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شدهوپیشنهادهايیبهسازندگانومديران


هاتحلیل
درمشکالتمديريتیدارد.درانتهامقايسهبینپیام 
رسان

امرسانايرانیباتوجهبهنیازکاربردادهشدهاست .
جهتطراحیپی 

کلیدواژهها :پیامرسانهای اجتماعی ،زیمت ،رسانههای اجتماعی ،نقشه ذهنی ،پدیدارشناسی.
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مقدمه
امروزه همه جوامع به سمت جهانیشدن حرکت میکنند و در اين راستا از ابزارهاي
جهانیشدن بهره میبرند .مهمترين اين ابزارها استفاده از اينترنت است .اتحاديه جهانی

ارتباطاتآماراستفاده9.4میلیاردنفرازاينترنتدرابتدايسال9154راارائهکردهاستو
نرخنفوذاينترنتنسبتبهسال 9111رشد 49درصديداشتهاست.نرخاستفادهازپهناي
کهنشانازاهمیتنرمافزارهايموبايلیو

باندموبايلیساالنه 4..9درصدافزايشداشته
ترينانواعشبکههاياجتماعی،

رشدشبکههاياجتماعیدربسترموبايلدارد.يکیازمهم
افزارهايپیامرسانمانندواتساپ،وايبر،الينوغیرهکه


هاياجتماعیهستند.نرم
پیام 
رسان

براي پیامرسانی و ارسال فايل استفاده میشوند و استفاده از آنها طی سالیان اخیر رشد
)پسمیتوانگفتکهامروزهاينترنتبه

زياديداشتهاست(کريمیيزديومخبر9159،
ناپذيرازجامعهماتبديلشدهاست.گسترشارتباطاتالکترونیکی،وسايل


قسمتجدايی
رسانهابرپايهشبکههاياجتماعیازجملهاتفاقاتیهستندکه
ارتباطیبرپايهاينترنتوپیام 

ترينشبکههاياجتماعی،

دراثررشداستفادهازاينترنتبهوجودآمدهاند.يکیازاصلی

شدهاند.درايراننیز
هاهستندکهاکنونبهبخشاصلیازفضايمجازيتبديل 

پیام 
رسان

بعدازوروداينترنتدرسال5441شاهدهمینگسترشکاربريوسايلارتباطیجمعیبر
رسانهاي
ايم.باتوجهبهموضوعفیلترينگپیام 


هاياجتماعیبوده
پايهاينترنتوپیام 
رسان

رسانهاي
هايداخلیکهتوانايیپرکردنجايخالیپیام 

خارجیدرايرانهنوزپیامرسان

شود.بااينکهدرچندمرحلهمردمايرانپیامرساناصلی


خارجیراداشتهباشندديدهنمی
خود را جايگزين کردهاند ،اما هیچگاه پیامرسانهاي داخلی توسط توده جامعه بهعنوان
رسانهايداخلی،
اند.شايددلیلاصلیاينعدماقبالبهپیام 


رسانمنتخببرگزيدهنشده

پیام
هايداخلیباويژگیهايمطلوبومناسبکاربرايرانیباشد.

نبودپیامرسان

ابرايايجاديکپیامرسانداخلیمناسبهمچنانادامهدارد،ولیتماماين

تالشه
 
هابابی توجهیبهنیازکاربرانايرانیوعدمتوجهبهعاليق،احساساتونگرشاين


تالش
کاربرانانجامشدهاست.ازسويديگروجودپیامرسانداخلیبرايکشورايرانيکنیاز
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ضرورياست،چراکهبرايدولتايرانمسئلهامنیتاطالعاتازاهمیتبااليیبرخوردار
است و الزم است که در ايران پیامرسان داخلی و ملی داشته باشیم .شناخت ديدگاه
مصرفکنندگان نسبت به کاال و خدمات ارائهشده توسط شرکتها يکی از مهمترين

بخشهاي پیشتولید محصول است ،اين شناخت با توجه به تحقیقات در آن حوزه به
وجود آمده است و منجر به تولید محصوالتی میشود که با ارزشها و نیازهاي جامعه
تطابق داشته باشد .براي شناخت نیاز جامعه الزم است که نگرش ،باور رفتارهاي افراد
روساختيکپیامرسانداخلی


صورتدقیقوموردبررسیقراردهیم.ازاين

جامعهرابه
مناسب نیز نیازمند تحقیقات عمیق بر روي رفتار استفادهکنندگان از رسانههاي اجتماعی
میباشد .برايساخت يکپیامرسانداخلیکهمورداقبال عمومجامعه قرارگیرد،بايد

کنندگانپیامرسانهايخارجیرابدانیمودر


صورتدقیقعلتاستفادهجامعهومصرف
مقايسه با علت عدم استفاده از پیامرسان داخلی اين عوامل را بررسی کنیم در نهايت
راهکارهايیمناسببرايطراحیوارائهپیامرسانداخلیارائهکنیم .

درايراننیزبامرکزافکارسنجیدانشجويان(ايسپا)تحقیقاتیرادرسال 514.انجام
دستآمده نشان میدهد  01درصد مردم ايران حداقل دريکی از
داده است که نتايج به 
انجامشدهاستکه
شبکههايمجازيعضويتدارند.نظرسنجیديگرينیزدرسال  5140
نتايجنشاندهندهاينبودهاستکه  05درصدجوانان  5.تا  94سالهازتلگرامو  94درصد

اين جوانان از اينستاگرام استفاده میکنند .يکی ديگر از نظرسنجیهاي ايسپا که در
انجامشدهبیانگرايناستکهدرسال  19،40درصدمردانازتلگرام 9.،درصد
اسفند  40
درصدنیزازپیامرسانسروشاستفادهمیکردند.

درصدازواتساپو 1

ازاينستاگرام99،
انجامشده بیانگر اين است

همچنین ديگر نظرسنجی ايسپا که در اسفند سال 40
که  1.درصد زنان از تلگرام 15 ،درصد آنها از اينستاگرام 90 ،درصد از واتساپ و
رسانسروشاستفادهمیکردند(.ايسپا )514.،


درصدازپیام
همچنین 9
باتوجهبهاهمیتسیاسیوابعادگستردهاستفادهجامعهازشبکههاياجتماعیالزم

نیزمیتوانبه

استکهتحقیقاتِعمیقیدراينموضوعصورتگیرد.دربعداقتصادي 
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رسانهايخارجیکه
واسطهاستفادهازپهنايباندبرايپیام 


میزانخروجارزازکشوربه
هادرخارجازمرزهايايراناست،اشارهکرد.برايمثالدرمقیاساستفادهاي


سرورآن
کهازتلگراممیشدهاينعددشگرفبودو 95درصدازکلپهنايباندکشوردراختیار

ايننرمافزارقرارداشت.ازاين روازنظراقتصادينیزضرورتداردکهمطالعاتگستردهو

شدهوضرورتهاي

عمیقیدرحوزهشبکههاياجتماعیانجامشود.باتوجهبهمسئلهبیان
رسانهايداخلیومقايسهآنبا
مطالعاتیآن،هدفاينتحقیق،استخراجنقشهذهنیپیام 

پیامرسانهايخارجی،ازطريقيافتنسازههايذهنیآناناست.دراينتحقیق
نقشهذهنی 
به دنبال پاسخگويی به اين سؤاالت هستیم که تفاوت نقشه ذهنی مصرفکنندگان
رسانهاي خارجی چیست؟ سازههاي موجود در
رسانهاي ايرانی در مقايسه با پیام 
پیام 

هاوجوددارد؟سازههايموجود


میاناينسازه
رسانهايداخلیچیست؟چهروابطی 
پیام 

در پیامرسانهاي خارجی چیست؟ چه روابطی میان اين سازهها وجود دارد؟ آيا بین
رسانهايداخلیوخارجی،تفاوتمعناداريوجوددارد؟باپاسخ
هايذهنیپیام 

نگاشت
رسانهايداخلیارائه
توانپیشنهادهايخوبیبرايطراحیمناسبپیام 

بهاينسؤاالتمی
کرد .نتايج اين تحقیق براي  1دسته از افراد کاربردي است .دسته اول شرکتهاي
ارائهکننده خدمات در حوزه رسانههاي اجتماعی که میتوانند به نگاهی عمیقتر از

مخاطبان خود برسند .دسته دوم سیاستگذاران حوزه رسانهاي هستند که نتايج تحقیق
هايآنهابهسمتخواستههايدقیقجامعهدراينزمینهباشد

حاضرمیتواندهدايتگرنگاه

مندبهمطالعهدرحوزهرسانههاياجتماعی


ودستهسومهمدانشجويانیهستندکهعالقه
توانندمطالعاتخودرابهشکلدقیقتريدر


باشندوبااستفادهازنتايجاينتحقیقمی

می
اينزمینهدنبالکنند .

