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Abstract 
The use of emoji/emoticon is increasingly popular across the world in 
different platforms of online communication and they are commonly used in 
modern text communication as well. According to analyzed data, Iranian 
internet users would rather use emojis than emoticons due to some reasons, 
namely, expressive, practical, and aesthetic reasons. This study is set forth to 
explore whether the use of emoji bears any relationship to gender and age 
among Iranian internet users. The result of statistical analysis has patently 
revealed that women tend to use emoji (both positive and negative) more 
than men; correspondingly, they are considered more emotional with respect 
to sentiment analysis. Moreover, the result has demonstrated that women 
openly express their emotions and love with emojis in social media similar 
to real life. Concerning age, collected data display that there is an inverse 
relationship between age and the frequency of emoji use. In other words, the 
frequency of emoji use would be substantially declined by growing older. 
This study can provide a base for future research most notably those 
pertaining to machine learning, natural language processing, and designing 
models for predicting online demographical information. 

Keywords: Emoji, Emoticon, Age, Gender, Social media, Iranian users. 
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و علل   یموجیدر کاربرد ا یو سن یتیجنس یها  تفاوت یبررس

 یرانیکاربران ا انیم کانیموتیبر ا  آن حیترج
 

 

 ایران.اصفهان، ، دانشگاه اصفهان یهمگان یارشد زبان شناس یکارشناس یدانشجو  انیرضا کاظم
 

  چکیده
هاآنيریکارگهايرفتاريدربههايآنالينوتفاوتهادرمیانکاربرانپلتفرمکاربردروزافزونايموجی

بررسیتفاوترفتاريبه نیز هدفپژوهشحاضر تا وعواملدخیلدرکارگیريايموجیباعثشده ها

بهنحوه آني تفاوتکارگیري بررسی هدف با پژوهش اين باشد. ها و سنی کاربردهاي در جنسیتی

يلهیوسهايموردنیازاينپژوهشبههاتوسطکاربراناينترنتیايرانیکارخودراآغازنمود.دادهايموجی

کاربرانايرانیبهدستآمدوسپستحلیلگوگلفرم دادهاز بررو پذيرفت.هايآماريالزم انجام ها

هابهداليلبیانی،کاربرديو(نشاندادکهايموجی2020شدهدرقالبالگويسمپیترو)هايانجامبررسی

هاازمحبوبیتبیشترينزدايرانیانبرخوردارهستند.اينمطالعههمچنیندرنسبتبهايموتیکانزيباشناختی

( ديگران و چن الگوي از2002قالب مردان به نسبت توجهی قابل میزان به زنان که مشخصنمود )

هاياحساسات،همانندزندگیواقعیدرفضايمجازيکنندوبراساستحلیلستفادهمیهابیشتراايموجی

يکاربردکنند.درخصوصرابطههاياجتماعینیزعواطفواحساساتخودراآشکاراابرازمیورسانه

دادهايموجی نیز سن و میها نشان رابطههايموجود که بهدهد میزان و سن یريکارگايمعکوسمیان

میايموجی نظر به اينگونه همینراستا در است. حاکم دررها خالفزندگیواقعی، بر جوانان که سد

کنند.هايمنفیاستفادهمیمراتببیشترازايموجیساالنبهساالنومیانفضايمجازينسبتبهبزرگ

 .یرانیکاربران ا ،یاجتماع یها سن، رسانه ت،یجنس کان،یموتیا ،یموجیا :ها واژهکلید
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 مقدمه 

اشتراکا به با همراه مردم عکسگذاريپستمروزه فیلمهايمتنی، اينقبیلها، از و ها

اطالعاتشخصیگسترده مخاطبینموارد، اختیار بداننددر خود اينکه بدون گاهاً ايرا

يکیازپديدهخودقرارمی درچندسالاخیربسیارموردژهيوبههايديجیتالیکهدهند.

آنکارگیريبهاستکهنوعاست،ايموجیهاياجتماعیقرارگرفتهاقبالکاربرانرسانه

توانداطالعاتشخصیفرد)سن،جنس،ترجیحاتوعواطفشخصی(توسطشخصمی

دراختیارمخاطبانخودبگذاردوهمینامرباعثشدهتاتحقیقاتبرروياينپديده را

بگیرد.يریگچشمسرنخیبرايدستیابیبهحجمیباالازاطالعاترونقعنوانهب

يونیشدهارائهطبقتعريف سويکنسرسیوم ايموجی0کداز تصويرنگارهايی2، 3ها،

می برده بکار متن در که رنگی عموماً هستند و دهندهنشانشوند صورت، ،وهواآبي

همچونکاراتهوکارائوکهازديگرمحصوالتیاستوسايلنقلیهوغیرههستند.ايموجی

ژاپنی توسط که دهه در محبو0990ها از نیز تاکنون و شد معرفی دنیا به تبیمیالدي

رسانهیتوجهقابل کاربران کهنزد جايی تا است بوده برخوردار مجازي اجتماعی هاي

شناسدوتقريباًمرزيرانمیترينابزارارتباطیغیرزبانیتلقیکردکهتوانآنرااصلیمی

(.اينمحبوبیتروبهFreedman, 2020: 44هايدنیااست)قادربهحضوردرتمامیزبان

بهعضو هاياجتماعیمجازيبدلکردهتاآنجاکهرسانهريناپذيیجدارشد،ايموجیرا

گرامحاويهايموجوددراينستانیمیازپست2002(درسال2002طبقآمارکنسرسیوم)

 استايموجی بوده و عجیب اقدامی در آکسفورد ديکشنري همچنین سابقهیبو

يسالانتخابکلمهعنوانبه2002(رادرسال4ازشاديآلوداشک(صورت��ايموجی

هاياجتماعیکرد.افزايشروزشمارتعدادکاربراناينترنتوبالطبعتعدادکاربرانرسانه

گسترده2مجازي حضور به پديدهمنجر اين خیلیزودي که ديجیتالیگشته ينوظهور
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Unicode Consortium 

2. Emoji 

3.Pictograms 

4.Face with tears of joy 

میلیاردنفربودهکهازاين2/4بیشاز2020ي(تعدادکاربراناينترنتیدرژانويه2020طبقآمارسايتاستاتیستا).2

 کنند.هاياجتماعیفعالیتمیمیلیاردنفردررسانه2/3تعداد
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شناسی،شناسی،جامعههايمختلف)زبانتبديلبهموضوعیجذاببرايپژوهشگرانحوزه

 ,Moschini, 2016; Danesiاست.آثارمتعددي)شناسی،علومکامپیوتروغیره(شدهنشانه

2016; Chen et al., 2018; Sampietro, 2020اينپديدهمنتشربهترچه(برايشناختهر

 قائل همگی مشترکاً ايموجیصراحتبهگشتو در احساساتموجود و هستند؛معنی

مشاهدهنمی0صراحتوشفافیتیکهدرنوعمشابهسابقآنيعنیايموتیکان شودمشخصاً

(Sampietro, 2020ايموتیکانقبلازايموجیدرسال.)وازخواستگاهیمتفاوت0922

ايموجیيککهیدرحاليتکنولوژيواردشد.آمريکابهعرصهمتحدهاياالتازآنيعنی

موجوددرصفحهکلید):،/،2هاييتصويرياست،ايموتیکانحاصلترکیبنشانهنشانه

يپژوهشحاضر،موردمطالعه(.يکیازموضوعاتMoschini,2016: 20(است)-،>،<

استفادهدري اينپديدهافتتفاوتمیزان يکاز ايرانیيهر هايديجیتالیمیانکاربران

توسطکاربرانفارسی ديگر برنوع ترجیحيکنوع علل همچنیندرکعلتيا و زبان

است.

