
 ي تلگرامي؛ راهنماي عمل و نمونه مورديها در گروهمشاهده مشارکتي 

 

 5حسین کرمانی

 

 چکيده
بـه  ي تلگرامـی و  هـا  اروههدف این مقاله ارائه الگویی براي اجراي مشاهده مشارکتی در  
رسـان   یـام پین برنامه تر محبوباس . تلگرام، در حال حاضر  ها اروهدادن شناختی از این  دس 

وجود تحقیقات زیادي درباره این برنامه و کـاربري در آن   ینباافوري تلفن همراه در ایران اس ، 
کوشم با ارائه الگوي مناسب، زمینه را براي اجراي تحقیقات  یماس . در این تحقیق  نشده اجرا 

را با نوع فعالی  کاربران ایرانی مورد مشاهده قـرار   ها اروهاین  هاي ویژایبعدي فراهم کرده و 
دهم. براي اجراي این کار از شیوه ارائه شده توسط ماک و همکاران بـراي مشـاهده مشـارکتی    

هاي تحقیق بـه ارائـه    هاي تلگرامی تغییر دادم. یافته را براي استفاده در اروه استفاده کرده و آن
هاي تلگرامی انجامید.  هاي اروه ارکتی و همچنین تشخیص ویژایجدول راهنماي مشاهده مش

واوهـا، نقـش اعضـا، فضـاي      هـا و افـ    هاي اصلی این جدول عبارتند از ظواهر، پیام شاخص
ها کـه   ها، مشخصات مربوط به هر یك از این شاخص شخصی و ترافیك اروه. در قسم  یافته

 اس .هاي مورد مشاهده وجود داش  ارائه شده  در اروه
 

 هاي کليدي واژه
 رسان تلفن همراه، تلگرام، مشاهده مشارکتی، همگان شخصی هاي پیام برنامه 
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 h.kermani@ut.ac.ir  دانشجوي دکتري علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران .5
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 مقدمه

هـاي   کننـداان از انـواع خاصـی از رسـانه     هرچند کاربران ایرانی، اغلب جزو بیشترین استفاده

ا استفاده آنها از تلگرام در مقایسه بـا دیگـر   اند، ام هاي شبکه اجتماعی( بوده اجتماعی )مانند سای 

هاي اجتماعی بسیار فراایرتر و شدیدتر اس . این فراایري تا جایی اس  که برخالف اغلب  رسانه

رسان فوري تلفن همـراه کـه از سـوي مراجـع      هاي پیام هاي شبکه اجتماعی و حتی برنامه سای 

تنهـا مـورد    شـد، تلگـرام نـه    محدود مـی  هاي سنتی تقبیح شده و دسترسی به آنها رسمی و طیف

هاي خود در ایـن   اندازي کانال هاي رسمی نیز با راه پذیرش واقع شده بلکه اغلب مراجع و سازمان

برنامه حضور دارند. پذیرش از سوي حکوم  و عدم فیلتر این برنامه باعث شده اس  تا کـاربران  

 اي در آن داشته باشند. سابقه ایرانی حضور بی

هـاي بـاال قـرار     هاي شبکه اجتمـاعی نیـز در رتبـه    ز این، کاربران ایرانی در استفاده از سای ا پیش 

کننـده   ترین جمعی  استفاده داشتند. کاربران ایرانی بعد از کاربران برزیلی و آمریکایی در رتبه سوم بزر 

یون نفر نیـز کـاربر   میل 52( و حدود 2117داد و دیگران،  ؛ رحمان5997از سای  اورکات بودند )کوثري، 

(. همچنـین کـاربران ایرانـی    5932 کردند )مشرق نیـوز،  بوک استفاده می از فیس 5932ایرانی در سال 

دادنـد )کرمـانی،    رسان فوري وایبـر را تشـکیل مـی    کننداان از برنامه پیام ها، بیشترین استفاده براي ماه

سرع  آن وادار به تـرک برنامـه شـده و بـه     ( و تنها پس از ایجاد اختالل در این برنامه و کندي 5936

درصـد از  6/66)زمـان نوشـتن ایـن مقالـه(،      5931(. در فـروردین  5936 پـور،  تلگرام پیوسـتند )سـراب  

این در حالی اس  کـه  . (telegram.org, 13 March 2016رسان ایرانی بودند ) هاي این پیام بازدیدکننده

(. همچنین اسـتفاده کـاربران ایرانـی از    5936د )کرمانی، درصد بو52، این آمار تنها 5936در اردیبهش  

درصـد  6/99دهنده اهمی  این برنامه براي آنها اس . در حال حاضـر   هاي تلگرام نشان ها و کانال اروه

 telegram.me,13 Marchهاي تلگرامی به کاربران ایرانـی اختصـاص دارد )   ها و کانال از ترافیك اروه

نشـان   5936نجی مرکز افکار سـنجی دانشـجویان ایـران )ایسـیا( در آذر     (. همچنین نتایه نظرس2016

اند و این برنامـه در رتبـه اول اسـتفاده قـرار      درصد از اعضاي نمونه، عضو تلگرام بوده1/96دهد که  می

دو برابر شـده   5936داشته اس ، طبق این نظرسنجی تعداد کاربران تلگرام در تهران از فروردین تا آذر 

 (.  5936درصد رسیده اس  )ایسیا، 69صد به در21و از 

بر این، تلگرام یکی از موضوعات مورد بحث و داغ در عرصه عمومی کشور بوده اسـ .   عالوه

هـاي   هـا در مـورد آن و همچنـین بحـث     زنی بحث بر سر فیلتر شدن یا نشدن این برنامه و امانه
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ها و استیکرهاي جنسی و غیراخالقی تلگرام جزو موضوعاتی بـوده   ها، ربات اخالقی در مورد کانال

 هاي هجو در بانك اطالعات نشری و ها بازتاب زیادي داشته اس . جس  در رسانه 5936که در سال 

هـاي   مطلب در مورد این برنامـه در روزنامـه   5511بیش از  36دهد که در سال  ، نشان می5کشور

اـذار و مـدیر عامـل     کشور به چا  رسیده اس . همچنین بحث بین وزیر ارتباطات ایران و بنیان

مهرمـاه   55، نشان از اهمی  این موضوع داش . تلگرام در روز 5936تلگرام در مهر و آبان سال 

ساع  از دسترس کاربران ایرانی خارج شد، ارچه مسـ والن وزارت ارتباطـات اعـالم     2به مدت 

( امـا پـاول   5936مهـر   25اند )باشگاه خبرنگاران جوان،  ه نقشی در قطعی تلگرام نداشتهکردند ک

مهر در توییتر خود اعالم کرد کـه مسـ والن ایرانـی از وي تقاضـا      23اذار تلگرام  دوروف، بنیان

کرده بودند تا به اطالعات کاربران ایرانی دسترسی داشـته باشـند و پـس از رد ایـن درخواسـ ،      

شده اس . ادعاي دوروف توسط محمود واعظی، وزیر ارتباطـات   ر ایران از دسترس خارج تلگرام د

هاي ارتباطی ایران بـا دنیـا    اختالل در کانال دلیل بهایران رد شد. وي تأکید کرد که قطعی تلگرام 

هـاي غیراخالقـی    بوده اس  و به این دلیل که در همان زمان مکاتباتی براي مسدودسازي کانـال 

(. 5936پـور،   اذار تلگرام به اشتباه افتاده اس  )سراب ارتخانه و تلگرام در جریان بوده بنیانبین وز

دوروف با عذرخواهی از همگان در کانال تلگرام خود این مسـ له را پـذیرف  و اعـالم کـرد کـه      

هـاي غیراخالقـی اسـ  و ایـن در راسـتاي قـوانین        ها و بـات  سیاس  تلگرام مسدودسازي کانال

(. در همان زمان بحث بر سر فیلتـر  5936اس  و مختص ایران نیس  )خبرآنالین،  2اپل فروشگاه

داغ بود، ابتدا اعالم شد که جلسه این  کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانهشدن تلگرام توسط 

شـود تـا در ایـن مـورد      آبـان براـزار مـی    7کمیته با دستور بررسی فیلترینگ تلگـرام، در تـاریخ   

آبان  26ایري به جلسه بعدي کمیته موکول شد و در  شود اما در این جلسه، تصمیمایري  تصمیم

که جلسه برازار شد تصمیمی براي فیلتر شدن تلگرام ارفته نشد )باشگاه خبرنگاران جوان، 5936

نیز اعالم شـد جلسـه کمیتـه بـراي بررسـی موضـوع        36ماه  دي 6(. همچنین در 5936آبان  26

به حدنصاب نرسیدن اعضا برازار نشد و در  دلیل بهشود که این جلسه  ار میفیلترینگ تلگرام براز

(. در همان 5936دي 51دي برازار شد فیلترینگ تلگرام رمي نیاورد )تابناک،  51جلسه بعدي که 

زمان، محمود واعظی اعالم کـرد کـه تلگـرام یـك کارمنـد مخصـوص ایـران اسـتخدام کـرده          

                                                           
1. www.magiran.com 

2. AppStore 
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وارد نشان از اهمی  این برنامه هم بـراي کـاربران و هـم بـراي     (، تمام این م5936اس  )ایسنا، 

 مس والن ایرانی دارد.

