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چكيده
هدف اين مقاله ،شناسايي داليل استفاده و ترجيح پيام رسان تلگرام بر موارد مشابه و
كاركردهای اين پيام رسان برای كاربران ايراني است .تلگرام در حال حاضر محبوبترين برنامه
پيام رسان فوری است كه توسط كاربران ايراني استفاده ميشود و ايرانيها باالترين رتبه
استفاده از اين برنامه در دنيا را دارند .با اين وجود ،تحقيقات علمي درباره داليل محبوبيت آن
يا كاركردهای تلگرام برای كاربران ايراني اندک يا ناقص است .هدف اين مقاله ،رفع اين خال
با مطالعه داليل و انگيزههای استفاده كاربران ايراني از تلگرام است .رويکرد استفاده و
خشنودی و نظريه اشاعه كه در تحقيقات متعددی درباره داليل انتخاب رسانهها توسط
مخاطبان بکار گرفته شده اند ،چهارچوب نظری تحقيق را تشکيل ميدهند و روش تحقيق
نيز تلفيقي از مصاحبه عميق و مشاهده مشاركتي است .عالوه بر مشاهده مشاركتي محقق،
برای انجام تحقيق با  8نفر از كاربران پرمصرف كه زمان زيادی از استفاده آنها از تلگرم
ميگذرد مصاحبه شد .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه داليل استفاده كاربران ايراني از تلگرام
كه در قسمت يافتهها ارائه شده است ،به سه دسته تقسيم ميشود :جامعه محور ،نرم افزار
محور و كاربر محور كه در رابطه با يکديگر باعث همه جايي شدن تلگرام شده اند.
واژگان کليدي :رسانههای اجتماعي ،تلگرام ،اشاعه ،استفاده و خشنودی.

1پست الکترونيکيH.Kermani@ut.ac.ir :
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بيان مسئله
هدف اين مقاله ،شناسايي داليل استفاده و ترجيح پيام رسان تلگرام بر موارد مشابه و كاركردهای
اين پيام رسان برای كاربران ايراني است .دليل انتخاب پيام رسان تلگرام برای اين تحقيق ،تعداد
باالی كاربران ايراني آن است .در واقع ،هرچند كاربران ايراني سابقه طوالني در استفاده از
رسانههای اجتماعي دارند ،اما درصد كاربران ايراني تلگرام نسبت به رسانههای اجتماعي پيشين
بسيار باالتر است .كاربران ايراني بعد از كاربران برزيلي و آمريکايي در رتبه سوم بزرگترين
جمعيت استفاده كننده از سايت اوركات بودند (كوثری1386 ،؛ رحمان داد و ديگران )2006 ،و
حدود  12ميليون نفر نيز كاربر ايراني در سال  1392از فيسبوک استفاده ميكردند (مشرق نيوز،
 .)1392همچنين كاربران ايراني برای ماه ها ،بيشترين استفاده كنندگان از برنامه پيام رسان فوری
وايبر را تشکيل ميدادند (كرماني )1394 ،و تنها پس از ايجاد اختالل در اين برنامه و كندی
سرعت آن وادار به ترک برنامه شده و به تلگرام پيوستند (سراب پور .)1394 ،با وجود اينکه
تعداد دقيق كاربران ايراني تلگرام مشخص نيست ،اما آمار مربوطه ثابت ميكند كه افراد زيادی از
اين پيام رسان فوری تلفن همراه استفاده ميكنند .در آذر ( 1395زمان نوشتن اين مقاله)42.4 ،
درصد از بازديد كنندههای سرور مربوط به گفتگوهای شخصي اين پيام رسان ايراني بودند
( .)Telegram.org, December 10, 2016اين در حاليست كه در ارديبهشت  ،1394اين آمار تنها
 12درصد بود (كرماني .)1394 ،همچنين استفاده كاربران ايراني از گروهها و كانالهای تلگرام
نشان دهنده اهميت اين برنامه برای آنها است .در همين زمان  74.9درصد از ترافيک گروهها و
كانالهای تلگرامي به كاربران ايراني اختصاص داشت (.)Telegram.me, December 10, 2016
البته در بين اين دو بازه زماني درصد بازديد كاربران ايراني از تلگرام با نوسان همراه بود ولي
همواره باالترين ميزان در بين كل كشورها بود .اقبال كاربران به تلگرام ،موجب تشديد بحث
هايي درباره فيلتر شدن اين برنامه و همچنين فوايد و مضرات آن در سطح جامعه شد اما در
نهايت بر خالف اغلب رسانههای اجتماعي ،تلگرام آزادانه برای مدت زماني طوالني به فعاليت
خود در ايران ادامه ميداد (كرماني .)1395 ،هر چند تلگرام در دی ماه  1396بصورت موقت و
در ارديبهشت سال بعد ( )1397بطور كامل در ايران فيلتر شد منتها در زمان انجام اين تحقيق،
اين برنامک بدون فيلتر و آزادانه در دسترس و قابل استفاده بود و حتي سازمانهای رسمي و
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نهادهای محافظه كار كه با رسانههای اجتماعي پيشين مخالف بودند ،در اين پيام رسان فوری
تلفن همراه حضور داشته و كانالهای خود را مديريت ميكردند .عالوه بر اين ،حتي بعد از
فيلتر شدن اين پيام رسان و اعمال محدوديتهای زياد و همچنين ترک آن از سوی نهادهای
رسمي ،تلگرام همچنان برنامه پيام رسان محبوب در بين كاربران ايراني باقي ماند (ياسری،
 )1397كه اين مسئله خود اهميت اين تحقيق را نشان ميدهد .اين نکات بايد در استفاده از
نتايج اين مقاله و همچنين خوانش يافتهها مد نظر باشد.
تعداد باالی كاربران ايراني تلگرام ،تحقيق درباره كاربری و كاربران اين پيام رسان را
ضروری ميسازد .هر چند در سالهای اخير مقاالت اندكي در اين حوزه منتشر شده است
(پيرجليلي و ديگران 1397؛ اماني و تافته1396 ،؛ كرماني2018 ،؛ فرامرزياني و ديگران1395 ،؛
فتحي و ديگران1395 ،؛ صفا و اديبي1395 ،؛ شيری و رحماني )1394 ،اما اوال اين مقاالت
دارای مشکالتي است كه استفاده از آنها را با چالش مواجه ميكنند .به عنوان مثال در برخي از
اين مقاالت تفکيک درستي بين انواع رسانههای اجتماعي شکل نگرفته كه از نظر معرفت شناسي
اعتبار تحقيق را خدشه دار مي كند .عالوه بر اين برخي از اين مقاالت به داوری ارزشي روی
آورده اند و از نظر روش و نظريه نيز با مشکل مواجه هستند .از سوی ديگر اين مقاالت به
داليل استفاده از تلگرام نپرداخته و تنها تاثير اين استفاده بر برخي متغيرها را مورد مطالعه قرار
داده اند .در كنار اين نکته بايد توجه كرد كه تحقيقاتي كه دارای مشکالت باال نيستند هم اغلب
دچار تشتت هستند و يکدستيای بين آنها وجود ندارد كه ما را به شناخت بهتر چگونگي
مصرف تلگرام در اير ان و داليل مرجح بودن آن هدايت كند .در بين كارهای انجام شده تنها
كرماني و ديگران ( )1395به مطالعه عوامل ترجيح تلگرام بر ديگر پيام رسانها پرداخته اند كه
اين مقاله نيز رويکردی پوزيتيويستي و پسيني به مسئله دارد .در تالش برای رفع اين خال ،من
در اين تحقيق ميكوشم تا با اتخاذ رويکردی كيفي و عمقي ،داليل استفاده باالی كاربران ايراني
از تلگرام و ترجيح آن بر ديگر رسانههای اجتماعي را مشخص سازم .چنين تحقيقي شناخت
بهتری از كاربران ايراني و نيازهای آنها بدست ميدهد و ميتواند به محققان و سياستگذاران
برای طراحي پيام رسانهای بومي نيز كمک كند .من برای انجام اين تحقيق بستر نظری را بر
اساس نظريه استفاده و خشنودی و همچنين نظريه اشاعه نوآوریها بنا كرده و تالش ميكنم با
استفاده از روشهای مشاهده مشاركتي و مصاحبه عميق ،به اهداف تحقيق دست پيدا كنم.
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چارچوب نظري
نظريه استفاده و خشنودی و نظريه اشاعه نوآوری بستر نظری اين تحقيق را تشکيل ميدهند .از
آنجا كه هدف اين مقاله پي بردن به داليلي است كه به اشاعه تلگرام در ايران و همچنين ترجيح
آن بر برنامههای ديگر منجر شده است ،استفاده از اين دو نظريه كه به داليل استفاده مردم از
رسانهها ( و رسانههای جديد بعنوان يک نوآوری) ميپردازند منطقي است و به تبيين بهتر داليل
اين امر كمک ميكند .اين نظريه ها ،همچنين در تحليل دليل استفاده افراد از رسانهها و ترجيح
برخي رسانهها بر رسانههای ديگر در تحقيقات قبلي نيز مورد استفاده قرار گرفته اند.
نظريه استفاده و خشنودی سابقهای طوالني در تحقيقات درباره رسانهها دارد (سورين و
تانکارد2013 ،؛ الفي2007 ،؛ مک كوايل .)2010 ،اين نظريه يکي از نظريات كالسيک در حوزه
ارتباطات است كه رهيافتي روانشناسانه به ارتباطات دارد (پاپاچاريسي و مندلسون )2010،و
برای اولين بار ،توسط الهيو كاتز ارائه شد (سورين و تانکارد .)2013،به عبارت بسيار ساده اين
نظريه ميگويد اگر يک رسانه نيازهای كاربر را برطرف كند و كاربر از استفاده از آن رسانه
خاص احساس رضايت كند ،آنگاه بار ديگر نيز از آن رسانه استفاده خواهد كرد .اين نظريه بر
مفهوم مخاطب فعال استوار است و كاتز هنگامي اين نظريه را ارائه كرد كه مفهوم مخاطب

