بررسی و مروری بر جنبهها و شکل ها و جوانب ارتباطات آنالین در بازاریابی های اینترنتی
*سمنان

 دانشگاه، خط مشیگذاری- مدیریت دولتی، دانشجوی دکتری،محسن عینعلی
چکیده

تبلیغات آنالین وضعیتی رو به رشد مداوم به دلیل تعداد قابل توجهی از کاربران وب سایتها از یک سو و از سوی
 یک سری مزایای، این نوع از تبلیغات، در مقایسه با تبلیغات آفالین.دیگر به دلیل تعداد گسترده ای از وب سایت ها دارد
، در این زمینه. امکانات خالقانه متعدد دارد، دسترسی به پخش پیام،ارتباطی و تعاملی مانند طبقه بندی مخاطبان هدف
سازندگان تبلیغات آنالین باید قادر به پیش بینی واکنش مخاطبان حین مواجهه با اطالعات باشد و پیوسته به منظور بهبود
 انواع ارتباط نمادین ابزارهای کارآمد.بیان تبلیغاتی به جستجوی روش های مختلف همراه با اجزای تشویقی و زیبایی بپردازند
 در بسیاری از موارد نه تنها پشتیبانی برای بیان. نمادها نقش مهمی در ساخت پیام تبلیغاتی آنالین بازی می کنند.می باشند
 همانطور که ما هدفمند به استفاده از سیاه بی رنگ در تصاویر تبلیغات.تصویر هستند بلکه ابزار تولید چند پذیرشی است
.آنالین اشاره کردیم
 تبلیغات آنالین،  اینترنت،  ارتباطات آنالین:کلید واژه

An overview of the aspects and shapes of online communication in
Internet (online) marketing
Mohsen Einali ،PhD student ،Public administration ،Semnan University *
Abstract
Online advertising has a steadily growing situation because of a significant number of
web site users on the one hand and the other because of a large number of websites. Compared
to offline advertisements, this kind of advertising has a series of interactive and communicative benefits such as target audience classification, access to message broadcasting, and numerous creative possibilities. In this regard, online advertising makers should be able to predict the audience's response to information, and continuously seek out different ways of appealing in order to improve advertising expression. Symbolic forms of communication are
efficient tools. Symbols play an important role in creating an online promotional message. In
many cases, not only support for the expression of the image, but also a multi-acceptance tool.
As we are aiming to use the colorless black in online advertising images.
Keywords: Online communication, Internet, Online advertising
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نظرة عامة على مناذج شبکات االتصال يف التسويق عرب اإلنرتنت اونالين
*

 جامعة مسنان، صنع السیاسات-  اإلدارة احلكومیة، طالب دكتوراه،حمسن عینعلي
ملخص

وضعا متنامیًا بشكل مضاعف بسبب وجود عدد كبري من مستخدمي موقع الويب وبسبب وجود عدد كبري
ً يشهد اإلعالن عرب اإلنرتنت

 حيتوي هذا النوع من اإلعالانت على سلسلة من الفوائد التفاعلیة والتواصلیة مثل، ابملقارنة مع اإلعالانت غري املتصلة ابإلنرتنت.من مواقع الويب
 والعديد من اإلمكاانت اإلبداعیة والبحث ابستمرار عن طرق خمتلفة لالستئناف من أجل، والوصول إىل بث الرسائل،تصنیف اجلمهور املستهدف
 يف العديد من.مهما يف إنشاء رسالة تروجيیة عرب اإلنرتنت
ً دورا
ً  تلعب الرموز. األشكال الرمزية لالتصال هي أدوات فعالة.حتسني التعبري اإلعالين

 وحنن هندف إىل استخدام "األسود عدمي اللون" يف الصور اإلعالنیة عرب.أيضا أداة متعددة اإلدراك
ً  ولكن، ال يدعم فقط التعبري عن الصورة،احلاالت
.اإلنرتنت

 اإلعالن عرب اإلنرتنت، اإلنرتنت، التواصل عرب اإلنرتنت:الكلمات املفتاحية

ОБЗОР И РАССМОТРЕНИЕ АСПЕКТОВ И ВИДОВ ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ
Мохсен Ейн Али ،Докторант ،Государственное управление-Разработка политики ،
Университет Симнан*
Аннотация
С одной стороны, интернет-реклама неуклонно растет благодаря значительному
числу пользователей веб-сайтов, а в другой стороны благодаря большому количеству
веб-сайтов. По сравнению с офлайн-рекламой этот вид рекламы имеет ряд интерактивных и коммуникационных преимуществ, таких как классификация целевой аудитории,
доступ к сектору сообщений и многочисленным творческие возможности. В связи с
этим, производители интернет-рекламы должны быть в состоянии предсказать реакцию аудитории на информацию и постоянно искать различные способы и привлекательные и побудительные компоненты для улучшения выражения рекламы. Символы
играют важную роль в создании рекламного сообщения в Интернете. Во многих случаях они не только поддерживают выражение изображения, но и являются мульти приёмными инструментами производства.
Ключевое слово: Интернет-общение, интернет, интернет-реклама
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مقدمه
اهمیت این مقاله به خاطر نقش آن در ارتباط آنالین و تبلیغات اینترنتی است .هر یک از این عناصر که تبلیغات
آنالین را شکل می دهند ،از جنبه های ارتباطات آنالین هستند .با توجه به طول این مقاله ،در زیر ما به طور انحصاری بر بحث
در مورد جنبه های آنالین در تبلیغات آنال ین تمرکز می کنیم .تبلیغات آنالین (یا تبلیغات اینترنتی) شامل مجموعهای از
ابزارهای ارتباطی کالمی (متنی) و غیر کالمی (تصویری و صوتی) است که هر یک از آنها از اشکال نمادین خاص استفاده می
کنند ). (Enochsson, 2011
این تبلیغات که مستقل از رسانه های استفاده شده (وب سایت ها ،بنرهای اینترنتی ،قاب افزودنی ،ایمیل ،خبرنامه،
تبلیغات نمایشی ،بازاریابی رسانه های اجتماعی و غیره) ،از نقطه نظر ترکیبی ،تبلیغات آنالین شامل یک سری از عناصر
گرافیکی ثابت و متحرک (عکس ها ،آگهی های بازرگانی ،فیلم ها ،فیلم ها ،انیمیشن ها) و عناصر صوتی است ،جایی که ما می
توانیم برنامه های مختلفی را به منظور افزایش بیان آن و قادر به تشخیص بودن آن از تبلیغات جهانی اضافه
کنیم(Enochsson, 2011).