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
رسانههای اجتماعی
رسانههاياجتماعیاشاره بهمجموعهايازخدماتکاربرمحور میکندکه نوعیازآن
شبکه هاياجتماعیاستوانواعارتباطاتکاربرمحورکهبراساسانواعمحتواشاملمتن،
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میگیرد .رسانههاي اجتماعی مجازي از
عکس و ويدئو در بستر اين رسانهها شکل  
هايیتشکیلشدهاستکهتوسطيکياچندنوعخاصازوابستگیبههممتصلاند.


گره
براي مثال :اقتصاد ،فرهنگ و دين ،سیاست ،دوستیها ،تجارت ،علوم تخصصی و  ...از
انواع وابستگی قابلتعريف هستند ولی غالب شبکههاي اجتماعی عمومی دوست محور
میباشند )Alalwan & Rana, 2018( .در رسانههاي اجتماعی بر اساس انواع محتوا،

بنديهاي مختلفی از خدمات ارائه میشود .در نوعی از اين سرويسها ،اشتراک
دسته 

ويدئو و عکس ،کاربران را به هم ارتباط میدهند .در نوعی ديگر در قالب گروههاي
تخصصی،کاربراندر يک حوزهخاص دانش و آگاهیرا بهاشتراک میگذارند و به
مجموعه اين خدمات اصطالحاً رسانههاي اجتماعی اطالق میشود .در مقابل رسانههاي
هايتلويزيونیکهبرايتولیدوانتشارمحتواهزينههايهنگفتیمتقبل

جمعیهمچونشبکه
میشوند ،ارائهدهندگان رسانههاي اجتماعی بابت تولید و نشر محتوا هزينههاي ناچیزي

پرداختمی کنندودرراستاي انتشارمحتواوپیاممدنظرخودازظرفیتاجتماعیخود

يعنی کاربران استفاده میکنند .امروزه رسانههاي اجتماعی بخش عمدهاي از کاربران
قالعادهزياد
اينترنتدرکشورهايمختلفرابهخودجذبنمودهاندوبهدلیلوسعتفو 

کارکردهاوسرويسهادراينحوزه،رشدروزافزونیبرايزمانمصرفیواستفادهازاين

بینیمیشود( )Anderson,2018


هاپیش

نوعسرويس
امروزه رسانههاي اجتماعی براي اشاعه فکر و انديشه و ديدگاه ،بستري براي امور
سرگرمی و تفننی مانند دوستيابی و همچنین آوردگاهی براي توسعه علم و دانش و
اند.سايتهاياينترنتیوتخصصیعمدتاًلینکهايیبهشبکههاياجتماعی


تخصصشده
دارند و مباحث تخصصی بهصورت تعاملی را در اين رسانهها در اختیار مخاطبان قرار
بنديشدهاندکه درگذرزمان

میدهند .رسانههاياجتماعی بارويکردهايمختلفی دسته

اند.مدل،قلمرويموضوعیرسانههاياجتماعیبهشرح

بنديهاتغییرپیداکرده
ايندسته 

ذيلاست.
شبکهمحور:متمرکزبرتوسعهروابطوارتباطاتبینکاربران
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گذاريمحتواازجملهمحتوايچندرسانهاي


اشتراکمحور:متمرکزبراشتراک
شتراکگذارياطالعات

انتشارمحور:متمرکزبرنشروبها
گفتگومحور:متمرکزبرگفتگودرعینارسالمواردمحتوايیديگر 
رسانمحور:متمرکزبرارسالپیامهاباانواعقالبها


پیام
همکارمحور:متمرکزبرهمکاريهاياجتماعی 

فیسبوک ،تويیتر ،وايبر ،واتساپ و برخی نمونههاي ديگر شامل کارکردهاي هر

شش دسته میشوند .اين دستهبندي شامل رسانههاي اجتماعی تحت وب يا همراه نیز
میشود)Kapoor,2018(.


پیامرسانهای اجتماعی
خلق وب  9يکی از توسعههاي غیرقابلانکار در تاريخچه ارتباطات است .رسانههاي
اجتماعینوعجديديازارتباطاستکهبههمراهآنآمدهاست.درواقعتحولوب9
تنهاباعثايجادمحتوامیشودبلکهتمرکزکاربرانرابااستفادهازنمايشمحتوابراي


نه
کند(رضاپناهواسماعیلزاده )5149،


هابیشترمی

گذاريباديگرشبکه

اشتراک
امروزهباگسترششبکهبیسیم،بسیاريازخدماتکهدرگذشتهازطريقکامپیوتر
،درتلفنهمراهنیزقابلدسترسیاست.ازهمینروباتوجهبهويژگی

بهافرادارائهمیشد

هاياجتماعیدرتلفنهمراهتأثیرچشمگیري

قابلحملبودنتلفنهمراه،استفادهازشبکه

رسانهايموبايلیدربسترکاربرانرابهيکديگروصل
)پیام 
داشتهاست( barnes, 2002
میکنند .در مقايسه با فناوريهاي پیامرسان بر محوريت کامپیوتر اين سرويسها مزيت

بااليی دارند ،زيرا توانايی ارتباطات بر بستر موبايل را فراهم میکنند .پیامرسانهاي
اجتماعیبهکاربراناجازهمی دهندحداکثرحسحضورخوددريکشبکهاجتماعیرا

رسانهاي اجتماعی امروزه با جذب مشارکت
احساس کنند ( )Hedbring, 2002پیام 
اجتماعیافرادتوانستهاندجايگاهمهمیدرافزايش خرداجتماعیپیداکنند (راهجري و

هاياجتماعیمیتوانندنقشمهمیدرتغییرويژگیهاي

)بهعبارتیپیام 
رسان

قوام514.،
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فرهنگیجامعهداشتهباشند.تنوعمحتوايیورسانهايدراينزمینهباعثخلقابزاريبراي

مردمشدهاستکهتوانايجادتغییراتاجتماعیرادارد(.طالبیوهمکاران )5144،
رسانرامیتوانلذتموردانتظار،تأثیراجتماعی،


عواملمؤثربراستفادهازيکپیام
سودمنديموردانتظاروسهولتموردانتظاردرنظرگرفتکهچهارشاخصهاصلیعلت
رسانها هستند (کرمانی و مظفري )5149 ،در لذت مورد انتظار اين متغیر
پیام 
استفاده از  
بهعنوان مقدار لذتی که کاربر انتظار دارد درنتیجه استفاده از تکنولوژي نصیبش شود.

تحقیقات نشان میدهد که کاربران از تکنولوژي که استفاده از آن لذت بیشتري دارد،
بیشتراستفادهمیکنند()hang & lin, 2007درتأثیراجتماعیموردانتظاراينبحثمطرح

شودکهکاربرتاچهاندازهفکرمی کندکهديگراندرجامعهانتظاردارندتااوازاين


می
تکنولوژياستفادهکند.درسودمندياجتماعیاينمتغیرنشانمیدهدفردچهمیزانانتظار

داردبراثراستفادهازيکتکنولوژيخاصحضوروعملکردشبهبودوارتقايابد.اين
متغیرنیزدربسیاريازتحقیقاتپیشیندراينمورداستفادهشدهاست( & Vankatesh

 )davis,2000

مدل رفتاری استفادهکنندگان از خدمات و مصرفکنندگان محصوالت
ارائهشدهاست،عواملداخلیوعواملخارجیمختلفیبر
طبقاينمدلکهدرسال 9114
گذارندوتصمیمگیرينیزمؤثرازخودانگارهاست.ازاينروبراي


خودانگارهافرادتأثیرمی
پیش بینیتصمیماتبايدسعیکردکهعواملدرونیوخارجیمشرفکنندهراشناختو

براياينراهازتکنیکهايعمیقتحقیقاتیمیتوانبهرهبرد .


