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کاربرد استیکرها در روابط اجتماعی گروههای خانوادگی در تلگرام
چکيده

مهدیه ایزدپناه* ،مهدی منتظر قائم

**

هدف اصلی این مقاله ،بررسی روابط اجتماعی در گروههای خانوادگی تلگرام مبتنی
بر استیکرهای استفاده شده در این گروههاست .بر این اساس ،نحوه به کارگیری
استیکرها در شبکههای اجتماعی (خانوادگی) و تغییرات آن در طی زمان بررسی شده
است .روش پژوهش حاضر ،کیفی و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ از ابزار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻓﺮدي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎختﯾﺎﻓﺘﻪ استفاده شده است .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ با سه نفر از اعضای سه گروه
خانوادگی انجام گرفت .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺆال ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد عملکرد
استیکر در بیان احساسات و عواطف آﻏﺎز و ﺑراﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺪاﯾﺖ شد.
سؤالهای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ درباره «استفاده از استیکرها در گروههای خانوادگی» بود.
یافتههای این مقاله را میتوان به  3دسته اصلی تقسیم کرد -1 :مفاهیم مستخرج
از متن مصاحبهها -2مقولهها  -3موضوعها .در ابتدای کار 25 ،مقوله از احساسات از
مصاحبهها استخراج شدند که در سه دسته شامل احساسات خوشایند ،ناخوشایند و
پیچیده جای گرفتند.
بر اساس مدل ارائه شده ،احساسات و عواطف منتقل شده توسط استیکر در گروههای
خانوادگی متغیر وابسته هستند که تحت تاثیر سه نوع از عواطف قرار دارند و این
عواطف عبارتاند از عواطف خوشایند ،ناخوشایند و پیچیده .این احساسات ،خود نیز
تحت تاثیر پارامترهای مستقل هستند که بر اساس مصاحبهها در شکل متغیرهای
مستقل که همان مقولههای مصاحبه است ،آورده شدهاند .بنابراین عواطف خوشایند،
ناخوشایند و پیچیده شاخصهای میانجی است.
واژگان کليدي :استیکر ،گروههای خانوادگی ،احساسات ،روش کیفی ،تلگرام.
* نویسنده مسئول؛ کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران،
رایانامهs_izadpanah20@yahoo.com :
** عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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مقدمه
امروزه با ظهور اینترنت ،ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎطﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي از ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط ﭼﻬـﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه
ﻓﺮاﺗﺮ رفته و ﺑﻪ ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ واﺳﻄﻪ رایانه ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه است .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾـﮏ
فناوری در دسترس است که ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن بر قراری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ واﺳﻄﻪ
رایانه یا گوشیهای هوشمند اﺳﺖ.
مهمترین روش برقراری ارتباط توسط اینترنت استفاده از شبکههای اجتماعی
است .وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﺷﺒﮑﻪاي ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻔﮑـﺮان
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ
و ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺘـﯽ ﯾـﺎﻓﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن و ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮي آنها
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنالین ﻣـﯽروﻧـﺪ (برومند قنبری .)1390 ،رﺷـﺪ فناوریهای
ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﺮدي ﺷﺪن ﺷﯿﻮهﻫﺎي زﻧـﺪﮔﯽ
ﺟﻮاﻧـﺎن را داﻣـﻦ زده و ﻣﺮزﻫﺎي ﺗﺎزهاي را در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ارزشﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ارزشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آﺷـﻨﺎﯾﯽ و دوﺳـﺖﯾـﺎﺑﯽ ،ﭘـﯿﺶ روي ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ (بهروان.)1390 ،
بیان مسئله
امروزه فناوری اطالعات به عنوان یکی از پدیدههای جدید محصول بشر ،نه تنها
دستخوش تغییرات و تحوالت ژرفی شده ،بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر تمام
شئون زندگی و دیگر زمینههای زندگی انسانی است .یکی از گستردهترین شبکههایی
که گروههای سازمانی و فردی را در سراسر جهان به یکدیگر متصل میکند ،اینترنت
است .سه مفهوم زمان ،مکان و فضا از کانونیترین مفاهیم در جهانی شدن و تأثیر
فناوری جدید ارتباطی و اطالعاتی بر شکل جهان مجازی هستند (اسالمی.)2010 ،
اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابداعات در قرن اخیر با قابلیتها و کارکردهای
متعدد و گستردهاش ،بخشهای مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیر خود قرار داده
است ،مبنا و هدف اصلی اینترنت عبارت است از:
ـ برداشتن فاصله جغرافیایی میان انسانها در سراسر دنیا
ـ ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و انتقال اطالعات و اخبار
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اینترنت در ابتدا بهعنوان ابزار ارتباط به منظور تبادل دادهها و منابع تحقیقاتی
به کار برده میشد و به مرور زمان برای برقراری ارتباط بین افراد از طریق پست
الکترونیک به کار رفت .پس از مدتی ،اینترنت به منزله فضایی جدید برای بسط
فعالیتهای تجاری در امور نقل و انتقاالت مالی ،بازاریابی و نیز ابزار پیگیری برای
مصرف کنندگان مورد توجه واقع شد .وبالگها و وبسایتها ،نرمافزارهای گفتگوی
آنالین و خدمات پست الکترونیک امکانات جدیدی بودند که در پرتو اینترنت و شبکه
جهانی وب در اختیار کاربران قرارگرفتند (ایمان.)2013 ،
در این بین ،پرکاربردترین وسیله استفادهکننده از اینترنت ،گوشیهای هوشمند
هستند .گوشیهای همراه هوشمند با قابلیت اتصال به شبکه جهانی اینترنت میتوانند
اطالعات زیادی را رد و بدل نمایند بر همین اساس یکی از مهمترین کاربردهای
گوشیهای هوشمند استفاده از شبکههای مجازی اجتماعی است (شیری.)1394 ،
در چند سال اخیر شبکههای اجتماعی مجازی با محبوبیت کمنظیر جهانی رو به رو
شدهاند به طوری که میلیونها نفر از سراسر دنیا در این شبکهها عضویت دارند و روابط
انسانی ،نوع همکاری ،وابستگی حرفهای و بسیاری امور اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی خود را در بستر این شبکهها ایجاد یا دنبال میکنند .بنابراین به لحاظ گستره
کاربری میتوان گفت در فضای شبکههای اجتماعی مجازی چیزی بیش از یک فضای
اطالعاتی جهانی وجود دارد .برخی معتقدند که یک «بافت اجتماعی» جدید در حال
ساخته شدن بوده و نیاز است که فناوری را به منظور کارکردی کردن خدمات تحت
وب به رسمیت شناخت (پاگانی.)2015 ،
در این میان ،استقبال کاربران ایرانی از پایگاههای مذکور روند چشمگیری داشته
چنانچه طبق آمار سایت الکسا ،1تلگرام یکی از سه نرم افزار اجتماعی برتر مورد
استفاده ایرانیان در فضای وب است .بیتردید میزان استقبال تعامالت شبکههای
مجازی ،تغییراتی را در ارتباطات انسانی شکل خواهد داد .به نظر میرسد همین طور
که این شبکههای اجتماعی بین مردم رایجتر میشوند ،تواناییشان برای ایجاد تغییرات
اجتماعی و سیاسی نیز تقویت شده و توجه بیشتری را از سوی رسانهها ،دولتمردان و
پژوهشگران میطلبند (شیری.)1394 ،
1. www.alexa.com