روش های مورد استفاده برای انتقال نمادها دارای شکل ،رنگ و ترکیب متنوع هستند .آنها توسط ویژگی های
تبلیغات آنالین همانند یک سری از عوامل جمعیت شناختی ،اجتماعی و فرهنگی تعیین می شوند.
مهمترین ابزار ارتباط نمادین در تبلیغات آنالین تصویر است ،خیلی بیشتر از شکل .آخری خود را با یک سری از اشکال ارتباط
بصری به نمایش می گذارد  :گرافیک ،شکل ،رنگ ،فونت ،سبک .در حال حاضر ارتباط نمادین عرضه شده در سطح تصویر در
تبلیغات آنالین شامل پیام های رادیو و تلویزیون با استفاده از نشانه های نمادین مختلف است که شکلی از ارتباط تصویری را
بیان می کند . (Enochsson, 2011).
یک تصویر اصلی با عناصر نمادین مربوطه و گویا ،هویت بصری تبلیغات آنالین است .از طریق هویت بصری ،تشخیص
آن از دیگر تبلیغات رقابتی در دسترس ،تبلیغات آنالین به یاد ماندنی ،منحصر به فرد و آسان ساخته شده است .همانند تصاویر
آفالین ،تصویر در تبلیغات آنالین متشکل از هنر گویا و عناصر نمادین است که انتقال پیام های بصری کدگذاری شده شمایلی
(چهره ،آواز ،بیانگر) را به عهده دارد ،نمایش تصویری (تنظیمات همنشینی با معانی فرهنگی ،به عنوان مثال نمادهای مذهبی)،
سبکی (خلق اصلی همبسته با ارزش ایده آل و یا ارزش زیبایی شناختی) .
بیش از این ،تصویر در تبلیغات آنالین شامل کدهای ناخودآگاه است که شکل دهنده اساس یک پاسخ روانی در سطح مخاطبان
تولید شده توسط نماد های بصریست .بر اساس یک قرارداد معنایی مصمم اجتماعی -فرهنگی و یا الگوی اولیه ،تصویر گویای
اطالعات ،گاهی اوقات در مرز تعهد معنایی واقع شده است .با توجه به زاویه نمادین ،تصویر تبلیغات آنالین می تواند خود را به
صورت چندمعنایی ارائه کند که رمز گشایی آن بر استفاده درست از کنوانسیون های تفسیری اصرار دارد. (Enochsson, .
)2011
تصویر تبلیغات آنالین می تواند انواع مختلفی از نمایش نمادین را ارائه کند  :کهنه الگوها ،مذهبی ،فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی و غیره؛ هر یک از آنها دارای معانی مختلفی بسته به فرهنگ آنها دارد .به عنوان مثال ،نماد رنگ های مختلف با توجه
به زمینه های فرهنگی است ،در نتیجه سیاه بی رنگ می تواند به عنوان یک نماد برای کامل و مطلق ،رمز و راز ،ناخودآگاه،
عزاداری ،جهنم ،بی قاعدگی باشد .با این حال ،نماد های بصری متعددی آمدهاند تا مستقل از زمینه فرهنگی به رسمیت
شناخته شوند و به طور مداوم در تبلیغات آنالین حضور دارند .به عنوان مثال ،اهمیت اجتماعی -فرهنگی رنگ سبز مربوط به
محیط زیست ،طبیعت ،سالمت و معنای کهن الگویی و مذهبی ما را به سمت نمایش های نمادین گوناگون مقدس رهنمون
می کند .ا رتباط نمادین ،هنگامی که به تصویر تبلیغات آنالین اشاره دارد ،می تواند به صورت اشکال مختلف معرفی شود. .
)(Enochsson, 2011
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مروری بر مبانی نظری
سوئد یکی از متصل ترین ( به اینترنت) کشورها در جهان است و  ۹۰درصد کودکان سوئدی بین  ۱۰تا  ۲۰سال در
خانه اینترنت دا رند .و اکثر کشورهای اروپایی نیز از ان زیاد عقب نمانده اند .اکثریت کاربران جوان اینترنت در سوئد عضو
حداقل یک گروه اجتماعی اینترنتی بوده و پیام فوری را بطور روزانه استفاده می کنند .اطالعاتی شبیه به این منجر به این
نتیجه می شود که تمام افراد جوان در جوامع غربی اینترنت یعنی کسی که به آسانی از طریق درون خطی (اینترنتی) ارتباط
برقرار میکند را تجربه کرده اند( Petrovici , 2014) .
هنگام مطالعه ی روشهای درون خطی رویکردهای چند منظوره واقعا رایج اند .مکالمه ی درون خطی ( یا اینترنتی)
بخوبی می تواند قسمتی از این رویکرد منظوره باشد ،حتی بنظر می رسدتا زمانیکه در حریم شخصی افراد جوان یک انتخاب
عالی باشد .با این وجود ،دسترسی فیزیکی ضرورتا به معنای دسترسی نهایی در روشهای دیگر نمی باشد  .ارزشهای فرهنگی،
دسترسی را به روشهای مختلفی محدود می کند .والدین اغلب برای استفاده ،به دالیلی محدودیت هایی دارند .این امر یعنی
اینکه شرایط الزم قبلی برای نسل دیجیتالی با توجه به محیط  ،بسیار متفاوت بنظر رسیده و دلیل بدگمانی به اینکه به
تکنولوژی تا حدی تابع عوامل جنسی ،اجتماعی  ،نژادی و فرهنگی دیده می شود( Petrovici , 2014) .
در یک تحقیقی مک المات رودررو و مکالمات ارتباط همزمان درون خطی را با توجه به سه مطالعه ی مختلف که در
این مطالعات کودکان شرکت داده شده اند  ،مقایسه میکند .این مقاله بحث میکند که رسانه های مختلف می توانند برای پاسخ
دهندگان و پژوهش چه معنایی داشته باشند .تمام مکالمات درون خطی از طریق مفاهیم پیام های فوری ( )IMمسنجر
 MSNو یاهو صورت گرفته اند  ،از اینرو به عنوان مکالمات  IMدر نظر گرفته می شوند( Petrovici , 2014) .