منفعل در پژوهشهای ارتباطي غالب بود ،وی اظهار داشت كه بجای اينکه بپرسيم رسانهها با
افراد چه ميكنند؟ بايد بپرسيم افراد با رسانهها چه ميكنند؟(سورين و تانکارد2013،؛ كاون هاس
و يانگ ،2010،ويندال و ديگران .)1389 ،تحقيقات معاصر در اين حوزه پنج فرضيه دارند)1 :
رفتار رسانه ای ،شامل انتخاب رسانه و استفاده از آن ،هدفمند و و با انگيزه قبلي است )2 ،افراد
از وسايل ارتباطي استفاده ميكنند تا نيازها و عاليق خود را برطرف كنند )3 ،زمينه ايجاد شده
توسط عوامل اجتماعي و روانشناسي در رفتار رسانهای افراد نقش ميانجي را ايفا ميكنند)4 ،
رسانهها با ديگر اشکال ارتباطات رقابت ميكنند و  )5افراد نسبت به رسانهها در روابط دارای
قدرت بيشتری هستند اما همواره اينگونه نيست (پاپاچاريسي و مندلسون .)2010 ،پاپاچاريسي و
مندلسون (همان) معتقدند كه از اين نظريه برای فهم استفادههای مختلف از رسانهها و نتايج آنها
استفاده ميشود .كاون هاس و يانگ ( )2010نيز استفاده و خشنودی را يکي از موفقترين
نظريهها برای تحقيق در رابطه با چگونگي و چرايي استفاده افراد از رسانهها ميدانند .اين نظريه
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هم چنين برای درک اينکه افراد چگونه از اينترنت برای رسيدن به اهداف متفاوت استفاده
ميكنند ،مورد استفاده قرار گرفته است (پاپاچاريسي و مندلسون  .)2010 ،همچنين كاون هاس و
يانگ ( )2010نيز در تحقيق خود از اين نظريه برای تحليل داليل استفاده كاربران از فيسبوک و
ديگر پيام رسانهای فوری بهره برده اند تا مشخص سازند كه كدام نيازهای كاربران توسط اين
رسانهها رفع شده و به انتخاب آنها توسط كاربران ميانجامد .گن ( )2016نيز در تحقيقي به
مطالعه خشنوديهای حاصل شده از مصرف سينا وبيو 1در برابر وی چت در بين دانشجويان
چيني پرداخته و داليل استفاده آنها از اين دو پيام رسان را تحليل كرده است .بنابراين ،نظريه
استفاده و خشنودی ميتواند به ما برای درک داليل استفاده و همه جايي شدن تلگرام به عنوان
يک پيام رسان فوری موبايل در ايران كمک كند.
من برای ايجاد يک بستر نظری با كارايي بيشتر برای تحليل استفاده كاربران ايراني از تلگرام،
نظريه اشاعه نوآوریها را نيز با نظريه استفاده و خشنودی تركيب ميكنم .نظريه اشاعه نوآوریها
كه توسط راجرز ( )2003ارائه شده است نيز از جمله نظرياتي است كه برای مطالعه داليل
استفاده از رسانهها و خصوصا رسانههای اجتماعي بعنوان يک نوآوری كاربرد دارد (نئو و
كالورت2012 ،؛ انگليش ،2014 ،جين هيو و ديگران .)2011 ،اين نظريه ،اشاعه فرآيند اجتماعي
نوآوریها ( اعم از ايدهها و شيوههای جديد استفاده از وسايل و چگونگي دستيابي به آنها و
نحوه گسترش آنها) را در يک نظام اجتماعي بررسي ميكند .راجرز نوآوری را بهعنوان ايده،
عمل ،هدف ،وسيله و يا انطباق با وضعيت متغيری كه شخص آنرا نو فرض ميكند تعريف كرده
است .فرآيند اشاعه  5مرحله دارد :آگاهي ،ترغيب ،تصميم ،اجرا و تثبيت  .همچنين افراد از نظر
پذيرش يک نوآوری به  5گروه تقسيم ميشوند :نوآوران ،اقتباس گران اوليه ،اكثريت اوليه،
اكثريت متاخر و كندورها .عوامل موثر بر اشاعه نيز عبارتند از :مزيت نسبي ،سهولت استفاده،
سازگاری ،آزمون پذيری و قابل رويت بودن (در دسترس بودن).
منظور راجرز ( )2003از مزيت نسبي ،درجهای كه تصور ميشود يک نوآوری بهتر از فکری
است كه ميخواهد جای آن را بگيرد است .سازگاری نيز درجهای است كه تصور ميشود
نوآوری با ارزشهای موجود ،تجارب گذشته و نياز اقتباس گران احتمالي سازگار است .سهولت
استفاده نيز ناظر به درجه پيچيدگي مورد انتظار يا تصور كاربر از سهولت يا پيچيدگي نوآوری
1 Sina Weibo
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است .آزمون پذيری درجهای است كه بتوان نوآوری را بطور محدود تجربه كرد و در نهايت
مشاهده پذيری درجهای است كه يک نوآوری برای ديگران قابل دسترسي و مشاهده است.
نظريه اشاعه نوآوریها نيز يکي از نظرياتي است كه برای درک چرايي استقبال يا عدم استقبال از
رسانههای جديد مورد استفاده محققان بوده است (الفي .)2007 ،بعنوان مثال ،گوالتي و ويليامز
( ) 2013از اين نظريه برای تحليل شيوه اشاعه فيسبوک بين كانديداهای انتخابات كنگره اياالت
متحده در سال  2012و تحليل تفاوتها بين كانديداهايي كه صفحه فيسبوک داشتند و افرادی كه
در فيسبوک صفحه نداشتند استفاده كرده اند .همچنين چنگ ( ،)2011برای تحليل شيوه اشاعه
هشتگها در توئيتر از اين نظريه استفاده كرده است.
تلفيق دو نظريه اشاعه نوآوریها و استفاده و خشنودی ابزار نظری مناسبي برای تحليل
چرايي و چگونگي استفاده و ترجيح تلگرام بر ديگر انواع رسانههای اجتماعي در ايران در اختيار
ما قرار ميدهد .البته استفاده از تركيبي از اين دو نظريه برای تحليل استفاده از رسانههای
اجتماعي پيش از اين توسط ديگر محققان نيز انجام شده است .بعنوان يک نمونه ،كورساريس و
همکاران ( ،)2010از تركيب اين دو نظريه برای تحليل داليل كاربران توئيتر و افرادی كه توئيتر
را ترک كرده اند استفاده كرده اند تا مشخص سازند كدام عوامل و خشنوديهای حاصل شده يا
نشده بر تصميم افراد برای استفاده يا عدم استفاده از توئيتر اثر ميگذارند .بر اين اساس ،من نيز
از تركيب اين دو نظريه برای تحليل چرايي ترجيح تلگرام بر ديگر رسانههای اجتماعي و
همچنين چگونگي استفاده از آن در بين كاربران ايراني استفاده ميكنم.

