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 כתובה  אלקטרונית מילוליים בתקשורת בינאישית - רמזים לא

והפער בין כוונת הכותב להבנת הקורא 

 

 אלה גליקסון 
 בית ספר למנהל עסקים

 יברסיטת בר אילן אונ

 

 תקציר 

האלקטרונית.   הכתיבה  באמצעות  כיום  מתנהלת  הבינאישית  התקשורת  שרוב  לכך  הביאו  הטכנולוגיים  השינויים 

זמנית של  -העדר נוכחות בו  –לתקשורת אלקטרונית כתובה יש המון יתרונות. בין השאר, היא מאפשרת אסינכרוניות  

לת שיקול דעת בזמן הכתיבה והפיענוח של  המשוחחים, דבר המסייע בשמירה על פרטיות ומגדיל את ההזדמנויות להפע

מילוליים, כגון נימת הקול, שדרכם עובר הרבה  -המסרים המתוקשרים. יחד עם זאת, תקשורת זו היא ענייה ברמזים לא

שונות   דרכים  הזמן  עם  התפתחו  אלה,  רמזים  של  טבעי  העדר  בגלל  רגשות.  כגון  חברתית,  משמעות  בעל  מידע  מאד 

ים להשתמש בסימני פיסוק מרובים, באמוטיקונים ובאימוג'ים על מנת להתגבר על העוני היחסי  להבעתם. כך, אנשים נוט

חברתי. אולם, השימוש הנ"ל לא תמיד משפר את היכולת לפענח נכונה  -של התקשורת הכתובה ברמזים בעלי אופי רגשי

זה אני סוקרת את הידע המחקרי  את המסרים ולעתים אף מגביר את הפער בין כוונת הכותב לבין הבנת הקורא. במאמר  

מילוליים בתקשורת אלקטרונית כתובה, וההשלכות השונות של השימוש בהם. המאמר יוצא  -אודות השימוש ברמזים לא

   בקריאה להמשיך לחקור את התופעה המתהווה על מנת לשפר את היכולת שלנו לתקשר באופן יעיל. 

 

 מילוליים, אימוג'י, אמוטיקון -תקשורת מתווכת מחשב, רמזים לא:  מילות מפתח 

 

   תקשורת בינאישית אלקטרונית כתובה

ליחסים  המפתח  היא  הבינאישית  התקשורת 

חברתיים בין בני אדם. ההתפתחויות הטכנולוגיות 

הרבות שהתרחשו בשלושים שנים האחרונות הביאו 

עם  מתקשרים  אנו  שבו  באופן  מהותיים  לשינויים 

אנשים במעגלים חברתיים שונים, כולל התקשורת 

השאר,   בין  העבודה.  במקומות  הופעת  הבינאישית 

בהתנהלות שינוי  ל  ה הביא  החכמיםהטלפונים  

  לתקשורת בינאישית  המעבר  כולל  היומיומית שלנו,

 באמצעות מסרונים או מיילים.   –  כתובהדיגיטלית  

, שגרמה למעבר של  COVID-19  המגיפה העולמית

חלק גדול מעולם העבודה לעבודה מרחוק, הגדילה  

עוד יותר את התלות שלנו בתקשורת מתווכת מחשב  

כתובה  בכ )דיגיטלית( דיגיטלית  ובתקשורת  לל 

 בפרט.

תופעה   איננה  כתובה  בינאישית  תקשורת  כי  אף 

השתנה   היומיום  בחיי  שלה  היחסי  ההיקף  חדשה, 

השימוש  את  להדגים  כדי  משמעותית.  בצורה 

אביא    -העכשווי הנרחב בתקשורת דיגיטלית כתובה  

אחת הספקיות הגדולות בעולם רק כמה דוגמאות:  

כת לתקשורת  תשתית  בשל  הגיעה  ווטסאפ,  - ובה, 

מיליארד משתמשים מכל רחבי   2לכמות של    2020

כ דרכה  נשלחות  יום  ובכל  מיליארד   100-העולם, 

לספקית  (Dean, 2022)הודעות   של  המובילה  . 

 תאוריה ופרקטיקה בניהול 
 כתב עת בהוצאת בית הספר למנהל עסקים 

 3| גיליון מס׳   בתשפ״סיוון , 2022 יוני  
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דוא"ל,שירות מוגל ג  י  יותר  יש  מיליארד   1.5-, 

 121-כ  או שולח  משתמשים, כאשר אדם עובד מקבל

בממוצע )כולל תוכן פרסומי המגיע    ביום  אימיילים

נכנס( דואר  בנוסף (DeMers, 2021)  לתיבת   .

ו מתקשרים  דוא"ללווטסאפ  אנו  בכתב  ,  דיגיטלית 

דרך   כגון  גם  חברתיות  כאשררשתות    פייסבוק, 

רבים   עבודה    ייעודיותת  ותשתי  קיימותבמקומות 

העובדים  להתכתבות כגבין  סלאק,  גם  ון  כמו   ,

 . תשתיות דיגיטליות לתקשורת עם לקוחות

התקשורת   של  ביותר  הבולטים  המאפיינים  אחד 

רמזים  של  המוגבלת  הכמות  היא  הכתובה 

והלא במהלך  -הסביבתיים  העוברים  מילוליים 

השיחה. לעומת שיחה טלפונית, אשר מעבירה מידע  

רב באמצעות נימת הקול של המשוחחים, רעשי רקע  

ה לסימנים ועוד,  מוגבל  בהתכתבות  שעובר  מידע 

תקשורת   כינו  חוקרים  כן,  על  כתובים.  ויזואליים 

"רזה"   או  ענייה"  כ"מדיה    lean media  –כתובה 

 rich mediaברמזי רקע, לעומת "המדיה העשירה"  

חברתי   קונטקסטואלי  מידע  מעבר  מאפיינת  אשר 

- ורגשי רב במהלך האינטראקציה. כך, שיחה פנים

פנים נחשבת לתקשורת העשירה ביותר, שיחת -מול

לתקשורת פחות עשירה, בעוד שהתכתבות    –טלפון  

ענייה   תקשורת  היא  שהוא  סוג   & Daft)מכל 

Lengel, 1986; Dennis et al., 2008; Sproull & 

Kiesler, 1986)  . 