اعتبار و سندیت در پژوهش های کیفی از زوایای بسیاری مورد بحث قرار گرفته است .کویل ترجیح میدهد درباره ی
کیفیت صحبت کند و  6معیاری که او فکر میکند اگر آنها تمام شوند کیفیت مناسبی را به مکالمه ی پژوهشی میدهند،
فهرست می نماید .دو معیار اول که او بیان میکند مربوط به تعداد کلمات و روند مکالمه است  .اولی این است که در یک
مکالمه (مصاحبه) ی کیفیت باال جوابهای بی اختیار ،گرانبها و غنی  ،ویژه و مناسب بسیاری وجود دارد .دومی این است که
هر چه قدر پاسخ ها بلند تر و سئواالت کوتاهتر باشد مکالمه( مصاحبه) بهتر است .بدلیل عدم توازن(نا هماهنگی) قدرت  ،به
هنگام مصاحبه با کودکان تکمیل این دو معیار سخت است .مصاحبات من در محیط مدرسه ،جائیکه دانش آموزان بنظر قادر
به دادن پاسخهای "درست" هستند  ،و به هنگام اجرای پژوهش کیفی مسدود کننده اند اغاز می شود ،برخی اوقات وادار
کردن کودکان به آزادانه صحبت کردن در مکالمات این چنینی سخت و دشوار است(Petrovici, 2014) .
گپ زدن( چت) درون خطی اغلب مربوط به یک روش نوشتاری خاصی است که دارای مخفف های (سر نام های )
مخصوص و شکلک های اینترنتی است .این روش بخاطر مقدار محدود عالمت های مورد استفاده و همینطور به خاطر سریع
بودن ارتباط محدود است .این امر یک توسعه ی خالقانه و یک سبک متفاوت است همچنین این کار نیاز به مهارت های خاصی
توسط نویسنده که باید یاد بگیرد دارد .سبک متفاوتی داشتن هیچ ربطی به بهتر و بدتر بودن نداشته و نباید در این خصوص
مقایسه گردد .گفته می شود که پسران /مردان و دختران/زنان روش های متفاوتی از بیان و معرفی خودشان داشته و کلمات
مختلفی را به کار می برند.
هرینگ و پائولیلو ( )2006وب الگهای خانمها و آقایان را از دو ژانر ( طریقه؛ دسته) مختلف بررسی کردند  .در
مطالب اماری پر بار ،انها دریافتند که تفاوت بین جنسیت در استفاده از زبان کمتر از تفاوت بین ژانر می باشد .همینطور در
تحقیق زبان شناسی قدیمی تری دیده شده است که ژانر مهم ترین عامل تاثیر گذار برای توضیح اختالفات و تفاوت های بین
گفتار و نوشتار است .هارداف سگردستاد بطور کامل توسط نتیجه گیری بایبر قانع نشد .برای او این امر هنوز یک سئوالی بی
پاسخ است  ،حتی در مطالب خودش  ،جائیکه او تفاوت روشهای ارتباطی مانند چت در وب  ،گفتار  ،پیام های فوری ،پیام
کوتاه  ،ایمیل و نامه های سنتی را مقایسه می کند ؛ میداند .او در یافته است که چت در وب و گفتار سبک هایی هستند که
پاسخ در آنها کوتاه تر بوده و در نتیجه در این خصوص به همدیگر نزدیک ترند  .در این گزارش جائیکه  (BRISانجمن
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حقوق کودکان سوئدی ) ایمیل های  BRISکه در اوایل این قرن متمم خط تلفنی کمکی کودکان است را ارزیابی میکند،
آنها اظهار میدارند که برای کودکان و افراد جوان نوشتن درباره ی مشکالت باطنی و احساساتشان در یک ایمیل کاری پیش
پا افتاده ای است  ،حال انکه آنها ترجیح میدهند درباره ی بدرفتاری فیزیکی و تجاوزات در پای تلفن صحبت کنند .نتیجه
این است که تفاوت در شکل و فرم ارتباط ضروری است .برخی از کودکان رسانه های نوشتاری را ترجیح میدهند .انها بیان می
کنند که نوشتن آسانتر از صحبت کردن است چرا که آنها خجالت می کشند یا موضوع خصوصی و شخصی است(Petrovici, .
)2014
استفاده از مکالمات اینترنتی به عنوان یک روش تحقیق با کودکان و نوجوانان امتیازات فراوانی دارد .این تحقیق
می تواند تعادل قدرتی برابری را در محیط مکالمه بین محققان بالغ و افراد جوان مصاحبه شونده ایجاد سازد .برای مثال اگر
محیط نا امن و ناراحت کننده باشد  ،فرد می تواند دستگاه تکنولوژی منتقد را خاموش کند .موضوعات پول و زمان نیز کم
اهمیت ندارند .حقیقت این است که احتمال هدایت مکالمات بدون سفر به جاهای زیاد مهم نمی باشد .در یک مکالمه ی
اینترنتی  ،اطالعات متن خود ( مذکر یا مونث) را با عالمت ؛ شکلک های اینترنتی و  ...می نویسند .این کار تفسیر فرایند تک
مرحله ای را کاهش میدهد .البته این امر به توانایی استفاده ی اطالع دهنده از زبان نوشتاری نیز بستگی دارد .همچنین این
کار در زمان صرفه جویی میکند از این رو محقق مجبور به رونویسی نیست .ساندن(  )1998ادعا میکند که تشابه بین
مکالمات نوشتاری به میان گذاشته شده توسط کامپیوتر و متنهای سنتی فریب دهنده و خیال باطل است .حقیقت اینکه فرایند
ذخیره ی مکالمه از دیدگاه تکنولوژیکی بسیار ساده است ،باعث میشود که ما فکر کنیم آنها یکسان و مشابه هستند  ،این امر
در بررسی ها و آنالیز ها نیز در نظر گرفته شده است(Petrovici, 2014) .
نظریات اخالقی مخصوص برای هر دو پژوهش مربوط به کودکان و استفاده از رسانه ی درون خطی (اینترنتی)وجود
دارد .تفاوت بین مکالمات رودررو و درون خطی نسبت به اخالقیات تا حدودی مبتنی بر امنیت است .سهولت اینکه کدام متن
دیجیتالی پخش شده است می تواند منجر به حس نا امنی گردد .حتی اگر اکثر مکالمات رودررو نیز به صورت دیجیتالی
رونویسی (نقل شوند) شوند ،ان فرایند دورتر بوده و از این رو به آسانی چشم پوشی می شود(Petrovici, 2014) .