کبری بخشی زاده برج و همکاران | 865

شکل  .0مدل رفتاری استفادهکنندگان از محصوالت ()Hawkins,2009

مطالعات پیشین
پیشینه داخلی
رسانهاي موبايلی بر
دراکثرتحقیقات داخلیبهنقشوتأثیر شبکههاي اجتماعی وپیام 
موضوع موردمطالعه پرداخته شده است و در شماري ديگر نیز بهصورت کیفی ،ويژگی
شدهاند .
رسانهايموبايلیبررسی 
پیام 

جدول  .0پیشینه داخلی تحقیقات
ردیف

موضوع تحقیق
استخراجنقشهارزشهايکاربران


5

رسانهاي 
پیام 

موبايلیبااستفادهازتکنیکنردبانی
(براساس 

محققین

سال

رايگانبودن

بخشی
زاده 
داورزنی 
ديلمی 

سازهها

 5141

استیکر 
سرعتانتقالپیام 
 49
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ردیف

موضوع تحقیق

محققین

سال

تئوريوسیلههدف)

سازهها
مزيتايجادکانال
مزيتايجادگروه 
مخفیبودنشماره 
تعددعکسپروفايل 
ارسالفايلبافرمتهايمختلف 

قابلیتعدمنمايشآخرينزمانحضور 
جاذبهبصري 
امنبودن 
لذتوخوشی 
آرامش 
پرانرژيبودن 
نوعدوستی 

پويايی 
رضايتمندي 

کسبقدرت 
راحتی 
ديدخوبافراد 
اعتمادبهنفس 

متمايزبودن 
حسامنیت 
رفاه 
مؤثربودن 
سهولتاستفاده

عواملمؤثربرقصداستفادهاز
شبکههاياجتماعی 

9

ياتوجهبهاثرمیانجیگرياعتماد
(موردمطالعه 
رسانهايسروشوتلگرام)
پیام 


ابراهیمی 
عینعلی 

نفوذاجتماعی 
 514.

نگرانیحريمخصوصی 
ريسکدرکشده 
اعتمادبهشبکههاياجتماعی 
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موضوع تحقیق

ردیف

محققین

سال

سودمنديموردانتظار

تلگراموديگرهیچ،تحلیلوتبیین
1

سازهها

عواملمؤثر 

کرمانی 

عنوانپیامرسان


ازتلگرامبه
براستفاده

مظفري 

 5149

مرجعايران

سهولتموردانتظار 
لذتموردانتظار 
تأثیراجتماعی 
تشکیلومديريتگروه

بررسیومقايسهقابلیتهايوايبرو

9

واتسآپدر 
آموزشعالی

کرمی 
الماسی 

چندرسانهاي 

 5149

جذابیتآموزشی 
امنیتواعتبار 
سهولتنصبواجرا 
هويتاجتماعی

تبیینمؤلفههايهويتاجتماعی

دانشجويانبراساساستفادهاز
1

رسانهايموبايلی 
پیام 

(موردمطالعهدانشجويانکارشناسی

هويتقومی 
باقريان 
سیادت 

 5140

ارشداصفهان)

هويتملی 
هويتمذهبی 
هويتجهانی 
عملکرد
سرمايهاجتماعی 

9

تأثیراستفادهازرسانههاياجتماعیبر 


شايان 

عملکردشغلیکارکناندانشگاهتربیت

دانايی   5149

رضايتشغلی 

مدرس

اندامی 

تعهدسازمانی 

ويژگیشخصیتی 









بررسیمیزانوقوعاستفادهاز
رسانهاي 
پیام 

تلفنهمراههوشمندنزدزنانخانهدار

درتهران





میانگینساعتاستفاده





میزاناستفادهدرروزهايتعطیل 





نحوهآشنايی 





علتاستفاده(علمی) 

منصوري 



علتاستفاده(آموزشی) 
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ردیف

موضوع تحقیق

0

محققین

سازهها

سال

دالور   5140

علتاستفاده(کسباطالعاتوخبر) 

مظفري 

علتاستفاده(تفريحوسرگرمی) 
علتاستفاده(ارتباطبادوستانوفامیل) 
احساسیوعاطفی






.



میزاندينداريوارتباطآنبااستفاده

ازشبکه 
اجتماعیاينترنتی(موردمطالعه:
دانشجوياندانشگاهياسوج)






میرفردي 
مختاري 
ولینژاد 





سیاسی 



ورزشی 



فرهنگی 



مذهبی 


 5149


روانشناختی 

علمی 
طنز 



سايرمطالب 

پیشینه خارجی
دراکثرپژوهش هايیکهدرخارجازايرانانجامشدهاست،ازبهدستآوردنويژگیو

عبورکردهاندودراکثراينتحقیقاتبه

رسانهابهکاربران
شدهازپیام 


هايمنتقل
ارزش
عوامل مؤثر بر رضايت و علل وفاداري کاربران پرداختهاند .جدول زير خالصه از اين
تحقیقاتراارائهمیکند .
جدول  .5پیشینه تحقیقات خارجی
ردیف

موضوع تحقیق

محققین

سال

1

A user loyalty
analysis of mobile
instant messaging
applications in
Manado

Soselisa
Mekel
Pandowo

2014

سازهها
ادامهاستفاده
توصیهبهديگرانبراياستفاده 
کیفیتدرکشدهازمحصول 
تحملهزينهواردشده 
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ردیف

موضوع تحقیق

محققین

سال

2

An expectationconfirmation model
of
continuance intention
to use mobile instant
messaging

Oghuma
LibaqueSaenz
Wong
Chang

2015

3

Analyzing Mobile
Instant Messaging
User Satisfaction And
Loyalty

Huang
Li

2013

4

Enhancing customer

Tseng

2018

سازهها
رضايت 
قابلاطمینان 

تصويربرند 
اهمیتارتباطات 
هزينهجايگزينی 
وجودگزينههايديگر 

کیفیتمحصول
اعتماد 
رضايت 
قصدادامهاستفاده 
مفیدبودن 
رابطکاربري 
لذتبخشی 
امنیت 
سهولتدراستفاده 
سازگاري
مزايايمرتبط 
لذتدرکشده 
درگیريذهنیدرکشده 
کنترلبرمحصولدرکشده 
دسترسیپذيري 

جايگزينپذيري 
رضايتدرکشده 
اندازهشبکه
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سازهها

سال

 اندازهجامعهعضو
 ارزشعملکرد

محققین

موضوع تحقیق

Pham
Cheng
Teng

loyalty to mobile
instant messaging:
Perspectives of
network effect and
self-determination

 ارزشاجتماعی

ردیف

 ارزشازديدگاهفرد
 رضايتازنیازبهمزايايرقابتی
 رضايتازنیازبهحساستقالل
 رضايتازنیازبهارتباطپذيري
ارزشاحساسی
 ارزشاجتماعی

2015

chang

Exploring mobile
application customer
loyalty: the
moderating effect of
use contexts

5

anderson

Getting acquainted
social network and
apps: WhatsAppening with Mobile
Instant Messaging

6

Voraseyanont
Thongmak

The Influence of 4Ps
and System Quality
on Perceived Quality
after Mobile Instant
Messaging

7

Tang
Hew

Is mobile instant
messaging (MIM)
useful in education?
xamining its
technological,
pedagogical, and
social affordances

8

 ارزشنقدي
 ارزشکیفی/عملکرد

افزارواتساپ


هاينرم

ويژگی

2016

کیفیتسیستم
 کیفیتاطالعات

2015

 کیفیتسرويس
 رضايتکاربران
قابلیتآموزشی
 قابلیتاجتماعی
 قابلیتتکنولوژي
 راحتیدراستفاده
 آموزشويادگیري