روش تحقيق
من روش تحقيق را بر پايه سنت مردم نگاری بنا كردم .در تحقيق كيفي مردمنگارانه روشهای
متعددی برای جمعآوری داده وجود دارد .من در اين مقاله از روشهای مشاهده مشاركتي و
مصاحبه كيفي بهره بردم .روش مشاهده كه از  1980به بعد در پژوهشهای رسانههای جمعي
بهكار گرفته ميشود بيشتر با توصيف و تبيين سروكار دارد تا اندازهگيری و كمي كردن (ويمر و
دومينيک .)1384 ،در دفاع از اين روش گفته ميشود به پژوهشگر امکان ميدهد تا به نحوهی
وقوع يا عملکرد يک پديده در عالم واقع پي ببرد .مشاهده يکي از مهارتهای روزمرهای است
كه به شکل روششناختي در پژوهش كيفي بهكار گرفته شده است .روش بعدی مورد استفاده
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مصاحبه كيفي بود .مصاحبهی كيفي توسط مرتون و كندال در دهه  1940ابداع شد .اين نوع
مصاحبه از سوالهای ساختيافته ،نيمه ساختيافته و بيساختار تشکيل ميشود كه هر كدام
وجهي از مسئله را روشن ميكنند (فليک .)1387 ،اين نوع مصاحبهها ميتوانند با اوضاع و
احوال پاسخگويان جداگانه انطباق داده شوند (ويمر و دومينيک .)1384 ،با توجه به اينکه اين
تحقيق اساسا يک تحقيق كيفي است كه در پي كشف داليل كاربران در ترجيح تلگرام و
همچنين شيوههای استفاده آنها از اين برنامک است ،اين دو روش بطور منطقي روشهای مناسب
برای اجرای تحقيق هستند كه مي توانند به نتايج معتبرتر منجر شوند .در ادامه شيوه اجرای اين
روشها را توضيح ميدهم.
مشاهده مشاركتي من بصورت غير نظام مند با آغاز استفادهام از تلگرام در آذر  1393شروع
شد ،اما در آن زمان مشاهده من هدف مشخصي نداشت و بيشتر صرف آشنايي و كسب تجربه
در تلگرام بود .برنامه ريزی برای انجام اين تحقيق در آبان  1394انجام شد و مشاهده مشاركتي
من از همان زمان بصورت نظام مند و برنامه ريزی شده آغاز شد .البته مشاهده مشاركتي من در
تلگرام بيشتر نقش ايجاد زمينه برای فهم مناسب و بيشترِ كنشها در اين فضا را داشت و نتايج
آن عمدتا بصورت مستقل ارائه نشده و در قالب نتايج مربوط به مصاحبهها آمده است .تنها در
برخي موارد كه مصاحبه شوندگان به مواردی كه در مشاهده مشاركتي تجربه كرده بودم ،اشاره
نميكردند ،اين موارد را بر اساس مشاهده مشاركتي ارائه ميكنم.
برای انجام مصاحبه كيفي ،با توجه به اينکه اغلب كاربران حساب كاربری تلگرام خود را
فضايي شخصي ميدانند و به راحتي در مورد آن اطالعات نمي دهند ،نياز به افرادی داشتم كه به
من اعتماد كرده و با صراحت و صداقت به پرسشها پاسخ دهند .اينکار با توجه به اينکه اغلب
نويسندگان (ببي1385 ،؛ ويمر و دومينيک )1384 ،بر رابطه صميمانه مصاحبهكننده و
مصاحبهشونده در جريان مصاحبه برای رسيدن به اطالعات بيشتر و مفيدتر تاكيد كردهاند شيوه
منطقي تری برای انتخاب نمونه تحقيق بود .به همين دليل اعضای نمونه را به دو صورت
انتخاب كردم .در وهله اول ،از تعدادی از افرادی كه با آنها آشنا بودم و اطالع داشتم كه جزو
كاربران فعال تلگرام هستند درخواست كردم كه با انجام مصاحبه موافقت كنند و همزمان پيامي
در چند گروه تلگرامي به اشتراک گذاشتم كه در مورد هدف تحقيق توضيح ميداد و از اعضا
مي خواست كه در صورت تمايل به شركت در تحقيق ،موافقت خود را اعالم كنند .در نهايت 8
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نفر از طريق فراخوان اعالم آمادگي كردند و من در گفتگوهای شخصي توضيحات بيشتری برای
آنها ارائه كردم .از اين  8نفر 5 ،نفر را پيش از انجام تحقيق به هيچ عنوان نمي شناختم و  3نفر
نيز جزو افرادی بودند كه از طريق تلگرام ( 2نفر) و واتس آپ ( 1نفر) با آنها آشنا شده بودم اما
تا آن زمان بصورت حضوری با آنها ديدار نکرده بودم 3 .نفر از  5نفر گروه اول ،بدون هيچ
دليلي در اواسط تحقيق و پيش از انجام مصاحبه حساب كاربری 1خود را پاک كرده و به
پيامهای من پاسخ ندادند .از افرادی نيز كه خودم برای مشاركت دعوت كردم  3نفر برای شركت
در تحقيق اعالم آمادگي كردند و در مجموع  8نفر مصاحبه شونده برای تحقيق باقي ماند كه با
توجه به روش كيفي تصميم گرفتم روند تحقيق را با اين افراد آغاز كنم و در صورت نرسيدن به
اشباع بعد از مصاحبهها با افراد ديگری نيز مصاحبه كنم .روند آشنايي و گفتگو با اين افراد در
تلگرام نيز بعنوان بخشي از مشاهده مشاركتي در نظر گرفته شده و در تحليلها دخالت داده شده
است .نکته بعدی اين است كه تمام اين  8نفر جزو كاربران با مصرف باال هستند و همچنين
جزو اولين افرادی بودند كه از تلگرام استفاده كردند ،بنابراين بر اساس نظريه اشاعه ،آنها جزو
اقتباس گران اوليه و بعضا نوآوران هستند .انتخاب تعمدی اين نمونه به اين دليل بود كه اين
كاربران عالوه بر تجربه خود ،شناخت مناسبي از تجارب و كنشهای ديگران نيز دارند و عالوه
بر گزارش فعاليت خود تحليل هايي درباره ديگر كاربران نيز ارائه ميدهند كه ميتواند مفيد
باشد .از طرف ديگر تجارب اين كاربران جامعيت بيشتری دارد بطوری كه ميتوان فرض كرد
تجارب كاربران عادی و با مصرف كمتر ،زيرمجموعه اين تجربهها قرار ميگيرد و ما با شناخت
اين كاربران ،به احتمال زياد از تجارب ديگران نيز شناخت خوبي بدست ميآوريم .مشخصات
شركت كنندگان در مصاحبه كيفي در جدول  1آمده است .الزم به توضيح است كه برخي از
اسامي واقعي است و با رضايت شركت كنندگان استفاده شده و برخي نيز اسامي مستعار است.
جدول شماره  :1مشخصات اعضاي نمونه تحقيق
نام و نام خانوادگی

نوع اسم

سن

جنسيت

تحصيالت

شايان

مستعار

28

مرد

كارشناسي

بهنام

واقعي

27

مرد

كارشناسي

نفيسه

واقعي

37

زن

كارشناسي

1 Account
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ادامه جدول شماره  :1مشخصات اعضاي نمونه تحقيق
نام و نام خانوادگی

نوع اسم

سن

جنسيت

تحصيالت

مينو

مستعار

32

زن

كارشناسي ارشد

پيام

واقعي

33

مرد

كارشناسي ارشد

محمد

واقعي

25

مرد

كارشناسي

عليرضا

واقعي

36

مرد

كارشناسي

سميرا

واقعي

31

زن

كارشناسي ارشد

عالوه بر مصاحبهها ،سه گفتگو در گروههای تلگرامي نيز كه مربوط به موضوع تحقيق بود و
بطور كامال طبيعي رخ داده بود برای تحليل انتخاب شد .برای تحليل مصاحبهها و گفتگوها ،ابتدا
با توجه به مباني نظری و اهداف تحقيق كدگذاری مرحله اول را انجام دادم .سپس در جريان
مصاحبهها و تحليل آنها ،كدها حک و اصالح شد و در نهايت با تکميل كدها ،مصاحبهها با
كدهای نهايي يک بار ديگر تحليل شد كه در قسمت بعد ارائه شده اند.
من با استفاده از دو روش مشاهده و مصاحبه بصورت همزمان و موازی سعي كردم تا ميزان
قابليت اعتماد و اعتبار تحقيق را تا حد ممکن افزايش داده و به شناختي هر چه دقيقتر از زندگي
روزمره كاربران ايراني در تلگرام دست پيدا كنم .همچنين تالش كردم تا هم مشاهده و
مصاحبهها در محيطهای طبيعي و با حداقل دخالت محقق صورت بگيرد.

یافتهها
در اين قسمت نتايج و تحليلهای حاصل از مشاهده و مصاحبه ارائه ميشود .من پاسخهای
مصاحبه شوندگان را عينا نقل كرده ام و اگر اصطالحات خاصي كه در تلگرام رايج است مانند
بالک ،1اد 2كردن و  ...توسط آنها استفاده شده باشد ،اين اصطالح به همين شکل در مقاله آمده
است تا نوع بيان مصاحبه شوندگان و معنای منتقل شده دستخوش تغيير نشود .در ابتدا دليل
كوچ كاربران به تلگرام و سپس داليل استفاده از تلگرام ارائه ميشود.
کوچ به تلگرام :من واژه كوچ را برای آمدن كاربران به تلگرام انتخاب كردم كه در خود
مصاحبهها توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد ،عالوه بر اين تمامي شركت كنندگان گفتند كه
1 Block
2 Add
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پيش از تلگرام از ديگر برنامههای پيام رسان و خصوصا وايبر استفاده ميكرده اند و تنها بعد از

ايجاد اختالل در وايبر و كاهش سرعت آن ،به استفاده از تلگرام روی آورده اند .پيام گفت :ماها
يعني من و اطرافيانم كسايي هستيم كه خيلي سخت با تغيير كنار ميآيم مگه اينکه مجبور بشيم.
ببين سر اون قضيه سرعت مجبور شديم بيايم تلگرام .كه نشان ميدهد انتخاب تلگرام در وهله
اول لزوما اختياری و از روی عالقه نبوده است .بهنام هم كه به گفته خودش تعداد افراد زيادی
را به استفاده از تلگرام ترغيب كرده و در بين اعضای گروههای تلگرامي بدليل احاطه و فعاليت

زياد در تلگرام به ابوتلگرام معروف است گفت :اين امکانات [تلگرام] خب خيلي تاثير داشت اما
بازم افراد استقبال نميکردن تا اينکه اون مشکالت برای وايبر پيش اومد ،بعد افراد كم كم اومدن
تلگرام .سميرا هم در اين مورد توضيح داد :من اولين گروهي كه توی وايبر عضو شدم ......