 موضوعات از ديگر درکرابطهموردتوجهيکی پژوهش، واين جنسیت میان ي

ايموجی درکاربرد همیشه جنسیت است. مردمها )نظیر، مختلف شناسی،مطالعات

زبانجامعه شناسی، و سیاست( و قالبژهيوبهشناسی به و3سازيکاربرمطالعاتمربوط

هايآيدتاجايیکهدردههگذاربهحسابمیتأثیرتعاملانسانورايانهازعواملمهمو

موردنظرهايآنالينافرادموضوعجذابگذشتهاستنباطجنسیتازنوعرفتاروفعالیت

بازيابی4کاويمطالعاتوب  ;Burger et al., 2011)6وپردازشزبانطبیعی2اطالعات،

Ciot et al., 2013; Johannsen et al., 2015بوده البته( ياينعاملدرکرابطهاست.

هايچندانیايموجیهنوزازموضوعاتبکرياستکهپژوهشکارگیريبهکنندهوتعیین
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Emoticon 

2.Characters 

3.User modeling 

زيرشاخهقالب تعامالتانساسازيکاربر، حسابمیاياز به رايانه تعديلنو توصیففرايندساختو به آيدکه

(.Tadlaoui, 2019: 94پردازد)درکذهنیکاربرمی

4.Web Mining 

5.Information Retrieval 

6.Natural Language Processing (NLP) 
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وتاآنجاکهمشخصاستپژوهشحاضرنخستینپژوهشیاستنشدهانجامبررويآن

 کاربرانايرانیرا اينمنظر از میموردمطالعهکه رفتارهايمتفاوتقرار آندهدو راها

کند.لیلمیتح

عاملجمعیت برجنسیت، خالیازلطفنیستکهعالوه شناسیديگري،ايننکته

 تحقیق اين در نیز سن، میموردبررسیيعنی پژوهشقرار در معموالً که باگیرد هاي

 Schler at al., 2006; Peersman et al., 2011; Schwartz etمحوريتجنسیت)نظیر،

al., 2013; Marquardt et al., 2014می جنسیتهمراه با عاملمهمیتلقیو گردد.(

يجنسیتوکاربردايموجی،دربررسیپژوهشحاضرعالوهبرپیشگامیدربررسیرابطه

اننیزپیشرواست.بزيسنوکاربردايموجیتوسطکاربرانايرانیفارسیرابطه

شودرادرژوهشدنبالمیتواناهدافیکهازپساينپباعنايتبهمطالبمذکورمی

قالبسهسؤالزيرمطرحنمود:

ترجیحکاربرانايرانیدراستفادهازايموجیوايموتیکانکداماست؟وداليل (0

 آنچیست؟

رابطه (2 درآيا دارد؟ وجود جنسیت و ايموجی نوع کاربرد میان معناداري ي

 توجیهاست؟يموجودچگونهقابلصورتمثبتبودنپاسخاينسؤال،رابطه

رابطه (3 نحوهآيا دريبهيمعناداريمیانسنو دارد؟ کارگیريايموجیوجود

 يموجودچگونهاست؟صورتمثبتبودنپاسخاينسؤال،رابطه

 مطالعات پیشین و ادبیات نظری

گستردهبررويايموجی هاومللمختلف،اينپديدهآنهادرزبانباوجودادبیاتنسبتاً

رابهخوداختصاص0یتوجهقابلاياناستدرمیانکاربرانايرانیکهجمعیتگونهکهش

داده رويقیموردتحقاند بر پژوهشذيل دو تنها ظاهراً و نگرفته قرار بررسی هاآنو

است.متمرکزشده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

میلیونکاربراينترنتیدرمیانبیست63باتعداديقريببه2009(ايراندرسال2020طبقآمارسايتاستاتیستا).0

 کشوراولدنیاواولینکشوردرخاورمیانهدرخصوصتعدادکاربرانآنالينقرارگرفتهاست.
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شناسیبه(استکهبارويکردنشانه0392اولینپژوهشمتعلقبهدهقانوديگران)

آناند.پرداخته0رسانوايبرموجوددرفضايپیامبررسیاستیکرهاي نشانهها 00شناسیبا

جامعه و ترويج را مصرفی سبکزندگی استیکرها که دادند نشان استیکر ايمجموعه

می بازتولید را محورينمايشی که دريافتند ضمناً استیکرهاکنند؛ پیام و مضمون ترين

مسائلمهمروزاست.ونمايشنوعیغفلتاز«خوشباشی»

هاآناست.پژوهششدهانجام(0392پژوهشديگر،توسطبادينفکرونصراللهی)

وجانشینیینینشهمشناسیوبااستفادهازتکنیکيقبلیبارويکردنشانهنیزهمانندمطالعه

 ضمنی و صريح بررسی23معانی دست زبان و جنسیت خانواده، نظر از را ايموجی

بهآنت.اسکرده ايموجیکارگیريها باعثايجاد را نظر تضاد،خألهايمورد تفاوت، ،

ايموجی پیشنهاددادهتقابلوابهامفرهنگیانگاشتهوراهکارايجاد البتههايبومیرا اند.