2016

820 | کبری بخشی زاده برج و همکاران
سازهها

سال

محققین

موضوع تحقیق

ردیف

Deng
Lu
Wei
Zhang

Understanding
customer satisfaction
and loyalty: An
empirical study of
mobile
instant messages in
China

9

2017

Liu
Chen
Wu
Shen
Zhang

Understanding users’
switching behavior of
mobile instant
messaging
applications: An
empirical study from
the perspective of
push-pull-mooring
framework

 10

2016

Sutikno
Handayani
Stiawan
Riyadi
Subroto

WhatsApp, Viber and
Telegram: which is
the Best for Instant
Messaging

 11

 حضوراجتماعی
 مفیدبودن
 قابلاستفادهبودن

اعتماد
 کیفیتخدمات
 ارزشدرکشده
 ارزشعملکرد
 ارزشاحساسی

2009

 ارزشاجتماعی
 ارزشمالی
 رضايت
 هزينهجايگزينی
نارضايتیازپیامرسانفعلی

 جذابیتمحصولجايگزين
 هنجارهايذهنی
 ناکارآمديوسکون
قابلیتپشتیبانگیري
 بالککاربران
 حالتپخشپیام
 وضعیتتحويلپیام
 وجودنسخهدسکتاپ
 پشتیبانیازفرمتهايمتنی

 پیامهايگروهی
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ردیف

موضوع تحقیق

محققین

سازهها

سال

ارسالصوت 
قابلیتاستفادهچنددستگاه 
قابلیتتماستلفنی 

روش پژوهش
رسانهايداخلیومقايسهآنبانقشهذهنی
هدفاينپژوهش،استخراجنقشهذهنیپیام 
رسانهاي خارجی ،از طريق يافتن سازههاي ذهنی آنان بوده است .در اين راستا از
پیام 

روش زيمت براي جمعآوري نقشههاي ذهنی استفاده شده است .باوجوداينکه
روششناسیهاي د يگري مانند نقشه مفهومی برند نیز براي اين تحقیق مناسب بودند اما

هاباعثشدتاازروشاستعارههاي

هدفمحققینبرايکسباطالعاتعمیقازپیام 
رسان

استخراجزالتمن(زيمت)براياينتحقیقاستفادهشود.چرااينکهاينروشطوالنیترو
داراي مراحل متعدد و متنوعتري به نسبت ساير شیوهها بوده و اطالعات عمیقتر و
درستتري را بهصورت خروجی ارائه می دهد .کلیات مربوط به پیاز فرآيند تحقیق در

جدولزيرخالصهشدهاست .

جدول  .3کلیات روششناسی تحقیق
مرحله تحقیق

روشتحقیق 

جامعهموردمطالعه 

عنوان بخش

تحقیق

پارادايم-فلسفه 

ساختگرايیاجتماعی(تفسیرگرايی) 


جهتگیريتحقیق 


کاربردي 

رويکردتحقیق 

استقرائی 

صبغهتحقیق 

کیفی 

نوعتحقیق 

میدانی 

استراتژيتحقیق 

پديدارشناسی-زيمت 

اهدافاصلیتحقیق 

توصیفی–اکتشافی 

شیوههايگردآوريداده 


مصاحبهنیمهساختاريافته-پرسشنامه 

جامعهآماري 

دانشجوياندانشگاههايتهران
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روشنمونهگیري 


غیراحتمالیهدفمند-قضاوتی 

حجمنمونه 

51نفرازدانشجويانتهران 

آوريدادهها 


ابزارجمع

مصاحبهنیمهساختاريافته-پرسشنامه 

شاخصهاياعتبارابزار 


روايی–پايايی 

روايی 

کنترلاعضا 

ابزارجمعآوريدادهواطالعات


پايايی 

پروتکلمصاحبه 

اجرايی 

ابزارتحلیلدادهها 


تحلیلدستیاطالعات 

محدودهزمانی 

آبانوآذر 514.

محدودهمکانی 

کاربرانپیامرساناجتماعی 

تهران-

اينتحقیقدرسهمرحلهصورتگرفتهاست .
رسانهاياجتماعی 
آزمونمیزاندرگیريذهنیاعضايجامعهباپیام 

مرحله اول:
در اين مرحله از اعضاي جامعه خواستهشده است که به پرسشنامه زير پاسخ دهند و بر
هامشخصشدهاست .

اساسپاسخآنهانمرهمیزاندرگیريذهنیآن

جدول  .0سنجههای میزان درگیری ذهنی
درطولشبانهروزازتلفنهمراهزياداستفاده

میکنم

روزانهاستفادهزياديازاينترنتدارم .
رسانهااستفاده
برايارتباطبااطرافیانازپیام 

میکنم 


درطولشبانهروزازتلفنهمراهاستفاده





رسانهامزاياوامکاناتباارزشیارائه
پیام 

میدهند 





استفادهازپیامرسانهادرارتباطاتروزمره


استفادهمیکنم

نمیدهند.

بیاهمیتاست

استفادهازپیامرسانهايکروشفرعی




رسانهايکابزارمطلوبدرارتباطات
پیام 

حسابمیآيند 


به

رسانها
اطرافیانازپیام 

برايارتباطبا

استفادهازپیامرسانهايموبايلیبرايمن


استفادهازپیامرسانهايکروشاصلیبراي

ارتباطاتاست 

روزانهاستفادهزياديازاينترنتندارم.

رسانهامزاياوامکاناتباارزشیارائه
پیام 


استفادهازپیامرسانهايموبايلیبرايمن

مهماست 

زياديندارم.

برايارتباطاتاست
رسانهاابزارنامطلوبیبرايارتباطات
پیام 





هستند.
استفادهازپیامرسانهادرارتباطاتبراي
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منتفاوتیندارد

برايمنمتفاوتاست 
رسانهادرارتباطاتيکنیاز
وجودپیام 

است .



رسانهايموبايلیرا
ارسالپیامازطريقپیام 

دوستدارم 
رسانهايموبايلیيکابزارمفیدهستند .
پیام 


رسانهاي
بهارسالپیامازطريقپیام 



موبايلیبیعالقههستم

هايموبايلیيکابزاربیاستفاده

پیام 
رسان




رسانهايکابزارضروريبراي
پیام 

ارتباطاتمحسوبمیشوند 


هانمیبینم.

درارتباطاتنیازيبهپیامرسان


هستند.
رسانهايکابزارغیرضروريدر
پیام 




ارتباطاتبهشمارمیروند


جدولسنجهدرگیريذهنیبا59رديفطراحیشدهوامتیازاتاز(5کمترينامتیاز)تا0
راشاملمیشودونمراتبین 59تا .9است.اينجدولشاملاطالعات

(بیشترينامتیاز)
جمعیتشناختیمیباشد.اينلیستباتوجهبهباالتريندرگیريذهنیازبین45نفرازبین

هايتهرانتهیهشدهاستودرانتها 51نفرکهباالتريننمرهدرگیري

دانشجوياندانشگاه
ذهنی را کسب نمودهاند با توجه به درگیري ذهنی آنها نسبت به پیامرسان داخلی و يا
اند.ازاينرونمونهآماريمنتخببراياينتحقیق51نفربودهاست .