יוצרת   מעניין לציין שהמדיה התקשורתית הזמינה 

בתוך    שונות  נורמות תקשורת  קבוצה  השל 

(Cheshin et al., 2013).    ,חשין ועמיתים הראו כך

ב  רק  מתקשר  מהקבוצה  חלק    תאמצעושכאשר 

אחר  ו  דוא"ל פנים  -מול -פניםוגם    דוא"ל בגם  חלק 

העבודה( במקום  בקפסולות    נורמותנוצרות    ,)כמו 

נורמות   המדיה.  בזמינות  כתלות  שונות  תקשורת 

 ה ובמידת הפורמליות.אלה מתאפיינות בסגנון הבע

חוק נוסף בין חברי  ילגרום לר   יםעלול  הבדלים אלה

המבוזר הצוות  הצוות  חברי  לעומת  שנפגשים ים 

  אלונורמות תקשורת  ש  חשוב לציין. פנים- מול-פנים

לאחר    תנשמרו גם  מסוימת(  במידה  )לפחות 

המדיה   של  כלומרמשהזמינות  לאחר    ,שתנה.  גם 

יכלו לדבר עם שאר חברי המבוזרים  שחברי הצוות  

, הם  דוא"לוגם לכתוב להם  פנים  -מול -פנים הקבוצה  

להם  ה  יתכאשר לא הי  ושמרו על הנורמות כפי שהי

פנים האפשרות   שחברי    ,פנים- מול -לתקשר  בעוד 

ש והצוות  מבוזר  באופן  לעבוד  לעברו  תקשר יכלו 

שמרו  פנים(-מול -)ללא פניםרק בעזרת דוא"ל    מעתה

כאשר   שהיו  הקודמות  הנורמות  להם  על  הייתה 

וגם. גם  לתקשר  המדיה כלומר,    האפשרות  זמינות 

נוטות   אשר  מסוימות  תקשורת  נורמות  יוצרת 

הערוץ התקשורתי של  זמינות  גם כאשר ה  להישמר

 .משתנה

 כתובה אלקטרונית תקשורת של יתרונות

אשר   יתרונות  מאד  הרבה  יש  כתובה  לתקשורת 

יכולים להסביר את השימוש הנרחב בה. בין השאר,  

היא מאפשרת את החופש לתקשר עם אנשים מכל  

הרבים   המכשולים  את  ומבטלת  בעולם,  מקום 

התקשורת   כך  גאוגרפיים.  למרחקים  הקשורים 

באזורים  הנמצאים  לאנשים  מסייעת  הכתובה 

 Gilson et)לעבוד ביחד  מרוחקים ובמדינות שונות  

al., 2014; Marlow et al., 2017; O’Leary et al., 

2014)   . 

אסינכרוני,  בנוסף, תקשורת כתובה מאפשרת שיח  

התקשורת  יזמנ-בואינו  ש של  האסינכרוניות   .

הכתובה מסייעת לא רק להתגבר על המרחק הפיזי,  

הזמינות.   הבדלי  ועל  הזמנים  הבדלי  על  גם  אלא 

על   יותר  גבוהה  לשמירה  תורמת  האסינכרוניות 

הקורא: ושל  הכותב  של  האישי  לרוב,  המרחב 

התזמון של הכתיבה ושל הקריאה של הודעה כתובה  

אישית,   החלטה  להידחות  היא  יכול  המענה  כאשר 

יותר   מאוחר  .  (Giurge & Bohns, 2021)למועד 

שיחת  כגון  יותר,  עשירה  בתקשורת  זאת,  לעומת 

חובה   ישנה  סינכרונית,  תקשורת  המייצגת  טלפון, 

מחוברים   להיות  אלקטרוני מהמשוחחים  למכשיר 

נוח  פחות  להיות  שיכול  דבר  הזמן,  באותו  בדיוק 

לאחד או לכל המשוחחים. השיחות האסינכרוניות 

באמצעות הודעות קול קצרות מוקלטות הן תופעה 

הנוחות  את  המדגימה  יחסית  חדשה 

 שבאסינכרוניות.     

של  לפיענוח  זמן  יותר  גם  מעניקה  האסינכרוניות 

של ומאפשרת  המתקבל  יותר  המסר  גדולה  יטה 

שבשיחה   בעוד  הכותב.  ידי  על  המסר  של  ביצירה 

פנים ישנה ציפייה ברורה לתגובה מיידית - מול-פנים

וכך אנו עלולים לומר דברים שלא התכוונו ב"להט 

גם   )ולעתים  הזכות  את  לנו  יש  בכתיבה,  הרגע", 

את   החובה( ותואם  מדויק  הוא  שהניסוח  לוודא 
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ק את הדברים לפי הכוונה. שליטה זו מאפשרת לדיי

לאחר  הכתוב  את  ולתקן  לחזור  והנמען,  הכוונה 

חשיבה נוספת לפני שליחת ההודעה. המחקר הראה, 

הכתיבה  מאפייני  את  לשנות  נוטים  אכן  שאנשים 

על   להשפיע  מנת  על  הנמען,  לזהות  בהתאם  שלהם 

יוצרים   שהם   ;Antheunis et al., 2019)הרושם 

Tidwell & Walther, 2002)  . 

כאשר  לסייע  יכולה  המסר  על  השליטה  כן,  כמו 

שפת שאיננה  בשפה  מתנהלת  כמו -התקשורת  אם, 

ע של  רוב במצבים  בהן  גלובליות,  בחברות  בודה 

באנגלית   מתנהלת   ,.Eisenberg et al)התקשורת 

2021; Shachaf, 2005)  שכאשר עולה  מהמחקר   .

מתקשרים בשפה שזרה להם, הם מעדיפים   יםבדוע

אותם    כתובל ומחייבים  במידה  נוח  פחות  וחשים 

טלפון או , כגון  יותר עשירהאמצעות מדיה  לתקשר ב

 & Klitmøller et al., 2015; Klitmøller)ווידאו  

Lauring, 2013; Tenzer et al., 2017) . 

  של התקשורת הכתובה  נוסף  יתרון  חוקרים מציינים  

מייצרתה  - הנ"ל   Dennis et)    תיעוד שהתקשורת 

al., 2008)  תקשורת במקום  ל. התיעוד מוסיף ערך רב

של   הדעות  את  לאחד  צורך  יש  כאשר  העבודה, 

 Choudhury et)אנשים רבים סביב מטרה משותפת  

al., 2020)פה, שהתוכן שלה -. שלא כמו בשיחה בעל

  שען רק על הזיכרון של המשוחחים וניכול להישכח  

לחזו  – מאפשר  המדויק  הדבר התיעוד  למקור.  ר 

חשוב במיוחד כאשר יש צורך להעביר מסרים לקהל  

רחב או לגשר בין דעות מנוגדות והתיעוד יכול למנוע  

 Dennis et)הבנות, קונפליקטים ובעיות נוספות  -אי

al., 2008; Maruping & Agarwal, 2003) . 