تمام محققان مکالم ه کننده می دانند که برخی اطالع دهندگان بسادگی صحبت کرده و برخی نمیکنند .از این رو ،
استفاده از روشهای دیگر به عنوان متمم برای صحبت کردن می تواند بسیار مفید واقع شود .مشاهده همراه مصاحبه (مکالمه)
یک روش رایج در بدست آوردن چیزی است که مکالمه کنندگان نمی توانند با کلمات بیان کنند .استفاده از ترسیم و طراحی
به هنگام اجرای مکالمه با کودکان  ،یک ترکیب رایج دیگر از روشهاست .اما باید در نظر گرفته شود که کودک بودن نباید شما
را برای استفاده از این روش برای ارتباط مشتاق سازد .میزان روشها ،هر دوی روشهای سنتی و ابداعی و امروزی ،می توانند
به ایجاد تعادل کمک کرده و از تعصبات جلوگیری کنند .مثال تعصباتی که به خاطر ترجیح ندادن یک روش معین توسط
اطالع دهنده ایجاد می شود .مصاحبه با کودکان نیازمند حساسیت خاصی از جانب محقق است ،از اینرو یک ناهماهنگی
قدرتی دو برابری در مقایسه با مصاحبه با بزرگتر ها نیاز است .در تمام موقعیت های مصاحبه (مکالمه) یک ناهماهنگی قدرتی
وجود دارد که مصاحبه کننده در ان موضوع مورد بحث را سازمان داده و وظایف را کنترل کرده و هنگام مصاحبه با کودکان
ناهماهنگی قدرت بین بزرگترها و کودکان را نیز در نظر می گیرد .محیط و جو مصاحبه نیز به منظور بازده و نتیجه ی مصاحبه
با توجه به میزان اطالعات و اعتبار و درستی ان حائز اهمیت است .محیط درون خطی اغلب به عنوان حریم افراد جوان و
کودکان دیده میشود .این امر باعث می شود که پرسیدن سئوال از اطالع دهندگان جوان  ،اگر آنها بخواهند که به صورت
درون خطی مصاحبه کنند  ،در مطالعه ام آسان گردد .اما بزرگتر ها نباید فرض کنند که کودکان و نوجوانان ضرورتا پیرامون
خورشان را اولویت قرار میدهند ؛ آنها احتماال بطور عملی ترجیح می دهند که یک محقق بالغ نباید به حریم آنها تجاوز کند.
مفاهیم محیط تح قیق به علت بیشتر بودن ناهماهنگی و عدم تعادل قدرت باید بدقت ،با آگاهی و با حساسیت هر چه بیشتر
در تحقیق با کودکان و افراد جوان در نظر گرفته شود.
مشهود است که پسر ها و دخترها رویکردهای متفاوتی برای فعالیت های درون خطی و برون خطی (  onlineو
 )offlineدارند .در آ مار دیده می شود که دختر ها بیشتر از پسرها از ایمیل و چت استفاده می کنند  ،این امر به این معنی
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نیست که پسرها با اینترنت ارتباط ندارند  ،بلکه آنها نوع دیگر از ارتباط شبیه بازی در گروه مثال جایی که چت کردن اغلب
مورد نیاز است  ،استفاده میکنند  .همچنین در مطالعات درون خطی جستجو کننده ی اطالعات ،اختالف در تعداد کلمات و
روش نوشتاری آنها نیز دیده می شود.
میان کاربران جوان گروههای درون خطی سوئدی دیده شده است که دختران پیام های بلند تر و بیشتری را می
نویسند این امر یعنی نوشتار دختران و ارتباط درون خطی آنها بیشتر دیده می شود .در مقایسه با آنها مستند است که پسران
در کالس های درس و مکان های عمومی بیشتر از دختران صحبت میکنند( Petrovici , 2014).
در تحقیقی دیگر در مورد یکی از جوانب برخواسته به عنوان حاصل تکامل ( IT&Cفناوری اطالعات و ارتباطات
)می باشد  ،که به نوعی اثر اینترنت را در میدان تحصیلی که از طریق آن ارتباطات آنالین می تواند بر گزینه های جوانی /
داوطلب ها تأثیر بگذارد ،در طول دهه های اخیر ،به طور روبه رشد باعث می شود که مدیریت مؤسسات تحصیلی به منظور
غلبه بر تغییرات شکل جامعه به سمت مفهوم جدید ساختار بندی و سازماندهی سیستم تحصیلی برود .رهیافت جدید نه تنها
به معنای تغییر الگو است ،بلکه رهیافتی اصیل و صحیح یافتن معانی سریع و کارآمد ارتباطات رسانه ای و درک/تنظیم
محصوالت تحصیلی با نیازهای جامعه است  .دستاوردهای خالص در زمینه ی ارتباطات  ،حضور اطالعات منتظر شده را در هر
حوزه ی جغرافیایی از جهان و در نتیجه رسیدن به آنچه ما میل به انسانیت می نامیم ممکن می سازد :که برقراری ارتباط به
طور مستقیم از طریق "اعضای مصنوعی" در طور بهنگام و لحظه ای است و در این سیستم ارتباطی  ،موسسات آموزشی می
توانند خدمات عمومی متنوع بسیاری را ارئه می دهند  ،که از طریق مفهومی بازاریابی الکترونیک طراحی شده اند  ،که با
بازاریابی مرسوم و سن تی متفاوت است  ،که در ابتدا بوسیله ی تمایز واسطه ها و از طریق امکان دستیابی به اطالعات مطلوب
به صورت بهنگام و به طور مستقیم از وب سایت است .