رسـان فـوري تلگـرام، خـ       با وجود اهمی  زیاد و تعداد باالي کاربران ایرانی در برنامه پیـام 

هاي کاربران ایرانی از عضوی  در این برنامه و همچنین نوع  تحقیقات علمی براي شناخ  انگیزه

 5علمـی  هـاي  هکننـده نشـری   هاي نمایـه  شود. با مراجعه به پایگاه شدت احساس می نها بهکاربري آ

هـا نمایـه    مشخص شد که تا زمان نگارش این مقاله هی  تحقیقی در این حـوزه، در ایـن سـای    

افته، نیاز به اجـراي تحقیقـات در ایـن     نشده اس  و این در حالی اس  که با توجه به موارد پیش

عالوه، این حوزه تحقیقاتی در کشورهاي دیگر نیز نو محسـوب   شود. به احساس میشدت  زمینه به

تـوان دلیـل کمبـود     شود و تاکنون تحقیقات کمی در این زمینه اجرا شده اسـ . هرچنـد مـی    می

تحقیقات در کشورهاي دیگر را تعداد نسبتاً پایین کاربران آنها در مقایسه با ایران دانس ، امـا بـا   

ها، اجراي تحقیقات اجتماعی و ارتباطی در ایـن   ده زیاد کاربران ایرانی از این برنامهتوجه به استفا

مورد در کشورمان ضروري اس . همچنین خود این مس له ـ دلیل استفاده باالي کاربران ایرانـی   

تواند موضـوع   رسان فوري تلفن همراه در مقایسه با کاربران دیگر کشورها ـ می  هاي پیام از برنامه

 قیقات جدااانه باشد. تح

با توجه به این خ  تحقیقاتی، هدف من در این مقاله ارائـه الگـویی بـراي اجـراي مشـاهده      

توانـد راه را بـراي تحقیقـات بعـدي در      هاي تلگرامی اس ؛ چنین الگـویی مـی   مشارکتی در اروه

هاي تلگرامی به دس  خواهـد داد   ختی از اروهعالوه، این مقاله شنا هاي مختلف باز کند. به زمینه

هاي تلگرامی حاصل شود و این  شود شناختی از نحوه رفتار و تعامل کاربران در اروه که باعث می

هاي کـاربران در اسـتفاده از ایـن برنامـه بـه محققـان و        تواند به درک نیازها و انگیزه شناخ  می

( تفکیکی در مـورد سـه نـوع    2119آرسنال  )طور مشخص، کاون و  اذران کمك کند. به سیاس 

هـاي   بندي را در مـورد انـواع شـیوه    توان آن دسته اند که می متفاوت دییلماسی عمومی قائل شده

کننـد کـه دییلماسـی عمـومی در سـه سـطح        ارف . آنها بیـان مـی   کار بهارتباطی در تلگرام نیز 

توانیم ادعا کنیم سـطح   . ما میایرد شکل می 6و همکاري جمعی 9واوي دوطرفه ، اف 2اویی تك

                                                           
 Sciencedirect.com, Online.sagepub.com, Magiran.com, Noormags.comهاي.  براي مثال پایگاه .5

2. Monologue  
3. Dialogue  

4. Collaboration  
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کند، سـطح   سویه را فراهم می شود که امکان برقراري ارتباط یك ها می اویی مربوط به کانال تك

صـورت   تواند بـه  واوهاي خصوصی بین دو کاربر اس  که می واوي دوطرفه مربوط به اف  اف 

طـور   شود. بنابراین به ها می اجرا شود و سطح همکاري جمعی نیز مربوط به اروه 5معمولی یا امن

هاي تلگرامی اس  که مربـوط بـه سـطح سـوم و      مشخص هدف من در  این مقاله شناخ  اروه

مثابـه نظریـه و    شود. براي رسیدن به این هدف از مشاهده مشـارکتی بـه   هاي جمعی می همکاري

 حقیق بهره خواهم برد.عمل، با توجه به کیفی بودن ت

 

 شناختي مباني نظري و روش

هاي کیفی  کنم. روش عنوان نظریه و روش استفاده می در این تحقیق از مشاهده مشارکتی به

( و من نیز 2113عنوان نظریه و روش مورد استفاده قرار بگیرند )یورانسن و فیلییس،  توانند به می

 کنم. مبانی نظري و روش تحقیق استفاده می عنوان در این پژوهش از مشاهده مشارکتی به

موازات تاریخ مشاهده پیش رفته اس   مشاهده در حال  عام، اساس علم اس  و تاریخ علم به

شود متفـاوت   طور عام مشاهده نامیده می به آنچه(. اما پیدایش مشاهده علمی با 2156)مروستی، 

ها منجملـه پیمـایش، مصـاحبه عمیـق، اـروه کـانونی و        خی روشاس ، مشاهده علمی شامل بر

(.  مشاهده مشارکتی یك روش کیفی اس  که ریشه 2156شود )مروستی،  مشاهده مشارکتی می

برانگیزترین  و چالش ترین را طبیعی توان آن ( و می2111نگاري دارد )ماک و دیگران،  در سن  قوم

کنـد   (. محقـق در ایـن روش سـعی مـی    2159روش در سن  کیفی دانسـ  )اسـ  و دیگـران،    

هاي متفاوت( مطالعـه   هاي روزمره افراد را با مشاهده صرف یا مشاهده مشارکتی )در درجه فعالی 

(. این محققـان اعتقـاد   2159ها پی ببرد )اس  و دیگران،  کند تا به چرایی و چگونگی آن فعالی 

ی که زندای افـراد از دیـدااهی درونـی    کند تا معنای دارند که محقق مشاهده مشارکتی تالش می

ماند )اس   عنوان یك ناظر بیرونی باقی می که ناازیر خود به براي آنها دارد را درک کند، در حالی

(. ایبسون 5393ار ر.ک: یورانسن،  ؛ همچنین براي بحث درباره موضع مشاهده2159و دیگران، 

اتخاذ روش مشاهده مشارکتی پـی بـردن بـه    ترین دلیل  ( نیز اعتقاد دارند که مهم2113و براون )

هاي افراد و دالیل آنها اس . بنابراین با توجه به اینکه یکی از اهداف این تحقیق، شناخ   فعالی 

تواند مـا را بـه نتیجـه مطلـوب برسـاند. بنـابراین        هاي تلگرامی اس ، مشاهده مشارکتی می اروه

                                                           
1. Secret chat  
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سازد تا الگویی بـراي اعمـال ایـن روش در     قادر میبر اینکه منطقاً، مشاهده مشارکتی ما را  عالوه

 ها نیز هس .  هاي تلگرام به دس  دهیم، ابزاري مناسب براي مطالعه و شناخ  این اروه اروه

هـا   عنوان مبنایی بـراي مشـاهده اـروه    ( به2111من از چارچوب پیشنهادي ماک و دیگران )

اي عمل به چـارچوبی قابـل اسـتفاده بـراي     راهنم را تح  عنوان  استفاده کرده و در وهله اول آن

هـاي قابـل مشـاهده     ي تلگرامی تبدیل خواهم کرد و در ادامه با تمرکز بر جنبـه ها مشاهده اروه

 هاي تلگرامی، به توصیف و شناخ  آنها خواهم پرداخ .  مربوط به اروه

اهده هایی که در جریان مشاهده مشـارکتی بایـد مشـ    ( آن ویژای21: 2111ماک و دیگران )

 اند:  بندي کرده دسته 5شوند را در جدول 
 (3115هايي که در جريان مشاهده مشارکتي بايد مشاهده شوند )ماک و ديگران،  . ويژگي1جدول 

 چيزهايي که بايد ثبت شود شامل طبقه

 نحوه لباس پوشیدن، سن،جنسی ، مشخصات فیزیکی ظواهر

دهنده عضوی  در اروه  هر چیزي که نشان
به یك زیراروه بر مبناي عالیق یا تعلق 

مشترک اس ، مانند حرفه، جایگاه اجتماعی، 
 طبقه اقتصادي، مذهب یا قومی 

رفتار شفاهي و 

 تعامالت

کند، چه  چه کسی با چه کسی براي چه مدتی صحب  می
کند، زبان و دیالکتیك  کسی تعامالت را شروع می

 صحب ، لحن صحب 

اقتصادي، حرفه، جایگاه اجتماعی، طبقه 
مذهب یا قومی  صحب  کننداان؛ پویایی 

 تعامالت

رفتار فيزيکي و 

 ها ژست

کند،  کنند، چه کسی چه کاري می کارهایی که افراد می
کند، چه کسی تعامل  چه کسی با چه کسی تعامل می

 کند نمی

افراد چگونه از بدن و صدایشان براي انتقال 
برند، رفتار  احساسات مختلف بهره می

چه چیزي در مورد احساسشان  اشخاص
شان به ما  درباره هم، رتبه اجتماعی یا حرفه

 اوید می

 میزان آشنایی افراد با یکدیگر فضاي شخصي
آنچه ترجیحات شخصی افرادي که نگران 

شان هستند درباره روابطشان  فضاي شخصی
 کند مشخص می

 ترافيک انساني
شوند، افرادي  میافرادي که وارد اروه شده یا از آن خارج 
 اذرانند که در میدان تحقیق وق  می

شوند، چه  افراد در کجا وارد و خارج می
مانند، چه کسانی هستند، آیا تنها  مدت می

 هستند یا همراه دارند، تعداد افراد

 شود شناسایی افرادي که توجه زیادي به آنها می افراد شاخص

مشخصات این افراد، چه چیزي باعث تمایز 
شود، آیا افراد با آنها  با دیگر افراد می آنها

کنند یا آنها به دیگران نزدیك  مشورت می
 شوند می

هـاي   شناختی و همچنـین اهـداف تحقیـق، پرسـش     با توجه به مبانی نظري و روش ،بنابراین

 شوند: صورت زیر ارائه می تحقیق به
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 چه چیزهایی اس  و چگونه باید مشاهده شوند؟ هاي تلگرامی شامل . ظواهر در اروه5

هاي تلگرامی شامل چه چیزهـایی اسـ  و چگونـه بایـد      در اروه و تعامالت یرفتار شفاه. 2

 مشاهده شوند؟

هاي تلگرامی شامل چـه چیزهـایی اسـ  و چگونـه بایـد       در اروه ها و ژس  یزیکیرفتار ف. 9

 مشاهده شوند؟

 شامل چه چیزهایی اس  و چگونه باید مشاهده شوند؟ هاي تلگرامی ی در اروهشخص يفضا. 6

 هاي تلگرامی شامل چه چیزهایی اس  و چگونه باید مشاهده شوند؟ ی در اروهانسان یكتراف. 1

 هاي تلگرامی شامل چه افرادي اس  و چگونه باید مشاهده شوند؟ در اروه افراد شاخص. 7

 مشـاهده شـوند   یـد با هاي تلگرامـی  هی در ارومشاهده مشارکت یانهایی که در جر ویژای. 6

 کدام اس ؟

هاي تلگرامی موردمطالعـه و مشـاهده قـرار ارفتـه و در      ، اروه7-5با پاسخ دادن به سؤاالت 

هاي تلگرامی را ارائه  ، جدول راهنماي عمل مشاهده مشارکتی در اروه6نهای  در پاسخ به سؤال 

 خواهم کرد تا اهداف تحقیق محقق شود. 