הרקע   את  מסננת  הכתובה  התקשורת  לבסוף, 

הקשורים   החיצוניים  הסממנים  כגון  החברתי, 

נראים   אנשים  שבו  מידת   –לאופן  מגדר, 

גובה, צבע העור, סגנון לבוש וכד'.   האטרקטיביות, 

הסממנ העשירה  מושכים בתקשורת  החיצוניים  ים 

שלנו   התפיסה  על  ומשפיעים  רבה  לב  תשומת 

(Guillaume et al., 2014; Van Knippenberg & 

Mell, 2016) שמידת הראו  מחקרים  לדוגמה,   .

משפיעה    בין משוחחים  הדמיון בסממנים חיצוניים

ועל מידת החיוביות ביניהם  על מידת האמון שנוצר  

זאת, הבדלים (DeBruine, 2002)ביחסים   לעומת   .

סטריאוטיפים   לעורר  עלולים  הסממנים  באותם 

 Van Dijk)ולהביא לתחושות שליליות וחוסר אמון  

et al., 2017)  מתאפיינת העשירה  התקשורת   .

פתוחה   כן  ועל  החיצוניים  הסממנים  של  בבולטות 

חיצוניים.   מהבדלים  הנובעות  להטיות  יותר 

וכך  אלה  הבדלים  מטשטשת  הענייה  התקשורת 

של   תחושה  ואף  שוויונית  יותר  תקשורת  מאפשרת 

דולה יותר בין אנשים מרקעים קרבה פסיכולוגית ג

שונים   ושפתיים   ,.Eisenberg et al)תרבותיים 

2021; Reicher et al., 1995; Shachaf, 2005) . 

 כתובה אלקטרונית תקשורת שלחסרונות 

תקשורת   כיצד  להבין  מסייעים  שצוינו  היתרונות 

נפוצה   לכה  הפכה  כתובה  דיגיטלית  בינאישית 

את, לאותן התכונות יש גם לא ופופולרית. יחד עם ז

איכות  על  המשפיעות  שליליות  השלכות  מעט 

התקשורת  של  האסינכרוניות  לדוגמה,  התקשורת. 

לעיכוב   להביא  עלולה  ולכן  מיידי  משוב  מונעת 

להפיכתה  לגרום  שעלול  מה  בהבנה,  טעות  בתיקון 

 Von Glinow et)של טעות קטנה לקונפליקט גדול  

al., 2004)  להתפרש אף  יכול  מהיר  משוב  העדר   .

ומעליב   בעוד   (Kalman & Rafaeli, 2011)כמכוון 

ן עלול לטשטש את שהצורך להיות מחוברים כל הזמ

 & Giurge)הגבול בין עבודה לבית ולהביא לשחיקה  

Bohns, 2021) . 

את  הופך  המסר  של  בניסוח  לשלוט  היכולת 

אוטנטית  פחות  להרבה  הכתובה  התקשורת 

. (Brodsky, 2021)ואמיתית מאשר תקשורת עשירה  

מודע,  -לאמילולי משודר לעתים באופן  -המידע הלא 

יכולה   הקול  נימת  לדוגמה,  רצוני.  לא  באופן  ואף 

להסגיר את מידת הלחץ שבו נמצא האדם, גם אם  

 Miller et)איננו רוצה להראות זאת לסובבים אותו  

al., 2018) לאמינות גבוהה  חשיבות  מייחסים  אנו   .

רגשות,  זיוף של  יש  ומבחינים כאשר  הרגש המובע 

כמו בדוגמה של חיוך מזויף לעומת חיוך דושן, שהוא 

 ,.Okubo et al., 2012; Turel et al)החיוך האמיתי  

.  לעומת זאת, בתקשורת כתובה השליטה על   (2013

המסר הנכתב היא כמעט מוחלטת. הדבר מקשה על 

הרגשות   של  האמינות  מידת  את  לאמוד  היכולת 

של  הנכון  בפיענוח  לקושי  גורם  ובכך  המובעים 

 המסר.
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לכך   המודעות  מסייע.  תמיד  לא  התיעוד  גם 

לדגש לגרום  יכולה  מתועדת  על -שהתקשורת   יתר 

יצירת רושם חיובי וכך להביא לפחות אמינות. היא  

יכולה גם לעודד כתיבה יותר עמומה ומתפתלת, על  

משמעות  בעלת  הודעה  ממסירת  להימנע  מנת 

במיוחד   מורכב  להיות  יכול  הדבר  שלילית. 

תקפידים   בעלי  מול  עבודה  במקום  בתקשורת 

ומתן מתוקשב. כמו כן,  -בכירים או בניהול של משא 

ת לא  המסר  התיעוד  של  נכון  פיענוח  מבטיח  מיד 

לגרום   עלולה  מהקשרם  דברים  הוצאת  ולעתים 

 לסילוף של הכוונה האמיתית.  

לבסוף, המיעוט ברמזים קונטקסטואליים כגון רמזי 

על ההבנה הנכונה של   רקע חברתיים, מקשה מאד 

הכותב   חיים  (Byron, 2008)כוונות  תמיד  אנו   .

כאשר   כלשהו,  חברתי  בקונטקסט  ומתנהלים 

בנו היא חוויה סובייקטיבית. החוויה של העולם סבי

פיזית   בסביבה  מתנהלים  החיים  עוד  המרחק   -כל 

המצבית   בחוויה  להבדל  גם  יתורגם   –הגיאוגרפי 

"מה שרואים מכאן לא רואים משם". יחד עם זאת, 

לא תמיד אפשר לדעת מה בדיוק "לא רואים משם" 

ולכן ישנו קושי לתקשר את הדברים כך שמי שנמצא  

א יבין  אחר  לכן,  במקום  לכוונה.  בהתאם  ותם 

גם השלכות  יש  החיצוניים  של ההבדלים  לטשטוש 

את   נכון  לייחס  יודעים  לא  אנחנו  כאשר  שליליות, 

הראה  המחקר  לדוגמה,  הכתיבה.  מאפייני 

השלכות   יש  לקוי  כתיבה  וסגנון  כתיב  שלשגיאות 

שליליות על תפיסת הכותב, כל עוד הקורא לא מודע 

הכות של  השונה  התרבותי   & Vignovic)ב  לרקע 

Thompson, 2010) . 