فایده سیستم اطالعات بوسیله ی امکان چشم انداز از نگاه کار بر ارائه می شود ،که تعامل روبه رشد  ،هزینه ها ی
کمتر و ه مچنین رشد رقابت بین ارائه کنندگان خدمات آموزشی و یا محصوالت آموزشی را ایجاد میکند  .استفاده از تکنیک
ها و ابزار ارتباطی مدرک به موسسات آموزشی اجازه می دهد تا اکثر جایگزین های مناسب را برای رسیدن به اهداف مشخص
شده در برنامه ی سیاسی خود را شناسایی کنند  .ارتباط آنالین باعث شده است تا جهت گیری دانشگاه ها به سمت نیازهای
ویژه ی ذینفع باشد و به آنها فوایدی از قبیل ایجاد نیازهای جدید ،و به دنبال آن امکان و به دنبال آن امکان توسعه  ،حتی در
طول این دوره ی مشخص شده توسط موارد اقتصادی یا اجتماعی جدی را ارائه میکند  .این مطالعه به طور مختصر ساختار
و کاربردهای سیستم اطالعاتی را در رتبه بندی که بر موارد باال تاکید دارد را ا بیان میکند (الف)فاز استخراج اطالعات  /نتایج
(ب) داده ها  ،که به منظور مرتبط شدن است (ج)اطالعات  ،که اشاره دارد که ویژگی های زیر را دارد :اطالعات انسان است
(وجود ندارد اگر چه مشاهده مردم وجود داشته باشد).دارای ارزش مرتبط است  ،از فردی تا فردی دیگر ،دارای منبعی قابل
استفاده ی مجدد است  ،دارای تمایل به پخش است  ،ولی تکثیرش مقدارش را محدود نمیکند  ،یک عامل تعیین کننده برای
رفتار انسان است ف که بیانگر عامل تصمیم است  .در راستای مولفه های از قبیل ثبت ،ذخیره سازی ،پردازش آن به دنبال
دنباله ای در مدار موازی ،از جنبه های تحقیق ما ،مهم ترین جنبه ی سیستم اطالعاتی ،ارتباطات است ،که در آن ارسال
اطالعات بین کاربران مختلف قرار گرفته در مناطق مختلف جغرافیایی تشخیص داده می شود  .هدف اصلی تحقیق مطالعه
روشی است که دانشگاه های اروپایی ارتباطات خارجی و فعالیت بازاریابی آموزشی خود را به منظور سازگاری با سیستم آموزشی
و برنامه های مطالعاتی برای تناسب با نیازهای مصرفکنندگان و بازاریابی تقاضاهای اقتصادی را توسعه داده اند .
به م نظور پاسخ بهتر به اهداف در نظر گرفته شده اندازه گیری صحیح عناصر مربوطه ،روش تحقیق به کار جامعیت
تحقیق بوسیله ی تمامی دانشگاه ها از کشورهای EU-27بیان شده است به منظور قادرسازی برای انتخاب مربوطه از نقطه
نظر اهداف زیر دانشگاه های  500رتبه ی اول از مرجع  ARWU2012انتخاب شده اند ،و برای کشورهایی که دارای دانشگاه
حاضر در این رتبه بندی نیستند ،تحلیلی را برای آنهایی که دارای وب سایت هستند ،بدون بررسی بیش از  ۱۰موسسه برای
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هر کشور عضو اتحادیه اروپا انجام داریم  .این انتخاب تصادفی بود ،و به دنبال در بر داشتن هر نوع دانشگاه جدیدتر و قدیمی
تر – عمومی یا خصوصی -در نمونه بود ،البته در صورتی که امکان پذیر بوده باشد ( Chișu , (2013)).
بنا بر این  ،تحقیق شامل  ۱۰۰دانشگاه از  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد .در کشور های منتخب ،وبگاه های
 1.599دانشکده  ،موجود در  25نمایه مطالعه ی دانشیاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .بر طبق داده های پیشنهادی
بوسیله ی وبومتریکز ،اتحادیه ی اروپا دارای  5872دانشگاه است،به معنای آنکه  %3.39موسسه از کل آنها مورد مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند ،که نرخ پوششی را بیان میکند که نتایج نمونه را در سطح اروپا ارائه مکند ( Chișu , (2013) .
به منظور قادر سازی جهت طراحی تحلیل های مقایسه ای  ،گروهبندی ناحیه ای بکار گرفته شد در کشورهایی با
تعداد دانشگاه کمتر دارای رتبه در ، ARWU2012تحلیل تنها ،روی دانشگاه های حاضر در رتبه بندی متمرکز بود.من
این رتبه بندی را مهم در نظر گرفتم،چون اقلیم عالی را منعکس میکند و محک هایی را از لحاظ جنبه های مربوط با عملکردی
که نیاز به دنبال کردن توسط هر دانشگاه در زمینه ی جهانی سازی بازار آموزشی باالتر را ارائه میکند .رتبه بندی به کار رفته
در ARWUابزاری مرتبط در سطح بین المللی شده است  500رتبه ی اول ،شامل رقابتی ترین دانشگاه در جهان می شوند
 .به سبب این معیار انتخاب ،دانشگاه ها دارای رتبه رتبه می شود .ساختار نمونه ها در سطح ناحیه ای کمتر متعادل شده
است  ،چون مناطقی هستند،از قبیل جنوب اروپا که تنها دو کشور از هست کشور دارای دانشگاه هایی با رتبه ی زیر 500
هستند  .در مقابل انها کشورهایی در غرب اروپا هستند،که تنها دو از هشت کشور شامل تحقیق شده اند دارای دانشگاه هایی
در فهرست ARWU2012نیستند (Chișu, (2013)) .
برای جمع آوری اطالعات صحیح در تحقیقکمی،فرمی با موارد چند گانه طراحی شده است و هر دانشگاه با بررسی
خطوط در مقیاس سه شاخص(=aاطالعات کامل =b،اطالعات ناقص=c:فقدان اطالعات )تکمیل شده است،ولی با اشاره به
اطالعات کمی مفید برای درک و تعبیر داده ها نیز بوده است  .اطالعات در طول ژانویه تا مارچ 2013جمع آوری شدند سپس
در طول آوریل تا می  2013پردازش شده،تحلیل شده و تفسیر شده اند  .ولو اینکه که واسی عضو ایالتی اتحادیه اروپا باشد ،
در زمانی دیر تر از مطالعه ی ما مورد پذیرش قرار گرفت (Chișu, (2013)) .
ارتباط آنالین در تبلیغات آنالین
ارتباط آنالین در تبلیغات آنالین می تواند عملکردهای مختلف داشته باشد .تابع اطالعات می تواند به عنوان تابع
ضروری ارتباط نمادین در تبلیغات آنالین به حساب آید .با توجه به کنوانسیون های معنایی یا توافقات ،یک مورد اجتماعی-
فرهنگی و یا تصویر نمادین تبلیغات آنالین یک تکه از اطالعات را در داخل مرزهای شناسایی گرافیکی انتقال می دهد .آخری
تعیین کننده تبلیغات آنالین به عنوان یک فرایند ارتباطی ،هدف اصلی نمادگرایی در این مورد برای انتقال اطالعات خاص
مربوط به محصول یا خدمات و تسهیل رمزگشایی پیام است .همانطور که پیش از این اشاره شد ،پیام ها بسته به مخاطبان
هدف به صورت متفاوت کد گذاری شدهاند .این تابع ارتباط نمادین رابطه بین گوینده و مصرف کننده را مطابق با هدف اصلی
از تبلیغات تسهیل می کند  :ارائه و ترویج یک محصول یا خدمات .سپس ،ما یک تابع هستی شناختی پیدا کردیم که باعث
می شود همیشه مراجعی به واقعیت خیالی و به هم پیوسته در ارتباط با ارزش محصول و یا خدمات تبلیغی وجود داشته باشد.