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بر اساس آنچه بیان شد ،تلگرام مهمترین نرم افزار اجتماعی برای کاربران ایرانی
است .از مهمترین ویژگیهای تلگرام مسائلی است که کاربران در سرعت انتقال پیام،
امنیت و تنوع دادهها قابل انتقال میدانند .اما مهمترین تنوع و مزیت تلگرام نسبت به
نرمافزارهای دیگر راحتی در ساختن و مدیریت گروهها است (شیری .)1394 ،عالقه
خانوادهها به ایجاد گروهها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از مهمترین دالیل استفاده،
ساختن و مدیریت گروههای خانوادگی و فامیلی میباشد که در آن به گفتگو و برقراری
ارتباط و احساسات پرداخته میشود .در این میان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده
برای روایت احساسات و عواطف ،استیکرها هستند.
استیکر شکلکهای کوچکی است که در برقراری ارتباط ،جایگزین لغات و جمالت
میشود و در چند سال گذشته به بخشی از زبان جهانی تبدیل شدهاند .همچنین
استقبال کاربران از به کارگیری استیکرها به عنوان یک زبان جدید تصویری ،موجب
شده تا موضوع و محتوای این زبان جدید مورد توجه قرار گیرد(شیری .)1394 ،به
عبارت دیگر ،میتوان این گونه بیان کرد که امروزه استیکرها روایت کننده احساسات
و عواطفاند .پس هر یک از استیکرها به نوعی نیاز به تفسیر دارند .بنابراین ،تحقیق
حاضر تالش میکند تا به بررسی انتقال این احساسات در گروههای فامیلی تلگرامی
بپردازد.
تعريف واژگان و مفاهيم
شبكه اجتماعي :شبك ه اجتماعي ساختاری اجتماعي است كه از گروههايي -كه عموماً
فردي يا سازماني هستند -تشكيل شده است كه توسط يك يا چند نوع از وابستگيها
به هم متصلاند .شبكههاي اجتماعي در بستر يك جامعه اطالعاتي پيچيده ،كاركرد
موثر شبكه (همگرايي) را تصوير ميكنند به بيان ديگر يك شبكه اجتماعي ،سايت يا
مجموعه سايتي است كه به كاربراني كه دوست دارند عالقهمنديها ،افكار و فعاليتهاي
خودشان را با ديگران به اشتراك بگذارند و از فعالیتهای ديگران هم باخبر باشند اين
امكان را ميدهد (بوید.)2010 ،
تلگرام :1تلگرام یک برنامه پیامرسان اینترنتی است که مانند سایر برنامههای پیامرسان
1. Telegram
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عمل میکند .در ابتدا شما آن را روی ابزار هوشمند خود نصب و سپس شماره تلفن
خود را وارد میکنید .بالفاصله یک پیام تایید برای شما ارسال میشود و حساب کاربری
خود را فعال میکنید (جاب.)2015 ،
استیکر :1استیکرها ،شکلها و تصاویر انیمیشنی هستند که با استفاده از آنها میتوان
احساسات پیچیدهتری را در شبکههای مجازی بیان کرد (جاب.)2015 ،
روابط اجتماعی :هر نوع وابستگی و ارتباط که میان دو یا چند چیز وجود دارد .همچنین
تاثیر و نفوذی را که یک چیز در دیگری داشته باشد رابطه میگویند (شعاری نژاد،
 .)1375در حوزه جامعهشناسی اصطالح رابطه اجتماعی برای ترسیم شرایطی به کار
میرود که دو یا چند نفر در رفتاری مشارکت دارند که در چارچوب آن هر یک از آنان
رفتار دیگری را به طور معناداری به حساب میآورند .در نتیجه رفتار مذکور بر همین
اساس جهتگیری میشوند (وبر.)1374 ،
روایت :مفهوم یا منظوری از یک داستان ،واقعه و یک تصویر را شامل میشود (نبوی،
.)1391
تفسیر :برداشتی آزاد از یک داستان ،واقعه یا یک تصویر است (نبوی.)1391 ،
عواطف و احساسات :عبارت است از میلهایی که در رابطه با انسان دیگر به وجود
میآید مانند عاطفه والدین به فرزند یا برعکس ،یا کششهای گوناگون ما نسبت به
انسانهای دیگر .این احساسات ،حالتهای غریزی و انفعاالت و عواطف شدت یافته
تنها به انسان اختصاص دارد؛ مانند احساس تجلیل ،احساس عشق ،احساس تعجب،
احساس پرستش و جز اینها (نبوی.)1391 ،
روابط انسانی و فناوری ارتباطی
روابط انساني از جمله مهمترين شاخصههاي فرهنگي و اجتماعي جوامع هستند كه
بسياري از ابعاد و جنبههاي زندگي بشري را متاثر میکنند .روابط انساني شامل سه بُعد
اساسي ارتباط فرد با خود ،ارتباط فرد با ديگران و ارتباط جمعي يا عمومي ميشود
(بهشتی.)1386 ،
در مرتبه نخست هر يك از ما ابتدا با خود ارتباط برقرار کنیم و جريان تفهيم و
1. Sticker
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تفاهم را در درون خود انجام ميدهيم ،كه اين يك نوع ارتباط دروني است .ارتباط
با خود ،دربرگيرنده مشكالت دروني يا حل تعارضات دروني فرد است .اين ارتباط،
عالوه بر برنامهريزي براي آينده ،عملكرد عاطفي و ارزيابي خود و ديگران و روابط
ميان خود و ديگران را مورد توجه قرار ميدهد .ارتباط با خود ،خود شخص را مورد
توجه و محور اصلي بحث و گفتگو قرار ميدهد؛ اين ارتباط بايد شناخته شود زيرا
پايه و مبنايي براي ارتباطات بعدي است .نبايد تصور شود كه اين نوع ارتباط فقط
در تنهايي و انزوا انجام ميگيرد ،زيرا اين ارتباط در تمام احوال و در ميان جمع و
اجتماع نيز وقوع يافتني است در واقع ارتباط با خود ،عملي پيوسته ،مداوم و فراگير
است (کاستلز.)1384 ،
مرتبه دوم ارتباط با ديگران ،فراگرد تفهيم ،تفاهم و تسهيم معني بين يك شخص
و انسانهاي ديگر ،حداقل يك نفر ديگر است .اين ارتباط به داليل گوناگون از قبيل:
حل مسائل و مشكالت خود با ديگران ،رفع تضادها و تعارضات ،رد و بدل كردن
اطالعات ،درك بهتر خود ،رفع نيازهاي اجتماعي همانند نياز تعلق به گروه؛ جمع
و دوست داشتن و دوست داشته شدن ،انجام ميگيرد .ارتباط با ديگران به گونهاي
جدي و برانگيزاننده براي هر انساني مطرح است .ارتباط با ديگران در بيشتر موارد در
شرايط رسمي برگزار ميشود و شامل ارتباط چهره به چهره بوده كه از طريق كالمي
يا غيركالمي انجام شدني است (کاستلز.)1390 ،
در گام سوم ،ارتباط جمعي يا عمومي نيز نوعي از ارتباط است كه بر اساس آن فرد
با تعداد كثيري از انسانهاي ديگر ارتباط برقرار ميكند .اين ارتباط در اكثر موارد بر
اساس هدف اطالعاتي يا اقناع و متقاعدسازي شكل ميگيرد ،ولي عالوه بر آن ممكن
است هدف آن مشغول كردن يا ايجاد وضعيت تفريحي براي ديگران باشد ،يا آنكه به
معرفي و خوشامدگويي يا موارد ديگر كه مرتبط با جمع زيادي از انسانهاست ،بپردازد.
ارتباط جمعي ممكن است بي واسطه يا با واسطه و از طريق مجراهاي گوناگون و بويژه
با استفاده از رسانهها ،وسايل جدید ارتباط جمعي ،چندرسانهايها و ...انجام گيرد
(ملوین دفلند.)1394 ،
ارتباط فرد با ديگران و ارتباط عمومي از جمله نيازهاي طبيعي و به حق انساني
است ،به طوري كه ابراهام مازلو در هرم سلسله مراتب نيازهاي انساني ،نيازهاي
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اجتماعي و قدر و منزلت را در رده دوم و سوم پس از نيازهاي جسماني و ايمني قرار
داده است (جاللی.)1388 ،
به جرئت میتوان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوریهای مختلف هیچ
کدام نتوانسته همانند فناوری اطالعات ،در بین رشتههای مختلف علوم ارتباط ایجاد
شود .فناوری اطالعات به عنوان یک پیوند دهنده ،تمامی علوم روز را به کار میگیرد
تا بتواند اطالعات مورد نیاز متخصصان ،صنایع ،سازمانها و باالخره همه مردم در
قسمتهای مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید .به
طوری که امروزه فناوری اطالعات مرزهای کشورهای جهان را در مینوردد و ملتها
را در یک جامعه جهانی گردهم میآورد« .ارتباط» پایه و اساس تشکیل تمدنها و
فرهنگها است .در زمانهای دور انسانها از طریق برقراری ارتباط با یکدیگر به تبادل
افکار و اندیشههای خود اقدام کرده و بدین ترتیب پایههای فرهنگ و تمدن جوامع
بشری را ایجاد کردند .در تداوم این روند ،انسانها برای برقراری ارتباط با یکدیگر به
راههای گوناگونی متوسل شدند و وسایل ارتباطی گوناگون را ابداع کردند .با پیشرفت
جوامع و تمدنها ،راههای برقراری ارتباط بین انسانها و ابزارهای ارتباطی نیز تحوالت