 

 تحقيقنحوه اجراي 

هـاي   استفاده از تلگرام را شروع کردم و مشاهده مشـارکتی مـن از اـروه    5939من در آبان  

تلگرامی از همان زمان آغاز شد. البته با توجه بـه اینکـه در آغـاز اسـتفاده از تلگـرام هـدف مـن        

 5936تا اسفند  5939. از آبان مند اجرا شد صورت غیرنظام مشاهده مشارکتی نبود، این مشاهده به

 5936مند مـن از تیرمـاه    اروه نیز ساختم. مشاهده نظام56اروه عضو شدم و  537در مجموع در 

هایی که خودم ساخته بودم در ایـن   اروه را انتخاب کردم، البته اروه 69شروع شد، در این مرحله 

مشـاهده مشـارکتی را بـا ثبـ       به مدت دو هفته 5936مهر  56تا  6روند حذف شدند و از تاریخ 

طـور   اـروه را بـه   9هاي مورد مشاهده اجـرا دادم، در ایـن مرحلـه     واوهاي اروه رویدادها و اف 

مند مشاهده کردم. انتخاب هر اروه در هـر مرحلـه، بـا توجـه بـه اهـداف تحقیـق صـورت          نظام

ـ    ارف . این اروه می وایی و بعـد زمـان   ها با توجه به میزان هدفمندي، فعالی ، نـوع، حـوزه محت

دهنـده آن نـوع و حـوزه     هاي مشابه، اروهی که بهتر نشـان  شدند. همچنین بین اروه انتخاب می

محتوایی خاص بود انتخاب شد. با توجه به هدف تحقیـق کـه مشـاهده تعـامالت کـاربران بـود،       
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وهـی  ار 9اي نداشتند از روند تحقیق کنار اذاشته شدند. مشخصـات   هایی که چنین ویژای اروه

 آمده اس : 2مند موردمطالعه قرار ارفتند در جدول  طور نظام که به
 هاي انتخاب شده . مشخصات گروه3جدول 

 حوزه محتوايي نوع شماره

 IT تخصصي 1

 ادبيات تخصصي 3

 طنز و سرگرمي عام 7

 خبري عام 1

 خبري عام 5

 طنز و سرگرمي عام 6

 موسيقي تخصصي 3

 ارتباطات تخصصي 1

مهر حادثه منا  2مند دو اتفاق مهم براي ایرانیان رخ داد. در تاریخ  بازه زمانی مشاهده نظامدر 

حاجی  2297براي حجاج رخ داد که تعداد زیادي از آنها ایرانی بودند و در مجموع به فوت حداقل 

هـر،  م 3(. این اتفاق بازتاب زیادي در ایران داشـ ، همچنـین در روز   2151منجر شد )حادثه منا، 

(. 2151طور نااهانی دراذش  )هـادي نـوروزي،    هادي نوروزي بازیکن تیم فوتبال پرسیولیس به

 این دو اتفاق فضاي عمومی کشور را تح  تأثیر قرار داد.
 

 هاي پژوهش يافته

( ظواهر، رفتار شـفاهی و تعـامالت، رفتـار فیزیکـی و     2111، ماک و دیگران )5طبق جدول شماره 

عنوان چیزهایی که در مشـاهده مشـارکتی    ژس ، فضاي شخصی، ترافیك انسانی و افراد شاخص را به

هـاي مشـاهده مشـارکتی،     کنند. در این قسم  با توجـه بـه یافتـه    توانند مشاهده شوند، معرفی می می

 7-5ها داد را معرفی کرده تا با پاسخ دادن به سـؤاالت   ییراتی که نیاز اس  در هر یك از این شاخصتغ

 هاي تلگرامی و راهنماي عمل را معرفی کنیم. عناصر قابل مشاهده در اروه نهایتاًتحقیق، 
 تلگرامي هاي گروه در ظواهر :1 پرسش پاسخ
هاي تلگرامی قابل مشاهده اس  عبارت اس  از: نام اروه،  آنچه با این عنوان در اروه ظواهر:

نوع اروه، حوزه محتوایی اروه، عکس اروه، تعداد اعضا، اعضاي داراي نام واقعی، اعضاي داراي 

 عکس واقعی، تغییر عکس اروه و تغییر نام اروه. 

هـاي ظـاهري اـروه     مندي آن دارد. هـر یـك از ویژاـی    ر هوی ظواهر اروه نقش اساسی د
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 کند. ایري هوی  اروه نقش ایفا می ی در شکلنوع به

هاي تلگرامی بر اساس کارکرد به انـواع تخصصـی، عـام،     توان اف  اروه در حال  کلی، می 

هـا   شـوند. همچنـین از نظـر بعـد زمـان، اـروه       شغلی، دوستانه و خانوادای و سازمانی تقسیم می

صـورت دائمـی تشـکیل     هایی هستند که بـه  هاي پایدار اروه هاي پایدار و موق  دارند. اروه دسته

ایرنـد و پـس از تحقـق     هاي موق  بنا به اهداف خاص و اغلب زماندار شکل می اند اما اروه شده

ه هدف یا پاک شده یا متروک )یعنی یا اعضا اروه را ترک کرده یا دیگـر بـه فعالیـ  در آن ادامـ    

توان بر اساس محتوا به انواع مختلفی تقسـیم کـرد    هاي تلگرامی را می شوند. اروه دهند( می نمی

هـاي   ی، ادبیـات، موسـیقی و انـواع اـروه    و سـرارم  ي، طنـز خبـر ترین آنها عبارتند از:  که اصلی

هـایی کـه حـاوي هـر یـك از ایـن        ها پیام تخصصی. البته باید توجه کرد که در بسیاري از اروه

هـا و مطالـب    شوند؛ اما محقق باید با توجه بـه محتـواي اکثریـ  پیـام     واها باشند ارسال میمحت

 شده توسط مدیر اروه و اعضا در مورد نوع اروه تصمیم بگیرد.  بیان

هاي دیگر دارند، همچنین هر اـروه مـدت زمـانی     هاي اساسی با اروه هاي پایدار تفاوت اروه

ها نشـان   هاي یك اروه پایدار دس  پیدا کند. مشاهده اروه رد تا پس از تشکیل به ویژایالزم دا

دهنده محتواي اروه اس . در تمامی این هشـ  اـروه    هاي پایدار، نام اروه نشان داد که در اروه

هاي خبري بودند که اغلب خبرهاي روز  ، اروه1و  6هاي  این موضوع صادق بود، براي مثال اروه

داد. این مورد براي عکس اروه  این موضوع را نشان می دقیقاًها  شد و نام اروه ها منتشر میدر آن

شـوند   ی از هوی  اروه تبدیل میجزئهاي پایدار، اسم و عکس اروه به  نیز صادق اس ، در اروه

شود  دهند. در مجموع پایداري اروه منجر به ایجاد یك ساختار می را نشان می که نوع و هدف آن

کنـد یـا    این ساختار برخی اوقات در قالب نوشتن برخی قوانین توسط مدیر اروه نمود پیـدا مـی   و

شود. همچنین  صورت نانوشته از سوي اعضاي قدیمی لحا  شده و به اعضاي جدید منتقل می به

تـوان افـ  همـه ایـن      یابـد. مـی   ها تغییـر نمـی   در حال  عادي عکس و اسم اروه در این اروه

شود یك اروه هوی  پیدا کند، هویـ  اـروه در مجمـوع بـه اسـم، عکـس،        ث میها باع ویژای

صورت مسـتقیم وابسـته اسـ  و همـواره حـدي از       پایداري و حضور مدیر اروه و مدیری  وي به

توانـد   فعالی  در آنها وجود دارد، این حد محدوده مشخصی نداشته و از هر اروه تا اروه دیگر می

هـایی کـه    یعتاً به شرایط زمانی و نوع اـروه وابسـته اسـ . در اـروه    که طب متفاوت باشد در حالی

کنند، اعضا با یکدیگر آشنا شده و روابط جدیدي بین آنها شـکل   تدریه هوی  خود را تثبی  می به
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ارفتـه   واوهاي شـکل  ، بر اثر تعامل و اف 6ایرد. براي مثال یکی از کاربران در اروه شماره  می

شناخ  ارتباط نزدیك برقرار کرده و ایـن ارتبـاط بـه     عضایی که از قبل نمینفر از ا 6در اروه با 

هاي تلفنی و مالقات حضوري نیز انجامیده بود. همچنین کاربران به عضـوی  و مانـدن در    تماس

