپیامکاربردندارندومیرسانبینیمزيراپیاممیهارسانپیام

هاياجتماعی،ارسالخدماتمبتنیبرمکانو...نامبرد.سازههاايجادگروهازعملکردآن

بهجذابیتاينامکاناتبرايکاربربهجهتشروعاستفادهوياادامهآنمؤثر"جذاب"

باشد.

 خصهدف مش

هدفمشخص به9سازه سازه اين است. شده تکرار سازهمرتبه با هايصورتمستقیم

ارتباط"روزرسانیمداومبه"و"استراتژيدرستومناسب"،"مسیردرستپیشرفت"

هايخارجیبودنهدفمشخصیاستکهرسانترينعلتپیشرفتپیامدارد.يکیازمهم

قابلیت اينپیامهايیکتمامیامکاناتو اينپیامرسانه دارنددرنهايتکمکبه رسانها

"مسیردرستپیشرفت"برايرسیدنبهاينهدفمشخصاست.اينهدفدرشناسايی

"استراتژيدرستومناسب"دهد.درکناراينهدفمشخصکمکشايانیراانجاممی

يکیازعواملی"مداومروزرسانیبه"آيد.سازهحسابمینیزيکیازعواملموفقیتبه

تواندرآننمودعملیهدفمشخصوبراساساستراتژيدرستمناسبرااستکهمی

مشاهدهنمود.
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 گیری نتیجه

مینتیجه محور سه در اينتحقیقرا نتايجمربوطبهگیرياز اول محور داد. انجام توان

پیامرسانپیام به مربوط نتايج دوم محور داخلی، سومرسانهاي محور و خارجی هاي

باشد.گیريبراساسقیاسبینمحوراولودوممینتیجه

اولنتیجه مهمرسانگیريبراساسنقشهاجماعیپیاممحور ترينهايداخلیاست.

اند.هايداخلیدرجدولزيرآوردهشدهرسانهاييافتشدهدرموردپیامسازه

 های داخلی رسان های پرتکرار در مورد پیام سازه .8جدول 

 فراوانی های پرتکرار سازه

9طراحیگرافیکیضعیف

1 کنترلاطالعات

1 نبودهدف

1 نبودمديريت

9 مشکالتامنیتی

9 تجربهبداستفاده

9 نداشتنتکنولوژي

9 عدممقايسهپذيري

1 نبودبرنامهبلندمدت

1 مشکالتزيرساختی

صورتکلیبههايايرانیبهرسانازاينصورتگرفته،دربحثپیامدرتحقیقاتیکهپیش

برموردمطالعهشدهدرآنتحقیقپرداختهرسانتأثیرپیام تأثیروجودها اندبهصورتیکه

روزمرگیرسانپیام و دين تحصیل، کار، بر را کردهها تحلیل ايران جامعه درهاي اند.

موار ارزشبعضیاز به ويژگید و پرداختهرسانهايپیامهايايجادشده درها است. شده

ويژگی استخراج شاهد خاص پیامپژوهشی ورسانهاي محققین و نیستیم ايرانی هاي
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تبیینويژگیپژوهشگرانبه پرداختهرسانهايپیامصورتکلیبه همینخاطرها به اندو

شود.هايقبلیديدهنمیژوهشدرپژوهششدهدراينپهاياستخراجاغلبسازه

هايترينسازههايخارجیاست.مهمرسانگیريبراساسنقشهپیاممحوردومنتیجه

هايخارجیدرجدولزيرآوردهشدهاست.رسانيافتشدهدرموردپیام

 های خارجی رسان های پرتکرار پیام سازه. 9جدول 

 فراوانی پرتکرارهای  سازه

9فراوانی

9 سرعت

1 امنیت

1 تجربهخوبکاربري

1 رابطکاربريمناسب

1 ارادهواختیار

9 تکنولوژيپیشرفته

9 عملکردچندگانه

9 هدفمشخص

9 سازيساده

هايهادرخارجازايرانانجامشدهاستاغلببهويژگیرساندرتحقیقاتیکهدربارهپیام

عنوانعاملیبررضايتمشتريانوياوفاداريآنانوعواملمنفیکهباعثهابهرسانپیام

پیام میرسانجايگزينی انجام ويژگیها بیان به محقق تحقیقات، قبیل اين در هايشود.