خارجیانتخاب 
شده

مرحله دوم:انتخاباعضاينمونهبراساسمیزاندرگیريذهنیودعوتبهمصاحبه 
در اين مرحله از اعضاي منتخب درخواست شده است که  59 – 51عکس مربوط به
هايزيرنمونهاي


هارابهمحققینتحويلدهند.شکل
موضوعتحقیقراپیداکردهوعکس
ازعکسهاييافتشدهاست .
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جدول  .0نمونه عکسهای یافت شده توسط مخاطبان
عکس

دلیل اصلی
انتخاب

تکنولوژي
قديمی 
ظاهرنامناسب 
مشکالتامنیتی 

زيرساخت
نامناسب 
نیازبهبازسازي
اساسی 
کیفیتنامناسب 

تفاوتبانمونه
خارجی 
فاصلهکیفی
زياد 
ظاهربد 
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دلیل اصلی

عکس

انتخاب

عدماعتماد 
سواستفاده
اطالعاتی 
زيان 

مصاحبهبااعضايمنتخبوتحلیلونتیجهگیري 

مرحله سوم:
دراينمرحلهمصاحبهزيمتطی51مرحلهمطابقجدولزيرصورتگرفتهاست .
جدول  .2مراحل مصاحبه زیمت ()zaltman,2001
نام مرحله
داستانسرایی
تصاویر

توضیحات
در این مرحله از مخاطب خواسته میشود که توضیح دهد هرکدام از عکسها را به چه دلیل
انتخاب کرده است.
در این مرحله از مخاطب سؤال میشود آیا موضوعی وجود داشته است که نتواند برای آن

ازدسترفته

عکس پیدا کند؟

دستهبندی

در این مرحله از مخاطب خواسته میشود عکسهای خود را در چندین دسته تقسیمبندی کرده

تصاویر

و برای هر دسته عنوانی انتخاب کند.
در این مرحله عکسها بهصورت دستههای  3تایی به مخاطب داده میشود و از وی خواسته

استخراج سازه

میشود یکی از عکسها را جدا کرده و بگوید که چه تفاوتی بین دسته دوتایی و عکس
جداشده وجود دارد

معرفترین
تصویر

در این مرحله از مخاطب خواسته میشود که از بین عکسها ،یک عکس که بیش از سایر
عکسها نشاندهنده دیدگاه وی درباره موضوع میباشد را انتخاب کند
در این مرحله از مخاطب خواسته میشود که بهعکس یا تصویری فکر کند که متناسب با

تصویر مخالف

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

در این مرحله از مخاطب که موضوع مورد با مطالعه را با سایر حواس خود بهغیراز حس
تصاویر حسی

بینایی بیان کند ،برای مثال درباره رایحه ،طعم و صدای پیامرسانها در این مرحله سؤال شده
است.
در این مرحله سازههای یافت شده در  7مرحله قبلی تبدیل به نقشهای میشود که سازهها و

نقشه ذهنی

ارتباطات بین آنها را مشخص میکند ،سازههای طی مصاحبه توسط مصاحبهکننده یادداشت
میشود ولی نقشه توسط خود مصاحبهشونده ایجاد میشود.
در این مرحله از مخاطب خواسته میشود که عکسهای خود را بهصورت یک ترکیب

عکس ترکیبی

تصویری در کنار هم قرار دهد (از ترکیب این عکس با استفاده از نرمافزار عکس تجمیعی
ذهنی مخاطب یا کالژ به دست میآید)

داستان ذهنی

در این مرحله از مخاطب خواسته میشود که یک سناریو کوتاه درباره موضوع تحقیق از خود
بیان کند.

پس از اتمام مراحل تحقیق زيمت نقشههاي ذهنی هر مخاطب نسبت به مخاطب قبلی
مقايسه میشود و جدولی مطابق جداول زير تشکیل میشود که مشخصکننده تعداد
سازههايجديديافتشدهدرآنمصاحبهنسبتبهمصاحبهقبلاست.

جدول  .2تعداد سازههای یافت شده در مصاحبههای مربوط به پیامرسانهای داخلی
شماره مصاحبه

تعداد سازه جدید

مصاحبهاول 

 .4

مصاحبهدوم 

 91

مصاحبهسوم 

 5.

مصاحبهچهارم 

 51

مصاحبهپنجم 

 51

مصاحبهششم 

9

مصاحبههفتم 

1

جدول  .2تعداد سازههای یافت شده در مصاحبههای مربوط به پیامرسانهای خارجی
شماره مصاحبه

تعداد سازه جدید

مصاحبهاول 

 .4

مصاحبهدوم 

 91
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شماره مصاحبه

تعداد سازه جدید

مصاحبهسوم 

 5.

مصاحبهچهارم 

 51

مصاحبهپنجم 

 51

مصاحبهششم 

9

مصاحبههفتم 

1

مصاحبههشتم 

1

طورکهدرجداولنیزمشخصاست،مصاحبههاتارسیدنبهاشباعنظريادامهيافته


همان
است،يعنیزمانیکهسازههايجديديافتشدهبهصفربرسد.پسازرسیدنبهاشباع

هاياجماعیمربوطبهپیامرسانهايداخلیوخارجیاستخراجمیشوند،براي


نظرينقشه
استخراجايننقشهسازههاييافتشدهپرتکراروهمچنینارتباطاتپرتکراربینسازههاي

هاوروابطبینآنهانقشهنهائی


اندودرنهايتباترکیباينسازه

مشابهشناسايیوجداشده
استخراجشدهاست .


اعتبارسنجی (روایی و پایایی)
شدهاستوخروجیهايتحقیقبهافرادي


برايتأيیدروايیازروشکنترلاعضااستفاده
اندنشاندادهشدهاست.اينگامازتحقیقهمزمانبامرحله


کهموردمصاحبهقرارگرفته
هشتمواستخراجنقشهذهنیمخاطبانصورتگرفتهاست .
براي تأيید پايايی نیز از پروتکل مصاحبه استفاده شده است .در اين تحقیق پروتکل
مشخصیکهدرجدول  0آوردهشدهاستبرايمصاحبهاستفادهشدهاستواستفادهاز
اين پروتکل باعث ايجاد ثبات و سازگاري در ثبت داده میشود .عالوه بر اين کار از
داشتهاي میدانی از جلسه مصاحبه نیز براي تأيید پايايی استفاده

صداي ضبطشده و ياد
شدهاست.

یافتههای تحقیق
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هايتحقیقدردوبخشيافتههايتوصیفیمربوطبهنمونهآماريونقشههاياجماعی

يافته
ارائهشدهاست .

ردیف

جنس

سن

دانشگاه

رشته

مقطع

نمره درگیری

5

مرد

 91

علومتحقیقات

مهندسیمواد 

کارشناسی 

 04

9

مرد

 99

پیامنور

مهندسینرمافزار 


کارشناسیارشد 

 04

1

مرد

 91

امیرکبیر

مديريتکسبوکار  کارشناسیارشد 


 00

9

مرد

 99

خواجهنصیر

1

مرد

 99

صنعتیشريف

رياضی 

کارشناسی 

مديريتکسبوکار  کارشناسیارشد 


 00
 00

9

مرد

 91

آزادتهرانجنوب

مهندسینفت 

کارشناسی 

 00

0

زن

 95

آزادتهرانجنوب

مهندسینفت 

کارشناسی 

 09

.

مرد

 99

عالمهطباطبائی

مديريتبازرگانی 

کارشناسیارشد 

 09

4

زن

 91

عالمهطباطبائی

مديريتبازرگانی 

کارشناسیارشد 

 01

51

زن

 91

عالمهطباطبائی

مديريتبازرگانی 

کارشناسیارشد 

 09

55

زن

 99

الزهرا

مهندسیعمران 

کارشناسی 

 05

59

مرد

 90

عالمهطباطبائی

مديريتبازرگانی 

کارشناسیارشد 

 01

51

مرد

 19

علومتحقیقات

مهندسیبرق 

کارشناسیارشد 

 01

59

زن

 91

علموصنعت

مهندسیمواد 

کارشناسیارشد 

 9.