بسیاری یافت .اختراع زبان ،خط ،چاپ ،تلگراف ،تلفن و وسایل ارتباط جمعی همانند
مطبوعات ،سینما ،رادیو و تلویزیون سیر تحول راهها و ابزارهای برقراری ارتباط بین
انسانها را نشان میدهد .راهها و امکانات برقراری ارتباط بین انسانها در هر مرحله
نسبت به مرحله ماقبل خود تکامل یافتهتر شده است .اما امکانات ارتباطی عصر حاضر
قابل قیاس با هیچکدام از ابزارهای ارتباطی گذشته نیست (کاستلز.)1390 ،
شبکههای اجتماعی
کاستلز در مهمترین اثر پژوهشی خود قدرت ارتباطات از ظهور شکل تازهای از
ارتباطات اجتماعی با عنوان «ارتباط جمعی خودانگیز» 1یاد میکند .وی این نوع
جدید از ارتباط جمعی را در محتوای خودتولید ،در پخش خودگردان و در دریافت،
خودگزین معرفی میکند که برای شمار زیادی از مردم که با شمار زیادی از افراد در
ارتباط هستند ،کاربرد دارد .این قلمرویی تازه در ارتباطات محسوب میشود و باالخره
رسانهای نوظهور است که ستون آن را ،شبکههای رایانهای تشکیل میدهند .زبان آن
1. Mass-self Communication
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دیجیتال است و ارسالکنندگان پیام در آن بهطور جهانی توزیع و تعامل میکنند.
در واقع رسانه ،حتی رسانهای که به منزله چنین رسانه انقالبی عمل میکند ،محتوا
را تعیین نمیکند و بر پیامهای خود اثری ندارد .با این وجود ،از پتانسیلی برای تنوع
بیپایان و تولید خودگردان بسیاری از جریانهای ارتباطی برخوردار است که معانی را
در ذهن عموم میسازد .با این حال ،انقالب در فناوری و فرهنگهای جدید ارتباطات
خودگردان به تدریج عرضه میشود (هرچند با جزئیات دقیق ،مشخص نشده است) و
توسط سازمانها و نهادهایی که تا حد زیادی با راهبردهای کسب و کار ،سودآوری و
رونق بازار در نظر دارند شکل داده میشود( .کاستلز)1396 ،
شبکههای اجتماعی مجازی در دنیا
بسیاری از نهادهای مختلف جهانی و اینترنتی با اهداف گوناگون که مهمترین آنها
تجاری و تبلیغاتی است ،دست به راه اندازی شبکههای اجتماعی زده یا درصدد خرید
سهام مهمترین شبکههای اجتماعی دنیا هستند ،مثل رقابت اخیر گوگل و مایکروسافت،
بر سر سایت مای اسپیس و فیس بوک .در رقابت مای اسپیس ،پرکاربردترین سایت
شبکه اجتماعی دنیا ،گوگل و در رقابت بر سر فیس بوک ،مایکروسافت برنده شد.
ضمن اینکه یاهو هم بعد از راه اندازی نه چندان موفق  360درجه ،به دنبال راه اندازی
یک شبکه اجتماعی دیگر به اسم «پالس» است و اکنون تا حدودی در آن پیشرفت
کرده است (ضیاییپرور و عقیلی.)1388 ،
ناسا هم برای جذب جوانان عالقمند به موضوعات هوا فضا ،یک شبکه اجتماعی را
بر پایه استانداردهای نسل آینده وب و تنظیمات سایت خود راه اندازی کرد.
این شبکه اجتماعی جدید که مای ناسا نام دارد بخشهای بسیار پیشرفتهای دارد
که کاربران میتوانند از طریق آنها تصاویر و تفکرات خود را درباره موضوعات فضایی
با سایر کاربران به اشتراک بگذارند .مای ناسا یک نمونه بسیار اصلی از شبکههای
اجتماعی است و یک محیط مجازی میسازد که در آن کاربران قادرند تمام موضوعات
و مقوالت مورد نظر و شخصی خود را جمعآوری کنند (همان).
کاربران میتوانند در این شبکه اجتماعی جدید برای خود وبالگ درست کنند
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و از وبالگهایی نظیر وبالگ یکی از مدیران ناسا که روایت بسیار شگفتانگیزی را
از ماموریتهای فضایی خود نقل کرده است ،استفاده کنند .شبکههای اجتماعی،
به خصوص آنهایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند ،مکانهایی در دنیای
مجازی هستند که مردم ،خود را به طور خالصه معرفی میکنند و امکان برقراری
ارتباط بین خود و همفکرانشان را در زمینههای مختلف مورد عالقه فراهم میکنند .در
بعضی از این موارد مثل مای ناسا سمت و سوی اصلی این عالیق (فضا) مشخص است.
به نظر میرسد شبکههای اجتماعی در اینترنت ،در آینده بیش از این هم اهمیت پیدا
میکند .این شبکهها ،روز به روز محبوبتر شده و باعث نزدیکی افراد همفکر است؛
مث ً
ال دوستی آرژانتینی برای تحلیل بازیهای بوکاجونیورز ،یک دوست سوئدی برای
صحبت در مورد فناوری اطالعات ،یک دوست فرانسوی برای صبحت در مورد فیلمهای
سینمای مستقل یا یک دوست مصری برای بحث در مورد مسائل خاورمیانه (ضیایی
پرور و عقیلی.)1388 ،
مسلماً در دنیای حقیقی هیچ گاه افراد عالقهمند ،موضوعات مورد عالقه خود را به
این گستردگی نمییافتند این دلیل و شاید دالیل مشابه این ،سرویسهای شبکههای
اجتماعی را به يكي از مهمترین ارکان اینترنت در چند سال اخیر تبدیل کرده است.
شبکههای اجتماعی اینترنتی در ایران
مفهوم شبکههای اجتماعی به طور گسترده با حضور اورکات در میان کاربران
ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی آن قدر سریع رشد کرد که پس از برزیل و
آمریکا ،ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد .اما در همان زمان شایعاتی هم رواج
پیدا کرد که نسبت به عضویت در این انجمن هشدار میدادند و میگفتند که گوگل
(گرداننده اورکات) از این طریق به اطالعات شخصی ،عالیق و آرا و ارتباطات خصوصی
افراد دست پیدا میکند و ممکن است این کار باعث از بین رفتن امنیت شخصی افراد
شود .چندی پیش دادگاهی در برزیل ،از گوگل تقاضای اجرای محدودیتهایی در
سرویس اورکات کرد تا گروههای نژادپرستانه از اورکات حذف شوند البته گوگل از
اجرای این تقاضا سرباز زد (همان.)1388 ،
گوگل اعالم کرد که چون سرورهای گوگل که مرتبط با اورکات هستند ،در امریکا
قرار دارند کلیه امور مربوط به آن مطابق قوانین امریکا بوده و نمیتوان قوانین برزیل یا
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سایر دولتها را در آن دخیل کرد ،اما گروههای خاصی را که بر خالف قوانین داخلی
اورکات بودهاند ،شناسایی کرده و بسته است .با نگاهی به تعداد کاربران  24شبكه
اجتماعی پرطرفدار دنیا ،به آسانی میشود میزان تاثیرگذاری این شبکهها را درک
کرد .این شبکهها مجموعاً بیش از یک میلیارد کاربر دارند و اگرچه تعامل زیادی بین
کاربران آنها هست ،اما به هر حال رقم فوقالعاده ای است (همان.)1388 ،
جامعه شبكهاي و اجتماعات مجازي
وبستر در كتاب جامع خود به نام نظريههاي جامعه اطالعاتي شكلگيري اين مفهوم
را به خوبي بررسي كرده است .به نظر وبستر ،درست بعد از نظريه پيشگامانه دانيل بل
با عنوان جامعه پساصنعتي است كه مفهوم «جامعه شبكهاي» و «جامعه اطالعاتي»
مورد توجه قرار ميگيرد .البته ،تعابير نظريهپردازان مختلف (براي مثال گيدنز ،كاستلز،
بل ،شيلر و هابرماس) درباره اينكه جامعه اطالعاتي چيست ،يكسان نيست .با اين همه،
بر سر اين نكته توافق وجود دارد كه اوالً جامعه كنوني به صورت شبكهاي در آمده
است و افراد در تار و پود شبكههاي اجتماعي بسيار به يكديگر وابسته ميشوند .ثانياً،
اساس اين شبكه ،اطالعات است .بنابراين ،بهدرستي ميتوان از شكلگيري يك جامعه
اطالعاتي سخن گفت .به نظر وبستر ،پاسخگويي به اين سؤال كه جامعه اطالعاتي چه
زماني ظهور يافته است ،يا براي آنان كه هنوز به آن دست نيافتهاند ،كي ظهور خواهد
يافت ،چندان ساده نيست .بیتردید ،ظهور فناوريهاي جدید ارتباطي و اطالعاتي و
آنچه صنعت همزمان ارتباطات ناميده شده است ،سهم بسزايي در شكلگيري اين
جامعه داشته است .اين فناوريها ،پيش از هر چيز تصور ما را از زمان و مكان مألوفِ
دنياي مدرن به شدت تغيير دادهاند( .کوثری)1386 ،؛ در ادامه تاریخچه پیدایش و
گونهشناسی وبسایت شبکههای اجتماعی نشان داده شده است (بصیریان جهرمی،
.)14 :1396
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جدول  .1تاریخچه پیدایش و گونهشناسی وبسایت شبکههای اجتماعی ()SNS