هاي مـورد مشـاهده میـزان تـرک      مند عالقه بیشتري دارند، براي مثال در اروه هاي هوی  اروه

 هوی  میزان ترک اروه باالس . هاي بی که اروه تیاروه بسیار کم بود. درصور

هاي تلگرامی نیاز به توجه بیشتر دارد، چه در مورد عکـس اـروه،    مس له عکس نیز در اروه 

توانـد در هـر اـروه بـا اسـتفاده از       هاي به اشتراک اذاشته شده محقق می عکس اعضا و عکس

تري ارائـه کنـد. در    بیشتر و دقیق هاي هاي مناسب تحلیل عکس در جریان مشاهده، تحلیل روش

توان اعضا را به اعضاي داراي عکس و بدون عکس واقعی تقسـیم کـرد. اعضـاي     حال  کلی می

هاي مختلفی دارند: افرادي که هی  عکسی بـراي حسـاب کـاربري     بدون عکس واقعی نیز دسته

انـد،   و ... قـرار داده هاي تزیینی ماننـد منظـره، ماشـین، اـل      اند، افرادي که عکس خود قرار نداده

اند و در  شود، را قرار داده افرادي که عکس فرزند یا یکی از افرادي که برایشان مهم محسوب می

 کنند. عنوان عکس حساب کاربري خود انتخاب می هاي مناسبتی را به نهای  افرادي که عکس

و نـام خـانوادای   هاي مختلفی وجود دارد. برخی اعضـا نـام    بندي در مورد اسم اعضا نیز دسته

هاي مختلفـی تقسـیم    کنند به دسته کنند، اما اعضایی که این کار را نمی کامل خود را انتخاب می

ازینند، برخی اعضا نیـز نـام یـا نـام      شوند. برخی اعضا نام یا نام خانوادای کامل خود را برمی می

کننـد،   ود را انتخاب میصورت کامل با حرف اول یا بخشی از جزء دیگر نام خ خانوادای خود را به

کنند. دسـته دیگـري از    برخی اعضا نیز از عالئم اختصاري در نام و نام خانوادای خود استفاده می

عنوان نام برازیده و برخی دیگـر نیـز    دهنده برخی اعتقادات آنهاس  را به اعضا عباراتی که نشان

رسـد سـطح سـرمایه     بـه نظـر مـی    کنند. عنوان نام خود انتخاب می اسامی فانتزي یا نمادین را به

 اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نمادین تأثیر مستقیمی در انتخاب اسم دارد. 

مند، تأکید بر داشتن عکـس و اسـم واقعـی اسـ . بـراي مثـال بـه ایـن          هاي هوی  در اروه

 توجه کنیم: 6در اروه شماره  5واو اف 

 [نام مدیر اروه ] ( آقاي5)کاربر  -
 !!!یس ؟ن یقیدر اروه داشتن اسم و عکس حق ی عضو یناز قوان مگر

                                                           
 ها اس .  هاي امالیی و نگارشی مربوط به خود پیام اند و غلط هاي تلگرامی عیناً و بدون تغییر ذکر شده واوهاي اروه ف ا .5
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قرارمون این بود انشـاهلل ایشـون و بـاقی دوسـتان بـا       ( بله5)مدیر اروه در پاسخ به کاربر  -
 .توانند خارج شوند کنند وارنه می هوی  جعلی، اسم را اصالس می

 یگید؟؟؟؟م یچ یددون می که مورد اعتراض واقع شده اس ( جعلی؟؟؟؟؟ 2)کاربر  -
 نه اسم یدنه عکس دار ( خوب9)کاربر  -
 جعلی یعنی بدون عکس یا اسم مستعار ( هوی 2)مدیراروه در پاسخ به کاربر  -

 نویسد: ، مدیر اروه در قوانین وضع شده می1یا در اروه 

بـا حضـور در    معمـوالً  یشـون، اجتماع هـاي  یـ  به واسطه فعال ي،ا که افراد رسانه به این دلیل
المقدور از اسـم و عکـس مشـخص     یحت کنم یندارند، خواهش م یمشکل ها و شناخته شدن، جمع

انـد. مگـر    دوستان و همکاران بدونن با کدوم دوس  بزراوار همکـالم شـده   یرتا سا یداستفاده کن
 یـا  یمموارد نداشـته باشـ   یناز یدوارموجود داشته باشه که خب ام خصیش یلیمالحظات خ ینکها
 کم باشه یلیخ

هاي این دسته بیشتر کمی هستند و بستگی به نوع، تعـداد اعضـاي اـروه و     اما دیگر شاخص

تواند معانی خاصی داشته باشد یا  میزان فعالی  آنها دارند. بررسی تغییر عکس و اسم اروه نیز می

 بدون هدف خاصی اجرا شود. 

 آمده اس . 9ارفتند در جدول شماره هایی که در این تحقیق مورد مشاهده قرار  ظواهر اروه
 هاي انتخاب شده . ظواهر گروه7جدول 

 تعداد اعضا حوزه محتوايي کارکرد شماره

 تعداد اعضا

تغيير نام 

 گروه

تغيير 

عکس 

 گروه

تعداد 

اعضا با 

اسم 

 واقعي

تعداد 

اعضا با 

عکس 

 واقعي

 خیر خیر IT 211 517 39 تخصصي 1

 خیر خیر 95 61 561 ادبیات تخصصي 3

 بله خیر 53 57 66 طنز و سرارمی عام 7

 خیر خیر 556 591 211 خبري عام 1

 خیر خیر 559 529 211 خبري عام 5

 خیر خیر 37 511 597 طنز و سرارمی عام 6

 خیر خیر 516 551 211 موسیقی تخصصي 3

 خیر خیر 93 592 211 ارتباطات تخصصي 1
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دهـد کـه بـین ایـن      نشان می 9مند بودند، توجه به جدول  هوی  9اروه  جز بههاي فوق  تمام اروه

ها کمتـر اسـ ،    عکس خود را تغییر داده و همچنین تعداد اعضاي آن از دیگر اروه 9ها تنها اروه  اروه

 شدند. می ها ارتباط منطقی با یکدیگر نداشته و بدون هدف ارسال بر این در این اروه پیام عالوه

هاي به اشتراک اذاشته شده  بر این باید دق  کرد که موارد دیگري نیز مانند انواع فایل عالوه

زمان اسم و عکس واقعی دارند بنا به  طور هم در اروه و تعداد آنها و همچنین تعداد اعضایی که به

بـه   تواند جزو این دسته قرار بگیرد. در این تحقیق بـا توجـه بـه اهـداف، مـن      اهداف تحقیق می

 کنم.  مشاهده موارد فوق اکتفا می
 6 و 7 ،3 سؤال پاسخ

ها براي استفاده در مشـاهده مشـارکتی    این شاخص ها: رفتار شفاهي و تعامالت/ رفتار فيزيکي و ژست
هاي دنیـاي واقعـی    هاي تلگرامی نیاز به تغییر و بازسازي اساسی دارند. در مشاهده مشارکتی اروه اروه

رفتار شفاهی و تعامالت افراد، باید ببینیم چه کسانی با چـه کسـانی بـراي چـه مـدت      ما براي مشاهده 
هـا و تـن و    کند و همچنین زبان و دیالکتیـك صـحب    کنند، چه کسی تعامالت را آغاز می صحب  می

هـا در مشـاهده مشـارکتی     بر این براي مشاهده رفتار فیزیکی و ژس  لحن صدا را مشاهده کنیم. عالوه
اند و افـرادي کـه    کنند، افرادي که با هم در تعامل دنیاي واقعی، بایستی کارهایی که افراد میهاي  اروه

کنند را مشاهده کنیم. در این شاخص باید توجه خود را روي نحوه اسـتفاده افـراد از بـدن و     تعامل نمی
م، بـه مـا   صدایشان براي انتقال احساسات مختلف، آنچه رفتار افـراد در مـورد احساسشـان دربـاره هـ     

 اوید و همچنین رتبه اجتماعی و تخصصشان متمرکز کنیم. می
کنیم.  هاي تلگرامی این دو شاخص را با هم ارزیابی می ما با توجه به مختصات و شرایط اروه

رفتار شفاهی و فیزیکی  نهایتاًهاي تلگرامی ما بدن و صدا و در نتیجه تن، لحن و ژس  و  در اروه
ایرد، ارچه امکـان   هاي متنی صورت می هاي تلگرامی ارتباط از طریق پیام نداریم، بلکه در اروه

دارد این متون از نوع عکس، فایل صوتی یا فیلم نیز باشند اما اغلـب از نـوع نوشـتار هسـتند. در     
شود اینجا در  افتد. آنچه در دنیاي واقعی رفتار شفاهی نامیده می تلگرام همه چیز در متن اتفاق می

هاي تلگرامـی   کند. بنابراین به جاي شاخص رفتار شفاهی و تعامالت در اروه د پیدا میها نمو پیام
واوها )به جاي تعامالت( را مشاهده کنـیم. بـه عبـارت     ها )به جاي رفتار و ژس ( و اف  باید پیام

هـاي واقعـی    ها و تن و لحن صدا در اروه دیگر این، جایگزین مشاهده زبان و دیالکتیك صحب 
واو و روای   هاي مختلف تحلیل متن مانند تحلیل اف  محقق در این مورد باید از شیوهشود.  می

 استفاده کند تا بتواند این شاخص را تحلیل کند. 