, למאפיינים של  1לסיכום, כפי שניתן לראות בטבלה  

התקשורת הדיגיטלית הכתובה יש הרבה יתרונות,  

הנרחב  השימוש  חסרונות.  מעט  לא  גם  אבל 

בתקשורת זו מרמז על חשיבות יתרונותיה, יחד עם  

מחסרונו גם  להתעלם  אסור  כאשר  זאת,  תיה, 

זו הוא הקושי   החיסרון הגדול ביותר של תקשורת 

הדבר  הכותב.  כוונת  של  נכונה  להבנה  להגיע  הרב 

הנימה  של  בפיענוח  מדובר  כאשר  ביותר  נכון 

.  (Blunden & Brodsky, 2020)הרגשית של הכתוב  

ביצירה  הוא  זה  חיסרון  על  להתגבר  אחת הדרכים 

 מילוליים אלקטרוניים. -של רמזים לא

 

 תיה וחסרונותיה . סיכום של מאפייני תקשורת דיגיטלית כתובה, יתרונו1טבלה 

 חסרונות יתרונות  מאפיין תקשורת דיגיטלית כתובה 

 אסינכרוניות 

 יכולת להתגבר על הבדלי זמינות 

 שמירה על המרחב האישי 

שליטה גבוהה על תזמון הכתיבה  
 והקריאה 

שליטה גבוהה על התוכן ומאפייני  
וניסוח   יהמאפשרת וויסות רגש ,המסר
 מוקפד 

עלול להביא   העדר משוב מיידי
 לאסקלציה של מצבים שליליים 

טשטוש גבולות בין עבודה ובית גורם 
 לשחיקה 

 המסר נתפס כבעל אוטנטיות נמוכה

 חשש מהוצאת דברים מהקשרם אפשרות לייצר מחנה משותף יציב   תיעוד 

מסייע לטשטש הבדלים בסממנים   מיעוט רמזים קונטקסטואליים
 חיצוניים ובכך מקטין הטיות  

יוצר פער בין כוונת הכותב ולהבנת 
 הקורא 

 מילוליים -רמזים לא

הדברים  שבה  הרגשית  והעוצמה  הנימה  או  הרגש, 

נאמרים משפיעים מאד על התפיסה של המסר. אותן  

כמאיימות,   או  כמנחמות  להישמע  יכולות  המילים 

המובע  הרגש  בהינתן  כשליליות  או  כחיוביות 

(Cheshin, 2020; van Kleef, 2016) ה  . הרגש המלוו

הפנים, בנימת הקול  את המילים מתבטא בהבעות 

הגוף   לא  -ותנועות  לרמזים  נחשבים  אלה  - כל 

מילוליים והעדרם בתקשורת הכתובה מציבה בפני 
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הנמען אתגרים חשובים הנוגעים ליכולת לפענח את 

נכונה   בצורה  בין  (Derks et al., 2008)המסר   .

שטענו   חוקרים  יש  שיטתידוא"ל  שהשאר,    באופן 

כאשר  כמתפרש   כך,  הכותב.  מכוונת  יותר  שלילי 

נתפס   הטקסט  חיובית,  היא  הכותב  של  הכוונה 

כניטרלי, בעוד שכאשר כוונת הכותב היא ניטרלית 

. המחקר אף  (Byron, 2008)הטקסט נתפס כשלילי    –

רגשות  של  נכון  בפיענוח  שוגים  שאנשים  הראה 

הכותב גם כאשר מדובר במסרים מאנשים קרובים. 

נ בארה"ב  סטודנטים  בקרב  במחקר  מצא  לדוגמה, 

שחבריהם  רב  ביטחון  הפגינו  שהכותבים  אף  שעל 

מאשר   יותר  מדויק  באופן  המובע  הרגש  את  יבינו 

הפיענוח   של  הדיוק  מידת  בפועל,  זרים,  אנשים 

חברים   בקרב  וגם  זרים  בקרב  גם  נמוכה  הייתה 

 . (Riordan & Trichtinger, 2017)קרובים 

על אף החשיבות הרבה שאנו מייחסים ליכולת של 

המסרים   את  ומדויק  נכון  באופן  להבין  האנשים 

מטען  בעלי  במסרים  מדובר  כאשר  במיוחד  שלנו, 

כ נראה  מסר רגשי,  של  נכון  בפיענוח  האתגרים  י 

כתוב לא תמיד זוכים לתשומת לב ראויה. הדבר נכון  

לא ברמזים  השימוש  בהם  במצבים  -במיוחד 

המטרה   את  משיג  שלא  רק  לא  בכתיבה  מילוליים 

שבין  הפער  להגדלת  גורם  להיפך,  אלא  הרצויה, 

להסביר   מנת  על  הקורא.  הבנת  לבין  הכותב  כוונת 

יון על השימוש ברמזים את התופעה ארחיב את הד

מספר  -לא ואתאר  כתובה  בתקשורת  מילוליים 

 מחקרים שעסקו בסוגיה זו.

מילוליים בתקשורת -שימוש ברמזים לא

 בינאישית דיגיטלית 

לא מתייחסים  -רמזים  כתובה  מילוליים בתקשורת 

לכל אותם סימנים, אשר לא ניתן להגדירם כמילים, 

ועזר פונטיים  סממנים  פיסוק,  סימני  ים כגון 

ויזואליים אחרים. לסימני פיסוק יש תפקיד מוגדר 

הספרותי  והשימוש  הכתובה,  השפה  של  בתחביר 

בהם נעשה בהתאם לכללי תחביר מקובלים. יחד עם 

פיסוק  סימני  כתובה  בינאישית  בתקשורת  זאת, 

רגשית   נימה  הוספת  למטרת  הותאמו  רבים 

אחד  שאלה  שסימן  בעוד  לדוגמה,  כך  למסרים. 

הוא שאלה, שימוש במספר סימני  מסמן שהמשפט  

 Sidi)שאלה ביחד )???( מסמן מצב רגשי או דחיפות  

et al., 2021)  . 