1

مأخذ( :بصیریان جهرمی)1393 ،

1. Timeline & typology of SNS
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تلگرام
تلگرام یک ابزار پیامرسان محبوب است که بر اساس پلتفرم منبع آزاد ساخته شده
است .عالوه بر خدمات کامال رایگان محیطی رایگان برای تبلیغ را با ارتباطی ساده و
سریع ارائه میدهد .تلگرام در آگوست  2013توسط پاول دوروف روسی آغاز به کار
کرد ،ولی «واتس اپ روسی» در رقابت جدی با غولهای این صنعت ،یعنی واتس اپ
و وایبر است .تلگرام بهگونهای محبوبیت کسب کرده است که به پردانلودترین نرمافزار
در  Google Play Storeتبدیل شده است .تلگرام بیشترین محبوبیت را در بیش از
 40کشور دنیا کسب کرده است؛ این کشورها شامل آلمان و ایاالت متحده بوده و این
نشانه غلبه بر سایر شبکههای اجتماعی مانند فیس بوک ،واتس اپ ،وی چت و کیک
است (.)Telegram.org, 2017: online
ثبتنام و استفاده از تلگرام آسان است .تلگرام در موارد کار کردن با  IDکاربر
و مخاطب شباهتهای زیادی با واتس اپ دارد .شماره تلفن کاربر برای شناسایی
اولیه مورد استفاده قرار میگیرد .زمانی که فرد برنامه را نصب میکند ،میتواند با هر
شمارهای که قبال این برنامه را نصب کرده باشد ،ارتباط برقرار کند .با این حال تلگرام
موارد بیشتری نیز برای ارائه دادن دارد .هر فرد میتواند یک نام کاربری به عنوان ID
منحصر به خود در تلگرام ایجاد کند .از این رو ،هر کسی قادر است بدون اینکه شماره
آن فرد را داشته باشد ،مستقیماً با او ارتباط برقرار کند .عالوه بر این ،اضافه کردن
نام کاربری دیگران به لیست مخاطبان تلگرامی به صورت اتوماتیک صورت نمیگیرد.
با در نظر داشتن اینکه شماره تلفن برای اکثر افراد یک موضوع خصوصی است ،این
ویژگی یک راه بسیار خوب برای ارتقای حفاظت حریم خصوصی است .به عالوه آرشیو
ارتباطات در کلود ذخیره میشود ،در نتیجه کاربران این نگرانی را ندارند که بعد از
تغییر تلفن همراه خود ،گفتگوهایشان را از دست بدهند (Telegram.org, 2017:
.)online
یکی از ویژگیهای تلگرام ،مجموعه استیکرها است که کلکسیونی از تصاویر جالب
را شامل میشود که میتوانند در چتها در کنار نوشتهها استفاده شوند .تلگرام میتواند
نسبت به واتس اپ فایلهای متنوعتری را به اشتراک گذارد؛ مانند به اشتراکگذاری تصاویر
و ویدئوها بدون محدودیت حجم .تلگرام یک برنامه قابل نصب بر پلت فرمهای مختلف
مانند اندروید ،iOS ،ویندوز فون Mac ،و  OSویندوز است .عالوه بر این ،حساب تلگرام از
دستگاههای مختلف قابل دسترسی است؛ حتی در یک زمان پیامها به صورت همزمان در
تمامی دستگاهها نشان داده میشوند (ساندرز ،هارجی و دیکسون.)1390 ،
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تلگرام به صورت برنامهای سبک ،بسیار سریع و قابل اعتماد طراحی شده است
که چت کردن در گروهها را با تعداد افرادی بسیار بیشتر از واتس اپ در یک گروه (تا
 5000شرکت کننده) امکانپذیر میسازد .نهایتا تلگرام همچنین رباتهایی را ارائه
میدهد :یک حساب پاسخگویی اتوماتیک که میتواند با پاسخهایی از قبل تعریف
شده به دستورهای تکستی خاصی پاسخ دهد .بهکارگیری رباتها در  APIتلگرام
کاربردهای جدیدی را ارائه میدهد که در واتس اپ یافت نمیشوند (ساندرز ،هارجی
و دیکسون.)1390 ،
پیامرسان موبایلی تلگرام :یک سرویس پیامرسان متنباز چندسکویی مبتنی بر
رایانش ابری است .کاربران تلگرام میتوانند پیامها ،تصاویر ،ویدئوها و اسناد (همه انواع
فرمتها) که رمزنگاری شده منتقل کنند .تلگرام در سال  2013میالدی توسط دو
برادر روس تبار ،به نامهای پاول دورف و نیکالی دورف به بازار آمد .همچنین ،سازمان
غیرانتفاعی کارآفرینی در برلین آلمان ،پشتیبان مالی پروژه پیامرسان یا همان شبکه
اجتماعی است
استیکرها
از پدیدههای جالب فضای مجازی و دنیای ارتباطی امروز «استیکر» و «ایموجی»
است .افراد خوش ذوق با استفاده صحیح و بجا از یک «ضرب المثل» و «شعر» یا
یک عبارت موزون حکیمانه حجم باالیی از مفاهیم را با مختصرترین روش به مخاطب
منتقل میکنند .استیکرها نیز چنین جایگاهی پیدا کرده و روز به روز با افزایش تنوع
و زیبایی شناختی آن ابعاد گستردهتر مییابند.
اصل این پدیده ،خوب و گامی به منظور افزایش زیباییهای ارتباطاتی است .در
استفاده از استیکر چند نکته قابل توجه است:
 .1آشنایی متقابل فرستنده و گیرنده با مفهوم واقعی استیکر.
 .٢رعایت اختصار ،مگر در حاالتی که چند مفهوم باید با هم منتقل شود.
 .٣مراقبت از ایجاد سوء تفاهم و برداشتهای ناصواب.
بارها دیده شده که مث ً
ال تبادل استیکر و ایموجی قلب بین دختر و پسر جوان موجب
بروز سوء برداشت و اختالالت خاصی شده است.
 .4استیکرهای غیراخالقی هم به نوبه خود ناپسندند و در صورت بیاعتنایی و مسامحه
در استفاده از آن ،به تدریج باعث ضایعات فرهنگی به ویژه در حوزه کودک خواهد شد.
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 .٥استیکرها در آینده جای گفتگوها را خواهند گرفت و پیشبینی اینکه آدمها
فقط از عالئم برای ارتباطات استفاده کنند زیاد است.
عیب بزرگ این اتفاق آن است که استیکرها هرگز نمیتوانند جامعیت و مانعیت
یک گفتگوی مفهومی و اقناع کننده را پر کنند و ای بسا باعث دلخوری و احساس
بیاعتنایی طرف مقابل و از همه مهمتر برداشت نادرست و انحرافی از آن شوند.
در استفاده از پدیدههای مدرن شایسته است مراقب سنتها ،زیباییهای فرهنگ
بومی و ارزشهای اجتماعی خود باشیم و هر امکان جدیدی را همراه آسیبشناسی
دقیق و استفاده صحیح و متعادل آن در اختیار بگیریم .مانند هر پدیده اجتماعی
همهگیر دیگری ،تلگرام نیز با مشکالت و معضالت زیادی همراه است و هر بار بروز
مشکالت اخالقی و شرعی در این شبکه مسئوالن را مجاب کرده تا واکنش نشان دهند.
پدیده دیگری که گریبانگیر کاربران و حتی مدیران خود تلگرام شده ،استیکرها
یا برچسبهایی است که در شبکه پیامرسان ساخته و دستبهدست میشود .پدیدهای
که این اپلیکیشن را حتی تا مرز فیلتر شدن هم پیش برده است .تنوع بسیار زیاد