51

مرد

 54

تهران

مهندسیصنايع 

کارشناسی 

 91
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نقشه اجماعی پیامرسانهای داخلی

شکل  .5نقشه اجتماعی پیامرسان ایرانی

هايداخلیمواردزيرمیباشند :

هاييافتشدهدرموردپیامرسان

مهمترينسازه


مشکالت امنیتی
بارفراوانیداشتهاست.اينسازهبهصورتمستقیمباپنجسازه"عدم

مشکالتامنیتی 1
استفاده""،هکشدن""،دزدياطالعات""،سوءاستفادهازاطالعات"و"عدماعتماد
"ارتباطدارد .
دربیناين 1سازهبیشترينارتباطبینسازههاي"دزدياطالعات" و"سوءاستفاده
بنديشده بهحساب
از اطالعات " وجود دارد ،اطالعات هر شخص بهعنوان اسناد طبقه 
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رسانهايايرانیترساز
مشکالتامنیتیبهپیام 

میآيدويکیازداليلیمهمنسبتدادن

بهوقوعپیوستنايندوسازهاست.بینايندوسازهتفاوتمعناداريوجودداردکهاز
تحلیل صحبتهاي مصاحبهشوندگان مشخص میشود .سازهي "دزدي اطالعات " به
معنايفاششدنودراختیارقرارگرفتناطالعاتتوسطشخصسومیاستکهباهک
رسانها انجام گیرد اما سازه
کردن اطالعات میتواند با توجه به ضعف امنیتی اين پیام 
"سوءاستفاده اطالعات "  ذهنیت سیاه کاربران در نقشه اجماعی نسبت به پیامرسانهاي
ايرانیرانشاندهد.اينسازهبهمعنايترسازافشاشدناطالعاتکاربرانبهنهادهاويا
اص)برايمثالاشخاصياشرکترقیب)توسطخودشرکتسازندهپیامرسانانجام

اشخ
گیرد.شايدهمینعواملیکهقیدشددلیلوجودسازههاي"عدماعتماد"و"عدماستفاده

دهدکهپیامرسانهايايرانیبايدبررويوجه


هانشانمی
کاربران" باشدوجوداينسازه
مثبتخودبااستفادهازابزارروابطعمومیبسیارکارکنند .

عدم اعتماد
سازهعدماعتماد9باردرمصاحبههاتکرارشدهاستکهنشانازاهمیتاينسازهدرنقشه
اجماعیدارد.سازهعدماعتمادبهصورتمستقیمباسهسازه"سوءاستفادهازاطالعات"،

"دزدي اطالعات " و "ترس از استفاده " رابطه دارد .ارتباط اين سازه با سازههاي
"سوءاستفاده از اطالعات " و "دزدي اطالعات " گفته شد .ارتباط با سازه " ترس از
سهبارتکرارشدهاست.اينسازهمفهومبسیارمهمیرامیرساندزيراتاوقتیکه

استفاده"
رسانهاي ايرانی به علت ترس از
اعتمادي از طرف کاربر نباشد ،رواج استفاده از پیام 
استفادهاتفاقنمیافتد .

کنترل اطالعات
است.اينسازهبهصورتمستقیمباسازههاي"عدماعتماد

فراوانیسازهکنترلاطالعات1
"" ،استفاده زوري و اجباري "" ،نداشتن حريم شخصی " و "عدم استفاده کاربران "
ارتباط دارد که بیشترين میزان ارتباط را با چهار بار تکرار رابطه با سازه "عدم استفاده
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کاربران"دارد.کنترلاطالعاتنیزمفهومیازجنساطالعاتهرکاربرداردووجوداين
سازهنیزاهمیتاطالعاتبرايکاربرانرامشخصمیکند.اهمیتحريمشخصیباتوجه
شخصمیشود .

ارتباطبینسازهايم


نیزدراين
بهسازه"نداشتنحريمشخصی"

نقشه اجماعی پیامرسانهای خارجی

شکل  .3نقشه اجماعی پیامرسانهای خارجی

هاييافتشدهدرنقشهاجماعیپیامرسانهايخارجیشاملمواردزيربود :

مهمترينسازه


اراده و اختیار
سازه اراده و اختیار  1مرتبه تکرار شده است .اين سازه بهصورت مستقیم با سازههاي
"احترام براي کاربر "" ،پرکاربر " و "حس آزادي " ارتباط دارد .سازه اراده و اختیار
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مبنايمهمیاز"احترامبرايکاربر"است.اينبهاينمعناستکهوجودارادهواختیاردر
رسانهاي خارجی علت برداشتهاي مثبتی از جمله احترام و وجود حس آزادي
پیام 

میباشد زيرا کاربران بهصورت عکسالعمل رفتاري از هر چیز که بهزور باشد دوري

رسانهاباعثوجودکاربران
هاياينپیام 

میکنندوهمیناراديبودندرکنارسايرقابلیت

فراوانشدهاست .

عملکرد چندگانه
عملکردچندگانه9مرتبهتکرارشدهاست.اينسازهباسازههاي"رضايت""،جذاب"و
میباشد.سازه"رضايت"
"قابلیتفراوان"ارتباطدارد.میزانتکرارهمگیاينرابطهها 9
ناشیازهمینسازهمیباشد،اينرضايتناشیازامکاناتوعملکردياستکهامروزهاز

هاامروزهفقطبرايارسالپیامکاربردندارندومیتوان

بینیمزيراپیام 
رسان

رسانها  
می
پیام 

هاايجادگروههاياجتماعی،ارسالخدماتمبتنیبرمکانو...نامبرد.سازه


ازعملکردآن
"جذاب"  بهجذابیتاينامکاناتبرايکاربربهجهتشروعاستفادهوياادامهآنمؤثر
باشد .

هدف مشخص
سازه هدف مشخص  9مرتبه تکرار شده است .اين سازه بهصورت مستقیم با سازههاي
بهروزرسانیمداوم" ارتباط
"مسیردرستپیشرفت""،استراتژيدرستومناسب" و" 
رسانهايخارجیبودنهدفمشخصیاستکه
ترينعلتپیشرفتپیام 


دارد.يکیازمهم
هادارنددرنهايتکمکبهاينپیامرسان

هاينپیام 
رسان

تمامیامکاناتوقابلیتهايیک
برايرسیدنبهاينهدفمشخصاست.اينهدفدرشناسايی"مسیردرستپیشرفت"
کمکشايانیراانجاممیدهد.درکناراينهدفمشخص"استراتژيدرستومناسب"

حسابمیآيد.سازه"بهروزرسانی مداوم" يکیازعواملی

نیزيکیازعواملموفقیتبه
استکهمیتواندرآننمودعملیهدفمشخصوبراساساستراتژيدرستمناسبرا

مشاهدهنمود .
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نتیجهگیری
نتیجهگیري از اين تحقیق را در سه محور میتوان انجام داد .محور اول نتايج مربوط به

رسانهاي خارجی و محور سوم
رسانهاي داخلی ،محور دوم نتايج مربوط به پیام 
پیام 

گیريبراساسقیاسبینمحوراولودوممیباشد .


نتیجه
هايداخلیاست.مهمترين

گیريبراساسنقشهاجماعیپیامرسان


محوراولنتیجه
هايداخلیدرجدولزيرآوردهشدهاند .

هاييافتشدهدرموردپیام 
رسان


سازه
جدول  .8سازههای پرتکرار در مورد پیامرسانهای داخلی
سازههای پرتکرار

فراوانی

طراحیگرافیکیضعیف 

9

کنترلاطالعات

1

نبودهدف

1

نبودمديريت

1

مشکالتامنیتی

9

تجربهبداستفاده

9

نداشتنتکنولوژي

9

عدممقايسهپذيري

9

نبودبرنامهبلندمدت

1

مشکالتزيرساختی

1

هايايرانیبهصورتکلیبه

ازاينصورتگرفته،دربحثپیام 
رسان

درتحقیقاتیکهپیش
هابرموردمطالعهشدهدرآنتحقیقپرداختهاندبهصورتیکهتأثیروجود

تأثیرپیامرسان

رسانها را بر کار ،تحصیل ،دين و روزمرگیهاي جامعه ايران تحلیل کردهاند .در
پیام 

هاپرداختهشدهاست .در

هايپیام 
رسان

بعضیازمواردبهارزشهايايجادشده وويژگی
رسانهاي ايرانی نیستیم و محققین و
پژوهشی خاص شاهد استخراج ويژگیهاي پیام 
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هاپرداختهاند وبه همین خاطر

هايپیامرسان

پژوهشگران بهصورتکلی بهتبیینويژگی
هايقبلیديدهنمیشود .


ژوهشدرپژوهش
هاياستخراجشدهدراينپ

اغلبسازه
رسانهايخارجیاست.مهمترينسازههاي
گیريبراساسنقشهپیام 


محوردومنتیجه
يافتشدهدرموردپیامرسانهايخارجیدرجدولزيرآوردهشدهاست .