של המאה הקודמת, העדר רמזים   80-כבר בשנות ה

מי -לא את  תסכלה  בינאישית  בתקשורת    מילוליים 

בכתב   אלקטרונית  ביניהם  תקשרו  אז    –שכבר 

הטענה   לפי  המחשב.  למדעי  וסטודנטים  מרצים 

  הנמצא ברשימת הביבליוגרפיה הפופולרית )בקישור  

ניתן למצוא את התיעוד של ההתכתבות המקורית  

בנושא זה(, אחד החוקרים המובילים בתחום במדעי  

בפנסילבניה,  מלון  קרנגי  מאוניברסיטת  מחשב 

סק את ארה"ב,  לייצר  הראשון  היה  פהלמן,  וט 

שלושה  באמצעות  הסמיילי,  המחייך,  האמוטיקון 

פיסוק   :  –סימני  וסוגריים  מקף  (  - נקודתיים, 

(Happy 25th, Emoticon - Carnegie Mellon 

University | CMU, 2007)האמוטי הפכו .  קונים 

ב שנערך  שבסקר  כך  מאד,  לפופולריים  -במהרה 

את  2001 גם  היטב  הכירו  הנשאלים  כל  כמעט   ,

העצוב   את  וגם  המחייך   & Walther)האמוטיקון 

D’Addario, 2001)בהמשך  אמוטיקונים הופיעו    . 

המסמנים   רגשיות  נוספים  כולל שונותהבעות   ,

 . ¯/_(ツ)_\¯המשיכה בכתפיים 

  emotionבעוד שאמוטיקון )מילים באנגלית של רגש  

במטרה  icon  –וסימן   נוצר  רגש  מוצהרת  (  להביע 

הרגשית  הנימה  של  נכון  לפיענוח  לסייע  ובכך 

הכתובה,   האלקטרונית  הבינאישית  בתקשורת 

לרגש,   כלל  קשור  אינו  אימוג'י  המילה  של  הפירוש 

  – ודמות    e  –אלא למילים יפניות המסמנות תמונה  

moji ,האימוג'ים נוצרו ביפן על ידי מעצבים גרפיים .

רגשית הבעה  רק  לא  לשקף  יכולים  גם  והם  אלא   ,

קונקרטית   משמעות  בעלי  שונים  אובייקטים 

לב   כגון  אחזור  (Bai et al., 2019)ואבסטרקטית,   .

 לאימוג'ים בהמשך, ובחלק זה אתמקד באמוטיקון. 

ף כי חוקרים רבים טענו כי הופעת האמוטיקונים א

הפכה את התקשורת הכתובה לפחות "ענייה", היות  

לא כרמזים  לשמש  באו  אלה  מילוליים  -וסימנים 

כה   עד  חסרים  שהיו  רגש   ,.Derks et al)לביטויי 

הקשר  (2008 תלוי  הוא  שלהם  שהפיענוח  התברר   ,

באם זה    –פלטפורמה דרכה מתנהלת התקשורת  וה

חברתית   רשת  או  צ'ט  .  (Kaye et al., 2016)מייל, 

מ שלשמה  שהמטרה  התברר  כן,  שתמשים כמו 

מדובר  כאשר  גם  זהה,  תמיד  אינה  באמוטיקונים 

באותו האמוטיקון. כך, החוקרים מצאו שהשימוש  

נימת  של  להבהרה  לשמש  יכול  מחייך  באמוטיקון 
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פן  להוסיף  או  האווירה  על  להקל  כדי  וגם  המסר 

להתכתבות   בנוסף, (Kaye et al., 2016)אישי   .

מסוימים  שבמצבים  שבעוד  כך  על  הצביע  המחקר 

המח הנימה  האמוטיקון  של  להעברה  מסייע  ייך 

,  (Smith & Rose, 2019)החיובית וגורם לרגש חיובי  

ליצירת  להביא  יכול  בו  השימוש  העבודה,  בעולם 

 .  (Glikson et al., 2018)רושם ראשוני שלילי 

 מילוליים ופיענוח המסר-רמזים לא

לא ברמזים  או -השימוש  פיסוק  כגון  מילוליים, 

הבהרת  לשם  רבים  במקרים  הוא  אמוטיקונים, 

. יחד עם זאת, (Kaye et al., 2017)המסר של הכותב  

מצא את    המחקר  מפענחים  תמיד  לא  שהקוראים 

הכותב   לכוונת  בהתאם   & Riordan)המסר 

Trichtinger, 2017)לד שפורסם  .  במאמר  וגמה, 

לאחרונה, הראו החוקרים שאנשים נוטים להשתמש 

כלשהי  מצוקה  להביע  כדי  מרובים  שאלה  בסימני 

. הבעה כזאת  (Sidi et al., 2021)כגון דחיפות או לחץ  

ו אמפתיה  לעורר  חיובי.  נועדה  ויחס  בסיוע  לזכות 

נבדקים   של  תגובות  השוו  החוקרים  כאשר  אולם, 

מרובים  שאלה  סימני  הופיעו  שבה  כתובה  לתלונה 

לתגובות של נבדקים שקראו את אותה התלונה אך  

הם   מרובים,  שאלה  סימני  מצאוללא  הבדלים   לא 

למתלונן  התלונה  חשיבות  או  הדחיפות  בתפיסת 

צאו הבדל בתפיסת  שכתב אותה. לעומת זאת, הם מ

ומסוגל: השימוש בהרבה  הכותב כאדם קומפטנטי

סימני שאלה נתפס כסימון למסוגלות נמוכה. יתרה  

שנתפס   אדם  מסוגל,  יותר  אדם  לעומת  מזאת, 

חיובי  קומפטנטיכפחות   יחס  לפחות  ועורר    זכה 

מוכנות נמוכה יותר לסייע. כלומר, השימוש בסימני  

פתיה ואהדה,  שאלה מרובים לא רק שלא הביא לאמ

להיפך, הוריד את הרצון לסייע    ,.Sidi et al)אלא 

2021) . 

כמקרה  להיראות  יכולים  מרובים  שאלה  סימני 

לא לרמזים  מתייחס  לא  הפיענוח  שבו  - מיוחד 

את   מסמלים  כאל  אלא  מילוליים  הקיים,  המצב 

יש לכך תמיכה מחקרית    ,כמאפיין אישיותי. אולם

על האופן  החוקרים הסתכלו  אחר  נוספת. במחקר 

יכול   מחייך,  אמוטיקון  בסמיילי,  השימוש  שבו 

בהתכתבות   ראשוני  רושם  יצירת  על  להשפיע 

חיוך,  דוא"לב של  משמעות  יש  ולסמיילי  היות   .