استیکرها در نرمافزار تلگرام باعث شد که استفاده از این ابزارها در بین کاربران
عمومیت زیادی پیدا کند .استیکرهای متفاوت و متنوع که شامل شکلکهای اولیه
(استیکرهای مادر) ،استیکرهای شخصیتهای مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی،
استیکرهای فقط متنی ،استیکرهای شکلهای مختلف با متن ،استیکرهای متناسب با
جریانات و حوادث روز ،استیکرهای غیراخالقی ،استیکرهای بومی و محلی(که اغلب
متنی چندکلمهای آنها را مختص منطقهای خاص میکند) ،استیکرهای شخصیتهای
کارتونی ،استیکرهای انیمنشنی متحرک و همچنین استیکرهایی که با عکس افراد
ساخته میشود و  ...که میتوان گفت حتی در تعامالت رسمی و اداری نیز بسیار
جایگزین لغات شدهاند( .تسنیم :1394 ،آنالین)
نکته مورد توجه در ارتباط با استیکرهای غیراخالقی ،بهخصوص در بین نسل جوان
این است که در صورت استفاده بیش از اندازه و گسترده میتواند صدمات جبرانناپذیر
بر پیکره نسل جوان و جامعه وارد نماید  .چرا که استفاده از این استیکرها بهجای
بیان واضح و صریح مطلب ،بسیار راحتتر بوده و این امر را میتوان هم مضر و هم
سازنده تلقی کرد.
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برچسبهای خوشآب و رنگ
اولین بار در اپلیکیشن وایبر بود که استیکرها یا همان برچسبها دیده شد و کاربرد
آنها برای کاربران تعریف پیدا کرد.
این تصاویر گرافیکی ،که در واقع همان ایموجیها در شکلی بزرگتر و متفاوتتر
هستند به اپلیکیشنهای مختلف و شبکههای اجتماعی این اجازه را میداد که پیامهای
تصویری خود را به شکلی اختصاصی بر پایه همان ایموجیها ارائه کنند .در تلگرام
داستان به صورت دیگری بود ،زیرا این اپلیکیشن که قصد داشت به هر شکل کاربران
بیشتری را به خود جلب کند ،امکانات بیشتری را برای کاربرانش در نظر گرفته و
از هر امکانی برای آنها دریغ نمیکرد .یکی از همین امکانات اضافی ،قابلیت ساخت
استیکرهای شخصی برای کاربران بود.
طولی نکشید که موج بزرگی از برچسبهای متنوع و متعدد در این شبکه پیامرسان
دست به دست شد و در این بین جمع زیادی از این استیکرها به موضوعات و تصاویری
توهینآمیز ،هجو و ناهنجار اختصاص داشت.
این موضوع تا جایی بین کاربران نفوذ پیدا کرده است که این اپلیکیشن را به یک
تهدید و نگرانی فرهنگی تبدیل کرد.
این موضوع ،بیشتر از قبل عمق خطر را نشان داد که به نقض حریم خصوصی
کاربران انجامید ،زیرا استیکرهای بسیاری با استفاده از عکس واقعی پروفایل کاربران
ساخته شد و حتی رسانهها هم به آن واکنش نشان دادند.
فحاشی به زبان تصویر
قابلیت ساخت استیکرهای اختصاصی که در نگاه اول مثبت به نظر میآمد به یک
تهدید تبدیل شده بود ،اما موضوع بزرگتر تمایل کاربران به استفاده از چنین تصاویر
ناهنجاری بود.
اکرم فاتحی ،متخصص مردمشناسی ،درخصوص چنین رفتارهایی در میان کاربران
ایرانی میگوید« :یک شهروند معمولی در شرایط عادی از بیان جمالت رکیک،
نامتعارف و ناهنجار خودداری میکند و تا جایی که مجبور نباشد به این موضوع تن
نمیدهد (فاتحی 1394 ،نقل در :تسنیم :1394 ،آنالین) .اما وقتی قرار باشد چنین
محتوایی به شکل یک عبارت طنز یا نقل قولی از جانب فرد دیگری بیان شود ،شهروند
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به نوعی خود را توجیه کرده و خود را تنها در جایگاه راوی قرار میدهد و بار مسئولیت
بیان چنین الفاظی را از دوش خود برمیدارد .در چنین حالتی نهتنها خود را در آستانه
افول اخالقی نمیبیند ،بلکه حس لجامگسیختگی و ناهنجارطلبی خود را نیز ارضا
میکند( ».فاتحی 1394 ،نقل در :تسنیم :1394 ،آنالین).
به عقیده این محقق و استاد دانشگاه ،برچسبهای تلگرام کار را از این هم راحتتر
کرده ،زیرا کاربر خود را تنها در جایگاه مخاطب میبیند و با کپی کردن آنها هدفی
جز خندیدن و خنداندن دوستان خود ندارد .در چنین شرایطی و تا زمانی که بخش
آگاه جامعه و نه حاکمیت به مرحله کنشگری به چنین مسائلی نرسد و مخاطبان را
به استفاده نکردن از این محتویات هجو تشویق نکند ،این ناهنجاری بهعنوان پدیدهای
غیرفرهنگی رشد میکند و رفته رفته به نفوذ خود در جامعه ادامه میدهد.
استیکرهای غیراخالقی
یکی از مهمترین آسیبهای استیکرها استفاده از استیکرهای غیراخالقی است که در
گروههای مختلف و چتهای خصوصی از آنها استفاده میشود.
همزمان با کند شدن اپلیکیشن پیامرسان وایبر در ایران بود که استفاده از تلگرام
در بین کاربران رونق زیادی گرفت و این اپلیکیشن توانست جای خود را در بین
کاربران ایرانی باز کند .اکنون با گذشت بیش از چهار سال از روی کار آمدن این
اپلیکیشن پیام رسان آمارها ،نشان میدهد تمایل ایرانیها به تلگرام همچنان رو به
افزایش است و از  62میلیون کاربر روزانه این نرمافزار موبایلی ،نزدیک به  40میلیون
از آنها ایرانی هستند.
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
در تحقیقات داخلی هنوز به طور جدی و جداگانه استیکرها مورد بررسی قرار نگرفتهاند
بهجز مواردی نادر ،که آن نیز اختصاصاً استیکرها را بررسی نمیکند .همچنین به لحاظ
اینکه استیکر ،کمکم در حال جایگزینی کالم و گفتگو است و باعث شده که شکل کلی
ارتباط از حالت قبلی خارج شده و به حالت تصویری درآید لذا ضرورت انجام پژوهش
و نگارش مقاله حاضر احساس میشود.
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درﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنالین ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺤﺪودند که سعی شده به چند مدل اشاره شود:
شیری ( ،)1394به بررسی تاثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی(الین و تلگرام) ،بر
وضعیت انسجام خانواده پرداخته است .او به این نتیجه رسید که بین میزان استفاده
از وسایل جدید ارتباطی و پایداری خانواده ،روابط صمیمی افراد خانواده ،روابط با
خویشاوندان و نحوه ارتباطات کالمی رابطه معنادار وجود دارد .همچنین با ضریب
همبستگی بهدست آمده از این آزمون ،این رابطهها تایید شد و مشخص شد که میزان
این مولفهها در بین خانوادهها از یکسانی برخوردار نبوده است.