کند.بههمینوتحلیلمیهاراتجزيهرسانصورتمستقیمپیامپردازدويابههامیرسانپیام

سازهعلت با خارجی پیشینه تطابق پیاماستکه بیشهاي خارجی پیامرسان از رسانتر

اينیزدراينتحقیقبهدستآمد؛زيرااينتحقیقهايتازهداخلیبودهاست.البتهسازه

يکازاندکهدرهیچشدههاباتوجهبهنظرکاربراناستخراجصورتکیفیبودهوسازهبه

هداينروشنبوديم.هاشااينپژوهش

نتیجه سوم نقشهمحورِ بین مقايسه نتايج میگیريشامل اجماعی ديدهاي از باشد.

هايچشمگیريبايکديگردارندکههمینهايايرانیوخارجیتفاوترسانکاربرانپیام
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پیامتفاوت از ايرانی کاربران استفاده باعثعدم اينرسانها در است. شده ايرانی هاي

پردازيموعلتبههايیکهازنظرمعنايیبايکديگرتفاوتدارندمیمتبامقايسهسازهقس

دوصورتدوبههارابههايپديدآمدهازاينسازههاويازيرسازهوجودآمدناينتفاوت

 کنیم.بررسیمی

 مشکالت امنیتی -امنیت 

ينامنیتازديدکاربرانمنجربهکنیمکهارسانخارجیسازهامنیترامشاهدهمیدرپیام

شودرادارد.صورتمستقیم(استفادهسونمیحساينموضوعکهازاطالعاتکاربران(به

پیام زيادياز کاربران تعداد که باعثشده حساعتماد اينموضوع کنار هايرساندر

.وجودمشکالترسانايرانیموضوعکامالًمتفاوتاستخارجیاستفادهکنند؛امادرپیام

هايرسانايرانیشدهاستوتمامیسازهامنیتیباعثايجادتفکربسیارمنفیدربارهپیام

هايمختلفنارضايتیکاربرانازوجوداينمشکالترابهحولمشکالتامنیتیبهشیوه

اعتماديکاربرانشدهاست.دنبالدارد.همینموضوعنیزباعثبی

 اطالعات کنترل -اراده و اختیار

رسانخارجیباعثشدهکهکاربرانديدمثبتیبهوجودارادهواختیاردراستفادهازپیام

هاداشتهباشندواينديدمثبتعلتپرکاربربودنوحسآزاديدراستفادهرساناينپیام

یلترينگهايايرانیبعدازفرسانکهدرپیامهارابهدنبالدارد.درصورتیرسانازاينپیام

رسانايرانیاينحسبهوجودآمدکهاطالعاتدرتلگرامواجباربهاستفادهنهادهاازپیام

شودواينخودعلتحسنارضايتیوعدماستفادهکاربرانهايايرانیکنترلمیرسانپیام

است.

 نداشتن تکنولوژی -تکنولوژی پیشرفته  

پیام تکنولوژرساندر ايرانی و خارجی بههاي وي کدنويس براي فنی دانش عنوان

عنوانزيرساخت برايسرورهايآن موجود پیامهاي در است. نتیجهشده خارجی رسان
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امکاناتونداشتنقطعیعنوان کهدرشدهاستدرصورتیتکنولوژيراحتیدراستفاده،