1

بودش ،گروه رو انتقال داديم به اونور [ تلگرام] .اولين گروهم اون بود .روزهايي بود كه بايد با
VPNوارد وايبر ميشدی و سرعت وايبر خيلي كم شده بود و اعالم كردن كه كوچ كنيم به سمت
تلگرام .اين يافتهها نشان ميدهد كه امکانات تلگرام در مقايسه با ديگر پيام رسانها دليل اصلي
كوچ كاربران به تلگرام نبوده و اختالالت وايبر آنها را مجبور به ترک اين برنامه و استفاده از
برنامه ديگری كرده است .كاربران برای انتخاب برنامه ديگر نيز تالش كرده اند .عليرضا

ميگويد :وايبر دچار مشکالتي شد ،رفتيم واتساپ .نتونست جوابگو باشه ،بعد اومديم تلگرام.
بنابراين با ايجاد اخالل در وايبر ،اين برنامک 2حداقل ،مزيت نسبي و سهولت خود را از دست
داده و ديگر نيازهای كاربران توسط اين برنامه رفع نمي شده است ،بنابراين كاربران بدنبال راه
حل گشته و در نهايت برنامک تلگرام را انتخاب كرده اند .دليل انتخاب اين برنامه و ترجيح آن
در قسمت بعدی توضيح داده شده است.
استفاده از تلگرام :داليل استفاده از تلگرام و ترجيح آن بر برنامههای مشابه در سه دسته
طبقه بندی ميشود :داليل جامعه محور ،نرم افزار محور و كاربر محور .داليل جامعه محور به
شرايط اجتماعيای كه باعث انتخاب تلگرام شده ميپردازد ،داليل نرم افزار محور نيز به اين
پرسش پاسخ ميدهد كه اين پيام رسان چه ويژگي هايي دارد كه باعث شده كاربران استفاده از

 1بجای برخي اسامي گروه ها ،كانال ها و موارد ديگر نقطه چين استفاده شده است.
2 Application
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آن را به ديگر پيام رسانها ترجيح دهند در حاليکه كاركرد و ساختار اصلي همه برنامههای پيام
رسان شبيه هم است .داليل كاربر محور نيز همان كاركردهايي است كه اين برنامک برای
كاربران دارد و به خشنوديهای حاصل شده از استفاده از اين پيام رسان ميپردازد.
داليل جامعه محور :داليل جامعه محور به  3دسته كلي تقسيم ميشود :فيلتر نبودن ،استفاده
همگاني و حمايت حکومت .اين سه عامل در كنار هم شرايط اجتماعي تاثير گذار بر انتخاب
تلگرام را شکل داده اند.
فيلتر نبودن تلگرام نقشي مهم در انتخاب كاربران داشته است .مينو به نحو غير مستقيم اين

دليل را در زمره داليل استفاده از تلگرام عنوان ميكند :مجبور شدم دنبال اين باشم كه ارتباطاتم
رو زياد كنم و تو همين حين بچه هايي كه در گوگل پالس بودن و ديگر سرشاخهها پيام دادن
كه هممون در گوگل پالس نيستيم و از طرفي اين شبکه فيلتر شد و الين هم همينطور و همه
هم به دليل مشکالت امنيتي نميتونستن كه در اين شبکه باشن و اين شد كه اومديم سمت
تلگرام .بهنام هم فيلتر نبودن يک رسانه اجتماعي را در ميزان استفاده از آن مهم ميداند :توی
تلگرام اين همه آدم در ارتباط هستند كه به جرات ميتونم بگم 10برابر شده تا زماني كه
شبکههای مجازی اين شکلي نبود ،البته شبکههای كه فيلتر نشدند چون وقتي فيلتر ميشه روابط
اون شبکهها هم از بين ميره مثل فيسبوک و توييتر .يکي از كاربران نيز در گفتگوهای ثبت شده

عنوان كرد :شما ايران رو ميبيني كه فقط به يک شب بستس كه فيلتر بشه ،حاال هر چيزی .قول
ميدم فيسبوک و سرويس هاش اگر باز بود هييييچ موقع ما اينجا[ تلگرام] نبوديم ،همه اون
سمت[فيسبوک] بوديم.
استفاده همگاني و حضور تعداد زيادی از دوستان و آشنايان افراد نيز عامل ديگری بوده
كه در انتخاب تلگرام تاثير گذاشته است .اين تاثير به حدی بوده كه افرادی تنها برای استفاده

از تلگرام ،گوشي هوشمند خريده اند .بهنام ميگويد :مادر من حتي سيکل هم نداره ،ولي
وقتي ديد همه ما سرمون تو گوشيه ،كنجاو شد ببينه چيه كه اينقد هممون با اون داريم كار
ميکنيم .واسه همين گوشي خريد .البته خب ما هم تو خونه هي در مورد تلگرام حرف ميزديم،
مثال ميگفتيم فالني برو اينو ببين يا اون عکسو ديدی اومده تو تلگرام؟ اينا باعث شد كه اون
هم راغب بشه برای گرفتن گوشي .در حين مصاحبه با نفيسه اتفاقي افتاد كه اين مسئله را
نشان مي دهد .تلفن او زنگ خورد و وی در پاسخ يکي از سوالهای طرف مقابل گفت كه با
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تلگرام فايل را مي فرستد .اين ادامه گفتگوی ما بعد از پايان تماس است :ببخشيد(جواب
تلفن) /ببينيد افتاده روی زبون همه ميگن ديگه تلگرام/اون به شما گفت با تلگرام بفرس؟/آره
گفت .گفت ميتوني روی تلگرام بفرستي ،گفتم آره .سميرا هم ميگويد :جالب بود روزی كه
اومدم تلگرام ديدم چه جالب ،حتي آدمهايي كه من فکر نمي كردم سمت شبکههای اجتماعي
بيان زودتر از من اومدن تلگرام رو نصب كردن .اين يافته نشان مي دهد كه استفاده از تلگرام
در بين اغلب افراد جامعه فراگير شده و تفاوت زيادی بين گروههای مختلف جنسي ،سني و
 ...وجود ندارد .نفيسه هم فردی كه زياد از تلگرام استفاده مي كند و برايش جالب است را

شرح ميدهد :چند دقيقه بعد ديدم دختر خالم بهم پيام داد گفت من تورو اضافه كردم به
گروه .گفتم :ا! اين آيدی 1توئه؟ گفت :آره ،اين خانومه كه ميگم دخترخاله منه از من 7سال
بزرگتره ولي  2تا بچه داره ،مثال نصف سال اينجا زندگي ميكنه نصف سال كانادا ،خودش
مدعيه من يه اليف استايل 2ويژه خودم رو دارم .با توجه به اين يافتهها ميتوان گفت تلگرام
توسط خيلي از افرادی كه پيش از اين از رسانههای اجتماعي ديگر استفاده نمي كردند هم
استفاده مي شود و اين باعث همه جايي شدن 3تلگرام شده است در حالي كه رسانههای
اجتماعي قبلي به اين مرحله نرسيده و نهايتا به محبوبيت 4رسيده بودند.
تلگرام از سوی حکومت نيز با مخالفت مواجه نشد و همين مسئله بر انتخاب و ادامه استفاده
از آن توسط كاربران تاثير گذار بود .نقش اين عامل وقتي مهم تر ميشود كه دقت كنيم اصوال
دليل كوچ به تلگرام  ،اختالالت وايبر بود كه به زعم كاربران و عليرغم تکذيب وزارت
ارتباطات ،اطالعات و فنآوری از سوی حکومت ايجاد شد (سراب پور .)1394 ،بنابراين مختل
يا فيلتر نشدن تلگرام خود نشان دهنده بي مورد بودن استفاده از اين برنامک توسط كاربران بود،
عالوه بر اين سازمانهای دولتي و رسمي نيز به استفاده از اين برنامک روی آوردند كه بطور
ضمني بر حمايت حکومت از اين پيام رسان داللت داشت .اين مسئله در يکي از صحبتهای

پيام مشخص شد :تو همه سايتا هم فيسبوكشون هست ،هم ايميل و هم تلگرامشون .سايتهای
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خارجي اينجوری نيستن .مثال تو تايمز ،فيس بوک و اينستاگرام هست اما تلگرامش نيست .ولي
تو فارسيها اكثر خبریها و تحليليها كه مخاطبشون عامن تلگرام دارن مثل ايسنا ،ايرنا ،فرارو.
حتي مثال رجا نيوز و كيهان .حتي بي بي سي .تاكيد پيام بر رجانيوز و كيهان حاكي از تعجب او
بود چرا كه اين رسانهها پيش از اين با رسانههای اجتماعي مشابه مخالف بودند .مينو نيز

ميگويد :البته سياستهای مملکت را رصد ميكنم و از عالقه مسئوالن و آمارها ميشود فهميد
كه تلگرام فعال خواهد بود.
اين سه عامل از نظر اجتماعي نوعي اطمينان خاطر را در افراد ايجاد كردند كه استفاده از اين
برنامک مشکلي ندارد و همچنين باعث فراگير شدن آن در بين عموم مردم شدند .رسانههای
اجتماعي قبلي مانند فيسبوک نه تنها از طريق مجاری و رسانههای رسمي تبليغ نمي شدند كه در
برخي موارد اشاره به نام آنها نيز ممنوع بود بنابراين استفاده از آنها فراگير نشد اما تلگرام توسط
رسانههای رسمي نيز بطور مستقيم و غير مستقيم تبليغ و معرفي شد و همين مورد موجب شد
افرادی كه حتي نام رسانه هايي مانند فيسبوک را هم نشنيده بودند ،با اين برنامه آشنا شده و به
استفاده از آن رو آورند .عالوه بر اين عوامل اجتماعي ،ويژگيهای خود تلگرام نيز در انتخاب آن
توسط كاربران دخيل بود كه در بخش بعدی مورد بحث قرار ميگيرد.
1