قوانلوقاجار ( ،)1389به بررسی کارکردهای شبکههای اجتماعی با مطالعه موردی
فیسبوک میپردازد .نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان سرمایه اجتماعی موجود
در شبکه اجتماعی فیسبوک کمی بیش از حد متوسط است .این تحقیق نشان
میدهد که نزدیک به  48درصد دانشجویان یک دقیقه تا نیم ساعت از وقت خود
را در فیسبوک میگذرانند .همچنین بررسی تحقیق حاکی از آن است که اکثریت
پاسخگویان ( 79درصد) از نام واقعی خود در فیسبوک استفاده میکنند.
شهرامنیا و همکاران ( ،)1396به بررسی سنجش شبکههای اجتماعی بر مشارکت
سیاسی پرداخته است .تحقیق مذکور نشان داده که رابطهای کام ً
ال مثبت بین
شبکهبندی اجتماعی (سلسلهمراتب شبکه و انواع مشارکت) و مشارکت سیاسی وجود
دارد و بُعد ساختی شبکههای اجتماعی بیشترین تأثیر را بر رفتار انتخاباتی دانشجویان
داشتهاند .در این تحقیق ،برای آزمون فرضیهها از روش تحلیل همبستگی و تحلیل
رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.
تحقیقات خارجی
ماریکا کالدیش و همکاران( )2005در پژوهش خود با عنوان «گونههای در حال ظهور
رسانههای شخصی» به این موضوع پرداختند .روابط چهره به چهره در رسانههای
جمعی به رسانههای دیجیتال و نیز بهصورت متقابل و در گسترهای کالنتر از قالب
رسانههای دیجیتال؛ به رسانههای گروهی تسری یافته است .درواقع ،گونههایی به ما
کمک میکنند تا ارتباطات را در پیوند با رسانههای اجتماعی تنظیم و تغییرات را
همزمان با ظهور رسانههای جدید در زندگی روزمره تبیین کنیم.
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تیدتلیما ،مارتین دایست و تیم شوانن ( )1392در مقالهای به نام «ارتباط چهرهبهچهره
و الکترونیکی» به منظور حفظ شبکههای اجتماعی ،تأثیر حاصل از فاصله جغرافیایی،
فاصله ارتباطی و محتوای اطالعات به این موضوع اشاره دارند که فراوانی تماسهای
چهرهبهچهره بهطور مثبتی با ارتباطات الکترونیکی همبستگی دارد.
چارلین لی و جش برنف )2008( 1در کتاب امواج ناگهانی :پیروزی در دنیای متحول
شده با فنآوریهای اجتماعی کاربران رسانههای اجتماعی را بر اساس سطح مشارکت
آنالین آنها در انواع مختلف رسانههای اجتماعی از قبیل وبالگها ،میکروبالگها،
پادکستها ،ویکیها ،شبکههای اجتماعی ،فرومها و غیره ،در چارچوب نردبانی
هفتپلهای ترسیم کردهاند.
نوع تحقیق
پژوهش حاضر بر مبنای پیاز فرآیند پژوهش اجرا شده که در کتاب روش شناسی
پژوهش کیفی در مدیریت (الوانی و دانایی فر )1386 ،بیان شده است .این مدل،
الیههای مختلفی دارد که در آن هر الیه متاثر از الیههای باالتر است .این الیهها
عبارتاند از  )1:فلسفه پژوهش)2 ،رویکرد پژوهش)3 ،راهبردهای پژوهش )4 ،گزینههای
پژوهش )5 ،افق زمانی پژوهش و  )6شیوه گردآوری و تحلیل داده ها.
رویکردهای تحقیق
جهتگیری پژوهش :از آنجا که هدف پژوهش حاضر كاربرد استيكر در روابط اجتماعي
گروههاي خانوادگي تلگرام است ،لذا جهتگیری پژوهش بنیادی است.
فلسفه پژوهش :مقایسه حاضر به لحاظ فلسفی در حوزه پژوهشهای کیفی قرار
میگیرد .به دیگر سخن ،از آنجا که جهتگیری پژوهش حاضر ،بنیادی است ،از
اینرو از روش کیفی و راهبردهای بنیادی ،به منظور کشف مفاهیم و روابط عواطف و
احساسات موجود در استیکرهای تلگرام ،بهره میبریم.
رویکرد پژوهش :در مقاله حاضر ،تالش خواهیم کرد با استفاده از دادههاي جزيي،
به مدلی دست یابيم ،رویکرد این پژوهش «رویکرد استقرايي» خواهد بود .استفاده از
رویکرد استقرایی که از آن با عنوان تحلیل محتواي متعارف هم نام برده شده است،
بیشتر زمانی ضرورت مییابد که اطالعات کافی درباره یک پدیده وجود ﻧﺪارد و ﻣﺤﻘﻖ
1. Li & Bernof
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ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺶ زﻣﯿﻨﻪاي ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دﻗﯿﻖ درباره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .در
اینجا ،ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﺘﺪاول در دادهﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ رﺟﻮع
ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻧﻬﺎ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف زیر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 lﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼﺻﻪ و ﭼﮑﯿﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آن.
 lاﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿق و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه.
 lاﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ درباره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﯿﻔﯽ ،از دادهﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺴﺘﺘﺮ در آن ،به ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮي از ﻣﺘﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﮐﻪ ﻧﻈﻢﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه در
ﻣﺘﻦ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ،اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻤﻊآوري ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﯿﺎن و
ﺟﺪﯾﺪي را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺳﺎس و آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻖ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
استراتژي پژوهش :تحلیل محتوای کیفی است
هدف پژوهش(ماهیت پژوهش) :از آنجا که درک عمیقي از موضوع مورد نظر وجود
ندارد به منظور پیشبرد و ماهیت مسئله میتوان پژوهش حاضر را در زمره پژوهشهاي
اکتشافی دانست.
افق زمانی پژوهش :این پژوهش در زمره پژوهشهای تک مقطعی قرار میگیرد.
شیوه گردآوري دادهها :شیوه گردآوری دادهها برای تحلیل استیکرها در این پژوهش
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از طریق مصاحبه نیمهساختیافته انجام گرفت.