استافتهياختصاصبهجنسیتهاآناينموضوعالزمبهذکراست،قسمتیکهدرپژوهش

متفاوتازجنب اياستکهپژوهشحاضردنبالمیهکامالً تنهامفهومهاچراکهآنکند؛

 اينپژوهشبررسیمقابلهکهیدرحالاندقراردادهموردمطالعهجنسیتیايموجیرا ايدر

هابینزنومردموردتوجهاست.کاربردايموجی

ملموساست.رويکردموردنظردر اينتفاوتاينمطالعهبادوموردمذکورکامالً

صرفنشانه ارائهپژوهشرويکرد مقابلعمالًيتحلیلشناسیو در هايکیفینیستو

جنبه به بهاشناختیکاربردهايجامعهمتمايل پژوهشبهگريدعبارتيموجیاست؛ اين ،

هايجنسیتیوسنیدرکاربرداينپديدهازنظرکمیوکیفیالتفاتدارد.بررسیتفاوت

اينعلی میرغم محسوب نوينی نسبتاً پژوهشی موضوع ايموجی اولینکه و شود

گرددامادرهمینزماناندکيگذشتهبازمیپژوهشجديبررويآنتنهابهدودهه

 )نظیر،  ;Danesi, 2016; Kelly et al., 2015; Novak et al., 2015مطالعاتگسترده

Pavalanthan et al., 2015; Moschini, 2016آن محوريت با فزونی به رو و )

انجامشدهانجام مختلفی منظرهاي از و گوناگون رويکردهاي با مطالعاتموجود است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Viber 



 750 |  انیرضا کاظم

 

ازحیثرويکردوموضوعبیانهاآننيترکينزدشودپذيرفتهکهدراينبخشسعیمی

شود.

 اولینو فرايندارپژوهشنيترمهماز جنسیتیبه رويکرد با تباطغیرزبانیهايیکه

شدهيآورجمعهايهبابررسیدادهاآن(تعلقدارد.0992)2وبريتون0استبههالپرداخته

هاآندستيافتند.یتوجهقابلمرد(توسطپرسشنامهبهنتايج222زنو023نفر)440از

پرسشنامه در اختیار در مهارتغیرزبانیرا و بیسترفتار تعداد کنندگانشرکتيخود

امتیازدهند.درپايانمشخصگرديدکهزنانهاآنبه00-0خودقراردادندتادرمقیاس

نسبتبهمردانازخودبروزمیمراتببهرفتارغیرزبانی ومرداننیزدربیشتريرا دهند.

زنانفعالرفتار از روندکالم در وقفه زبانیوهمچنینايجاد آنترهستند.ها همچنینها

.پابرجاستهايموجوددرخصوصرفتارزنانومردانهنوزنشاندادندکهکلیشهیخوببه

ويژگیمشترکرويکردجنسیتینسبتبه با نزديکبهپژوهشحاضرکه آثار از

ايموجی استفادهشدهانجامها نظريمورد مدل برايدرکرابطهيمطالعهو ييحاضر

هاآن(است.2002)3متعلقبهچنوديگرانآيد،میحساببههاجنسیتوکاربردايموجی

بررسیتجربیايموجی امر جنسیتهستند.مدعیپیشگامیدر منظر از آنها انجامها با

023هزارکاربرفعالاز034ازبیشازآمدهدستبههايهايآماريبررويدادهبررسی

 ترجیحبیلفراوانیايموجیزبانمختلفموضوعاتمختلفیازق22کشوربا آنها، وها

بهره نوع در مرد و زن ازتمايز آنگیري ها ديگرانموردمطالعهرا و چن دادند. قرار

کنندورفتارهايهااستفادهمیدريافتندکهزناننسبتبهمردانازحجمباالتريازايموجی

اهمیتدرخصوصاينپژوهشدهند.نکتهحائزازخودنشانمیهاآنمتفاوتیدرکاربرد

استکه آناين اطالعاتها از برايمنظوربهآمدهدستبهتوانستند الگوريتمی طراحی

البتهدراينپژوهشدرکنارنقاطقوت تشخیصنوعجنسیتکاربراينترنتیبهرهگیرند.

کمبودهايینیزاحساسمی ازمانندبررسیحجمبااليداده، ضعفنقاطنيترمهمشود.

می بیآن به توان محدوديت سن، عامل به کاربراندادهيآورجمعتوجهی از تنها ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hall 
2. Briton 
3. Chen et al. 
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کرد.عاملستمیس اشاره نظر مورد کشورهاي میان تمايز عدم همچنین و هاآناندرويد

رابرايدريافتننوع0مقوالتیازقبیلمحبوبیتوترجیحنوعايموجیوآنالیزاحساسات

 جنسیت میان ايموجیارتباط کاربرد نیزو حاضر پژوهش در که کردند معرفی ها

گیرد.قرارمیمورداستفاده

شناسیو(استکهدربخشروش2020)2هاينسبتاًمشابه،سمپیتروازديگرپژوهش

دادهجمع میآوري رفتارها مطالعه با وي انگاشت. همانند پژوهش اين با را آن توان

اسپانیايی در ايموتیکانايموجیکارگیريبهها و ايموجیها که داد نشان نزدها ها

بنديداليلبنديمشخصیرابرايطبقهترهستندودستههابهشکلبارزيمحبوباسپانیايی

 نیز پژوهشحاضر در که نمود ارائه ترجیح دستهعنوانبهاين براي داليلمدلی بندي

گیردومیزانکاربردآندراينخصوصمطروحهازسويکاربرانمورداستفادهقرارمی

می ارزيابی کلی داليل شدهارائهگردد. وي سوي واندعبارتاز بیانی زيباشناختی، از

بررسیمفاهیمايموجی نزداسپانیايیکاربردي.ويهمچنینبا هادريافتکهدربعضیها

هاد،ضرورتاًاسپانیايیانهاخلقشدهسبکزندگیژاپنیبراساسهاتنهامواردکهايموجی

هاراتحتمفاهیمموردنظرخودهمانمفاهیمرابکارنبردهوبراساسنیازخودايموجی

اند.بکارگرفته

است،شدهانجامهايمتفاوتیباتمرکزبررويجنسیتوسناگرچهتاکنونپژوهش

  ;Goswami et al., 2009; Piersman et al., 2011; Schwartz et al., 2013)نظیر،

Levi & Hassner, 2015; Agrawal & Gonalves, 2016برهاآن(اماتقريباًتمرکزاکثر

بینیواستخراجاطالعاتشخصیافرادهاييادگیريماشینیبرايپیشرويطراحیمدل

ايموجی و استیکر نظیر مواردي روي است.از بوده پژوهشها از يکی مثال، هايبراي

ديگران و گنزالز تحقیق پژوهش2009)3موجود اصلی هدف است. آن( بررسیها

انجاممنظوربههايیراهايمربوطبهيادگیريماشینیاستودرپايانکارخودمدلمدل

هاراکان/ايموتیمیزانکاربردايموجیهاآناند.تعیینسنوجنسیتارائهدادهبهترچههر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sentiment Analysis 

2. Sampietro 

3. Gomez et al. 
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ارزيابینمودهتوسطزن بیشتر جوانان و کردهها همچنینادعا پیشاندو بینیسناندکه