داليل نرم افزار محور :اين داليل عبارت بودند از :امکانات نمايه كاربر ،امکانات مديريت
روابط ،امکانات مديريت گروه ،تکامل تدريجي ،ارسال انواع فايل ،استيکرها و شکلک ها،
سرعت باال ،قابليت جستجو ،سهولت استفاده ،كاربر پسند بودن و داشتن نسخههای متعدد.
تلگرام امکاناتي را برای تنظيم و مديريت نمايه به كاربر ميدهد كه در انتخاب او تاثير گذار

است .بعنوان مثال محمد به مسئله عکس نمايه اشاره كرد :اينکه چندتا عکس ميشد تو پروفايل
بزاری خيلي خوب بود .همچنين امکان ساخت شناسه كاربری دليل ديگری است كه مينو ذكر
ميكند :همينکه ميشد با آيدی طرف رو سرچ 2كرد امکان جالبي بود .بهنام هم توضيح ميدهد:
تو تلگرام ميتونستي با اسم افراد رو سرچ كني و پيداشون كني .اين امکانات قدرت انتخاب كاربر
را باال ميبَرد و به او قدرت بيشتری برای مديريت نوع كاربری اش ميدهد كه در تلفيق با
امکانات ديگر فضای مطلوبي در اين پيام رسان برايش ايجاد ميكند.
1 Profile
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يکي از امکاناتي كه با امکانات باال تلفيق شده و كاربری تلگرام را برای كاربر لذت بخشتر

ميكند ،امکانات مديريت روابط است .مينو در اين مورد گفت :با ورود به تلگرام محيطش حس
خوبي بهم ميداد ،چون مديريت بيشتری در خصوص كاربران ميشد اعمال كرد .اين امکانات
شامل آزادی در روابط ،حذف روابط نامطلوب ،صدا زدن 1و ديدن وضعيت كاربران است.
عليرضا موردی را تعريف كرد كه شركت آنها قصد جايگزيني تلگرام با يک پيام رسان داخلي را

داشته ،اما اين طرح موفق نبوده است .او دليل شکست طرح را اينگونه توضيح داد :بايد همه
چيز رو با ادمين 2كل هماهنگ ميكردی .مثال اگه گروه ميخواستي تشکيل بدی .بعد همه چي
واقعي بود ،مثال من عليرضا با عکس پرسنلي .بعد اشتباه نبايد بکني چون مديرت با تو يه جا
هستش ،بعد بهش اجازه ميدی كه به تموم برنامههای گوشيت دسترسي داشته باشه .خب اين يه
حماقته ،حاال شايد آدم توی گوشيش يه عکس رو داره ميبينه بدون اين كه متوجه بشه ذخيره
بشه يا اصال با همسرت ميخوای عکس داشته باشي .اما تلگرام چنين كنترلي روی كاربران
اعمال نمي كند و بنابراين آنها در روابط خود آزاد هستند .حذف روابط نامطوب هم عاملي مهم

است .عليرضا در اين مورد ميگويد :يکي از داليل ديگه كه از وايبر اومدم بيرون اين كه وايبر
همه شماره هم رو ميتونستن ببينن و ايجاد مزاحمت ميكردند و من بخاطر شغلم خيلي مزاحم
داشتم االن توی تلگرام ريپورت 3ميکنم ديگه هيچ كاری نميتونند بکنند .سميرا هم گفت ... :البته
مزاحمتها همچنان ادامه داشت كه خوبيش اين بود كه ميتونستي تلفن طرف رو بالک كني و
اون ديگه نتونه مزاحمت بشه .او ادامه داد :من ميتونم بگم تا االن 20تا شماره بالک كردم ،آدمايي
كه اصال نميدونم كي هستن .او همچنين صدا زدن را جزو امکانات مطلوبش ميداند :يکي ديگه
همين آيديه كه با اون ميتوني طرفو منشن كني ،صدا كردن كه از طريق اون برای بقيهای كه توی
گروه هستن به راحتي ميدونين توی اون گروه صدا كنين .در نهايت ديدن وضعيت ديگر
كاربران هم جزو امکاناتي است كه عالقه افراد را جلب كرده است .مثال به اين قسمت گفتگو

با سميرا دقت كنيد :خب قبل از اين كه بياين نميدونستيد چه امکاناتي داره؟ /خب قبل از من
كسايي كه اومده بودن گفتن اين امکانات رو داره .من دو هفته بودم الين ولي بعد ديگه اومدم
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توی تلگرام ،وقتي ديدم كه چه امکانات جالبي داره /چه امکاناتي داره؟ /اين كه آنالين بودن
افراد را ميتونستي ببيني .محمد هم عالوه بر اين ،اشاره ميكند كه :خب ميفهمي طرف داره
مينويسه تو ديگه نمي نويسي ببيني اون داره چي ميگه .ديدن وضعيت كاربران در يکي از اشعار
طنزی كه در گروههای تلگرامي درباره كاربری در اين پيام رسان منتشر شده بود هم مشخص

است :شبي مجنون نوشت از بهر ليلي /الهي كه بری زير تريلي /اگر عشق دگر در سر نداری/
چه معني دارد اين()last seen recently؟كه نشان ميدهد ديدن وضعيت كاربران برای همديگر
مهم است.

امکانات مديريت گروه هم مورد عالقه و پسند كاربران است .پيام ميگويد :ببين وايبر اين
شعور رو نداشت كه برای گروهاش چنتا ادمين تعريف كني يا مثال ادمين بتونه ريمو 1كنه .اصال
ادمين نداشت .اما تلگرام اين شعور رو داشت و فهميد .حاال االن وايبر بياد گروه بزنه ،كانال بزنه
ديگه هيچ كس برنميگرده به وايبر .چون عادت كرديم .عليرضا هم ميگويد :يکي ديگه از
مشکالت وايبر اين بود اگه يه پيامي رو اشتباه ميفرستادی نميشد پاک يا تصحيح كرد ،بايد
استيکر ميفرستادی تا بره جزء پستهای باال ديده نشه .ولي توی تلگرام ادمين ميتونه حذف كنه و
اگه سوپر گروه باشه خود فرد هم ميتونه حذف بکنه .محمد ميافزايد :گروهي كه تشکيل
ميداديم نميشد يکي بياد همه رو پاک كنه مسخره بازی كنه مدير مشخص بود .اين امکانات باز
هم قدرت انتخاب و كنترل كاربران را باال ميبرد و باعث ميشود در تلگرام راحت تر روابط
خود در گروهها را مديريت كنند .البته امکان پاسخ دادن را هم بايد به اين امکانات افزود .بهنام

ميگويد :ديدم تلگرام امکانات خيلي خوبي داره ،مثال ميشه هر نوع فايلي ارسال كرد يا همين
امکان ريپالی 2كه تلگرام داشت خيلي عامل مهمي بود.
عالوه بر اين امکانات كه به كاربر قدرت ميدهد ،تلگرام در به روزرسانيهای متعدد
امکانات بيشتری در اختيار كاربران قرار داده است كه در هر سه مورد امکانات باال اين اتفاق رخ
داده است .بعنوان مثال در ابتدا گروهها تنها  200عضو و تنها يک مدير ميتوانستند داشته باشند،
همچنين كانالها امکاني بود كه در ابتدا وجود نداشت .استيکرهای تلگرام نيز به مرور زمان بهتر
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و متنوع تر شد و امکان ساخت استيکر و روبات به افراد داده شد .اين عامل كه آن را «تکامل
تدريجي» ميناميم نيز عاملي موثر در جذاب بودن تلگرام برای كاربران است .نفيسه ميگويد:

مثال اين استيکرها اگه يادتون بشه اول اولش اين استيکرای پيش فرض خودش بود كه استيکرای
سياه و سفيد بود .بعد يهو يه انقالبي برپا شد ،ديگه انواع و اقسام استيکرا با حالتهای مختلف.
حتي خود شما ميتونستيد از خودت استيکر مورد عالقه خودت رو درست كني .او ادامه

ميدهد :اما تلگرام واقعا يک پديده عجيب غريبي بود .ميگم اولش اين طوری نبود ،اولش خيلي
ضعيف بود ولي خوب خودشو پروف 1كرد.
مورد ديگر مربوط به نرم افزار ،امکان ارسال انواع فايل است .پيام ميگويد :من خودمم اگر
كسي بهم بگه ميخواد يه فايل برام بفرسته ميگم اگر تلگرام داريد تلگرام كنيد لطفا .اصال تلگرام
كردن اصطالح شده .مثل اصطالح گوگل كردن .يکي از كاربران در گفتگوها نيز به اين مسئله

اشاره كرد :من ی توضيحي كه برای استفاده مردم از تلگرام به ذهنم ميرسه ،امکان دانلود و تبادل
فايلهای بزرگه به نظرم .عامل بعدی استيکرها و شکلک هاست .مينو ميگويد :البته از استيکرها
در گروهها زياد استفاده ميکنم؛ اگه از مطلبي خوشم بياد استيکر لبخند رو ميذارم يا براوو
ميفرستم؛ آدم درونگراييم و معموال فضايي ايجاد ميكنم كه پشت اون قرار بگيرم و استيکر اين
امکان رو برام فراهم ميكنه كه بي آنکه نياز به گفتن جملهای باشم كه با آن راحت نيستم حس
و منظورم را منتقل كنم .بهنام نيز مسئلهای را تعريف كرد كه هم به استيکرها و هم تکامل

تدريجي بر ميگردد :من جزو اولين افرادی بودم كه استيکر توليد ميکردم .اون اوال خب استيکر
نداشت تلگرام ،بعد استيکرای خودشو اضافه كرد و بعدم كم كم اين قابليت رو بوجود آورد كه
بقيه استيکر بسازن .خب اون زمانا كسي ازينا خبر نداشت و من استيکر مينوشتم بعد بصورت
پکيج 2هم نبود كه راحت بشه نصب بشن .واسه همين يه گروه آرشيو ساخته بودم كه استيکرارو
اونجا ميفرستادم و خودم دوستامو اد كرده بودم تا ازونا استفاده كنن.
سرعت باال ،قابليت جستجو ،سهولت استفاده و كاربر پسند بودن هم عوامل بعدی هستند.