شکل  .1پياز فرآيند پژوهش(دانائیفرد ،الوانی ،آذر)1383 ،

روش تحلیل استیکرها و انواع آن
تمامی استیکرها دارای یک شکل مادر یا ایموجی مادر هستند که این ایموجیها از
حالتهای اولیه احساسات و عواطف نشئت گرفتهاند .سازندگان استیکر انواع آنها را
بر اساس احساسات نهفته در ایموجیهای مادر میسازند ،اما آنچه در مورد تحلیل
استیکرها بسیار واضح است ،توجه به این موضوع است که استیکرهای تولید شده
در طی زمان ،دست خوش تغییر میشوند و ممکن است در دورههای زمانی کوتاه یا
بلندمدت شاهد ساخت استیکرهایی مطابق با حوادث و اتفاقات روز باشیم .آنچه باید
مد نظر داشت آگاهی به این موضوع است که معنای برداشتی از استیکرها تا چه میزان
عمومیت داشته و عامه مردم معنای نهفته در یک استیکر خاص را یکسان برداشت
میکنند .برای مثال استیکرهای یک شخصیت تلویزیونی ،سیاسی یا کارتونی در دوره
پخش آن برنامه ،بسیار زیاد استفاده میشود ،اما بعد از اتمام برنامه استفاده از این
استیکر کاهش پیدا کرده و نهایتاً استفاده از آنها متوقف میشود و استیکرهای جدید
مرتبط با موضوع روز جایگزین آن میشوند.
بنابراین برای تحلیل احساسات نهفته در استیکرها ،باید معنا را از طریق مقایسه
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با استیکر پایه یا مادر تفسیر کرد .چرا که در استیکرهای فاقد متن ممکن است
برداشتهای گوناگون و متفاوت را ایجاد کنند و باعث سوءتفاهم و نهایتاً اختالل در
روابط شوند.
استیکر مادر