تفاوتفاحشدرهاآندشوارترياست.مراتببهنسبتبهجنسیت،کار دلیلاينامررا

دانند.ايندرحالیاستگذاريبیندوجنسزنومردمینوعکامنتهاومحتوايپست

شود.نمیمشاهدههايافرادجوانوپیرتفاوتیمیانمحتوايپستکهچنین

ازآنطورهمان شد، ارتباطاتآنالينومجازيبهاوجگسترشخوداشاره که جا

زندگیتمامی و ايننوعازهاانسانرسیده استتا الزم داده، قرار تحتشعاعخود را

هاهايموجوددرآننظیرايموجیپديدهقرارگرفتهوموردبررسیارتباطاتاجتماعینیز

 Gibson etايارتباطیواجتماعی)هااکنونبهپديدهقرارگیرند.ايموجیموردمطالعهنیز

al., 2018: 92)توسطکاربرانکشورهايمختلفبههاآناندورفتاراستفادهازبدلشده

 گرفتهموردمطالعهشکلگسترده پژوهقرار متأسفانه هايشیدرخصوصتفاوتاستاما

ايموجی از استفاده صورترفتاري ايرانی کاربران روي بر سن و جنسیت منظر از ها

رفعنگرفته و هدفاغنايمطالعاتیاينحوزه با برآناستتا پژوهشحاضر لذا است.

نخستینپژوهشدراينراستارفتارکاربرانايرانیراازعنوانبهشکافمطالعاتیمذکور

قراردهد.موردبررسیظرجنسیتوسنمن

 روش پژوهش

 کمی نوع پژوهشاز اين پیمايشی–روشمطالعاتی و مناسبکیفی روشی استکه

 ,.De Leeuw et alباشد)هايکمیازافرادمختلفمیمنددادهگردآورينظاممنظوربه

ها)نظیر،آوريدادهجمعهايمختلفیبرايتوانازراه(.دراينروشمطالعاتیمی2008:2

يحاضربهکهمطالعهبهرهگرفتيوآنالين(ذمصاحبهحضوري،تلفنی،پرسشنامهکاغ

جويیدرزمانوهزينهويآناليننظیرجذابیتظاهري،صرفهدلیلنقاطقوتپرسشنامه

داده اتوماتیک دريافت امکان فرمهمچنین قالب در )ها ديجیتال  & Manfredaهاي

Vehovar, 2008اينروشبرايجمع از برآنشدتا استفادهازیموردنهايآوريداده(

کند.
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پرسشنامه اختصاصمورداستفادهي اول، بخش است. اصلی بخش دو حاوي

جمعیتيافته اطالعات به شرکتاست شناسی سن، قبیل از میزاناستیجنکنندگان ،

رسانه نام و تحصیالت که مجازي اجتماعی فعالیتشرکتهاي آن اغلبدر کنندگان

کنندگاندراستفادهازايموجیوکنند.دربخشدوم،ابتدادرخصوصترجیحشرکتمی

شود.درانتهايبخشپرسیدهمیهاآنايموتیکانودرادامهدلیلياداليلاينترجیحاز

درمشاهدهقابلهاترينايموجیدوماينپرسشنامه،بیستعددازپرکاربردترينومحبوب

تيساوبدرشدههیته(وآمارChen et al., 2018(،براساستحقیقاتگذشته)0جدول)

شودخواستهمیهاآنشودوازمیگذاشتهکنندگانشرکتودراختیارانتخاب0يونیکد

(مشخصنمايند.0993)2هارادرمقیاسلیکرتتامیزاناستفادهخودازهريکازايموجی

(درصدبراي000-20،20-60،60-40،40-20،20-0دراينمقیاسپنجدرجهدرقالب)

ازايموجی الزمبهذکردرنظرگرفتهشدهاست.شدهمشخصهاينمايشمیزاناستفاده

صورتبه(براساسآنالیزاحساسات0هايموجوددرجدول)هريکازايموجیاستکه

 اند.شدهدارنشانمثبتومنفینیز

 های موردبررسی در پژوهش حاضر شکل و نام ایموجی .0جدول 

 نام ایموجی مثبت / منفی

آلودازشاديصورتاشک �� +

+


خنديدنغلتانرويزمین

+ 


هايتاشدهدست

قلبقرمز ❤ +

هايقلبیصورتلبخندباچشم�� +

دوقلب�� +

صورتجیغزنازترس�� _

شستانگشت�� +

صورتفرستندهبوسه�� +

هايبستهصورتلبخندهباچشم�� +

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.https://hoeme.uicode.org 

2. Likert 
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 نام ایموجی مثبت / منفی

دستدرحالحرکت�� +

دستباالآمده   +

شدهماهیچهخم �� +

میمونشرنبین �� _

يبلندصورتگريه �� _

صورتاخمو  _

صورتلبخندبزرگ �� +

صورتنگرانباعرق �� _

احساسیصورتب �� _

 ناراضیصورت �� _

آن پرسشنامهاز که استفادهجا پرسشنامهي همان سمپیتروشده تحقیق در مورداستفاده ي

ارزيابیشدهوموردتائیدواقعگشته0(2020) است،استکهازنظرآزمونروايیکامالً

پايايیآزمون نظر از اما گیرد. قرار ارزيابی روايیمورد نظر از مجدداً که نیازيندارد

(2طورکهدرجدول)آيتماينپرسشنامهانجامگرفتوهمان22برروي2آلفايکرونباخ

استکهدرنتیجهازپايايیبااليی7/0/.وباالتراز904باشد،آلفايآننیزقابلمشاهدهمی

برخورداراست.

 ی آزمون پایایی نتیجه .6جدول 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items 

N of 

Items 

.904 .904 22 

هارسید.آوريدادهپسازحاصلشدناطمینانازروايیوپايايیپرسشنامه،نوبتبهجمع

داده مطالعه اين نمونهازیموردنهاي روش از استفاده با را برفیخود گوله 3برداري

ياينفرايندکنندگاناولیه.دراينروشگروهکوچکیازشرکتنمودهاستآوريجمع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

است.دراينپرسشنامهتنهانوعبرخیازايموجیبهدلیلمحبوبیتبیشترتغییرکرده.0

2. Cronbach’s Alpha 
3.Snowball sampling 
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براي ديگريرا خدمتمیافراد به پرسشنامه )پرکردن اينWilson, 2013:42گیرند .)

 فرمصورتبهپرسشنامه گوگل قالب در و شرکتدر0آنالين قراراختیار کنندگان

جوانان،2زن(ازسهگروهسنی000مردو000)کنندهشرکتنفر200است.تعدادگرفته

ساالنبزرگ کردهساالنمیانو شرکت تحقیق اين ادر تمامی اينکنندگانشرکتند.