با استفاده از تابع معنایی آن ،ارتباط نمادین در تبلیغات آنالین که از مدل های مختلف استدالل و ارقام بیان شده
استفاده می کند ،به عنوان یک هدف اصلی مؤثر بر نظرات و تغییر رفتار مخاطب مطرح است .اشکال معنایی به طور کلی در
طیف گسترده ای از تبلیغات آنالین استفاده می شود و بر ارتقاء اثر ترغیبی پیام اثر می گذارد و موارد برجسته استفاده آن،
لقب ،مقایسه ،استعاره ،تکرار ،مبالغه ،شخصیت ،تضاد ،قیاس ،هم نوایی ،مجاز یا ذکر جزء و کل است .دلیل دیگر برای استفاده
از نمادها در تبلیغات آنالین تابع وحدت بخش اجتماعی خود است .به عنوان محصوالت اشتراک جمعی باطنی آنها یک پل
برای گروه های اجتماعی ،هویت ها ،وابستگی ها ،فرهنگی ،مذهبی و جوامع سیاسی ایجاد کردند .با توجه به این ،ما باید ارتباط
نمادین در تبلیغات آنالین را بسته به نوع بیانات روانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و یا مذهبی مخاطبان هدف ،ترکیب کنیم.
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به منظور پذیرش و شناسایی ،نماد باید از نشانه های خاص که تشخیص آن توسط مخاطبان ساده باشد ،تشکیل شود .لذا
گی رنده پیام های تبلیغاتی نیز اطالعات مربوط به قوانین پذیرفته شده اجتماعی و الگوهای رفتار اجتماعی را دریافت خواهد
کرد .بنابراین ،ارتباطات آنالین در تبلیغات آنالین می تواند درجه ای از ادغام اجتماعی را افزایش دهد که موجب افزایش انتشار
مدل های فرهنگی ،ایده های جدید و نوآوری های تکنولوژیک (به عنوان مثال ،برند  H&Mتمرکز اهداف مخاطبینش را در
مورد مسائل زیست محیطی از طریق تبلیغات آنالین قرار داد).
تابع زیبایی شناسی یکی دیگر از عناصر مهم ارتباط نمادین می باشد .با توجه به جنبه ها و ساختارهای گرافیکی آن،
تصویر در تبلیغا ت آنالین می تواند نگرش زیبایی شناسی دریافت و تفکر رضایت بخش از عناصر نمادین آن را تولید کند .جنبه
زیبایی شناسی ارتباط نمادین در تبلیغات آنالین می تواند تعیین کننده حفظ توجه گیرنده باشد ،به خصوص اگر شامل عناصر
اصلی باشد این شرایط برای ساخت حساسیت و سلیقه مخاطب ضروریست .معرفی و ارائه انتخاب برای یک محصول یا خدمت
عامل کلیدی در هنگام تصمیم گیری برای خرید آن است.
تابع آموزشی ارتباط نمادین در تبلیغات آنالین با توانایی تبلیغات در آموزش ،تاثیر ،الگوهای پیشنهادی مشخص می
شود و به طور کلی موجب شده تا مخاطبان نسبت به مسائل مختلف حساس باشند (به عنوان مثال ،مبارزات ضد نژادپرستی
مطرح شده توسط کمپین های تبلیغاتی آنالین مختلف).
روش های مختلف بازاریابی اینترنتی
در بازاریابی اینترنتی روش های بسیار زیادی جهت معرفی کاال و خدمات و یا به اصطالح بازاریابی اینترنتی وجود
دارد که مهمترین و پر استفاده ترین آن ها روش های زیر می باشد
بازاریابی ایمیل
بازاریابی از طریق پست الکترونیک یکی از مهمترین روش های ارتقاء در تجارت الکترونیک است .بازاریابی ایمیل
یکی از ابزارهای بسیار قوی و منحصر به فرد با صرف کمترین هزینه و با بازدهی باال است.بسیاری از شرکت های معتبر دنیا از
این روش بصورت مهندسی شده استفاده می کنند.
بازاریابی موتورهای جستجو
هیچ کاربر اینترنتی را نمی شناسیم که با اینترنت کار کرده باشد ولی با موتورهای جستجو آشنا نباشد و یا از آنها
استفاده نکرده باشد.یکی از بهترین روشهای مفید و کار بردی در بازاریابی اینترنتی بازاریابی از طریق موتورهای جستجو می
باشد زیرا روش بازاریابی آن بصورت هدفمند می باشد.
بازاریابی وب سایت
نکته مهم در بازاریابی اینترنتی راه اندازی و طراحی وب سایت و اطالع رسانی قوی از طریق وب سایت می باشد.
امروزه کارشناسان معتقد ند تنها محتوای خوب به همراه بروزرسانی سایت و ارتباط با مخاطبین از طریق وب سایت می تواند
تجارت خود را در اینترنت رونق داد.
بازاریابی شبکه های اجتماعی
بطور کلی شبکه های اجتماعی بر اساس ساختارهای اجتماعی ساخته شده و چند سالی است که کاربران اینترنتی را
به خود جذب کرده یه طوری که هم اکنون تنها یک سایت شبکه اجتماعی بیش از  700میلیون کاربر دارد و بسیاری از
شرکت های بزرگ دنیا به عنوان تبلیغات هدفمند از این وب سایت استفاده می کنند.
اجزای نمادین از تصویر در تبلیغات آنالین
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در زیر ،ما یک تحقیق کیفی در یکی از مهم ترین اجزای نمادین تبلیغات آنالین ،به ترتیب مقیاس رنگی انجام دادیم.