عليرضا درباره سرعت ميگويد :سرعت اجرای تلگرام خيلي باالست من موبوگرام وصل كردم
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پالس وصل كردم ولي امکان تلگرام رو نميدادند .سميرا هم درباره جستجو كردن توضيح

ميدهد :فکر كنم توی وايبر ما اين امکان رو نداشتيم .سرچ كردن چه حاال اون اول چه حاال اين
سرچي كه االن گذاشتن براساس اون آپديت جديدی كه برای تلگرام اومد روی تاريخ ميتوني
سرچ داشته باشي ،يکي ديگه از امکانات اين بود حاال اون آيدی كه آدمها دارند عالوه بر اين
اسم گروهها و كانالها رو به راحتي ميتوني سرچ كني و عضو كانال بشي .شايان در مورد سهولت

استفاده ميگويد :اگر در وايبر با كسي آشنا ميشدم از او ميخواستم كه به خاطر راحتي بيشتر
برای چت به تلگرام بيايد .عليرضا اين مورد را خيلي ساده توضيح ميدهد :آدم باهاش راحته.
شايان هم در صحبتي كه برخي از عوامل قبلي را هم در خود دارد ،درباره كاربرپسند بودن

گفت :تلگرام كار باهاش راحتتر بود و محيطش را به خيلي از برنامههای مشابه ترجيح ميدادم و
ارتباط برقرار ميكردم؛ ارتباط گرفتن با آن راحت تر و ساده تر بود؛ از رنگ بنديش گرفته تا
امکاناتي كه در اختيارم قرار ميداد؛ مثال استيکرها و ايموجي هايي كه داشت نسبت به ديگر
برنامهها قشنگتر بود؛ ديگر اينکه اين برنامه روانتر بود.
داشتن نسخههای متعدد آخرين عامل مربوط به نرم افزار است .تلگرام نسخه هايي برای
تلفن همراه ،كامپيوتر و وب دارد كه باعث ميشود كاربر در اغلب شرايط امکان استفاده از آن را

داشته باشد .پيام ميگويد :تلگرام از اول كه اومد من ازش استفاده ميكردم .چون تنها خوبيش
اينه كه اصال احتياج به گوشي هوشمند نداره و تو فقط كافيه كه يه خط موبايل داشته باشي
ديگه .يعني من قبل از اينکه گوشي هوشمند داشته باشم تلگرام داشتم .عليرضا هم ميگويد:

نسخه دسکتاپ 1تلگرام خيلي به من كمک كرده و ميشه به راحتي ذخيره كرد يه فايل رو.
براحتي ميشه از كامپيوتر برد گوشي از گوشي برد كامپيوتر ،من ميخواستم نسخه دسکتاپ بريزم
مسئول شركت گفت نه ،االن نسخه وب دارم و همه چي خيلي راحته .اين عامل باعث شده كه
محدوديتهای مکاني يا الزامات محيطهای مختلف باعث نشود كه نتوان از تلگرام استفاده كرد
و عالوه بر اين از تلگرام برای انتقال فايل بين ابزارهای مختلف استفاده كرد.
داليل كاربر محور :اين داليل كاركردهايي است كه تلگرام برای كاربران دارد .اين كاركردها
باعث برطرف شدن نيازهای كاربر شده و خشنوديهايي را ايجاد ميكند كه افراد را به ادامه
استفاده از تلگرام ترغيب ميكند .كاركردهای تلگرام برای كاربران عبارتست از :روابط دوستانه،
1 Desktop
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صرفه جويي ،اطالع از اخبار ،پر كردن اوقات فراغت /سرگرمي ،جستجوی كمک ،شغلي ،آرشيو
و نقش جايگزين .نکته مهم درباره كاركردهای تلگرام اين است كه گروهها و كانالها نيز بر
اساس همين كاركردها بوجود آمده و شکل ميگيرند تا بنوعي به نيازهای كاربران پاسخ دهند.
در كل ايجاد يا حفظ روابط دوستانه توسط تلگرام ساده شده است كه اين مسئله از نظر
سرمايه اجتماعي تاثيری مثبت برای افراد داشته است .كاركرد روابط دوستانه خود شامل چند
دسته مي شود :تغيير الگوی روابط قدي مي ،قشربندی روابط فرد و پيدايش روابط جديد .الگوی
روابط قديمي فرد به سه صورت بر اثر استفاده از تلگرام عوض مي شود :تغيير ،احيا و تقويت.

شايان ميگويد :تلگرام باعث شده ديدارهای چند نفرهای كه پيش از اين به صورت حضوری
انجام ميشد ،رفته رفته در محيط مجازی شکل بگيرد و در نتيجه بسياری از رفتارهايي كه
پيش از اين در ديدارهای حضوری بوجود ميآمد اينک در تلگرام به وقوع ميپيوندد .سميرا

هم در مورد تغيير الگوی روابط قديمي ميگويد :ديدارها ديگه كنار رفت .خيلي كمتر شد،
مثال اگه توی سال ما 10بار همديگر را ميديديم االن شده  5بار .ميگم از اون روز كه تلگرام
اومد خيلي از ديدارهای رو در رو از بين رفت چون خيلي از كارها رو ميشه از طريق تلگرام
انجام داد .بهنام هم ميگويد :گروه خانوادگي هم دارم .اين گروهو شش هفت ماه پيش بعد
اينکه مامانم هم گوشي هوشمند خريد درست كردم .ما االن خانوادمون هر عضوش توی يه
شهريه و بيشتر ارتباطاتمون با همين تلگرامه .مثال از حال هم خبر ميگيرن ،يکي غذا ميپزه
عکسشو ميزاره اونجا بقيه ببينين و  . ...سميرا بعد ديگری را شرح ميدهد :جالبي تلگرام اينه
كه مثال مي خوای تولد بگيری و ميخای 20نفر از دوستارو بگي بيان اما يکي كه تولدشه خبر
نداشته باشه ،راحت يه گروه ميسازی ،توی اون گروه به راحتي ميتوني با اون بيست نفر بدون
اين كه كنار هم ديگه باشي تمام كارها را برنامه ريزی كني و تمام اين كارها را انجام بدی.
بدون اين كه به هم نزديک باشين.
كاربری تلگرام بدليل استفاده همگاني از آن باعث شده افراد ،دوستان و آشنايان قديمي خود را

پيدا كنند و اين به احيای روابط قديمي آنها منجر شده است .سميرا ميگويد :من خيلي دوستايي
داشتم كه چه از طريق تلگرام و چه اينستاگرام توی گروهای ديگه منو پيدا كردن .به اين طريق كه
من يه مطلبي گذاشتم توی گروه ،توی گروههای ديگه دست به دست شده واين اسم ارسال كننده
بوده و اون دوستم اومده توی پروفايل من پرسيده سميرا تويي؟ مثال بعد از سالها من رو پيدا
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ميكرد .من دوتا از دوستای دوره ابتداييم چون من با دوره ابتدايي خيلي فرقي نکردم از طريق
تلگرام تونستن منو پيدا كنند ،چون من مطلب فرستادم توی گروهها از اين طريق تونستن من رو
پيدا كنند .محمد هم تجربه مشابهي دارد :چندتا از دوستام شمارشون توی گوشيم بود ولي احوالي
از همديگه نميگرفتيم ،چي بشه كارم گير بيفته بهش پيام بدم .اما تلگرام رو كه نصب كردم همه
اومدن .بيشتر حال همديگه رو ميپرسيم ،رفاقتها بيشتر شد .البته همه كاربران ديد مثبتي به اين

مسئله ندارند .مينو ميگويد :زماني كه تلگرام را نصب كردم به تمام كانتکتام 1پيام ارسال شد كه
فالني تلگرام نصب كرده؛ چون ثبت نامم هم از طريق جيميل بود به ليست گوگل پالسم هم رفت
كه اين فرد تلگرام رو نصب كرده .متوجه اين نبودم كه اين اتفاق ميفته تا اينکه يکي از بچههای
گوگل در تلگرام به من پيام داد و زماني كه پيگير شدم كه چطور متوجه حضورم در تلگرام شده
گفت كه از طريق گوگل پالس .خيلي سريع پروكسي تلگرامم رو فعال كردم طوری كه كسي
نميتونست منو اد كنه .خيلي محافظه كارم .البته حتي مينو هم با وجود محافظه كاری از پيدا شدن