،پلميدفوقزبانانايرانیباسطحتحصیالتمتفاوت)زيرديپلم،ديپلم،تحقیقازمیانفارسی

 اداري،سانسیلفوقلیسانس، کادر پرستار، معلم، )نظیر، گوناگون مشاغل و دکتري( و

خاطرنشانماستاند.ايننکتهدرخصوصپرسشنامهنیزالزوکیل،روانشناسوغیره(بوده

پرسش اين در که گردد تمامی به پاسخ )گزينهسؤاالتنامه تشريحی( و صورتبهاي

پیش و شد تنظیم اجباري فرم گوگل پاسخرونيازافرضدر به منوط پرسشنامه ثبت

.بودهاستهاپرسشیتمامبه

دسته تحلیلو درخصوصابزار ثبتآناليندويستپرسشنامه، اتمام نديبپساز

تشريحیمبنیبردلیلترجیحاستفادهايموجیبرايموتیکانوسؤالبهشدهدادههايپاسخ

( الگويسمپیترو دسته2020بلعکس، ويسه گرديد. اتخاذ بیانیو( يکلی)کاربردي،

طبقه براي دادهزيباشناختی( بررسی از پس که آورده فراهم ترجیح داليل هايبندي

درخصوصاينپژوهشیخوببهبنديمشخصگرديدايندستهيپژوهشحاضرحاصله

(مشخصاست،داليلدريافتشدهباتوجه0کهدرشکل)طورهماناست.اعمالقابلنیز

بنديشدند.دستیدستهصورتبهگیرندبهتفکیکبهاينکهدرکدامگروهقرارمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Google form 

ازسويتريندستهبنديهايسنیموجوددراينتحقیقبراساسيکیازرايجدستهبنديگروه.2 هايارائهشده

می0922سازمانمللمتحد) آن( سنیاز گروه سه تنها که دارد سنیوجود بنديششگروه ايندسته در باشد.

(،بزرگساالن24-02وهسنیعبارتندازجوانان)متناسبدستهبنديشرکتکنندگاناينمطالعهبودهاست.اينسهگر

(.62-42(ومیانساالن)22-44)
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 بندی دالیل ترجیح دسته .0شکل 

نمودارآماريتهیهگرديدصورتبهاي،اگرچهتوسطخودگوگلفرمچندگزينهسؤاالت

 بود الزم تحلیلمنظوربهاما دادهانجام دقیقاستخراجصورتبههايعدديهايآماري،

 اين پاسخ لذا فرمصورتبهسؤاالتگردد. در نويسنده توسط وارددستی اکسل هاي

يآنانجامپذيرفت.درخصوصبررسیتفاوتهايآماريبرروگرديدوسپستحلیل

( ديگران و چن الگوي از نیز مردان و زنان بخشگذشته،2002رفتاري در مشروح ،)

ايموجی،ترجیحنوعتیمحبوباستفادهشدکهبراينمايشاينتفاوتازپارامترهايینظیر

يحاضرعالوهبرتمرکزرويجنسیتاند.مطالعهايموجیوآنالیزاحساساتاستفادهکرده

 است.هايخوددرنظرگرفتهمتغیرسنرانیزدرتحلیل

 های پژوهش یافته
شرکت از پرسشنامه ابتداي ودر ايموتیکان بر ايموجی ترجیح خصوص در کنندگان

 دادسؤالبالعکس اساس بر که هشد شرکتآمدهدستبههاي شکل، به کنندگان

کنندگانشرکت%از72یکهصورتبهايموجیرابرايموتیکانترجیحدادند؛یتوجهقابل

هاهستنداينآماردرحالیاستکهتنهاقائلبهاستفادهازايموجی%000تا60بهمیزان

 دالیل زیباشناختی

 جذابیت

 زیبایی

 دالیل بیانی

  قابل فهم

 وضوح

نشان دادن 
 احساسات

 دالیل کاربردی

 تنوع

 راحتی

صرفه جویی در 
 وقت
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کنند.عالوهبرمیزان%ازايموتیکاناستفادهمی000تا60بهمیزانکنندگانشرکت%از00

تواندرسهپرسیدهشدکهاينداليلرامیکنندگانشرکتترجیح،داليلترجیحنیزاز

 داليل بیانیو داليل اصلی)داليلکاربردي، دستهیباشناختيزگروه به( که بندينمود

است.مشاهدهقابل(2تفکیکدرصددرشکل)


 دالیل ترجیح ایموجی بر ایموتیکان به تفکیک درصد .6شکل 

 استکه ذکر به الزم نیز موضوع اين 00البته از براي0دلیلخاصیکنندگانشرکت%

اند.همچنینبعضیافرادبیشازيکدلیلترجیحخودبراستفادهازايموتیکانارائهنداده

اند.برايترجیحخودثبتکرده

کنندگان،اکنونايموجیبرايموتیکانبرايشرکتپسازمشخصشدنارجحیت

هايموجوددرهاراارائهکرد.درمیانايموجیتوانآمارحاصلهدرخصوصايموجیمی

( 0جدول صورت ايموجی )آلوداشک(، شادي پرکاربردترين��از نظر ( از ايموجی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0 داليلیشخصینظیرمنظورازعدمارائه. "دوستدارم"يدلیلخاص، بودهکهدرراستاي"خواهددلممی"يا

بودهاست.ریهدفاينپژوهشنبودهودرنتايجکلیآنبیتأث

2% 

25% 

4% 4% 

18% 

22% 

10% 

5% 

0%
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10%

15%

20%

25%

30%
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قاب
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 ت
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ج


داليلکاربردي

داليلبیانی

داليلزيباشناختی
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استشرکت 20بینکنندگانشرکتاز %40چراکهکنندگانبوده درصدازاين000تا

اند.البتهايننتیجهزيادهمدورازانتظارنبودهزيراطبقهايخودبهرهبردهايموجیدرچت

(2020) کد(وهمچنینآمارموجوددرسايتيونیChen et al., 2018مطالعاتگذشته)

يموجیايموجیبینکاربراندرسراسردنیااست.درمقابلنیزا اينايموجیپرکاربردترين

هابودهوتنهاايموجیدرمیانديگرايموجینيکاربردترکم(��صورتنگرانباعرق)

2 از 20بینکنندگانشرکت% اينايموجیدرچت000تا از استفادهدرصد هايخود

ايموجیکرده يکاز هر دقیقکاربرد آمار جدول)اند. جزئیاتدر با نظر (3هايمورد

 . استمشاهدهقابل

 کنندگان با تفکیک جنسیتی های انتخابی شرکت آمار توصیفی گزینه .3جدول 

 ها گزینه جنسیت ایموجی

   
0-00% 02-00% 02-00% 02-00% 02-200% 

 20 22 02 4 2 فراوانی زن ��

  
 20 22 02 4 2 درصد

 
 30 32 09 03 6 فراوانی مرد

  
03 6 درصد 09 32 30

 