جدول  .2استیکرها و ایموجیهای آنها

مثال

استیکر مادر

مثال

تحلیلگران شبکه ،ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﯾﮏ شبکه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازة ﺷﺒﮑﻪ ،ﻫﻤﮕﻨﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎسﻫﺎ اﺷﺎره دارد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮاﮐﻢ
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ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ،اﻧﺪازه ﺑﺰرگی ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن آن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷﺒﮑﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺺ را ﺑﺮاي ایجاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع (ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﮕﻦ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﻓﺮاﻫﻢ میکند .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮﭼﮏ،
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ
ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤـﻪ
ﺧﻮدﻣﺤﻮر و ﻣﻨﺰوي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺧﺎرج ﮔﺮوه ﺧﻮد دارﻧﺪ
(توماس و تیسلر .)2011 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮنه ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎي دو ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه در
ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤـﺎدﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺣﻀﻮر
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺧﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮي از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ (توماس و تیسلر.)2011 ،
مشخصات و ویژگیهای گروهها
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استیکرهای تلگرامی در گروههای خانوادگی بر عواطف
و احساسات پرداخته است ،به این منظور با اجازه افراد ،پرینتی از پیغامهای سه گروه
خانوادگی تلگرامی تهیه شده است .پس از تجزیه و تحلیل انواع استیکرهای استفاده
شده در این گروهها ،با سه نفر از هر گروه مصاحبه شد .نتایج مصاحبهها نیز مورد
تجزیه و تحلیل کتابخانهای قرار میگیرد .در این بخش ،تالش شد تا خصوصیات این
گروهها مورد مطالعه قرار گیرد.
نتایج به دست آمده از مصاحبهها نشان میدهد که اغلب افراد توجهی به استیکرهای
مادر ندارند چرا که معتقدند استیکرها همگام با حوادث و وقایع روز تغییر میکنند
و اغلب هم استیکرهای به روز را استفاده میکنند .از طرفی دیگر ادمین گروهها به
استیکرهای به روز اهمیت زیادی میدهد و این قضیه در مورد بیشتر اعضای گروه و
به خصوص افرادی که در گروهها بیشتر از همه از استیکر استفاده میکنند نیز صدق
میکند .آنها ترجیح میدهند از استیکرهای متناسب به روز استفاده کنند ،اما افرادی
که زیاد از استیکر استفاده میکنند فقط هدفشان استیکرهای پشت سر هم برای جلب
توجه است و به معنای برآمده از استیکرها دقت زیادی نمیکنند ،چرا که معتقدند
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افراد گروه وقتی استیکرهای زیادی را در گروه میبینند زیاد به دنبال معنای نهفته
در آن استیکر نیستند و فقط ظاهر استیکر است که در لحظه اول میتواند تاثیرگذار
باشد (که معموالً هم حالت طنزگونه این استیکرهاست که افراد را جذب می کند).
افراد فعال گروه ،دقت زیادی نسبت به استیکرها و مفهوم آن دارند .این گروه بیش از
دیگران به معنای استیکرها و مفهومی که میتواند در خود داشته باشد توجه دارند.
بررسی سوال اصلی به قرار زیر است.
استیکرها چه نقشی را در روابط خانوادگی (عواطف و احساسات) ایفا میکنند؟
همچنین سوال در مورد شیوه بهکارگیری ،اطالعات بهدست آمده به قرار زیر است.
با توجه به دستهبندی مقولههای احساسی و عواطف منتقل شده با استیکرها در
گروههای خانوادگی ،آنها را در سه دسته احساسات پیچیده ،خوشایند و ناخوشایند
جای دادیم که در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  .3احساسات و عواطف

ردیف

موضوع

1

احساسات
پیچیده

2

احساسات
خوشایند

مقوله

کدها

شک

P2-3

شوکه شدن

P4-4

تعجب

P9-5 ،P3-3 ،P2-4

غرور

P5-5

تایید

P4-2

تصدیق

P4-3

تاکید

P7-4

پیروزی

P6-4

لذت بردن

P8-3 ،P7-5

سربلندی

P7-2

هیجان و تفریح

P5-6 ،P1-1

عشق و محبت

،P9-3 ،P8-5 ،P7-1 ،P2-2 ،P1-3

نشاط و شادی

P8-2 ، P6-1، P5-2،P4-1 ،P3-1 ،P2-6 ،P2-1

تقدیر

P7-3 ،P5-9 ،P2-5
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3

احساسات
ناخوشایند

حسادت

P7-7 ،P2-8

شکست و تاسف

P6-5 ،P4-5

خودباختگی و استرس

P5-8 ،P3-2

خستگی و بیحوصلگی

،P5-1 ،P3-5 ،P3-4

افسوس

P7-6، P5-4،P2-7

انزجار و تنفر

،P1-2 ،P1-4

تمسخر

P8-1 ،P4-6 ،P1-5

سردر گمی

P9-1 ،P6-3 ،P5-7

غم و اندوه

P5-3 ،P3-6

عصبانیت

P9-4 ،P8-4 ،P6-2

تمارض

P7-1

سوال در مورد روند تغییر استفاده از استیکرها در طی زمان مورد بررسی میتوان
گفت تقریبا در همه گروهها و بین همه افراد ،تغییرات استفاده از استیکرها به طرز
محسوسی متغیر بوده و از حالت رسمی به حالت خودمانی و صمیمی تغییر پیدا کرده
است.
یافتههای تحقیق را میتوان به  3دسته اصلی تقسیم کرد -1 :مفاهیم مستخرج از متن
مصاحبهها -2مقولهها -3موضوعها
در ابتدای کار  25مقوله از احساسات از مصاحبهها استخراج شدند که در سه دسته
قرار جای گرفتند .این سه دسته شامل احساسات خوشایند ،ناخوشایند و پیچیده است.
هر یک از این احساسات ،بخشی از مقولهها را در زیرمجموعه خود قرار دادند که نهایتاً
این موضوع به مدل مفهومی ارائه شده در شکل  2منتهی شد.
بر اساس مدل ارائه شده در تحقیق ،احساسات و عواطف منتقل شده توسط استیکر
در گروههای خانوادگی متغیر وابسته هستند که تحت تاثیر سه نوع از عواطف قرار
میگیرد که این عواطف عبارتاند از عواطف خوشایند ،ناخوشایند و پیچیده .این
احساسات خود نیز تحت تاثیر پارامترهای مستقل هستند که بر اساس مصاحبهها در
شکل متغیرهای مستقل که همان مقولههای مصاحبه است آورده شدهاند .بنابراین
عواطف خوشایند ،ناخوشایند و پیچیده شاخصهای میانجی میباشند.
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شکل  .2مدل مفهومی برآمده از پژوهش کیفی

پیشنهادها
 .1پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،پژوهشگران به سنجش تاثیر متغیرهای
مختلف در استفاده و رضامندی کاربران با روشهای کمی نیز بپردازند .در این میان،
میتوان از رویکرد ساخت پرسشنامه استاندارد و تحلیل عاملی نیز بهره گرفت.
 .2پیشنهاد میشود تا در تحقیقات آتی ،چنین پژوهشی در گروههای مختلف مانند
گروههای دانشگاهی ،دوستان و گروههای تخصصی موجود در رسانههای اجتماعی
صورت گیرد.
 .3از آنجا که نتایج پژوهش فعلی بر اساس انتخاب  3گروه و از هر گروه  3کاربر (در
مجموع مصاحبه با  9کاربر رسانه اجتماعی) به دست آمده است ،پیشنهاد میشود
در پژوهشهای آتی ،به منظور شناخت تفاوت گروهها از لحاظ سن ،جنس یا ساعات
استفاده از رسانه اجتماعی در شبانه روز ،به تفکیک گروههای سنی (مثال نوجوانان
 19-13سال /جوانان  30-20سال و  ،)...جنسیت کاربران (زنان و مردان) و میزان
استفاده (مثال کاربران پر استفاده بر حسب ساعت) ،توجه شود.
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