برای تاکید بر اهمیت رنگ داشتن و بی رنگ بودن به عنوان یک شکل نمادین ارتباطات در تبلیغات آنالین ،ما تصمیم به یک
تحقیق کیفی گرفتیم که از منظر معرفت شناختی ،یک رویکرد پدیده شناسی جامع نسبت به شیء مورد مطالعه است .ما
معنای نمادین سیاه رنگی و غیر رنگی را در تصویر تبلیغات آنالین به شیوه ای باز و جامع مورد مطالعه قرار دادیم ،در نتیجه
داده ها با استف اده از روش های کیفی جمع آوری شد (دور از هر نوع کمی) .پژوهش شامل مشاهده ،توضیحات و تجزیه و
تحلیل کیفی تبلیغات آنالین ،از منظر مفهوم نمادین مقیاس های رنگی در تصویر تبلیغات آنالین است .نتایج به دست آمده
می تواند به موقعیت های مشابه در زمینه تبلیغات آنالین بسط داده شود). (Enochsson, 2011
همان گونه که پیش از این ذکر شد ،محدوده اجزاء در تبلیغات آنالین دارای یک ارزش نمادین است :عناصر گرافیکی،
اشکال ،سبک ،فونت ،عناصر ساختاری و غیره .همراه با دیگر اشکال ارتباط نمادین بصری ،رنگ ها ارزش نمادین قوی ارائه می
کنند که موق عیت آنها را از نظر مقیاس اهمیتی در تبلیغات آنالین باال قرار می دهد .واقعیت پذیرفته شده این است که رنگ
ها نقش به کارگیری واکنش های قوی عاطفی را دارند و " حالتی ذهنی ایجاد می کنند که نشان دهنده یک پیام حتی قبل
از درک ارزش های نمادین هر سایه است" .
به طور کلی  ،رنگ ها روی روان انسان اثرگذارند که قادر به القاء احساسات خاص ،به عنوان تعجب ،شادی و غم و
اندوه است .آنها می توانند شیوه ادراک یک شیء یا یک ایده را تحت تاثیر قرار دهد .همانند تبلیغات آفالین ،در تبلیغات
آنالین ما با تمام طیف رنگی همراه با بی رنگ ،سیاه ،سف ید و خاکستری روبرو می شویم ،نه تنها برای رسیدن به یک تصویر
گرافیکی زیبا و دل انگیز بلکه انتقال پیام های خاص ،برای برجسته کردن ویژگی های یک محصول یا خدمت ،برای تاثیر بر
نگرانی و رفتار مخاطب و برای تولید یک شناخت (قادر بودن به پیوستن به محصوالت یا خدمات مرتبط با یک نام تجاری
خاص و یا کمپین تبلیغاتی) .بنابراین ،رنگ سبز اغلب در کمپین های تبلیغاتی که حامی مسائل زیست محیطی هستند مورد
استفاده است ،در حالی که سیاه و سفید ،به عنوان مثال ،با نام تجاری شانل همراه است .معنای نمادین رنگ ها می تواند با
توجه به بافت فرهنگ ی متفاوت باشد .نمادین بودن رنگ ها بسیار پیچیده است .معانی نمادین در موارد بسیار متفاوت و یا حتی
از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر ضد و نقیض است و موجب می شود برای تیم خالق تولید در درک و دانستن ظرفیت نمادین
جعبه رنگی برای ارتباط منسجم و موثر پیام تبلیغاتی بسیار خوب باشد(Enochsson, 2011) .
حین انجام تبلیغات آنالین ،یک طیف متنوع از رنگ ها و بی رنگ ها یافت می شوند .نقش مهمی در اینجا توسط
سیاه بی رنگ ارائه شده است .اهمیت استفاده از رنگ سیاه در تبلیغات آنالین نه تنها به خاطر ظرفیت های گویا و سبک آن
است؛ بلکه به خاطر نقش آن در گرافیک تصویر در تبلیغات آنالین است .رنگ سیاه قادر به انتقال پیام های نمادین پیچیده و
متنوع است .رنگ سیاه خود را در هر دو شکل طیف رنگ ها ،به عنوان مرز سایه گرم یا سرد ،بسته به روشنایی یا اشباع قرار
می دهد .آن نبود ،جمع و یا ترکیبی از رنگ های دیگر می شود .نماد سیاه بی رنگ بسیار پیچیده است .با توجه به زمینه آن،
می تواند معانی مثبت و یا منفی داشته باشد.
به عنوان رمز و راز ،نامحدود ،هیچ ،جهنم ،پایان ،بیهوشی ،ترس ،مرگ ،بد ،گناه ،عزاداری ،تنهایی ،درد ،خشونت ،سوء
استفاده ،تضاد ،جانشین ،بیماری ،سانسور ،حتی زن دگی ابدی ،قدرت ،دانش ،استحکام ،ثبات ،حکمت ،تدبیر ،تواضع ،ریاضت،
باروری ،قدمت ،وجود مواد ،حرفه ای بودن ،جدیت ،ضعیف بودن ،ظرافت ،پاالیش ،تجمالت ،طعم خوب ،قدر و منزلت ،شرافت،
زنانگی ،هوسرانی ،اغوا ،منحصر به فرد ،روح سرکش ،تکنولوژی ،آلودگی ،صنعتی .اهمیت اجتماعی رنگ سیاه به خاطر ارزش
های اجتماعی به عنوان قدرت ،عملکرد ،سنت ،قدرت ،منحصر به فرد بودن ،هرج و مرج است(Enochsson, 2011) .
اهمیت فرهنگی آن به خاطر ارزش های فرهنگی و هنری (به عنوان مثال ،سبک گوتیک ،عاشقانه ،مینیمالیسم) ،با آداب و
رسوم و تشریفات .اهمیت دینی آ ن ناشی از ارزش های دینی متفاوت است و اهمیت مواد اولیه (آب ،هوا ،آتش ،خاک) ناشی
از بیان اسطوره ای و یا نمادهای مقدس است .با توجه به این واقعیت که رنگ سیاه می تواند ارزش های اجتماعی مانند ثروت
و تجمالت ،ارزش زیبایی شناختی مانند پاالیش ،ظرافت و لطافت نمادین سازد ،می تواند با موفقیت در تبلیغات آنالین برای
13

برجسته کردن مجموعه های نسخه محدود استفاده شود و به صورت کارآمد بر ویژگی های محصول هدف تاکید کند .رنگ
سیاه همچنین می تواند بیان کننده مفهوم روانی و روان کاوانه باشد و از نظر سمبلیک با حاالت مختلف روحی و روانی ارتباط
دارد(Enochsson, 2011) .