جدول  .9سازههای پرتکرار پیامرسانهای خارجی
سازههای پرتکرار

فراوانی

فراوانی 

9

سرعت

9

امنیت

1

تجربهخوبکاربري

1

رابطکاربريمناسب

1

ارادهواختیار

1

تکنولوژيپیشرفته

9

عملکردچندگانه

9

هدفمشخص

9

سادهسازي


9

هادرخارجازايرانانجامشدهاستاغلببهويژگیهاي

درتحقیقاتیکهدربارهپیام 
رسان

رسانهابهعنوانعاملیبررضايتمشتريانوياوفاداريآنانوعواملمنفیکهباعث
پیام 

رسانها انجام میشود .در اين قبیل تحقیقات ،محقق به بیان ويژگیهاي
جايگزينی پیام 
وتحلیلمیکند.بههمین


هاراتجزيه
صورتمستقیمپیامرسان


پردازدويابه

هامی
پیام 
رسان

علت است که تطابق پیشینه خارجی با سازههاي پیامرسان خارجی بیشتر از پیامرسان
هايتازهاينیزدراينتحقیقبهدستآمد؛زيرااينتحقیق


داخلیبودهاست.البتهسازه
اندکهدرهیچيکاز

صورتکیفیبودهوسازههاباتوجهبهنظرکاربراناستخراج 
شده


به
اينپژوهشهاشاهداينروشنبوديم .
محورِ سوم نتیجهگیري شامل نتايج مقايسه بین نقشههاي اجماعی میباشد .از ديد
رسانهايايرانیوخارجیتفاوتهايچشمگیريبايکديگردارندکههمین
کاربرانپیام 
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تفاوتها باعث عدم استفاده کاربران ايرانی از پیامرسانهاي ايرانی شده است .در اين
هايیکهازنظرمعنايیبايکديگرتفاوتدارندمیپردازيموعلتبه


متبامقايسهسازه
قس
صورتدوبهدو


هارابه

هايپديدآمدهازاينسازه

هاويازيرسازه

وجودآمدناينتفاوت
بررسیمیکنیم.


امنیت  -مشکالت امنیتی
رسانخارجیسازهامنیترامشاهدهمیکنیمکهاينامنیتازديدکاربرانمنجربه


درپیام
حساينموضوعکهازاطالعاتکاربران)بهصورتمستقیم)استفادهسونمیشودرادارد.

در کنار اين موضوع حس اعتماد باعث شده که تعداد کاربران زيادي از پیامرسانهاي
خارجیاستفادهکنند؛امادرپیامرسانايرانیموضوعکامالًمتفاوتاست.وجودمشکالت
رسانايرانیشدهاستوتمامیسازههاي


امنیتیباعثايجادتفکربسیارمنفیدربارهپیام
حولمشکالتامنیتیبهشیوههايمختلفنارضايتیکاربرانازوجوداينمشکالترابه
دنبالدارد.همینموضوعنیزباعثبیاعتماديکاربرانشدهاست .


اراده و اختیار -کنترل اطالعات
وجودارادهواختیاردراستفادهازپیامرسانخارجیباعثشدهکهکاربرانديدمثبتیبه

اينپیامرسانهاداشتهباشندواينديدمثبتعلتپرکاربربودنوحسآزاديدراستفاده

کهدرپیامرسانهايايرانیبعدازفیلترينگ


هارابهدنبالدارد.درصورتی
ازاينپیامرسان

تلگرامواجباربهاستفادهنهادهاازپیامرسانايرانیاينحسبهوجودآمدکهاطالعاتدر

هايايرانیکنترلمیشودواينخودعلتحسنارضايتیوعدماستفادهکاربران

پیام 
رسان

است .

تکنولوژی پیشرفته  -نداشتن تکنولوژی
رسانهاي خارجی و ايرانی تکنولوژي بهعنوان دانش فنی براي کدنويس و
در پیام 
زيرساختهاي موجود براي سرورهاي آن عنوانشده است .در پیامرسان خارجی نتیجه
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تکنولوژيراحتیدراستفاده،امکاناتونداشتنقطعیعنوانشدهاستدرصورتیکهدر

پیامرسان ايرانی کندي و سرور معیوب و سنگین بودن هسته پیامرسان نتیجه نداشتن

تکنولوژيعنوانشدهاست.


تجربه خوب کاربری تجربه بد استفاده
مهمترينعلتاستفادهمداوموعدمتمايلبهتغییرپیامرسانخارجیازديدکاربرانتجربه

خوباستفادهبود.سادهسازييکیازعللاينتجربهخوباست.راحتیوحسرضايتی

رسانهايايرانی
آورد،درپیام 


خارجیبهدستمی
کهتجربهشخصیکاربرازپیامرسان 
شودبهصورتیکهانجامفرآيندهادرپیامرسانايرانیبسیارپیچیدهاست .


ديدهنمی

رابط کاربری مناسب -طراحی گرافیکی ضعیف
رسانهايخارجیبههمان
رابطگرافیکیاولینمواجهکاربرانبامحصولاست.درپیام 

جزيیاتفنیوقتصرفمیشودبرايطراحیگرافیکیمحصولنیزدقت

اندازهکهبراي
آيد.اينطراحیخوبباعثايجادحسرضايتوجذابیتمیشود.در


الزمبهعملمی
رسانهايايرانیعدمتوجهبهظرافتهاوشکلبدظاهريباعثايجادسازهطراحی
پیام 

گرافیکیضعیفدرذهنکاربرانپیامرسانايرانیشدهاست .


هدف مشخص  -نبود هدف
شدهايدارد.اينبرنامهبهبهبودتدريجی
رسانخارجیهدفمشخصوازپیشتعیین 


پیام
محصولکمکمی کندومسیرصحیحپیشرفتراپیشازاجرابرايتیمسازندهمشخص

میکند.ازموارديکه باعث نارضايتیکاربرانپیامرسان ايرانیدر ذهنکاربراناست،

رسانها است که باعث استفاده سیاسی از
نبود هدف و نقشه راه در مسیر اين پیام 
هايايرانیمیشود.

پیام 
رسان
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عدم سوءاستفاده از اطالعات -دزدی اطالعات
رسانخارجیکاربرانگمانمیکنندکهازاطالعاتشانسوءاستفادهنمیشودواين


درپیام
رسانخارجیايجادشدهاست.درپیامرسان


هخاطرامنیتدرپیام
نتیجهاعتمادياستکهب
ايرانی به علت مشکالت امنیتی و شک کاربران به در اختیار قرار دادن اطالعاتشان به
نهادهايامنیتیويارقبايشانباعثايجادبیاعتماديشدهاست.


سرعت -کندی
بااليانتقالاطالعاتباعثاستفادهکاربراندرپیامرسان


دوسازهبسیارروشنکهسرعت
خارجیشدهاستوهمیننکتهدرکنديبرنامهوانتقالاطالعاتباعثايجادنارضايتی

در پیامرسان داخلی است .کاربران علت این کندی را سرورهای ضعیف میدانند.
استراتژی مناسب نبود برنامه بلندمدت
درپیامرسانخارجی وجوديکاستراتژيمناسبکهازهدفمشخص اينپیامرسانها

رسانها میشود درصورتیکه در
نشاءت میگیرد باعث استمرار بهبود اين پیام 
رسانهارابهابزارسیاسیتبديلکردهو
هايايرانینبودهدفبلندمدتاينپیام 

پیام 
رسان

بهعلتعدماقبالکاربرانکهناشیازهمینموضوعاست .
رسانها میکنند که باعث
نهادهاي دولتی کاربران را مجبور به استفاده از اين پیام 
شود.درپژوهشهايیکهدرخارجازکشوردر


حسنبودحقانتخابدربینکاربرانمی
رابطهباپیامرسانهاانجامشدهاستاغلبپژوهشگرانبهمواردتأثیرگذاربررويرضايت

و وفاداري کاربران پرداختهاند و گروهی ديگر نیز به تبیین ويژگیهاي يک پیامرسان
رسانبهعنوانيکعاملتأثیرگذار


هايداخلیبیشترازپیام

اند.درپژوهش

خاصپرداخته
رسانها بر روي موارد
بر روي موضوع تحقیق استفاده شده است و تأثیر استفاده از پیام 
متعددي بررسیشده است و در ديگر تحقیقات نیز به بررسی ويژگی پیامرسانهاي
مورداستفادهدرجامعهايرانپرداختهشدهاست.درپژوهشحاضرباتوجهبهخألپیامرسان

ايرانیکهتمامینیازهايکاربرانراپوششدهد،بهاستخراجسازههايیکهازنظرکاربران
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در ساخت و مديريت يک پیامرسان داخلی با ويژگیهاي مطلوب میپردازد .ويژگی
صورتفنیوروانیبررويرفتارمصرفکننده


پژوهشحاضرتجمیعمواردياستکهبه
تأثیرگذاراستومیتوانامیدداشتبابهبودهردوسمتمديريتکالنوانتظارتفنی
کاربرانرسیدنبهپیامرسانداخلیمطلوبرامیسرکرد .