دوستهای قديمي اش استقبال ميكند و تنها ميخواهد بر اين روند كنترل داشته باشد :بعد كساني
رو از گوگل پالس اضافه ميکردم كه باشون همدل بودم و يکي از دوستاني كه خيلي وقت در
گوگل پالس نديده بودمش در تلگرام به من پيام داد و اين باعث ميشد كه از حالش بيشتر مطلع
شوم و اين از جذابيت هايي بود كه اوايل ازش آگاهي نداشتم.
تلگرام همچنين باعث شده روابط قديمي افراد از اين طريق حفظ شود .روابطي كه شايد در

گذشته با ابزارهايي ديگر نظير تلفن ياای ميل حفظ ميشد .پيام ميگويد :مامان من ميره مسافرت
عکسشو برامون ميفرسته تو تلگرام .يه گروه خانوادگي داريم .مامانم گفت پيام ميتوني يه كاری
كني همه يه جا باشيم؟ گفت تو گروه رو درست كن من بقيه رو دعوت ميکنم .من درست كردم
خودمو خانمم و مامانمو دخترعموم رو اد كردم ،مامانم شروع كرد همرو اد كردن .ببين اگه من
اد كنم شايد با من رودرواسي داشته باشن ترک كنن گروهو .يکي از خوبيای گروه خانوادگي
اينه كه مثال يکي ميره مسافرت عکس ميذاره همه ميان تعريف ميكنن و انرژی مثبت ميدن.
تجربه پيام شبيه تجربه بهنام و سميرا در اين مورد است كه در باال به آن اشاره شد.كاربران ديگر
نيز با دوستان خود از طريق تلگرام در ارتباطند و روابط خود را مديريت و حفظ ميكنند.
 :Contact 1مخاطب
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عليرضا ميگويد :همه كارام و صحبتام با تلگرام هستش .تبريک تولد ،قرارهای كاری ،ارتباط با
خانومم ،هماهنگ كردن قرار امروز با شما .اين مسئله بعد ديگری نيز دارد و باعث قشربندی
روابط دوستانه افراد شده است.
تلگرام راهي سريع و ارزان برای برقراری ارتباط با افراد ايجاد كرده است ،بنابراين خيلي از
افراد برای روابط خود از اين پيام رسان استفاده ميكنند اما بايد دقت كرد تلگرام در بسياری
مواقع برای برقراری و حفظ رابطه با دوستاني است كه جزو پيوندهای ضعيف 1فرد محسوب
ميشوند و فرد برای برقراری و حفظ رابطه با پيوندهای قوی خود از ابزارهايي مثل تلفن بهره
ميبرد كه نشان توجه ،عالقه يا فوريت است .بنابراين ،استفاده از تلگرام برای برقراری رابطه به

قشربندی روابط كاربران منجر شده است .پيام ميگويد :سركارم پيامای خصوصي رو چک نمي
كنم .سركار البته اگه دوست درجه يک باشه جواب ميدم اما بقيه نه ،فقط استفاده كاری .به بقيه
موقع ناهار با گوشيم جواب ميدم .حتي بازم نميکنم .موقع نماز و ناهار .اگه مثال يه غريبه كلي
پيام داده باشه خب كنجکاو ميشم باز ميكنم و بعد بهش ميگم ببخشيد سرفرصت جواب ميدم
بهتون .او اضافه ميكند :مامان من دقيقا يادمه سال تحويل كه ميشد شروع ميكرد دونه دونه
فاميلو زنگ زدن كه سه چهار ساعت طول ميكشيد .اما االن يه سال و نيمه كه گوشي هوشمند
گرفته فقط به فاميالی خيلي درجه يک زنگ ميزنه به بقيه تو تلگرام پيام ميده .شايان هم

ميگويد :در طول روز زماني كه نياز به استفاده كاری از تلگرام باشد به آن متصل ميشوم ولي
سراغ گروهها و چتهای خصوصي نميروم؛ حتي اگر پيامي شخصي در تلگرام داشته باشم.
روی حالتي قرار داده ام كه متوجه پيامهای شخصي نشوم .در صورتي اين قاعده را زير پا
ميگذارم كه آدم خيلي خاصي پيام داده باشد يا آن قسمت از پيام كه بدون باز كردن چت ديده
ميشود حاوی نکته مهم و خاصي باشد.
تلگرام عالوه بر عوض كردن الگوی روابط قديمي فرد و قشربندی آن ،موجب پيدا شدن
روابط جديد هم شده است كه اين موضوع تاثير مستقيمي بر سرمايه اجتماعي كاربران دارد.

بهنام در اين باره ميگويد :من خودم حدود  50تا گروه االن عضوم و خودم وقتي تلگرام اومد
چنتا گروه خبری زدم و خبرای اقتصادی و بورسي رو اونجا منتشر ميکردم .كه مثال حدود 1200
 : Weak Ties 1منظور من در اينجا معنای اين مفهوم در نظريه سرمايه اجتماعي پوتنام ( )2000است.
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نفر ميشدن بعد من شماره همه اين  1200نفر رو داشتم  .وقتي تو اين همه گروه بودم مرتب تو
گروههای ديگه اد ميشدم و آدما كه تو گروهها فعاليت منو ميديدن هم منو به گروهاشون اد
ميکردن و هم بعضي رابطههای شخصي و كاری شکل گرفت اونجا .سميرا هم ميگويد :من
دوست اجتماعي زياد دارم كه از طريق همين تلگرام اومدن توی زمره دوستام قرارگرفتن.
پيدايش روابط جديد البته بعد منفيای نيز دارد و موجب نگراني هايي برای كاربران شده است.

سميرا در اين مورد معتقد است :آقايون و خانومها توی گروهها آدمهای جديدی رو پيدا كردن و
براحتي رفتن پيام دادن و رابطهای شروع شد بعدشم كه ......جدی ميگم من بهش اعتقاد دارم كه
تلگرام برای اين كه تو راحت ميتوني توی هر گروهي اد بشي آدمهای عادی حتي مثال يارو
راننده تاكسي هستش بعد ميتونه بياد توی گروه اد بشه بعد توی اون گروه هم چندتا خانم ديگه
باشند با هم ديگه ارتباط بگيرند در صورتي كه اگر اين تلگرام نبود اين اتفاق نمي افتاد .شايان

هم نظری مشابه دارد :تلگرام به بستر دوستيها هم به شدت كمک ميكنه و به خيانت هم كمک
ميكنه و امکان رو برده باال /به موردی برخوردی؟ /تا دلت بخواد ،چه آقا يا خانم.
يکي از داليلي كه تلگرام بطور وسيع برای برقراری ارتباط استفاده ميشود ،صرفه جويي در

زمان و هزينه است .پيام ميگويد :اصال يکي از كارايي كه تلگرام كرد اينه كه چقدر ميزان اس ام
اس اومد پايين .مخابرات فکر كنم درآمدش  80-70درصد اومد پايين .ديگه االن نوروز ميشه
كي اس ام اس ميزنه يا عيد فطر ميشه .عليرضا اين مورد را صريحتر توضيح ميدهد :تلگرام يه
امکاني رو برای شهر و روستا فراهم كرده كه قبال همه اينجور نداشتن .شما قبال ميخواستي از
تلفن روستايي به شهری تماس بگيری بايد دقيقهای پولشو ميدادی ولي حاال10000تومان ميدی
يک ماه برای تو هستش .پيام در مورد صرفه جويي در زمان نيز توضيح ميدهد :يکي از
خوبيهای ديگه كانال اينه كه مثال من مجبورم هرروز برم  50-40تا سايت رو ببينم چه اونا كه
عالقه خودمن مثل شطرنج مثلای تي مثل چيزای فان ديگه و چه اونا كه تو حوزه كاريمن .ديگه
راحت شدم ،ديگه ميدونم كه آقا مثال اگر عضو كانال اقتصاد آنالينم هرخبری بياد رو
خروجيش اينجا لينکشو ميزنه .ديگه هي نميرم دم به ساعت چک كنم سايتو .هرلينکي كه به
كارم بياد اون رو از همون كانال باز ميكنم .اين مورد عالوه بر صرفه جويي به كاركرد ديگری
نيز اشاره دارد :اطالع از اخبار.
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اطالع از اخبار يکي از كاركردهايي است كه برای كاربران نقش مهمي دارد و تلگرام در اين

مورد جای برخي رسانهها را برای كاربران گرفته است .شايان در اين مورد ميگويد :نکته ديگر
استفاده از تلگرام اين است كه باعث شده از خيلي از اخبار عقب نباشم؛ يک سری موارد به
صورت اخبار رسمي در تلويزيون و سايتها منتشر ميشود ولي يک سری اخبار هست كه
كامال غيررسمي و مشاهده افراد است و تنها در اينجا ميشود ديد؛ اخباری كه هيچ رسانهای
منتشر نمي كند و تنها در اينجا ميتوان ديد .سميرا هم اضافه ميكند :مثال موضوع برجام كه پيش
اومد شايد مثال اگه تلگرام نبود انقدر ما لحظه به لحظه در جريان قرار نمي گرفتيم ،چه عکسها
و چه خبرهايي كه مياومدش .عليرضا هم در اين مورد ميگويد :مثال شب كودتای تركيه من
هرشب ساعت يک ميخوابيدم  7بيدار ميشدم ،من بايد هفت و ده دقيقه ميرسيدم سر كارم.
1:06خبر كودتای تركيه اومد كه من با وجود خستگي خيلي زياد تا ساعت  4صبح توی تلگرام
خبرهای تركيه رو ميخوندم كه چون خانم و بچهها خواب بودند جرات ماهواره روشن كردن
نداشتم و فقط از تلگرام ميخوندم .مصاحبه شوندگان در كنار تاكيد بر كاركرد اطالع از اخبار به