 02 02 09 03 32 فراوانی زن

  
 02 02 09 03 32 درصد

 
22 فراوانی مرد 02 27 02 02 

  
22 درصد 02 27 02 02 

 

30 فراوانی زن 24 02 02 02 

  
30 درصد 24 02 02 02 

 
20 فراوانی مرد 02 26 24 02

  
20 درصد 02 26 24 02 

 40 34 00 9 6 فراوانی زن  ❤

  
6 درصد 9 00 34 40 

 
02 فراوانی مرد 00 22 22 27 

  
02 درصد 00 22 22 27 

 37 32 02 2 2 فراوانی زن ��
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 ها گزینه جنسیت ایموجی

  
2 درصد 2 02 32 37 

 
02 فراوانی مرد 02 20 33 07 

  
02 درصد 02 20 33 07 

22 فراوانی زن �� 02 02 00 7 

  
22 درصد 02 02 00 7 

 
 7 3 00 02 67 فراوانی مرد

  
67 درصد 02 00 3 7 

 6 02 23 24 32 فراوانی زن ��

  
32 درصد 24 23 02 6 

 
43 فراوانی مرد 27 02 2 4 

  
43 درصد 27 02 2 4 

 20 22 27 9 20 فراوانی زن ��

  
20 درصد 9 27 22 20 

 
04 فراوانی مرد 06 30 20 09 

  
04 درصد 06 30 20 09 

 32 30 06 00 00 فراوانی زن ��

  
 32 30 06 00 00 درصد

 
07 فراوانی مرد 07 24 24 02 

  
07 درصد 07 24 24 02 

 22 22 20 02 20 فراوانی زن ��

  
20 درصد 02 20 22 22 

 
02 فراوانی مرد 06 32 09 02 

  
 02 09 32 06 02 درصد

 04 24 20 04 22 فراوانی زن ��

  
22 درصد 04 20 24 04 

 
32 فراوانی مرد 04 24 02 6 

  
32 درصد 04 24 02 6 

 9 03 22 02 40 فراوانی زن  

  
40 درصد 02 22 03 9 

 
46 فراوانی مرد 03 09 03 9 
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 ها گزینه جنسیت ایموجی

  
46 درصد 03 09 03 9 

 00 00 02 23 40 فراوانی زن ��

  
40 درصد 23 02 00 00 

 
47 فراوانی مرد 20 02 2 9 

  
47 درصد 20 02 2 9 

 06 02 20 07 29 فراوانی زن ��

  
29 درصد 07 20 02 06 

 
42 فراوانی مرد 24 02 00 2 

  
42 درصد 24 02 00 2 

 22 30 22 00 02 فراوانی زن ��

  
02 درصد 00 22 30 22 

 
32 فراوانی مرد 20 22 04 2 

  
32 درصد 20 22 04 2 

 

 02 04 24 09 30 فراوانی زن

  
30 درصد 09 24 04 02 

 
44 فراوانی مرد 22 06 9 6 

  
44 درصد 22 06 9 6 

 04 22 29 03 09 فراوانی زن ��

  
09 درصد 03 29 22 04 

 
24 فراوانی مرد 09 27 02 02 

  
 02 02 27 09 24 درصد

 23 22 22 06 24 فراوانی زن ��

  
07 درصد 06 22 22 23 

 
 7 04 22 22 32 فراوانی مرد

  
32 درصد 22 22 04 7 

 3 00 00 22 20 فراوانی زن ��

  
20 درصد 22 00 00 3

 
 2 6 03 22 27 فراوانی مرد

  
6 03 22 27 درصد 2 

 26 24 24 00 06 فراوانی زن ��
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 ها گزینه جنسیت ایموجی

  
00 06 درصد 24 24 26 

 
 2 02 22 02 40 فراوانی مرد

  
40 درصد 02 22 02 2 

زنانومردانرفتار3ازآمارموجوددرجدول)یروشنبهکهطورهمان (مشخصاست،

اندوبهخوبیمشخصاستکههاازخودنشاندادهايموجیکارگیريبهنسبتاًمتفاوتیدر

هايدادهشدهبهکنندزيرامشخصاًبابررسیپاسخزنانومردانالگويمتفاوتیرادنبالمی

هستیمکهبراياطمینانازصحتیتوجهقابل%شاهدتفاوت60-20%و0-20يدوگزينه

میانیتوجهقابلمشخصگرديدکهتفاوتبررويآنانجامو0آنآزمونيومنويتنی

Xدارد)دوجنسموجودوجود
2
 = 3745.50, p =.001)زيراارزشpاست.02کمتراز./

(قابلروئیتاست.4جزئیاتنتايجآزموندرجدول)

 کنندگان زن و مرد نتایج آزمون یو من ویتنی برای مقایسه شرکت .0جدول 
 Average 

Mann-Whitney U 37425200 

Wilcoxon W 27925200 

Z -35309 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

مشاهده و مطالبفوق عنايتبه گزينههايدادهيپاسخبا به برشده عالوه هايموجود

ها،همچنینمشخصگرديدکهايموجیکارگیريبههايجنسیتیدردرکوجودتفاوت

(3کنندوباتوجهبهآمارموجوددرجدول)هااستفادهمیزنانبیشترازمردانازايموجی

نسبتبهمردانپیشگامهردونوعايموجیکارگیريبهزناندرمیزان )مثبتومنفی( ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Mann-Whitney U 
يآماريراموردبررسیقرارداد.درپژوهشتوانجدايیياوابستگیدوگروهيادوجامعهنآزمونمیبهکمکاي

هامورداستفادهقرارحاضراينآزمونبهمنظورنشاندادنصحتتفاوترفتاريزنانومرداندربکاگیريايموجی

گرفت.
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کارگیريبهمواردمرداندراند.البتهايننکتهالزمبهذکراستکهاگرچهدربعضیبوده

درهااززنانپیشیمیايموجی هايمربوطبهدست،ايموجیکارگیريبهگیرند،مشخصاً

 .کنندهايصورتوقلباستفادهمیبیشترازمردانازايموجیمراتببهامازنانعموماً

می ديگرياستکه سنپارامتر جنسیت، بر متفاوتکاربرانعالوه رفتار نمايانگر تواند

 در ايموجیکارگیريبهايرانی باشد. شد،طورهمانها بیان پیشین بخش در که

کنندگانشرکت سنی)جوانان، گروه سه ساالنبزرگدر دستهساالنمیانو بنديشدند(

است.مشاهدهقابلیخوببه(2درجدول)هاآنيهاپاسخکهنتايجحاصلهاز

 ها کنندگان بر اساس سن آن شده توسط شرکت های انتخاب آمار توصیفی گزینه .2جدول 

( قابل2جدول تفاوت وجود نمايانگر شرکتمالحظه( میان سنیاي گروه کنندگان

بهمیان هايسنیمذکورکنندگانگروهديگرشرکتعبارتساالنودوگروهديگراست.