پیامپیام هسته بودن سنگین و معیوب سرور و کندي ايرانی ندرسان نتیجه اشتنرسان

 شدهاست.تکنولوژيعنوان

 تجربه خوب کاربری تجربه بد استفاده 

رسانخارجیازديدکاربرانتجربهترينعلتاستفادهمداوموعدمتمايلبهتغییرپیاممهم

سازييکیازعللاينتجربهخوباست.راحتیوحسرضايتیخوباستفادهبود.ساده

درپیامخارجیبهدستمیرسانکهتجربهشخصیکاربرازپیام هايايرانیرسانآورد،

رسانايرانیبسیارپیچیدهاست.شودبهصورتیکهانجامفرآيندهادرپیامديدهنمی
 

 طراحی گرافیکی ضعیف-رابط کاربری مناسب 
پیام در محصولاست. کاربرانبا هايخارجیبههمانرسانرابطگرافیکیاولینمواجه

شودبرايطراحیگرافیکیمحصولنیزدقتجزيیاتفنیوقتصرفمیاندازهکهبراي

شود.درآيد.اينطراحیخوبباعثايجادحسرضايتوجذابیتمیالزمبهعملمی

هاوشکلبدظاهريباعثايجادسازهطراحیهايايرانیعدمتوجهبهظرافترسانپیام

یشدهاست.رسانايرانگرافیکیضعیفدرذهنکاربرانپیام

 نبود هدف -هدف مشخص  

ايدارد.اينبرنامهبهبهبودتدريجیشدهرسانخارجیهدفمشخصوازپیشتعیینپیام

کندومسیرصحیحپیشرفتراپیشازاجرابرايتیمسازندهمشخصمحصولکمکمی

باعثنارضايتیکاربرانپیاممی موارديکه از ذهنکاربرکند. اناست،رسانايرانیدر

پیام اين مسیر در راه نقشه و هدف ازرساننبود سیاسی استفاده باعث که است ها

 شود.هايايرانیمیرسانپیام
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 دزدی اطالعات -عدم سوءاستفاده از اطالعات

شودواينکنندکهازاطالعاتشانسوءاستفادهنمیرسانخارجیکاربرانگمانمیدرپیام

رسانرسانخارجیايجادشدهاست.درپیامهخاطرامنیتدرپیامنتیجهاعتمادياستکهب

به اطالعاتشان دادن قرار اختیار در به شککاربران و علتمشکالتامنیتی به ايرانی

 اعتماديشدهاست.نهادهايامنیتیويارقبايشانباعثايجادبی

 کندی -سرعت

رسانبااليانتقالاطالعاتباعثاستفادهکاربراندرپیامدوسازهبسیارروشنکهسرعت

خارجیشدهاستوهمیننکتهدرکنديبرنامهوانتقالاطالعاتباعثايجادنارضايتی

 دانند. رسان داخلی است. کاربران علت این کندی را سرورهای ضعیف می در پیام

 ه بلندمدت استراتژی مناسب نبود برنام

پیام ازهدفمشخصاينپیامدر هارسانرسانخارجیوجوديکاستراتژيمناسبکه

می پیامنشاءت اين بهبود استمرار باعث میرسانگیرد درصورتیها درشود که

بهابزارسیاسیتبديلکردهورسانهايايرانینبودهدفبلندمدتاينپیامرسانپیام هارا

الکاربرانکهناشیازهمینموضوعاست.بهعلتعدماقب

پیام اين از استفاده به مجبور را کاربران میرساننهادهايدولتی باعثها که کنند

هايیکهدرخارجازکشوردرشود.درپژوهشحسنبودحقانتخابدربینکاربرانمی

یرگذاربررويرضايتهاانجامشدهاستاغلبپژوهشگرانبهمواردتأثرسانرابطهباپیام

پرداخته کاربران وفاداري ويژگیو تبیین به نیز ديگر گروهی و يکپیاماند رسانهاي

عنوانيکعاملتأثیرگذاررسانبههايداخلیبیشترازپیاماند.درپژوهشخاصپرداخته

پیام از استفاده تأثیر استو شده استفاده تحقیق رويموضوع رويمرسانبر بر واردها

بررسی پیاممتعددي ويژگی بررسی به نیز تحقیقات ديگر در و است هايرسانشده

رسانمورداستفادهدرجامعهايرانپرداختهشدهاست.درپژوهشحاضرباتوجهبهخألپیام

هايیکهازنظرکاربرانايرانیکهتمامینیازهايکاربرانراپوششدهد،بهاستخراجسازه
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مد و ساخت يکپیامدر ويژگیيريت با داخلی میرسان مطلوب ويژگیهاي پردازد.