על יצירת  החוקרים הניחו שהוא ישפיע באופן חיובי  

רושם מיטיב אצל הקוראים, כפי שהחיוך האמיתי  

פנים.  -מול -ראשוני במפגש פניםהרושם  המשפיע על  

ההפוכה   המגמה  את  הראו  הממצאים   – אולם, 

הרושם שנוצר על ידי השימוש בסמיילי היה רושם  

למוכנות   תורגם  זה  רושם  נמוכה.  מסוגלות  של 

מר, נמוכה יותר לשתף מידע עם שולח הסמיילי. כלו

הרושם  את  שיפר  שלא  רק  לא  בסמיילי  השימוש 

אותו   הרס  ממש  אלא   ,.Glikson et al)הראשוני, 

גע לתפיסת הקומפטנטיות  . תוצאות דומות בנו(2018

הרושם  על  דיווחו  סטודנטים  בו  במחקר  נמצאו 

השתמשו   לא  או  שהשתמשו  מרצים  של  הראשוני 

ב לסטודנטים.   דוא"לבסמיילי  שלהם  ראשון  פניה 

כפחות  נתפסו  באמוטיקון  שהשתמשו  המרצים 

כזה  שימוש  עשו  שלא  מרצים  מאשר  קומפטנטיים 

(Vareberg & Westerman, 2020) . 

הסיבה לתופעה זו, החוקרים בחנו את  בחיפוש אחר  

לקונטקסט   הסמיילי  של  ההלימה  תפיסת 

השלילי  לרושם  שגרם  שמה  ומצאו  התקשורתי, 

את   הולם  לא  שהסמיילי  התחושה  הייתה 

הקונטקסט הרשמי המצופה מהתכתבות ראשונית  

לשיחה   דוא"לב שונה  הקונטקסט  כאשר  בעבודה. 

נעלם   – חברתית   הסמיילי  של  השלילי  האפקט 

(Glikson et al., 2018) לנושא נחזור  אנו   .

וההלימה נושא    –בהמשך    הקונטקסט  וזה  היות 

 .  מרכזי בתקשורת

בנוגע   עוד מחקר מעניין, נורמות  אשר הראה כיצד 

לא ברמזים  פיסוק, -לשימוש  כגון  מילוליים, 

משתנות כאשר עוברים מתקשורת בינאישית כתובה 

עסק  כתובה,  אלקטרונית  לתקשורת  הנייר  על 

בהוספת נקודה בסוף משפט. החוקרים הראו שבעוד  

המסר  בסוף  לנקודה  אין  הנייר  על  שבהתכתבות 

מוסיפי כאשר  מיוחדת,  בסוף משמעות  נקודה  ם 

המסר בהתכתבות אלקטרונית היא משפיעה באופן 

הכותב   תפיסת  על  .  (Gunraj et al., 2016)שלילי 

של   בסופו  שנקודה  מצא  נוסף  מחקר  מכך,  יתרה 

גורמת   אלקטרונית  בתקשורת  אמביוולנטי  מסר 

 ,.Houghton et al)פיסה של המסר כשלילי יותר  לת

2018)  . 

הכתובה   האלקטרונית  התקשורת  של  הדלות 

דרכים    תאימילוליים דחפה אנשים למצ-לאברמזים  

הקיימות  המגבלות  על  לפצות  מנת  על  שונות 
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סימני  רגשית.  משמעות  בעלי  מסרים  של  בהעברה 

פיסוק בשימושם הרבים הצליחו לסייע בהבעה של 

כפי  חריגה ממגבלות המקלדת. אולם,  ללא  רגשות 

שידוע, הבעה רגשית היא נושא מורכב גם כאשר היא  

פנים. בעוד שאנשים מצליחים -מול-מתרחשת פנים

לרוב לזהות בקלות את ההבעה הרגשית, גם בכתב 

(Kleef & Côté, 2022)  וגם בהתכתבות מתרחשות ,

 . (Cheshin et al., 2011)תופעות כגון הדבקה רגשית  

השפעות של השימוש ברמזים  אולם, חשוב להבין ש

אינם  -לא כתובה  אלקטרונית  בתקשורת  מילוליים 

ת את כוונת הכותב, ולעתים השימוש בהכרח הולמו

הכותב   כוונת  בין  הפער  את  מגדיל  אף  ברמזים 

לנו  שיסייעו  הם  האימוג'ים  האם  הקורא.  להבנת 

 להקטין את הפער?

 האימוג'ים בתקשורת בינאישית 

של  וגוברת  ההולכת  והקלות  הגיוון  הצבעוניות, 

באימוג'ים לפלטפורמות   השימוש  הכנסתם  עקב 

יותר  הרבה  לפופולריים  להפיכתם  גרמו  שונות 

מאשר האמוטיקונים, כך שבמקביל לעלייה בשימוש 

 Ganster)של אימוג'ים השימוש באמוטיקונים ירד 

et al., 2012; Pavalanathan & Eisenstein, 2015) .

אימוג'ים  של  ואישור  ייצור  מאחורי  שעומד  הגוף 

לעולם  Unicode Consortiumנקרא   והוא הוציא   ,

שונים    3,000-כ צבע  גווני  כולל  שונים,  אימוג'ים 

שיער   או  עור  צבע   World Emoji Day)לייצוג 

Statistics — World Emoji Day, 2022)  . 

כי במובנים מסוימים האימוג'ים מזכירים את   אף 

הבדלים  ביניהם  יש  המצריים,  ההירוגליפים 

שהו הירוגליף,  כל  כל,  קודם  ציור  משמעותיים.  א 

)פיקטוגרם( של מושג מוכר, כגון נוצה או נחש, מייצג  

האות  לרוב  שהיא  מסוימת,  אות  כלל  בדרך 

הראשונה במילה שמתארת מושג זה. הציורים הם  

בעצם אותיות והמילים מורכבות באמצעות שילוב  

של מספר ציורים. כאשר יש סכנה לפירוש לא נכון 

שנו בהירוגליף  שימוש  גם  ישנו  המילה,  עד של 

אינם   אימוג'ים  זאת,  לעומת  הכוונה.  את  להבהיר 

חפצים   רגשות,  אלא  אותיות,  לייצג  מתיימרים 

שהירוגליפים   בעוד  מזה,  חשוב  שונים.  ומושגים 

אשר   ומקובלת  מוסכמת  כתב  שיטת  מייצגים 

התפתחה במשך מאות שנים, ההתפתחות של שפת 

 Wicke)האימוג'ים היא מהירה מאד ורחבה מאד  

& Bolognesi, 2020)  . 