     10  ...ی تلگرامیها در گروهمشاهده مشارکتی 

 

 
ی

س
ة 

ار
شم

م، 
ده

هف
ل 

سا
 و 

جم
پن

 ،
یز

پای
 

59
31

 

هاي ساده )که  توان آنها را به پیام ها در تلگرام انواع مختلفی دارند. از نظر اصال  پیام می پیام

هـاي پـیش    هـا نیـز همـین اسـ (، پیـام      شـود و حالـ  اصـلی پیـام     نوشته میتوسط خود عضو 

را بـه اـروه    شده و وي عینـاً آن  )که پیامی اس  که براي عضو در جاي دیگر ارسال 5شده فرستاده

هاي کیـی   فرستاده اس  و با توجه به ذکر این مس له در باالي پیام این امر مشخص اس ( و پیام

انـد امـا    اند و با ذکر منبع مشخص شده ها کیی شده یا سای  ها ا از نشریهه شده )برخی از این پیام

تـوان آنهـا را بـه     برخی دیگر کیی بودنشان مشخص نیس ( تقسیم کرد. از نظر نوع پیام نیز مـی 

هـا )ماننـد    هاي نوشتاري، تصویري، ویدئویی، صوتی، لینك، فایل صوتی و انواع دیگـر فایـل   پیام

توانـد ترکیبـی از انـواع مختلـف      ی و ...( تقسیم کرد، همچنین یك پیام مـی اف، ورد، اجرای دي پی

( تعداد 1و  6هاي خبري ) در اروه مثالًباشد. از نظر محتوا نیز نوع پیام به نوع اروه وابسته اس ، 

هایی که علمی  (، پیام9هایی که خبر هستند بیشتر اس  و همچنین در اروه ارتباطاتی )اروه  پیام

ها وجود دارد که عبارتند  ه دارند. به جز از اینها، برخی محتواهاي ثاب  نیز در همه اروههستند غلب

تواند در موافق  یـا مخالفـ     رسانی، تشکر و تعارف، پیام تبلیغی. اظهارنظر می از اظهارنظر، اطالع

یـا  واـو   ابراز شده و در پاسخ به یك رویداد واقعی، یك پیام دیگر در اروه، در خالل یـك افـ   

شود، باعث  که یك اظهارنظر در پاسخ به پیام دیگري از اروه ارسال می ذات باشد. هنگامی به قائم

 شود.  واو می ایري اف  شکل

هاي تلگرامی دارند و تحلیل آنهـا مـوارد زیـادي را در مـورد      واوها نقش مهمی در اروه اف 

واوها در هـر اـروه، پیـام و     داد اف ار اروه تلگرامی باید تع تواند به ما بگوید. مشاهده اروه می

زده اسـ ،   رقم واو را اف واو شده اس ، پیام و شرایطی که پایان  شرایطی که موجب آغاز اف 

واوهـاي   ثبـ  کنـد. در مجمـوع افـ      واو را اف جریان  واو و اف کننده در  تعداد افراد شرک 

اغلب صمیمانه اسـ  افـراد بـه     ها که هاي تلگرامی دو نوع اصلی دارند: ا  و بحث. در ا  اروه

ها اغلب جدي اس  و در موارد زیادي به مشاجره بـین   پردازند، اما بحث واوهاي دوستانه می اف 

واوها نیز متنوع اس  و عمـدتاً شـامل موضـوعات سیاسـی و      شود. موضوع اف  اعضا تبدیل می

واسـ  کمـك )فنـی،    یگـر، درخ هاي د صحب  درباره اروهاجتماعی روز، مسائل مربوط به اروه، 

 شود. انسان دوستانه و ...( می

کـه مخـتص    5در اـروه   مـثالً واوهـا دارد.   هوی  اـروه تـأثیر مسـتقیمی روي نـوع افـ      

                                                           
1.Forwarded Messages 
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هـایی کـه    واوها عمدتاً، درباره فناوري اسـ . همچنـین در اـروه    متخصصان فناوري اس  اف 

واـو   افـ  هـاي خبـري    بـر ایـن در اـروه    وز اس . عالوهواوها درباره اخبار ر خبري هستند اف 

واوهاسـ . بـین هشـ  اـروه      واوها بـاالتر از دیگـر افـ     ایرد و تعداد اف  شکل می تر راح 

بـر   که تخصصی ادبیات بود از همه کمتر بـود. عـالوه   2واوها در اروه شماره  مشاهده شده، اف 

واوهـا در   واوها بیشتر اس  و ایـن افـ     مند، اف هاي هوی  این مشاهده نشان داد که در اروه

 1و  6هاي خبري  ایري و تثبی  هوی  اروه نیز نقش دارند. براي مثال، حادثه منا در اروه شکل

واو در مورد زوایـا   صورت ارسال اخبار و همچنین اف  بازتاب زیادي داش  و این بازتاب عمدتاً به

بسیار کم به آن پرداخته شد و در اروه  5در اروه که  و اتفاقات مختلف در این مورد بود، در حالی

هاي خبري، به جاي خبر بیشتر تحلیل و نظرات ارسال شد و همچنـین در اـروه    برعکس اروه 9

در واکنش به این اتفاق به مدت یك  7صورت شعر بود. همچنین در اروه  ، بازتاب این اتفاق به2

ها پی  ي بحثعادچنینی نداش  و روند  تأثیر این 9که در اروه  روز ارسال پیام ممنوع شد در حالی

دهنده هوی  هر اروه اس  در حال  کلی نیـز وجـود    توان اف  این روند که نشان ارفته شد. می

صورت ارسـال خبـر، در    هاي خبري بیشتر به دارد، بدین معنی که تأثیر رویدادهاي بیرونی بر اروه

صورت نقد و تحلیل، در اروه طنز با  اروه ارتباطاتی بهصورت شعر و متون ادبی، در  اروه ادبی به

هاي فناوري نیـز بسـته بـه     هاي طنزآمیز و در اروه توجه به موضوع تشدید یا تضعیف ارسال پیام

موضوع متفاوت اس . با وجود این، در هر اروه ممکن اس  هراونه پیامی ارسال شود اما کار مـا  

 ب اس .در اینجا تشخیص و مشاهده الگوهاي غال

واو منجر شود. اما اغلب، هنگامی در پاسـخ بـه    تواند به شروع یك اف  در حال  کلی، هر پیام می

هـا   ایرد. اصوالً وقتی اظهارنظر مثب  اس  پیـام  می واو شکل اف شود  یك پیام، اظهارنظر ارسال می

اظهارنظر انتقـادي   شود اما وقتی ا  تبدیل می واو به اف به سم  تشکر و تعارف ارایش پیداکرده و 

 توجه کنید: 7ایرد. براي نمونه به ا  در اروه  و در مخالف  با پیام اولیه اس  بحث درمی

  (5)کاربر شماره  نیستی (5)مدیر اروه در پاسخ به کاربر -
 Behtar در پاسخ به مدیر اروه( 2)کاربر  -

 در پاسخ به مدیر اروه( چ   9)کاربر  -

 اول ساختم و حذف کردم دوباره از اکان  تلگرامم یبار ه( مندر پاسخ به مدیر ارو 5) کاربر  -
 اروهام پاک شده همه -
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 یاسودهراز ن ( حسود2در پاسخ به کاربر  5)کاربر  -
 Yani alan to in goroh nisti (5در پاسخ به کاربر  2)کاربر  -
 روحمه ( نه2در پاسخ به کاربر  5)کاربر  -
 Ay baba az daste rohesh ham dar aman nistim  (5پاسخ به کاربر در  2)کاربر  -

ایرند و وقتی یك کاربر سؤال یا درخواسـتی را   ها تنها با ارسال اظهارنظر شکل نمی البته ا 

آید. مشخصـه   وجود می شده و حال  ا  زدن به ها براي کمك به وي ارسال کند، پاسخ مطرس می

ها با قـوانین و افـراد شـوخی شـده و کـاربران       آنهاس  و در این ا ها، دوستانه بودن  اصلی ا 

آید که یك  وجود می ها هنگامی به کنند. نوع دیگري از این ا  هاي الزم را نیز دریاف  می کمك

 کند. کاربر در پاسخ به ارسال یك خبر یا اطالعیه درخواس  اطالعات بیشتر یا منبع می

 1اي از بحـث در اـروه    شوند. نمونـه  ه مشاجره تبدیل میها بیشتر جدلی هستند و ب اما بحث

 قابل ذکر اس : 

 کوشك زر هشتگرد... يدر روستا یريجهانگ یاليو: 5کاربر  -
 از راه حالل به دس  آورده، نوش جانش!  :  اار2کاربر  -
 ام کجاس ؛ مالک خوب و بد آدم ها بشه؟ ات کجاس / خونه قراره با خونه یک تا
خودتان بود فارغ ار حـرام و   یلهاز قب یرغ یکی یالياار و : حاال2ه کاربر در پاسخ ب 9کاربر  -

 چشش. يجلو یدآورو یحالل بودنش جدشو م
بعد از سی سال کار کردن در رده باالي مس ولی  حـق   :  طرف9در پاسخ به کاربر  6کاربر  -

نداره زندای خوب داشته باشه؟ اار میبینید چشم کسی و در میـارن چـون ادعـا پاکدسـ  بـودن      
 میکردن اما معلوم شد که فقط ادعا بوده

ـ   یربعـدذا  ینفت یلیاردرمرده بعد چهارسال کارکردن شده م : واال1کاربر  - کـه   یدادن بـه اون
 دهه اس  سم  دارهاز سه  یشب

 کردن؟ یدادس  پ یو نااهان ینجوم يدول  قبل به ثروت ها يتو چندنفر
 رفتن مجلس؟ یدنخودشون از کجا آوردن رمي خر اصال

داره کـه اصـال    يقدر مفاسد اقتصـاد  آن. دول  قبل هم .. :  سالم1در پاسخ کاربر  9کاربر  -
 یـن اما ا یاز دول  قبل ینوز افشا نشده. ادر دول  قبل هن یو به نظرم فساد برخ یس قابل دفاع ن