انتخابگزينه جنسیتیفوقدر گروه بروزهماننددو خود متفاوتیاز رفتار هايموجود

دقیقداده و بهتر چه برايدرکهر که والیساند آزمونکروسکال اينموضوع بر0تر

قابلمشاهدهاست.یخوب(به2هايموجودانجامشدکهجزئیاتآندرجدول)رويداد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Kruskal-Wallis 

 

 میانگین
کل

0-00% 02-00% 02-00% 02-00% 02-200% 

 سن

 جوانان

تعداد 3 20 20 20 0 96 

00%/2 %22 00%/2 0%/2 درصد 2./% 42% 

 ساالن بزرگ

 97 0 00 20 27 2 تعداد

42%/2 %052 %252 %22 %0352 %4 درصد

 ساالن میان
 7 0 0 0 4 2 تعداد

 3%/2 %0 0%/2 %0 %2 %0 درصد

 کل

تعداد 03 22 000 33 2 200 

6%/2 درصد 26% 20% 2/%06 0% 000%
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کنندگان بر اساس سن  ی شرکت نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه .5جدول 

 ها آن
 Average

Chi-Square 00527 

df 2 

Asymp. Sig. .004 

اساس بر نتايج والیس، کروسکال آزمون از حاصل آماريآمدهدستبهنتايج نظر از

Xاند)بودهمالحظهقابل
2
 = 11.27, p =.004)زيراارزشpبودهاست.براي02/0کمتراز

ازمقايسهصورتبهسنیهايگروهاييآمارمقايسهمشاهده استفادهدودوبهيجداگانه،

(کامالًمشخصاست.6ول)گرديدکهجزئیاتآندرجد

 های سنی با یکدیگر ی گروه دو برای مقایسه ی دوبه نتایج مقایسه. 2جدول 

 
Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 
Sig. 

Adj. 

Sig. 

 006/0 039/0 07/2 90/20 23/43 ساالنمیان-ساالنبزرگ

ساالنمیان-جوانان 34/60 92/20 22/2 004/0 002/0 

ساالنبزرگ-جوانان 00/07 69/7 22/2 026/0 079/0 

ساالنمیانجواريعنیسنیهمهايگروهگیريبین(اينموضوعکهتفاوتچشم6جدول)

ساالنبزرگ- –ساالنبزرگو را ندارد وجود مییخوببهجوانان دهد.نشان

)ديگرعبارتبه جدول در موجود آمار طبق ،6 سنی گروه دو میان وساالنمیان(

ارزشساالنبزرگ دلیل p (116/0به از بیشتر که ايمالحظهقابلاستتفاوت02/0(

بنابردلیلیيکسانيعنیارزش متشابهاً، ندارد؛ p (079/0وجود بیشتراز که است02/0(

سنیجوانانیتوجهقابلتفاوت میاندوگروه نمیساالنبزرگو درنیزمالحظه گردد.

p (012/0توانبراساسآمارموجودوارزشمقابلمی بهتفاوتيرأ02/0ازترنيیپا(

هاداد.ايموجیکارگیريبهوجواناندرساالنمیانرفتاريدوگروه
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 گیری بحث و نتیجه

ارائه از میپس اکنون حاصله، آماري نتايج تحلیلي نتیجهتوان و ازها کلی گیري

دربخشقبلیرادراينقسمتتصريحنمود.شدهارائهموضوعات

هادرابتدايامرمشخصگرديدکهکاربرانايرانیهمچونديگرمردمجهاندرچت

پست میو ترجیح ايموتیکان به را ايموجی خود وهاي مدل پژوهش، اين در دهند.

)دسته 2020بنديسمپیترو بلعکسومنظوربه( و ايموتیکان درکمحبوبیتايموجیبر

وارزيابیقرارگرفتکهمورداستفادهيکاربرانبنديداليلمطروحهازسوهمچنینطبقه

بنديويابزاريمناسببرايدرکاينموضوعدرخصوصمشخصشدمدلودسته

ايرانیفارسی میکاربران برزبان ايموجی ترجیح داليل مذکور، مدل عنايتبه با باشد.

می ايرانیرا کاربران نظر از دستهايموتیکان سه در بهيبندهطبقياصلیتوان که کرد

تريندلیل.البتهاگرچهمهمیباشناختيزازداليلبیانی،کاربرديواندعبارتترتیباهمیت

ايموتیکان ايموجینسبتبه از استفاده راحتی)يکیازداليلکاربردي( نظرکاربران، از

بوده هبرداليلاند.عالوداليلبیانیاهمیتبیشترينزدکاربرانداشتهدرمجموعاستاما

هاهايتصويريايموجیقابلیتژهيوبهازسويکاربراننظیرداليلزيباشناختیوشدهارائه

(Morin et al., 2020،میزانپائینرمزنگاري)ر.ک.(Rodrigues et al., 2018)ر.ک.

ايموجی تصويري وجه رمزگردانیدر فرايند سهولت و ايموتیکان به نسبت و0ها

الذکرافزود.توانبهداليلفوقمیرا2رمزگشايی

هاازمدلچنوايموجیکارگیريبهيجنسیتودرکرابطهمنظوربهدراينپژوش

( برا2002ديگران مناسبی ابزار مدل، اين اگرچه شد، گرفته بهره ارتباطي( درکاين

میمیحساببه مشاهده يکسانی نتايج نیز موارد بعضی در و تفاوتآيد اما هايگردد

آماربراساساست.تأملقابلياينپژوهشوپژوهشمذکورموجودنیزدرنتايجحاصله

تفاوت خصوص در پیشین بخش در موجود در جنسیتی ها،ايموجیکارگیريبههاي

هانسبتبهمردانبیشترازايموجیايمالحظهقابلصراحتاًمشخصگرديدکهزنانبهشکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Encoding 
2.Decoding 
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می )استفاده مطالعاتگذشته با همسو کامالً موضوع اين  ;Chen at al., 2018کنند.