کنندهصورتفنیوروانیبررويرفتارمصرفپژوهشحاضرتجمیعمواردياستکهبه

توانامیدداشتبابهبودهردوسمتمديريتکالنوانتظارتفنیتأثیرگذاراستومی

میسرکرد.رسانداخلیمطلوبراکاربرانرسیدنبهپیام

 های کاربردی پیشنهاد
 سازه به توجه "با منفی "توصیه ،" سازه"حسنارضايتی ديگر منفیو مضمون با ها

صورتکلینگرشمنفیاست.اينهايايرانیوجودداردبهرساننگرشیکهنسبتبهپیام

طدرهايغلهاينامطلوبويااجرايسیاستنگرشمنفیداليلمختلفیازجملهتجربه

رسانجديديبهبازارعرضهشود،کهحتیاگرپیامطوريهاداردبهرسانرابطهبااينپیام

فرضوجوددارد.پسسازندگاندرقدمصورتپیشاينتفکرنسبتبهناکارآمديآنبه

پیام بهبود درکنار ابزاراولبايدتالشکنندتا از استفاده رسانخوددرتمامیجهاتبا

رسانخارجی،عمومیاينديدبدنسبتبهخودرابرطرفکنند.درمقايسهباپیامروابط

رسانپیام-درموفقیتيک"تجربهکاربري"و"طراحیگرافیکی"و"امنیت"نقش

بسیارمهماست.

رسانازطرفبسیاريازکاربرانمطرحشد.اينعنوانرکناصلیيکپیامامنیتبه

باشد،يعنیامنیتیکهازاطالعاتکاربراندرمقابلمقاماتدولتیيهمیامنیتامنیتیدوسو

ازاطالعاتکاربراندرمقابل امنیتیصیانتکندوهمسیستمیامنیتیقدرتمنديکه و

سرقتاطالعاتوهکشدنمحافظتکند.اکثرکاربراننقشامنیترادرحفظحريم

محلبرايجذبکاربراست.ديدند.طراحیگرافیکیاولینشخصیخودمی

اگرطراحیگرافیکیومحیطکاربريبهصورتیباشدکهکاربراحساسجذابیتو

کاربري احساستجربه به عواملمنجر ديگر کنار در درککند، را استفاده راحتیدر

شدنيکشودواينتجربهکاربريمناسبنهايتچیزياستکهبرايتبديلخوبمی

حامی به میکاربر شدن ما هیچبرند متأسفانه پیامخواهیم. از ايرانیرسانکدام هاي

رعايتنکردهبه باالرا حتیدرصورتیصورتمتناسبموارد موارديبسیاراندو در که
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به باشند کرده قسمتخوبکار از يکی در دارند.صورتعمده باالضعفعمده هاي

هايايرانیازديگرمواردياسترسانپیامدر"نداشتنحقانتخاب"و“کنترلاطالعات"

شود.رسانخارجیيادمیحقانتخابوحسآزادبودندرمقايسهباپیام-کهدرمقابل

هاموجبسلبحقرسانايناستفادهزوريواجباريکهبامحدودکردنبسیاريازپیام

دولتتوسطپانتخابمی اطالعاتبه نشر باعثديدبداجازه هايموجودرسانیامشود

داشتنفرآيندمشخص"نداشتنهدف"و"نبودبرنامهبلندمدت"شود.باتوجهبهسازهمی

وسويرسانازاقداماتمهمیاستکهسمتساختيکپیام-قبلازشروعبهطراحیو

اينمناسبیبهآنمی کهتمامیدهدودربلندمدتباعثپیشرفتمناسبمحصولاست.