 .یدههمون دول  رو ادامه م یرداره مس يدول  هم در موارد
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 نژاد یروحان
 و رفتن تو مجلس؟! یدنرمي خر یکه چه کسان یاثبات کن یتونیم : شما1در پاسخ کاربر  9کاربر  -
 ید؟دار یفتشر یرانا : شما9در پاسخ کاربر  1کاربر  -
 !شناسید؟ یرا نم :  بنده1در پاسخ کاربر  9کاربر  -
)کـاربر  چطـور؟   یزداروکاظم پـال  شناسید؟ یرو م یري. متاسفم. داداش جهانگ: ههههه5کاربر -
 یگم؟م یچ یجون تو ارفت (9شماره 
 :( : نه9در پاسخ کاربر  5کاربر  -
اصـولگرا   یاسـی ئل سکارشـناس مسـا   یـك  ...داشتم بـا   : مصاحبه9در پاسخ کاربر  7کاربر  -

 و فروش وارد شدند یدبا خر یشونا یهحوزه انتخاب یندههستند نما
 : شما؟9در پاسخ کاربر  7کاربر  -
هـایی کـه    هر حال این استیضاس از سـر دلسـوزي بـراي مـردم و اون بیچـاره      :  به6کاربر  -

  پولشونو تو مسکن مهر خوردن نیس  این تسویه حساب سیاسی با روحانی هس 

...... 
مشاهدات همچنین نشان داد که کاربران در پاسخ به یك پیام براي ابراز موافقـ  از شـکلك   

که با پیام مخالف هستند از پیام متنی براي ابـراز مخالفـ     کنند؛ اما هنگامی یا استیکر استفاده می

ه هاي صـوتی اسـتفاد   هاي مورد مشاهده به میزان کمی از پیام کنند. همچنین در اروه استفاده می

ترین اسـتفاده از پیـام    شود. عمده ها به اشتباه از سوي کاربران ارسال می شود و اغلب این پیام می

 1و  6هـاي خبـري    عنـوان سـند اسـ . بـراي مثـال در اـروه       رسـانی یـا بـه    صوتی براي اطالع

 شود. شده و ارسال می هاي نماینداان مجلس ضبط صحب 

نامیم. در  را نظر دادن می ا نیز تشخیص داد که آنواو ر توان مرحله ما قبل اف  در نهای  می

واو  دهند، اما این نظرات مجزا هستند و به اف  نظر دادن یك یا چند کاربر به یك پیام پاسخ می

واـو   که اار کاربران در حین نظر دان به یکدیگر نیز پاسـخ دهنـد افـ     شوند، در حالی منجر نمی

 هاي زیر نشان داد: صورت دیاارام توان به می واوها اف ایرد. نظر دادن و  شکل می
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: دياگرام 1تصوير 

 نظردادن

 وگو : دياگرام گفت3تصوير  

واو را رسم و بر اساس اهداف تحقیق، آنهـا را   توان دیاارام هر اف  در مشاهده مشارکتی می

 تحلیل کرد. 

واو ممکن اس  به یکی از این  واو نیز بسته به شرایط متفاوت اس . هر اف  پایان هر اف 

 ها پایان یابد:  راه

کنـد، حتـی ااـر سـؤالی      واو هی  پاسخی دریاف  نمی پایان باز: آخرین پیام مربوط به اف  -

 باشد. 

ی خـود  واـو از محـور اصـل    واو: با توجه به قدرت اعضا ممکن اس  اف  تغییر مسیر اف  -

 شده یا به شوخی و ا  منجر شود.  منحرف

واو با اجبار: اغلب با دخال  مدیر اروه و در برخی اوقات با درخواس  اعضا ایـن   پایان اف  -

 افتد. اتفاق می

 یابد. واو پایان می مفاهمه: اعضا به تفاهم رسیده و اف  -

اس  بعـد از اذشـ     واوها وجود ندارد و ممکن همچنین از نظر زمانی قاعده خاصی در اف 

واـو ممکـن اسـ      واو یك پاسخ جدید ارسال شود، همچنین در حین افـ   مدت زمانی از اف 

 تواند مورد تحلیل قرار بگیرد یا نه. هاي نامرتبط ارسال شود که با توجه به اهداف تحقیق می پیام

کنند، افرادي کـه بـا    کارهایی که افراد میدر مورد رفتار فیزیکی و ژس  نیز که عمدتاً شامل 

شـان، رتبـه    کنند و آنچه رفتـار افـراد در مـورد احسـاس     اند و افرادي که تعامل نمی هم در تعامل
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آیـد. برخـی از تعـامالت اعضـاي      وجود می اوید دو وضعی  به شان به ما می اجتماعی و تخصص

اـر غیرقابـل   بـراي مشـاهده   دهـد کـه   واوي خصوصـی رخ مـی   اروه با یکدیگر در محیط اف 

شـان بـه    دسترسی اس . همچنین آنچه رفتار افراد در مورد احساسشان، رتبه اجتماعی و تخصص

واو فصل مشترک انعکـاس   واوها باید مورد تحلیل قرار بگیرد. اف  اوید نیز در قالب اف  ما می

 هاي تلگرامی اس .   رفتار شفاهی و فیزیکی در اروه

تـرین   شد و طوالنی پیام می 227واو شکل ارف  که شامل  ، یك اف 6براي مثال در اروه 

واو افراد اغلب از رتبه اجتمـاعی خـود    ها بود. در این اف  واو در طول دوران مشاهده اروه اف 

 صورت زیر بود:  واو به کردند تا بر دیگر کاربران اثر بگذارند. شروع این اف  استفاده می

اس  که بـه   یزيچه چ دقیقاً «یکانال رسم» ....منظور شما ازیکم.... سالم عليآقا: 5کاربر  -
 فرمایید؟؟؟ یتکرار م یزکرات ن
 و درود :  سالم5در پاسخ کاربر  2کاربر  -
 يافـراد اکانـ  هـا    يبـوک بـرا   یسف یو توئتر و حت ینستااراممثل ا یاجتماع يها شبکه در

 یشهساخته م یاديز یكف
و  یـه اون اکانـ  ثبـ  شـده و واقع    یکنهنشان هس  که مشخص م یكموضوع  ینحل ا راه
 اعتبار هس  یااه يدارا

بـودن اون کانـال رو ثابـ      یوجود نداره که اعتبار و رسم یاواه یانشان  ینا تلگرام فعالً در
 مربوط به اون مجموعه اس  کانال واقعاً ینکه ا یمدر کالم اعالم کن یمکنه ناچار

 یبود که شـما از طـرف کـدام نهـاد سـازمان اعـالم کانـال رسـم         نیبنده ا : منظور5کاربر -
 ید؟؟؟ا کرده

 .....ینستاارامدر ا آنهم
 تلگرام.... یا
 یشممتوجه منظورتون نم : بزراوار5در پاسخ کاربر  2کاربر  -

 یدکن یحاکم بر کشور مستثن يها رو از قاعده یاجتماع يشبکه ها شما
 ی هـا رسـم   کانـال  یـن بـه ا  یدندار یازن یسازمان یانهاد  ی کانال شما به مجوز ه یجادا براي
 ببخشند
 که توسط اردانداان اون مجموعه اداره بشه یهرسم یزمان کانال
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 .....یماصدا و س : داخل5کاربر  -
 هنوز؟ یدنکرد یداکانال در تلگرام آشنا پ یدبا مفهوم جد : شما5در پاسخ کاربر  2کاربر  -

 هس  در تلگرام یهپ یكکانال درواقع  یشهافته م اینکه
 شده؟؟؟ یردا یکانال رسم يچه مجوز : به5کاربر  -

 متشکرم ...یدکن يامر خودار ینا یعاز تبل لطفا
 هس  در تلگرام یهپ یكافتن که کانال  (5:  )کاربر 9کاربر  -
 نمیشم شما منظور متوجه که : من5در پاسخ کاربر  2کاربر  -

 مجوز باشهبه  یازکانال در اون ن یجادا ينداره که برا یارتباط یسازمان یابه نهاد  یاجتماع شبکه
 یدامر اجتناب کن ینا «یغتبل»از  یداار از مس والن ساز مان هست : لطفا5کاربر  -

 اس  ...دفتر بنده  یبود داخل یشترب یحبه توض یازن اار
 فردا صبح در خدم  هستم انشااهلل

واو به ا  دوسـتانه   واوهایی بود که با تغییر مسیر اف  واو در زمره اف  اف همچنین این 

 و شوخی تبدیل شد.