چیزهای با ارزش آن عبارتند از :از خود سؤال کردن ،خود کنترلی ،اعتماد به نفس ،درون گرایی ،ترس ،درد ،تنهایی،
غم ،ناامیدی ،ترک کردن ،تحقیر ،بدبینی ،اضطراب  ،انزوا ،سرخوردگی ،سرکوب .ما باید فرکانس را در استفاده نمادین جفت
شدن سیاه و سفید در تبلیغات آنالین و استفاده متضاد از سیاه و سفید در کنار رنگ قرمز ،زرد ،نارنجی ،طالیی ،صورتی ،سبز
مد نظر داشته باشیم .به عنوان مثال ما به طرح سیاه  -طالیی استفاده شده برای برجسته کردن مجموعه نسخه محدود اشاره
می کنیم که نماد ثروت ،تجمالت ،پاالیش ،طبقه است .یک طرح سیاه  -صورتی برای تاکید بر کمپین های تبلیغاتی آگاهی
نسبت به سرطان پستان و در نهایت سیاه – سبز نمادی از مسائل زیست محیطی است.
بحث و نتیجه گیری
این مطالعه  ،با بررسی سه مقاله در زمینه ارتباطالت آنالین در کشورهای مختلف و با روشهای تحقیق مختلف بررسی
شده بود  ،مکالمات انجام شده در رسانه های متعدد را مقایسه میکند .مقاله بر اساس تجارب بدست امده مکالمات رودررو و
 IMدر انها مورد استفاده قرار گرفته است .این مقاله ،اندازه ای که رسانه های مختلف می توانند برای افراد جوابگوی مختلف
معنی د باشند را بحث میکند .از اینرو اخیرا دیده شده است که پسران در مکانهای عمومی بیشتر صحبت می کنند و دختران
بیشتر از پسران در روابط درون خطی فعالند  .دلیلی برای بررسی دقیق این جوانب در موقعیت مکالمه (مصاحبه ) وجود دارد.
مثال اینکه دختران نوجوان به سواالت درباره ی مسائل شخصی پاسخ های طوالنی تری میدهند چه معنایی میتواند داشته
باشد؟ اگر هدف مطالعه ی جایی باشد که مصاحبها صورت گرفته است ،رسیدن به مطالب پیش زمینه ی غنی و پر بار مثال
استفاده از منظر فرهنگی – اجتماعی  ،استفاده از یک رسانه که پاسخ دهندگان بیشتر با ان حس راحتی دارند ضروری میشود.
در مطالعات مربوط به استفاده ی افراد جوان از گروههای مجازی ،پاسخ دهندگان جوان بیان میکند که نوشتن درباره ی
موضوعات سخت و دشوار آسان تر است  ،چرا که این مسائل شخصی بوده و زمان برای فکر کردن وجود دارد  ،و احتماال می
توان قبل از فشار دکمه ی  Enterنوشته ها را پاک کرد و تغییر داد.
گروههایی که در شنیدن صدایشان مشکل دارند بنظر می رسد قادر به گسترش مهارت های ارتباطی درون خطی
خوشان میشوند  ،این امر یعنی که دیگر گروهها نیازی به این امر نداشته و مهارت های مشابهی را توسعه نمیدهند .همچنین
ذکر این موضوع حائز اهمیت است که تعداد کلمات مورد استفاده در مصاحبات رودررو و میان کاربران همه روزه ی اینترنت
کمتر است .یعنی انهایی که استفاده از اینترنت را به عنوان یک وسیله ی ارتباطی ترجیح میدهند  ،زمان مشابه یا عالقه ای به
توسعه ی ارتباط رودررو ندارند .دلیل دیگر میتواند این باشد که انها در تماس های رودررو حس خجالت داشته و کمتر صحبت
می کنند .نمونه ی مورد نظر در این مطالعه  ،تصادفی انتخاب نشده است بلکه شامل کل تعداد مصاحبات  IMمحقق و
مصاحبات رودرروی مربوطه می باشد  .همانط وری که در باال نیز گفته شد محقق بطور متفاوت به صورت درون خطی و برون
خطی ( ) online , offlineعمل کرده است .آیا من به عنوان یک محقق با رسانه ای که استفاده میکنم احساس راحتی دارم
 ،یعنی آیا من به اندازه ی کافی برای استفاده از ان اموزش دیده ام ؟ اگاهی از این امر یک موضوع بسیار مهم است  .همینطور
در اوایل نیز گفته شد که اموزش برخی رسانه ها مورد نیاز است بنابراین باید در نظر گرفت که سئواالت تحقیق گوناگون
احتماال روشهای متفاوت ارتباطی داشته باشند.
با توجه به این مطلب بنظر میرسد که مصاحبات  IMبرای دختران و مصاحبات رودررو برای پسران مناسب ترند،
همچنین دختران با گذشت زمان بیشتر و بیشتر ماهر می شوند .محتوا و مضامین در ترکیب با این امر ،تا زمانی که مطالب
اندک باشند بدقت بررسی نمی شوند .نتایج حاصله از مطالعاتی که در انها مصاحباتی صورت گرفته است نشان دهنده ی
تفاوت های مربوط به جنسیت و همینطور تشابهات غیر منتظره می باشد .تا چه اندازه این مطالب با روشهای مورد استفاده ،
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 به منظور مطالعه ی واضح و شفاف شباهت ها و تفاوت های بین جنسیت.به هنگام بررسی بیشتر مصاحبه به هم وابسته اند
. انجام داد،  که در اینجا مورد بحث نیست،  این کار را باید در قالب طرح پژوهشی و مطالعه ای،یا دیگر گروهها
دالیل زیادی برای باور کردن این مطلب که فرهنگ های متفاوت دختران و پسران بترتیب منجر به شرایط الزم قبلی
 آیا میتوان گفت که پسران در حالت کلی زبان گفتاری را استفاده.متفاوت برای معرفی و بیان خودشان میشود وجود دارد
 مکانی که ا نها خودشان را شفاها معرفی میکنند دارند؟ آیا میتوان گفت که دخترها، کرده و حس راحت تری در مصاحبه
بیشتر ترجیح میدهند ساکت بوده و احتمال معرفی خودشان را در متن نوشتاری اتخاذ میکنند؟ بنظر می رسد که کودکان
جوانتر تفاوت اندکی در این خصوص دارند اما جوانان به دلیل توانایی محدودشان برای معرفی خود که تا حدودی به علت
. مصاحبه با انها مشکل تر است،ناهماهنگی قدرت برای پیشرفت و توسعه است
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