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Abstract
Organizational communication has changed dramatically during the technological
revolution. Today we can find many new technological tools used for organizational
communication. One of the most popular tools used for organizational communication today
is WhatsApp. WhatsApp has made an enormous impact on communication, especially in
using Emojis as a visual communication tool. The purpose of this research was to identify
the characteristic of using Emojis as part of the organizational communication and
specifically the influence of a manager presence in a WhatsApp group on the Emojis usage.
The research was quantitative, based on a questionnaire that has been distributed among users
who take part in organizational WhatsApp group. Sixty participants took part in the research.
The questionnaire included question referring to: the type of group the participant is taking
part in, the conversation characteristic, and Emojis usage. The Emojis were divided to groups:
Love, Hands signs, Sadness, Happiness. The participants were asked to report about their
Emojis usage habits in the last 20 messages in their organizational group. The findings have
shown that there is a significant difference between characteristic of the group and the degree
of use in Emojis. In the WhatsApp group that didn't include a manager the Emojis of love,
happiness and sadness were used much more frequently, while in the WhatsApp group that
included a manager the hands signs were used much more frequently. Additionally, it was
found that in general, the frequency of Emojis usage was largest in the WhatsApp group
which don't including a manager.
Keywords: Emojis, Organizational communication, WhatsApp, Usage habits.

תקציר
 רוב תחומי חיינו משתנים רבות בזכות,התקדמות הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחיינו
 תחום התקשורת הארגונית אינו נבדל וגם הוא השתנה רבות בהתאם.ההתקדמות הטכנולוגית
 כבר ניתן לראות כלים חדשים רבים אשר נמצאים בשימוש, כיום.להתפתחות הטכנולוגית
 אחד הכלים הנפוצים ביותר שנכנסו לשימוש בתקשורת הארגונית היא.בתקשורת הארגונית
 הביאה איתהWhatsApp- טכנולוגיית ה. בפרטWhatsApp-טכנולוגיית המסרים המידיים בכלל ו
. המשמשים ככלי תקשורת וויזואליEmojis-חידושים רבים כאשר אחד מהם הוא השימוש ב
 אך טרם נעשו מחקרים אשר, כשפה וויזואליתEmojis-מחקרים רבים אמנם נעשו על השימוש ב
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס הארבעה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( ש' אתגר )עורכים, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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 מטרת המחקר הייתה לבחון מהו אופי ומידת.בוחנים זאת בהקשר של תקשורת ארגונית
WhatsApp- כחלק מהשיח הארגוני ובפרט לבדוק האם לעובדה שבקבוצת הEmojis-השימוש ב
 הן בהקשר של סוגEmojis-נכלל מנהל או לא נכלל מנהל יש השפעה על אופי ומידת השימוש ב
 שאלונים אשר60- המחקר היה מחקר כמותי וכלל כ.הקבוצה והן בהקשר של סוג השיח בקבוצה
 השאלון אסף נתונים. ארגוניותWhatsApp נענו על ידי חברי ארגונים הלוקחים חלק בקבוצות
 מהו אופי, באיזו מן הקבוצות הנשאל לוקח חלק: כגוןWhatsApp-מידע אודות אופי קבוצות ה
 לצורך המדידה. השונים בכל קבוצהEmojis- וכן מידע כמותי אודות השימוש ב,השיח בקבוצה
 הנשאלים התבקשו לדווח. עצב שמחה, סימני ידיים, אהבה: לפי סוג כגוןEmojis הוצגו קבוצות
 ההודעות האחרונות בכל קבוצה אליה20- השונים בEmojis-על מידת השימוש שלהם בסוגי ה
Emojis- ממצאי המחקר העידו כי ישנו הבדל מובהק בין אופי ומידת השימוש ב.הם משתייכים
 עצב ושמחה היו, מסוג אהבהEmojis השונים בין הקבוצות כאשר בקבוצה שאינה כוללת מנהל
 של סימני ידיים היה בשימושEmojis- ובקבוצה אשר כוללת מנהל סוג ה,בשימוש נרחב יותר
 היה גדול יותר בצורה מובהקת בקבוצה שאינהEmojis- השימוש הכולל ב, בנוסף.נרחב יותר
 ממצא נוסף הראה כי למרות שישנו הבדל מובהק בין אופי השיח בין הקבוצות.כוללת מנהל
 לא נמצא מתאם בין אופי השיח,כאשר בקבוצה שאינה כוללת מנהל אופי השיח היה חברתי יותר
 מחקר זה מספק נקודת ייחודית על, למרות הממצאים הראשוניים.Emojis-לבין השימוש ב
. ארגוניות ועל ההבדלים ביניהןWhatsApp  בקבוצותEmojis-השימוש ב
.WhatsApp , הרגלי שימוש, תקשורת ארגונית,Emojis :מילות מפתח
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