کننـد یـا    شود، هنگامی اس  که خود آنها اعالم می جایی که رتبه اجتماعی افراد مشخص می

تـه  کننـد. نک  دیگر کاربرانی که با آنها در دنیاي واقعی آشنا هستند در اروه به این نکته اشاره می

واوها اس . براي مثال اشاره کاربر یـك در   دیگر پیدا شدن اصالحات خاص اروه در خالل اف 

موجب شد این اصطالس به یك نماد در اروه تبدیل شود و در « داخلی»واو به تماس با  این اف 

هـاي   ، ارسـال جـك  7طنز یا کنایی اسـتفاده شـود. همچنـین در اـروه      به شکلمواقع دیگر نیز 

هـاي   را براي اعتراض به چنـین پیـام  « پیس پیس»منوع بود و خود کاربران اصطالس جنسیتی م

 بردند.  می کار به

وجود  کنند، میزان فعالی  و حرف زدنشان در اروه باعث به کارهایی که افراد مینقش اعضا: 

را  تـوانیم آن  شود که ما بـاعنوان نقـش اعضـا در اـروه مـی      بندي بین اعضا می آمدن نوعی طبقه

(، افراد شاخص نیز یکی از مواردي اسـ  کـه بایـد    2111مطالعه کنیم. در جدول مك و دیگران )

کنـیم و   مورد مشاهده قرار ایرد؛ اما ما این شاخص را نیز بـا نقـش اعضـا در اـروه ترکیـب مـی      

 دهیم. تحقیق نیز پاسخ می 7اونه به سؤال  این

شوند: مدیر، اعضاي فعال، در اروه به چهار دسته اصلی تقسیم میشان  اعضا با توجه به نقش
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اعضاي فعال  :شود اعضاي خاموش و اعضاي معترض. اعضاي فعال نیز خود شامل چند دسته می

دائمی و اهگاهی، اعضاي تبلیغاتچی و اسیمرها. بین این چهار دسته مدیر و اعضاي فعال دائمـی  

اعضایی که در دنیاي واقعی موقعی  و جایگاه اقتصادي،  اعضاي شاخص هر اروه نیز هستند، اما

سیاسی یا ... باالیی دارند حتی اار در دسته اعضاي خاموش باشند هم جزو اعضاي شاخص بایـد  

کنند. اار این سه دسته در یك عضو با هـم   بندي شوند چون توجه زیادي را بخود جلب می دسته

در دنیاي واقعی باشد و در اـروه نیـز فعالیـ     مدیر یك اروه شخص شاخصی  مثالًترکیب شود 

هـاي   یابـد. مـدیر در اـروه    ااه میزان توجه به وي در اروه نیز افزایش مـی  باالیی داشته باشد آن

صورت غیررسمی وظیفه حفظ نظم اـروه را بـر    کند و به مند قوانینی را براي اروه وضع می هوی 

عنـوان مرجـع    آید اغلب مدیر بـه  عضا پیش میعهده دارد، همچنین در مواقعی که اختالفی بین ا

شود. در حال  کلی، مدیر اروه قدرتمندترین عضـو اـروه اسـ . اعضـاي      حل اختالف استناد می

کـه   کنند، در حالی طور معمول هر روز در اروه پیام ارسال می فعال دائمی نیز افرادي هستند که به

کنند. اعضـاي  لی مشخص چنین کاري میااهی در برخی مواقع خاص و به دالی اعضاي فعال ااه

هایشان تنهـا تبلیـغ سـازمان یـا محصوالتشـان اسـ  و مـورد         تبلیغاتچی افرادي هستند که پیام

شوند اما نتیجه اعتراض بسته به موقعی  اجتماعی عضو تبلیغاتچی متفـاوت   اعتراض نیز واقع می

کننـد و در زمـان    رسـال پیـام مـی   صورت انبوه اقدام به ا اس . اسیمرها نیز اعضایی هستند که به

ها وجـود دارنـد و اسـیمر     فرستند، این اعضا در تمام اروه کوتاهی تعداد زیادي پیام را در اروه می

فرسـتند و   بودن آنها لزوماً منفی نیس . اعضاي خاموش نیز اعضایی هستند که به ندرت پیام مـی 

دهد. دسـته آخـر    ضا را تشکیل میممکن اس  حتی اروه را نیز چك نکنند، این دسته اکثری  اع

کنند اما در مواقعی به اعتـراض بـه    شود که پیام اصیل در اروه ارسال نمی نیز شامل اعضایی می

توانـد   مـی  7هاي منتشـر شـده در اـروه     پردازند. یکی از جك ها در اروه می ها یا رویه برخی پیام

 بندي را نشان دهد:  درک کاربران تلگرام از این دسته

 سازمان ملل اس ! ی امن يشورا یهشب یدمبه اروه نگاه کردم د یقز دقامرو -
 عضو دائم و فعال داره. پنه
 هستند!عضو ناظر  بقیه

 دهد: بندي را نشان می شده که این دسته همچنین در اروه سه نیز پیامی ارسال

 ؟ چیس  اروه
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 !شود یم یلنفرتشک 211 عضوی  با اروه
 آبند! زیر نفرش 571
  کنن می  خخخخخ فقط نفر 91
 !میذارند پس  تند تند شاطر مثل هم نفر 1

باید این موارد را مشاهده و با توجـه بـه هـدف     مشاهده اروهار مشارکتی در جریان  مشاهده

 خود از آنها استفاده کند.
 1 سؤال به پاسخ

هـا   این شاخص و شاخص بعدي را با تغییر کمتري در مقایسه با دیگـر شـاخص   فضاي شخصي:

هـاي   شود. امري که در اـروه  برد. این شاخص به میزان نزدیکی اعضا به هم مربوط می کار بهتوان  می

تواند مورد مشاهده قرار بگیرد اما مالحظاتی در اینجا وجود دارد. میزان آشنایی اعضـاي   تلگرامی نیز می

تواند موردتوجه باشد اما باید دق  کـرد کـه ارائـه آمـار کامـل و       هاي تلگرامی در دنیاي واقعی می اروه

هایشان بـه ایـن امـر اشـاره      اي از افراد در خالل صحب  باره ممکن نیس ، چراکه تنها عده دقیق دراین

د یـا در عـین   کنند و اار افرادي که در دنیاي واقعی با هم آشنایند در دسته اعضـاي خـاموش باشـن    می

صـورت نظـري    توانیم به این مس له پی ببریم. ارچه به ااه ما نمی فعال بودن به این امر اشاره نکنند آن

اي از اعضاي اروه که در دنیاي واقعی با هم آشنا هستند، ترسیم کرد امـا عمـالً اینکـار     توان شبکه می

هایشان به این امر اشـاره   که در صحب  بسیار سخ  یا نشدنی اس . بنابراین در این مورد تنها اعضایی

 توان مشاهده و ثب  کرد. کنند )صریح یا ضمنی( را می می

هـا   هاي تلگرامی دو مورد دیگر را که در این اـروه  من با توجه به مشاهده مشارکتی در اروه

آمیـز اسـ . ایـن     مـورد برخوردهـاي خشـون     نخستیندهم.  ها قرار می دهد در این دسته رخ می

د؛ اما برخی اوقات مدیر اـروه  شو واوها  تحلیل می دهد در اف  دها وقتی بین اعضا رخ میبرخور

آمیز دانس  که بایـد   توان نوعی از برخورد خشون  زند که این را می دس  به حذف یك عضو می

شان توسـط دیگـر    مشاهده و ثب  شود. مورد بعدي نیز به شکایات اعضا از نقض حریم خصوصی

بـرد بیشـتر    که اروه در روزهاي اولیه خود بسر می د. البته این مورد بیشتر هنگامیارد اعضا برمی

کننـد. در اـروه هفـ  ایـن مـورد       شود و اغلب اعضاي مؤنث از این مس له شکای  مـی  دیده می

 مشاهده شد و عضو توسط مدیر اروه حذف شد. 
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 6 سؤال به پاسخ

هاي تلگرامی به ترافیـك اـروه    این شاخص را باید براي مشاهده در اروه :ترافيک انساني

شده از اروه یا تعداد اعضـایی کـه    شده و حذف تغییر داد. در این شاخص باید تعداد اعضاي اضافه

هاي زمانی مختلـف   ها در بازه ها در یك روز و تعداد پیام اند، میانگین تعداد پیام اروه را ترک کرده

شـده اسـ ،     که اروه تثبیـ   و ثب  کرد. البته باید دق  کرد که این موارد را هنگامیرا مشاهده 

 ها باالس .  شده و پیام باید ثب  کرد چراکه در آغاز کار هر اروه میزان تعداد اعضاي اضافه

انـد بـه ایـن     هایی که به حداکثر اعضـا رسـیده   الگوي اصلی حذف/اضافه شدن اعضا در اروه

شـود، در برخـی اوقـات     شود یك عضو دیگر اضافه مـی  ی عضوي حذف میصورت اس  که وقت

کنـد تـا فـرد     مدیر اروه عضوي که مدت زیادي از زمان فعالیتش در اروه اذشته را حـذف مـی  

اي  صـورت شـبکه   جدیدي را که درخواس  عضوی  داشته اضافه کند. برخی اوقات نیز اعضـا بـه  

اند، مـدیر   هایی که به حداکثر ظرفی  خود نرسیده اروه بر این در کنند. عالوه همدیگر را اضافه می

کند. البتـه در اینجـا    اروه با ساخ  لینك عضوی ، امکان اضافه شدن اعضاي جدید را فراهم می

انجامد مـدنظر نیسـ . آمـار     ترک کردن و حذف اشتباهی اعضا که به اضافه شدن مجدد آنها می

 آمده اس : 6ي مورد مشاهده در جدول ها مربوط به ترک و اضافه شدن اعضا در اروه
 

 ها . ترافيک گروه1جدول 

شماره 

 گروه

تعداد اعضاي 

 شده خارج

تعداد اعضاي 

 شده حذف

تعداد اعضاي 

 شده اضافه

تعداد اعضاي واردشده 

 با لينک دعوت

1 9 1 25 1 

3 59 1 52 1 

7 53 1 51 25 

1 5 5 2 1 

5 6 5 6 1 

6 22 3 59 9 

3 3 2 57 52 

1 6 1 9 1 
 

اـر   روز نیـز حـاوي نکـاتی بـراي مشـاهده      شده در ساعات مختلف شبانه هاي ارسال آمار پیام

هاي خبري که مورد مشاهده قرار ارفتند، این نکتـه وجـود    تواند باشد. در مورد اروه مشارکتی می

شـود،   هاي سراسري ارسال می ، صفحه اول روزنامه9تا  6دارد که هر روز صبح اغلب بین ساع  
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شـده در هـر روز    هاي ارسال رود. همچنین میانگین تعداد پیام ها در آن ساع  باال می ین، تعداد پیامبنابرا