طورواضحرسانبايدبهندهاقبلازشروعبهساختاتفاقبیفتدومديرانهرپیاماينفرآي

رسند.باتوجهبهسازهبدانندکهنقطهشروعکجاستوازچهمسیريبهچهجايگاهیمی

-هايیکهيکمحصولرابهموفقیتالگوبرداريازنقشهپیشرفت،ايدهوروش"تقلید"

شودکهيکمحصولرانیستامااشتباهبزرگازجايیشروعمیرساند،کاراشتباهیمی

اينبه جزمحصولمابدونهیچنوآوريتقلیدازنمونهکهجزبهصورتکلیتقلیدکنیم.

خوردگیالقاشودوبرندومحصولمادرشودبهکاربرحسفريبديگريباشد،باعثمی

د.عنوانيکبرندمتقلبشناختهشوذهنمشتريبه

بهسازه توجه امکانات"هايبا بسیاريازکاربرانبهآن"نبود ازمواردمهمیکه

برايهايموجودودراختیاربرايبرنامهاشارهداشتندامکاناتوزيرساخت سازاناست.

پیامساختيکپیام با بتواند قويکه بررسانرسان بايدعالوه هايخارجیرقابتکند

زيرساختگذاريدرستسیاست امکاناتو متخصص، نیرويکار فراهمو نیز هايآن

اينزيرساخت بتواندپاسخگويکاربرانباشدوعالوهبرآنسرعتوکیفیتباشدتا ها

 تأمینکنند. هايايرانیمعلولرسانوکنديپیام"سرورهايمعیوب"اتصالوارتباطرا

 سازه به توجه با است. امکانات اين بهاستف"نبود اده سیاسی ابزار استقالل"عنوان

مالکیترسانپیام در شفافیت است. مهم بسیار کاربر براي که است نکاتی ازجمله ها

کهرسانبرايکاربرانجزنکاتمهماست.درصورتیشرکتسازندهواعضاييکپیام
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اينمالکیتنبايدتغییريحتیمالکیتيکپیام ارگانیهست، درروندرساندولتیويا

خدماتوپیشینهومأموريتاينشرکتايجادکند.

 های برای تحقیقات آتی پیشنهاد
تعمیم-5 عدم علت پژوهشبه میپذيري پژوهش اين کیفی مقیاسهاي در تواند

تريازجامعهشدهنمايندهقسمتبزرگتريانجامگیردتانقشهاجماعیاستخراجبزرگ

 باشد.

هايايرانیورسانتکپیامصورتمطالعهمورديبررويتکبهتوانداينپژوهشمی-9

صورتهادرذهنکاربرانبهرسانهايهريکازاينپیامياخارجیانجامگیردتاويژگی

تواندباعثشناسايینقاطهايداخلیمیرساناختصاصیاستخراجشود.اينکاربرايپیام

 قوتوضعفازديدمخاطبانشود.

شوندگانهايخاصازمصاحبهتوانباتمرکزبیشتربررويگروهشحاضررامیپژوه-1

برنامه براي بهتري نتايج که داد میريزيانجام مثالً دستآيد. به آتی جامعههاي توان

 محدودکرد.1.آماريبهمتولديندهه

می-9 پژوهش شیوهاين با برندتوان مفهومی نقشه مانند تحقیقاتی ديگر مصاحبه-هاي

 هايمختلفبايکديگرقیاسگردد.شبکهخزانهو...انجامشودونتايجروش-نردبانی

رسانمشخصداخلیوخارجیانجامشود.صورتقیاسدوپیامتواندبهاينپژوهشمی-1

عنوانجايگزينیبرايرسانداخلیبهدراينحالتبايدمحققاطمینانحاصلکندکهپیام

میرجیطراحیرسانخاپیام مثالً محدودبهتلگراموپیامشدهاست. رسانتوانتحقیقرا

هايالزمبراساسشکافبینگذاريهاراباهمقیاسنمودتاسیاستسروشنمودونقشه

دونقشهبهعملآيد.
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