הקצב המהיר שבו מתעדכן מאגר האימוג'ים כמו גם  

אימוג'ים שהתפתחו עד    3,000- הגודל של המאגר )כ

כ לעומת  בהם    700-היום,  שנעשה  הירוגליפים 

ב רציף  קאינו מאפשר מע שימוש לאורך מאות שנים(

אחר כל החידושים, וגם מקשה על ההיכרות עם כל  

בהם  השימוש  השני,  מהצד  הקיימים.  האימוג'ים 

מליון אימוג'ים נשלחים בכל    700-כ  -הוא רחב מאד  

הפלטפורמ דרך  רק  פייסבוק  יום  של   World)ה 

Emoji Day Statistics — World Emoji Day, 

אינטנסיבי  (2022 שימוש  של  מצב  מייצר  הדבר   .

מזאת,   יתרה  שונים.  באימוג'ים  מגוון  ומאד 

מחקרים הראו שהיות והשימוש באימוג'ים הוא קל 

 = אחד  )אימוג'י  במילים  מהשימוש  יותר  ומהיר 

מילי המעורבות  מספר  את  להוסיף  במטרה  ם(, 

הרגשית של המשתמשים והמוכנות שלהם להשאיר 

משוב, אתרים מסחריים רבים הוסיפו לפלטפורמות 

 . (Kaye et al., 2021)שלהם תפריטים של אימוג'ים 

ואציג   מגוון,  מאד  הוא  באימוגים  השימוש  כן,  על 

לכך כמה דוגמאות. קבוצת חוקרים אשר בחנה את 

הקולינרי   בהקשר  בטוויטר  אימוג'ים  של  השימוש 

מצאה שהשימוש בהם תאם לרוב את רוח המלל, כך  

הייתה  טעים!"  סנדוויץ'  "איזה  כמו  הערה  למשל 

 ,.Vidal et al)'י מחייך  מלווה ברוב המקרים באימוג

שלהם  (2016 שתוצאות  למסקנה  הגיעו  החוקרים   .

שאימוג'ים כך  על  הם   מצביעות  הקולינרי  בהקשר 

כדאי  כן  ועל  רגשות  להביע  האינטואיטיבית  הדרך 

לחוקרים להשתמש בהם על מנת לבחון את יחסם  

נראה  קולינריים.  לפריטים  לקוחות  של  הרגשי 

זו ואף הציעו  שחוקרים נוספים הסכימו עם הנחה 

לסולמות   כאלטרנטיבה  באימוג'ים  להשתמש 

הרצון   שביעות  מידת  של   Schouteten et)מדידה 

al., 2018)  . 

המחקרי את  לצד  שחקרו  השיווק  מתחום  ם 

רגשית   כהבעה  פנים  הבעות  של  האימוג'ים 

חקר  של  מהתחום  חוקרים  אינטואיטיבית, 

אנשים  בהם  שונים  אופנים  בחנו  הקוגניציה 

מושגים   להביע  בשביל  באימוג'ים  משתמשים 

מצאו   הם  שונים.  ואבסטרקטיים  קונקרטיים 

יצגו את ההבדלים משמעותיים בדרך שבה אנשים  
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המו קונקרטי.  אותו  מושג  זה  היה  כאשר  גם  שג, 

להבעה  שונות  אסטרטגיות  ארבע  זיהו  החוקרים 

בה   –באמצעות אימוג'ים: האסטרטגיה המילולית  

נעשה הכי הרבה שימוש לייצוג מושגים קונקרטיים;  

המטפורית   נעשה    -((figurativeהאסטרטגיה  בה 

אבסטרקטים;  מושגים  לייצוג  שימוש  הרבה  הכי 

הפונט השימוש   –ית  האסטרטגיה  נעשה  בה 

באימוג'ים המייצגים מילים שנשמעים דומה למילת 

ה(patience – patient  – מטרה   ואסטרטגיית   ) -

rebus  סימן אימוג'י  כל  בה  המילוליות,  החידות   ,

בשימוש   הגיוון  המטרה.  למילת  השייכת  אות 

שבו טבאסטר לאופן  שונות  יותר  אף  הוסיף  גיות 

 & Wicke)המושג  אותו  את  אנשים שונים מייצגים  

Bolognesi, 2020)  . 

את   לשימוש שונה באסטרטגיות הייצוג יש להוסיף

תהליך הפרסונליזציה של אימוג'ים בשיח הבינאישי  

בקבוצות קטנות, כגון קבוצת צ'ט של המשפחה או  

לאימוג'ים   לייחס  נוטים  אנשים  עבודה.  צוות  של 

בהכרח  אינה  אשר  אישית  משמעות  מסוימים 

אלא  המושג,  של  המילולית  למשמעות  קשורה 

אסוציאטיבי   הוא  לאימוג'י  שלה  שהקשר  לחוויה 

כ פיצה בלבד.  של  אימוג'י  מסוימת  צ'ט  בקבוצת  ך 

אחרת  שבקבוצה  בעוד  לאהבה  ביטוי  לסמן  יכול 

אותו אימוג'י יכול לשמש לתיאור אדם שאוהב פיצה 

(Wiseman & Gould, 2018)ספ ללא  זו  שונות  ק  . 

המסר   של  המשמעות  פיענוח  על  להקשות  יכולה 

המועבר באמצעות האמוג'ים גם כאשר האימוג'ים 

 רק מתלווים לטקסט. 

משמעות  של  הפיענוח  כי  עדויות  מעט  לא  ישנן 

האימוג'י יכול להיות מאתגר, אפילו כאשר האימוג'י  

מייצג פנים שמביעות רגש. בין השאר, הפיענוח תלוי  

המסר   שדרכה  חוקרים בפלטפורמה  כך,  מתקבל. 

שהשוו את התפיסות לגבי משמעות ועוצמה רגשית  

של אימוג'ים של הבעות פנים על שלוש פלטפורמות 

רק   –שונות   לא  מצאו  וסמסונג,  אנדרויד  אפל, 

במשמעות   הפלטפורמות  בין  משמעותיים  הבדלים 

של   נמוכות  רמות  גם  אלא  לאימוג'ים,  שיוחסה 

ה המשמעות  לגבי  נבדקים  בין  של  הסכמה  רגשית 

הפלטפורמה אותה  על   & Franco)האימוג'ים 

Fugate, 2020)   . 