Gomez et al., 2019تائیدمطالعاتروان اينموضوعهمچنینمورد است. شناختیو(

مطالعاتجامعهشناختینیزمیجامعه در زيرا روانباشد. )نظیر،شناختیو شناختیگذشته

LAFrance & Banaji, 1992; Briton & Hall, 1995; Ablon et al., 2013اين )

اينامر در و مردانهستند غیرزبانیمتمايزياز رفتار زناندارايمهارتو حقیقتکه

تائیدشدهاست.صراحتبهشوندترظاهرمینسبتبهمردانبسیارتوانمند

مطالعاتبهکلیشهشباهتیبکههمانندمطالعاتفوق هاياجتماعیموجودنیستند،

(نیزوجودداردکهBirnbaum et al., 1980; Shields & Koster, 1988ديگري)نظیر،

کلیشه کامالً تائیدشدهپذيرفتهي کامالً را مردان به نسبت زنان احساساتی شخصیت ي

هايگذشتهدرجهتیيکسانباپژوهشدراينپژوهشکامالًآمدهدستبهکند.نتايجمی

 همانندChen et al., 2018; Fabes & Martin, 1991; Koster, 1988)نظیر، زنانرا )

احساساتی مردان به نسبت نیز مجازي فضاي در فیزيکی میفضاي نتايجتر انگارد.

نفیازنظرهايمثبتومايموجیکارگیريبهنشاندادکهزناندرروشنیبهآمدهدستبه

اندکهاينخوددلیلیاستبربرتريوجهاحساساتتحلیلاحساساتازمردانپیشیگرفته

زناننسبتبهمرداندرفضايمجازي.

( اساسمطالعاتگذشته  ;Lafrance & Banaji, 1992; Buck et al., 1980بر

Buck et al., 1982فعالیت مردان نسبتبه زنان چهره( به مربوط ايفا0يهاي بیشتري

آنمی عالقهکنند. و عشق واقعی زندگی در همچنین بهها را بیانيخود صريحی طور

 ,Balswick & peak, 1971; Fabes & Martin, 1991; Wilkins & Gareis)کنندمی

گردد.يمشابهیدنبالمیرسدکهدرفضايمجازينیزطريقهگونهبهنظرمیواين(2005

ا از نوع ايموجیيموجیدو هستند، موجود تحقیق اين در قلبهايیکه هايصورتو

هايمربوطبهچهرهکهدرفضايهايصورتبازنمايیهستندازفعالیتباشند.ايموجیمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Face-related activities 

هايسروصورتمنتقلهايمربوطبهچهره،تمامیحرکاتواحساساتیاستکهازطريقحالتمنظورازفعالیت

گرددوعبارتديگرغیرزبانیهستند.می
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می تولید باز مجازي ديگران، و )چن با2002شوند سو هم و حاصله آمار طبق (؛

ومرداندرفضايواقعیزناندرفضايايزنانهايمربوطبهرفتارهايمقايسهپژوهش

يابندهايصورتتجلیمیهايمربوطبهچهرهکهدرقالبايموجیمجازينیزدرفعالیت

هايمربوطبهقلباستها،ايموجیترهستند.نوعديگرايموجیدرمقايسهبامردانفعال

زناننه بیانگراحساساتوعشقوعالقهاست. درکهصراحتاً زندگیواقعیعشقوتنها

بیانمی  ,Balswick & peak, 1971; Fabes & Martinکنند)عواطفخودراآشکارا

1991; Wilkins & Gareis, 2005آمدهدرفضايمجازينیزدست(بلکهبراساسآماربه

يچنوديگرانگیرند.البتهاينيافتهتحقیقحاضرمخالفبايافتهروندمشابهیراپیشمی

ترازهامردانراازنظربیانعشقوعواطفشاندرفضايمجازيفعال(استزيراآن2002)

دانسته اساسيافتهزنان بر که خصوصکاربراناند در موضوع اين پژوهشحاضر هاي

ايرانیقابلصدقنیست.

( پژوهش اين نظري مدل نظر از که موضوعاتی از (Chen et al., 2018يکی

ياينهاياصلیپژوهشحاضرباآنباشد،توجهويژهتوانديکیازتفاوتومیدورمانده

يمعنادارمیانسنونوعاستفادهازمطالعهبهپارامترسناست.درخصوصوجودرابطه

تفاوتچشمگیريمیانیدرستبهتوانرأيايموجیمی اگرچه داد. هايگروهاينرابطه

هم تنهاسنی و روئیتنگرديد وجوار سنیجوانان گروه دو میان تفاوتقابلمالحظه

میساالنمیان شداما ازتوانقائلبهرابطهمشاهده ايمعکوسمیانسنومیزاناستفاده

ايموجی گرديد؛ ايموجیديگرعبارتبهها از استفاده میزان افزايشسن با شکل، به ها

بامطالعاتپیشینمربوطبهرابطهکاهشمییتوجهقابل يسنويابدکهايننتیجهکامالً

رسداينگونهبهنظرمی(منطبقاست.البتهاينGomez et al., 2019استفادهازايموجی)

ازساالنبزرگترينسبتبهموضوعکهجواناندرزندگیواقعیرفتاروگرايشاتمثبت

می بروز )خود وFabes & Martin, 1991دهند نداشته صحت مجازي فضاي در )

ايموجی منفی مراتببههاي به نسبت جوانان توسط ساالنبزرگبیشتر ساالنمیانو

 گیرد.قرارمیمورداستفاده
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آن از پژوهشحاضر که زمینهعنوانبهجا در رابطهپژوهشی بررسی کاربردي ي

ايموجی کاربران بین در سن جنسیتو با بودهها پیشگام میايرانی است، عنوانبهتواند

بنايپژوهشسنگ برايانجاممطالعاتديگر را زمینه ژهيوبههايديگرمحسوبشودو

شناسیبینیاطالعاتجمعیتهايپیشييادگیريماشینیوطراحیمدلمطالعاتحوزه

بهرهمورداستفاده و گیرد. قرار اصورتبدينبرداري استفاده با پژوهشکه اين نتايج ز

مؤثرهايیرابرايتعیینسنوجنسکاربرانايرانیتهیهکردکهگامیتوانالگوريتممی

شود.ييادگیريماشینیمحسوبمیدرحوزه

استلذازبانمتمرکزشدهپژوهشحاضرتنهابررويکاربراناينترنتیايرانیفارسی

پژوهش میدر آتی هاي رفتار بررسی به غیرتوان نتايجزبانفارسیايرانیان و پرداخت

تواندنقشیدرحاصلهرابااينمطالعهمقايسهنمودوهمچنیندريافتکهآيامتغیرزبانمی

ايموجی از استفاده رفتار و الگو ياتغییر کند ايفا رسانهخیرها طرفینیز از ياجتماعی.

وشرکت نشده نظرگرفته در اينمطالعه میانکاربرانرسانهکننخاصیدر از ودگان ها

واتسرسانپیام اينستاگرام، بودههايمختلف)مانند، تلگرام( فیسبوک، تويیتر، اندلذااپ،

هايمختلفاجتماعیايمیانکاربرانرسانهتوانبهبررسیمقابلههايآتیمیدرپژوهش

 ازيکديگرپرداخت.هاآنودرکتمايزرفتار
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