پیشنهادهای کاربردی
با توجه به سازه "توصیه منفی "" ،حس نارضايتی " و ديگر سازهها با مضمون منفی
هايايرانیوجودداردبهصورتکلینگرشمنفیاست.اين

نگرشیکهنسبتبهپیامرسان

نگرشمنفیداليلمختلفیازجملهتجربههاينامطلوبويااجرايسیاستهايغلطدر
کهحتیاگرپیامرسانجديديبهبازارعرضهشود،


طوري
رسانهاداردبه
رابطهبااينپیام 

صورتپیشفرضوجوددارد.پسسازندگاندرقدم


اينتفکرنسبتبهناکارآمديآنبه
اولبايدتالشکنندتادرکناربهبودپیامرسانخوددرتمامیجهاتبااستفادهازابزار

عمومیاينديدبدنسبتبهخودرابرطرفکنند.درمقايسهباپیامرسانخارجی،

روابط
پیامرسان
نقش"امنیت" و"طراحیگرافیکی" و"تجربهکاربري" درموفقیتيک  -
بسیارمهماست .
عنوانرکناصلیيکپیامرسانازطرفبسیاريازکاربرانمطرحشد.اين


امنیتبه
يهمی باشد،يعنیامنیتیکهازاطالعاتکاربراندرمقابلمقاماتدولتی
امنیتامنیتیدوسو 
وامنیتیصیانتکندوهمسیستمیامنیتیقدرتمنديکهازاطالعاتکاربراندرمقابل
سرقتاطالعاتوهکشدنمحافظتکند.اکثرکاربراننقشامنیترادرحفظحريم
شخصیخودمیديدند.طراحیگرافیکیاولینمحلبرايجذبکاربراست .

 اگرطراحیگرافیکیومحیطکاربريبهصورتیباشدکهکاربراحساسجذابیتو
راحتی در استفاده را درک کند ،در کنار ديگر عوامل منجر به احساس تجربه کاربري
شودواينتجربهکاربريمناسبنهايتچیزياستکهبرايتبديلشدنيک

خوبمی
رسانهاي ايرانی
کاربر به حامی برند ما شدن میخواهیم .متأسفانه هیچکدام از پیام 
بهصورت متناسب موارد باال را رعايت نکردهاند و حتی درصورتیکه در مواردي بسیار
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خوب کار کرده باشند بهصورت عمده در يکی از قسمتهاي باال ضعف عمده دارند.
رسانهايايرانیازديگرمواردياست
پیام 
"کنترلاطالعات“و"نداشتنحقانتخاب"در 
رسانخارجیيادمیشود.

کهدرمقابل-حقانتخابوحسآزادبودندرمقايسهباپیام
رسانهاموجبسلبحق
ايناستفادهزوريواجباريکهبامحدودکردنبسیاريازپیام 

رسانهاي موجود
یام 
انتخاب میشود باعث ديد بداجازهنشر اطالعات به دولتتوسطپ 
میشود.باتوجهبهسازه"نبودبرنامهبلندمدت"و"نداشتنهدف"داشتنفرآيندمشخص

رسانازاقداماتمهمیاستکهسمتوسوي


ساختيکپیام
قبلازشروعبهطراحیو-
دهدودربلندمدتباعثپیشرفتمناسبمحصولاست.اينکهتمامی


مناسبیبهآنمی
رسانبايدبهطورواضح


ندهاقبلازشروعبهساختاتفاقبیفتدومديرانهرپیام
اينفرآي
بدانندکهنقطهشروعکجاستوازچهمسیريبهچهجايگاهیمیرسند.باتوجهبهسازه

الگوبرداريازنقشهپیشرفت،ايدهوروشهايیکهيکمحصولرابهموفقیت-

"تقلید"
نیستامااشتباهبزرگازجايیشروعمیشودکهيکمحصولرا

میرساند،کاراشتباهی

بهصورتکلیتقلیدکنیم.اينکهجزبهجزمحصولمابدونهیچنوآوريتقلیدازنمونه

ديگريباشد،باعثمیشودبهکاربرحسفريبخوردگیالقاشودوبرندومحصولمادر
ذهنمشتريبهعنوانيکبرندمتقلبشناختهشود .

باتوجهبهسازههاي"نبودامکانات" ازمواردمهمیکهبسیاريازکاربرانبهآن

هايموجودودراختیاربرايبرنامهسازاناست.براي


اشارهداشتندامکاناتوزيرساخت
رسانهاي خارجی رقابت کند بايد عالوه بر
ساخت يک پیامرسان قوي که بتواند با پیام 
سیاستگذاري درست و نیروي کار متخصص ،امکانات و زيرساختهاي آن نیز فراهم

باشدتااينزيرساختهابتواندپاسخگويکاربرانباشدوعالوهبرآنسرعتوکیفیت
رسانهايايرانیمعلول
وکنديپیام 

اتصالوارتباطراتأمینکنند".سرورهايمعیوب" 
نبود اين امکانات است .با توجه به سازه "استفاده بهعنوان ابزار سیاسی " استقالل
رسانها ازجمله نکاتی است که براي کاربر بسیار مهم است .شفافیت در مالکیت
پیام 

رسانبرايکاربرانجزنکاتمهماست.درصورتیکه


شرکتسازندهواعضاييکپیام
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حتیمالکیتيکپیامرساندولتیوياارگانیهست،اينمالکیتنبايدتغییريدرروند

خدماتوپیشینهومأموريتاينشرکتايجادکند .

پیشنهادهای برای تحقیقات آتی
-5به علت عدم تعمیمپذيري پژوهشهاي کیفی اين پژوهش میتواند در مقیاس
شدهنمايندهقسمتبزرگتريازجامعه


تريانجامگیردتانقشهاجماعیاستخراج

بزرگ
باشد.
تکپیامرسانهايايرانیو


صورتمطالعهمورديبررويتک
-9اينپژوهشمیتواند 
به
هادرذهنکاربرانبهصورت

هايهريکازاينپیام 
رسان

ياخارجیانجامگیردتاويژگی
اختصاصیاستخراجشود.اينکاربرايپیامرسانهايداخلیمیتواندباعثشناسايینقاط

قوتوضعفازديدمخاطبانشود.
هايخاصازمصاحبهشوندگان


توانباتمرکزبیشتربررويگروه

شحاضررامی
-1پژوه
ريزيهاي آتی به دست آيد .مثالً میتوان جامعه
انجام داد که نتايج بهتري براي برنامه 
آماريبهمتولديندهه.1محدودکرد.
-9اين پژوهش میتوان با شیوههاي ديگر تحقیقاتی مانند نقشه مفهومی برند-مصاحبه
نردبانی-شبکهخزانهو...انجامشودونتايجروشهايمختلفبايکديگرقیاسگردد.
صورتقیاسدوپیامرسانمشخصداخلیوخارجیانجامشود.


تواندبه
-1اينپژوهشمی
رسانداخلیبهعنوانجايگزينیبراي


دراينحالتبايدمحققاطمینانحاصلکندکهپیام
توانتحقیقرامحدودبهتلگراموپیامرسان

رجیطراحیشدهاست.مثالًمی

پیامرسانخا
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