כך מתברר, שהפירוש של אימוג'ים אינו תמיד ברור  

לכך   ויש  הפלטפורמה  באותה  מדובר  כאשר  גם 

אימוג'ים של    33ת. מחקר שבחן את  הוכחות נוספו

מצא   בצ'טים  ביותר  הפופולריים  פנים  הבעות 

מתוכם )פחות מחצי!(,    15הסכמה מספקת רק לגבי  

עבור   שונות    10כאשר  הייתה  נוספים  אימוג'ים 

מייצג   שהאימוג'י  הרגש  בחירת  לגבי  משמעותית 

אימוג'ים האחרונים כלל לא נמצא שום קשר    8ולגבי  

או   ספציפי  לרגשות לרגש  חזקים  קשרים  שנמצאו 

 .  (Jaeger & Ares, 2017)שונים 

בנוסף לכך, גם שינויים קלים מאד במאפיינים של 

והעוצמה   המשמעות  את  לשנות  יכולים  אימוג'ים 

אימוג'י   של  חיוך  למשל,  שלהם.  הנתפסת  הרגשית 

מהשני( יותר  גבוה  אחד  )צד  סימטרי  פחות   שהוא 

כדומה יותר להבעה רגשית של בני אדם ולכן    נתפס

גרם לתפיסה של רגש חזק יותר בהשוואה לאימוג'י 

החיוך הסימטרי    ,.Urumutta Hewage et al)עם 

2020)  . 

לבסוף, אזכיר שהתפיסה של אימוג'ים כמו התפיסה 

שלהם   ההלימה  במידת  תלויה  אמוטיקונים  של 

מחקרי כמה  שההשלכות לקונטקסט.  הראו  ם 

מוגבלות   מחייך  באימוג'י  השימוש  של  החיוביות 

באימוג'י   השימוש  לדוגמה,  מסוים.  לקונטקסט 

כתוספת לתיאור של מוצר מסוים הגדיל את הנטייה  

למוצר   התייחס  התיאור  כאשר  רק  אבל  לקנייה, 

ולא  חופשה(,  צילום  עבור  )מצלמה  להנאה  שקשור 

)התיאור של   כאשר אותו מוצר תואר מבחינה טכנית

 . (Das et al., 2019)מפרט המצלמה( 

 

גם ההלימה לנורמות תקשורת ולקהל ספציפי יכולה 

באימוג'י.  השימוש  של  ההשלכות  על  להשפיע 

ידי מנהל    החוקרים מצאו ששימוש של אימוג'י על 

בקרב   כנחמד/ה  תפיסתם  את  העלה  מנהלת  או 

גברים, אבל לא בקרב נשים. הנשים תפסו מנהל/ת  

אפקטיבי כלא  באימוג'י  עם ת/שמשתמש/ת  יחד   .

פחות   היא  שלהן  העבודה  שסביבת  נשים  זאת, 

ידי  על  באימוג'ים  מהשימוש  נפגעו  פחות  פורמלית 

תר מנהל, אבל עדיין לא תפסו אותו/ה כנחמד/ה יו

(Riordan & Glikson, 2020)  . 

 

 



 3תיאוריה ופרקטיקה בניהול, גיליון 

75 

 

 סיכום

של   הרבים  הבינאישית  ההיתרונות  תקשורת 

הדיגיטלית הכתובה הפכו אותה לנפוצה ביותר בכל 

מקומות עבודה. יחד עם זאת,  בתחומי החיים, כולל  

אחד מחסרונותיה המשמעותיים ביותר טמון בקושי 

לפענח בצורה נכונה את הכוונה והנימה הרגשית של  

  ם העדרלהכותב. היות וקושי זה קשור בצורה ישירה  

מילוליים, חלק גדול מהמאמץ לשפר  -רמזים לאשל  

רמזים  הנכונות  את   להוספת  הופנה   כאלהפיענוח 

 ם.  כגון אימוג'י

של אולם,   בשימוש  והנוחות  הקלות  אף  על 

אינם בהכרח משפרים את ההבנה  האימוג'ים, הם 

אימוג'ים   של  הגדולה  הכמות  הכתוב.   שונים של 

בו   מצב  יוצרים  הציורי  בין וטיבעם  הסכמה  אין 

 , אנשים בייחוס המשמעות לאימוג'י, כאשר במקביל

של  ייחודיות  נורמות  מייצרות  שונות  קבוצות 

השימוש בהם. במצב כזה אימוג'ים אינם משמשים 

כמסייעים לפיענוח המסר, אלא לעתים אף מקשים 

   על פיענוח זה.

צורך להמשיך ולחקור את התופעות ה   עולהעל כן,  

דיגיטלית   בינאישית  לתקשורת  הקשורות  השונות 

ילות לשפר את כתובה, על מנת להצביע על דרכים יע

הפיענוח;   כן,איכות  תופעת    כמו  את  לחקור  יש 

הלא בתקשורת  -הרמזים  החדשים  מילוליים 

הכתובה על מנת להבין את הדרכים בהן רמזים אלה  

של   וההתנהגות  הרגשות  התפיסות,  על  משפיעים 

  אנשים.

טכנולוגית   הופעת  המאפשרת    GIFלדוגמה, 

של תמונות  כולל  שונות,  תמונות  של  בני   אנימציה 

ואימוג'ים להוסיף אדם  מקובלת  לדרך  הפכה   ,

לא ובמקומות מילוליים  -רמזים  נוער  בני  בקרב 

של  העברה  מאפשרת  זו  שאנימציה  בעוד  עבודה. 

,  יותר מתמונות סטטיות  ביטוי רגשי באופן מפורש

ועל   המסרים  פיענוח  על  משפיעה  היא  שבו  האופן 

 היחסים הבינאישיים טרם נחקרה.

ההולכת   חכמות המעורבות  טכנולוגיות  של  וגדלה 

יותר   הבנה  דורשת  כתובה  תקשורת  של  ביצירה 

לא ברמזים  השימוש  השלכות  של  - מעמיקה 

 .ביותר למחקרוהופכת את הנושא לחשוב    מילוליים

מחקרי העתיד חייבים להתייחס למורכבות הנוצרת  

יכולה   טכנולוגיה  בה  היחסית  הקלות  בעקבות 

ורמזים לייצר תוכן כתוב  מילוליים,  -לא  לשנות או 

רבות הנוגעות לפיענוח והשלכות של  כאשר שאלות  

             תקשורת זו נשארו פתוחות.
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