خورد. براي مثال  کنند بهم می که اسیمرها شروع به ارسال پیام می ثاب  اس  و این تعادل تنها هنگامی

 زیر آمده اس : 5روز بعد در نمودار  26بامداد تا  1مهر بین ساع   6در روز  9ترافیك اروه 

 
صـورت اسـیم    ، تنها در سه ساع  تعادل اروه بهم خورده و در هر سه مورد ارسال پیام بـه 5در نمودار

دلیل آن بوده اس . همچنین، الگوي ثاب  ارسال پیام در هر اروه تح  تأثیر اتفاقات بیرونی نیس ، بلکـه  

شـود. یعنـی اتفاقـات دنیـاي واقعـی از       موضوع اتفاق افتاده، در همان تعداد ثاب  پیام بازتاب داده می تقریباً

 6بامـداد تـا    2ها بین ساعات  شده در اروه هاي ارسال اذارند تا کمی. تعداد پیام ها اثر می نظر کیفی بر پیام

هـاي   ان معنی اس  که روز در اـروه پوشی کرد، این بد توان از آنها چشم صبح به قدري ناچیز اس  که می

 یابد.   شب پایان می نیمه 2صبح آغاز شده و  6می ساع  اتلگر
 3 سؤال به پاسخ

توانیم بـا پاسـخ    اي هستیم که می پرسش اول تحقیق، در مرحله 7حال پس از پاسخ دادن به 

 یم.هاي تلگرامی را ارائه کن ، راهنماي عمل براي مشاهده مشارکتی در اروه6به پرسش 

هاي تحقیق را خالصه و جدول ارائه شده توسـط مـاک و دیگـران     توان یافته می 1در جدول 

 صورت زیر ارائه کرد. هاي تلگرامی به ( را براي استفاده در مشاهده مشارکتی اروه2111)
 هاي تلگرامي بايد مشاهده شود . آنچه در مشاهده مشارکتي گروه5جدول 

 شود چيزهايي که بايد ثبت شامل طبقه

نام اروه، نوع اروه، عکس اروه، تعداد اعضا، اعضاي داراي نام  ظواهر
 واقعی، اعضاي داراي عکس واقعی، تغییر عکس اروه و تغییر نام اروه

هاي کمی و ظاهري  تمام خصل 
 اروه

انجامد،  یواو م اف ها، چه عواملی به آغاز  ها، تعداد پیام نوع پیام وگوها ها و گفت پيام
کننده در  پذیرد، اعضاي شرک  در چه صورتی پایان می واو اف 

 واوها واوها، نوع اف  اف 

واوها، تحلیل  ها و اف  تمام پیام
واوها، ثب  ایموجی و  اف 

 استیکرها
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 هاي تلگرامي بايد مشاهده شود . آنچه در مشاهده مشارکتي گروه5جدول ادامۀ 

 بايد ثبت شود چيزهايي که شامل طبقه

 نقش اعضا

 وجود آمده در اروه، اعضاي شاخص فعالی  اعضا، قشربندي به

چه کسی بیشتر در اروه فعالی  
دارد و چه کسی کمتر، کدام 
اعضا در دنیاي واقعی پایگاه 

 باالیی دارند

 فضاي شخصي
میزان آشنایی افراد با یکدیگر، حریم شخصی، برخوردهاي 

 آمیز خشون 

به آشنایی افراد با  هایی که پیام
شود،  یکدیگر مربوط می

ها براي اعضا، حذف  مزاحم 
 اعضا

 ترافيک گروه
شده، تعداد اعضاي  ها در طول روز، تعداد اعضاي اضافه تعداد پیام

 اند شده و کسانی که اروه را ترک کرده حذف

هر چیزي که به ترافیك اروه و 
بسامد اعضا در آن مربوط 

 شود می

 

 گيري  نتيجهبحث و 

هاي تلگرامی براي کاربران ایرانی اس  که این امر در  نقطه عزیم  این تحقیق، اهمی  اروه

شود. حضور بسیار باالي کاربران  میزان استفاده آنها و مقایسه آن با کشورهاي دیگر مشخص می

ابعـاد  هاي تلگرام نیازمند تحقیقاتی اس  تا دالیل این امر و همچنـین چیسـتی و    ایرانی در اروه

 ها را مشخص سازد.  استفاده آنها از این اروه

را مـورد   توان طرس کرد و در تحقیقات آتـی آن  یکی از ادعاهایی که بر اساس این تحقیق می

هاي تلگرامی، یکی از دالیل اصلی حضـور   ارزیابی قرار داد این اس  که استفاده و حضور در اروه

هاي تلگرامی و تنوع  رسان اس . تعداد باالي اروه برنامه پیامکاربران و استفاده باالي آنها از این 

آورد کـه   وجـود مـی   ها را مشخص کنیم(، فضایی بـه  توانیم تعداد دقیق این اروه آنها )البته ما نمی

توانـد در انـواع    تواند انواع نیازهاي خـود را مرتفـع کنـد. کـاربر مـی      کاربر با استفاده از تلگرام می

دلخـواه   ارمی، خانوادای، شغلی، تخصصی و غیره عضو شده و در هرکدام بههاي خبري، سر اروه

هـا داراي قـدرت و اختیـار     فعالی  کند و موارد دلخواه خود را دریاف  کند. همچنین وي در اـروه 

 دلخواه خود بچیند و مرتب کند. تواند فضاي خود را به اس  و می

اي مناسب بـراي تحقیقـات بعـدي     تبیینی ندارد و تنها تالش کردم تا زمینه نفسه نقش این تحقیق فی

توانـد در تحقیقـات    هاي تلگرامـی مـی   فراهم کنم. الگوي ارائه شده در اینجا براي مشاهده مشارکتی اروه

بعدي استفاده شود، خصوصاً اینکه رابطه حضور و کاربري در تلگرام با متغیرهاي زیادي جـاي سـؤال دارد   
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مبهم اس  که باید مورد تحلیل قرار بگیرد. رابطه این حضور با اظهار خود یکی از این مـوارد اسـ ، بـر    و 

رسد که اظهار خود نقش مهمی در استفاده از تلگـرام دارد. همچنـین رابطـه     اساس این تحقیق به نظر می

ه باشـد، چراکـه بنظـر    توانـد موردتوجـ   هاي آن با سرمایه اجتماعی مـی  کاربري در تلگرام و خصوصاً اروه

انجامد. هوی  نیز مفهوم دیگري اسـ    هاي تلگرام به تقوی  سرمایه اجتماعی می رسد حضور در اروه می

تـوان بـه مطالعـه     تواند با کاربري تلگرام رابطه داشـته باشـد و در نهایـ  مـی     هاي مختلف می که از جنبه

ه عمـومی پرداخـ . ایـن تحقیـق شـیوه      واوها از منظـر مفهـوم حـوز    هاي تلگرامی و خصوصاً اف  اروه

 کند. مناسبی براي مطالعه هر یك از این موارد فراهم می

بر این، این تحقیق شناخ  مناسبی از زندای کاربران ایرانـی در تلگـرام بـه دسـ       اما عالوه
کیفی بودن، این تحقیق قابلی  تعمیم پایینی دارد؛ امـا مـن بـا توجـه بـه       دلیل بهدهد. هرچند  می

کنم کـه نتـایه    اروه ادعا می 211مند بیش از  مدت در تلگرام و مشاهده غیر نظام طوالنی حضور
مند و در دوره  صورت نظام اروه به 9هاي تلگرامی صادق اس . هرچند تنها  تحقیق در بیشتر اروه

ها براي من جزئی از کـاربري   اند، اما مشاهده مشارکتی در این اروه شده زمانی مشخص مشاهده 
در تلگرام بود و از روز عضوی  تا اآلن ادامه داشته اس  و در هر زمان با توجه به مشـاهدات  من 

هـاي   هاي حضور کاربران ایرانی در اـروه  ام. بنابراین مطالعه این مقاله ویژای روز کرده نتایه را به
ها و  در پنه شاخص اصلی ظواهر، پیام 1ها طبق جدول  سازد. این ویژای تلگرامی را مشخص می

توانـد   اند و هر مـورد مـی   بندي شده واوها، نقش اعضا، فضاي شخصی و ترافیك اروه دسته اف 
هاي تحقیق در اینجا قابل خالصه شـدن نیسـتند و    نقطه شروع تحقیقات بعدي قرار بگیرد. یافته

 ید.هاي تلگرامی به دس  آ طور کامل موردتوجه قرار بگیرند تا درک مناسبی از فضاي اروه باید به
هاي تحقیق نیز توجه داش . براي مثـال، تلگـرام هرچنـد وقـ       در نهای  باید به محدودی 

دهد و بنابراین، ایـن نکتـه    هاي خود را تغییر می هاي اروه هاي جدیدتر قابلی  یکبار با ارائه نسخه
ر هـاي تلگـرام حـداکث    باید در تحقیق مدنظر باشد. براي مثال، در زمان اجراي این تحقیـق اـروه  

هـاي بعـدي،    توانس  داشته باشـد امـا در نسـخه    عضو داش  و تنها یك مدیر می 211انجایش 
زمـان   نفر رساند کـه هـم   1111و سیس به  5111ها را به  تلگرام با معرفی ابر اروه ظرفی  اروه

توانستند داشته باشند. همچنین اضافه کردن قابلی  کانال به تلگـرام تـأثیر مهمـی     چند مدیر می
را ثابـ  در نظـر    هاي تلگرام داش  که من در اینجا با توجه به هدف تحقیق، نقش آن روهروي ا

 تواند به فراخور موضوع و هدف تحقیق بر نتایه اثراذار باشد. ارفتم اما می
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