پخش شايعات در اين پيام رسان نيز اشاره ميكنند .عليرضا ميگويد :قضيه منا رو گفتن سقف
مسجدالحرام ريخت  2000ايراني زير آوار هستند ،من داشتم شام ميخوردم ،ديگه نتونستم شام
بخورم! /حتي تويي كه توی دنيای خبرهستي؟ /كانال 3تاخبرگزاری كار كرده بود .تابناكي كه من
معتقد بودم خبر مستند ميذاره اونجا بود كه فهميدم حتي به خبر خبرگزاریهای معتبر هم نميشه
اعتماد كرد .اما تلگرام تنها برای اهداف جدیای مثل اطالع از اخبار استفاده نمي شود ،بلکه
كاركردهای ديگری هم دارد.
پر كردن اوقات فراغت /سرگرمي يکي ديگر از كاركردهای كاربرمحور تلگرام است .البته
سرگرمي با پر كردن اوقات فراغت لزوما به يک معنا نيست اما من در اينجا با توجه به اينکه در
سطح تحليل ما تفاوتي ايجاد نمي كند آنها را در يک دسته جا داده ام .پر كردن اوقات فراغت

هميشه اختياری و برای سرگرمي نيست .تجربه پيام اين موضوع را روشن ميكند :تلگرام يه چيز
خيلي خوب ديگه كه داره و به من كمک كرد اينه كه اون زماني كه من بايد تو اين ترافيک لعنتي
منتظر ميموندم تا برسم سر كارم ،اين زمان رو خيلي راحت سپری ميكني .ترافيکه هستا اما تو
ديگه راحتي .گروهها و پيغاماتو ميخوني يا ميری مقالههای طوالني رو ميخوني و اين باعث شد
كه زمان مرده ما توش حداقل يه مطالعه ی خيلي سرسری صورت بگيره .محمد هم در مورد
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سرگرمي توضيح ميدهد :هر وقت دستم خالي بشه ميرم تلگرام برای سرگرمي .تلگرام با تنوع
كانالها و گروهها امکان زيادی برای سرگرمي افراد فراهم كرده و آنها در هر زمان كه بخواهند
به هر نوع محتوايي كه دوست داشته باشند ميتوانند دسترسي پيدا كنند و همين عاملي است كه
تلگرام محل خوبي برای سرگرم شدن كاربران باشد و همچنين فرصتي برای استفاده بهتر از
وقت هايي كه هيچ كاری نمي توانند انجام دهند.
يکي ديگر از كاركردهای مهم تلگرام جستجوی كمک است .اين كاركرد با روابط دوستانه
در ارتباط است و يکي از داليل تاثير تلگرم بر سرمايه اجتماعي نيز هست .عليرضا ميگويد:

موقعي كه ادمين كانال خودم بودم خيليها مياومدن كمک ميخواستند و خيليها وقتي اومدن
خصوصي دوستهای جديدی شدن .شايان كمک هايي كه به افراد از طريق تلگرام كرده را

خاص ترين خاطراتش در تلگرام ميداند :حتي با كسي آشنا شدم كه خواهرش بيمار بود و
پزشکي را به او معرفي كردم و حال خواهرش خوب شد؛ به كسي مشاوره تحصيلي دادم و در
واقع كنکور ارشد داره ميخونه و در آخرين مالقات حضوريمان برای تشکر هديهای برايم آورد.
پديده هايي از اين دست خاص ترين اتفاقاتي بوده كه برايم افتاده .سميرا هم از گروه هايي
ميگويد كه برای خبرنگاران تشکيل شده و برای يافتن شماره تلفن افراد مختلف به هم كمک
ميكنند .پيام هم از گروهي ميگويد كه از متخصصان فن آوری تشکيل شده و مرجعي برای

كمک به خودش و ديگران شده است :ديگه راهنمای خريد تو گروهای تي شاپ .به حسام گفتم
من انقد پول دارم ،برام مهمه كه  4جي باشه و سايزش  5اينچ به باال باشه ،به جای اينکه برم
گوگل  4ساعت سرچ كنم همون موقع  4مدل بهم گفت .بعدم ميدوني كه اون متخصصه اين
امره .بعد رفتم برا تبلت پيش صدرا و بهش گفتم من بين اين  3مدل تبلت موندم ،گفت ببين مال
منای پده و همه اپله ازشون راضي بودم .منم ديگه اصال تحقيق نکردم رفتم خريدم .حاال تو
فک كن تو تمام حوزهها بتوني يه متخصص پيدا كني چقد خوب ميشه .يافتهها نشان ميدهد كه
تلگرام اين امکان را به افراد داده تا در هر حوزه يک متخصص پيدا كنند و كمک بگيرند.
تلگرام كاركرد شغلي نيز دارد و يکي از داليل فراگير شدنش اين است كه افراد نه تنها برای
روابط دوستانه يا سرگرمي و پر كردن وقت ،كه برای امور شغلي نيز ميتوانند از آن استفاده
كنند ،بنابراين افرادی كه از رسانههای اجتماعي ديگر بدليل تضاد با شرايط شغلي استفاده نمي

كردند هم از تلگرام استفاده ميكنند .يکي از كاربران در گفتگوها ميگويد :من خودم فقط تلگرام
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دارم ،از تلگرام هم  80درصد برای ارتباطات كاری استفاده ميكنم .كاركرد شغلي تلگرام خود
به تبليغات ،ايجاد شغل ،تسهيل امور شغلي و يافتن شغل تقسيم ميشود .نفيسه در مورد تبليغات
از طريق تلگرام ميگويد :مثال من چند وقت پيش رفتم جايي خريد كردم بعد به من گفتن كه
اين كانال ما و زمينه كاری ما اينه ،من ميدونستم اينو الزم دارم ،خب ميدونستم بايد يه ارتباطي
بگيرم با اين برای كار ،گفتم خب پس آدرس كانالتون رو برای من بفرستيد .شايان در مورد

ايجاد شغل در تلگرام ميگويد :فروشگاههای مختلفي در تلگرام به وجود آمده كه از شير مرغ
تا جان آدميزاد در آنها معامله و خريد و فروش ميشود و من نيز در برخي از آنها عضويت دارم.
تلگرام باعث تسهيل امور شغلي بهنام شده است :من االن همه كارم با تلگرام انجام ميشه .كال
همه كارام اينجاس .حتي با مديرم هم تو تلگرام در ارتباطم و يجورايي حالت اتوماسيون اداری
برام شده .شايان همچنين در مورد شغل پيدا كردن در تلگرام ميگويد :در تلگرام افراد زيادی
شغل پيدا ميکنند و يکي از رفقای خودم از طريق تلگرام كار پيدا كرد؛ از طريق گروههای
كاريابي رسانهای كه در تلگرام تشکيل شده بود ،در يک سايت خبری كار پيدا كرد.
گروهها و كانالها در تلگرام عالوه بر كاركردهای باال ،كاركرد جالبي نيز پيدا كرده اند:
آرشيو .اين كاركرد به دو صورت رخ ميدهد .در نوع اول ،كاربران در كانالها و گروههای
متعددی عضو ميشوند و از تلگرام به مثابه بانک اطالعات استفاده ميكنند تا در صورت لزوم به

آنها سر زده و اطالعات مورد نياز خود را بدست آوردند .شايان در اين مورد ميگويد :گروه
جک را وقتي ميخوانم كه حوصله داشته باشم؛ ممکن است  4تا  5روز نخونم و يه يک شب
 400تا  500جک بخونم و حالم خوب شود؛ برخي گروه هايم را موردی چک ميكنم؛ مثال چند
گروه شعر عضوم و ماهي يکبار آنها را چک ميكنم ،يا زماني كه نياز به شعر داشته باشم از توی
آنها پيدا ميكنم .فقط به همين علت در اين گروهها عضوم .در نوع دوم هم كاربران كانال يا
گروهي ايجاد ميكنند كه فقط خود آنها عضو هستند و اطالعاتشان را بصورت طبقه بندی شده

در آنجا آرشيو ميكنند .پيام ميگويد :من خودم يه گروه دو نفره درست كرده بودم و اون يکيو
ريمو كرده بودم .آرشيو خودم بود .بعد توش پي دی اف مجله هارو ميريختم .البته ظهور

كانالها اينکار را راحت تر كرده است .سميرا ميگويد :من يه دونه كانال شخصي دارم .موسيقي
هايي رو كه دوست دارم ميفرستم اونجا تو طول روز موسيقي هايي رو كه دوست دارم پخش
ميكنم و براحتي ميتونم موسيقي دلخواه خودم رو گوش بدم.
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استفاده سميرا از كانال شخصي بعنو ان فهرست پخش موسيقي به كاركرد ديگر تلگرام
اشاره داد :جايگزين .در واقع تلگرام برای سميرا در اين مورد جايگزين پخش كننده موسيقي
شده است .تلگرام با كاركردهايي كه دارد جايگزين برخي كارها شده و افراد را از انجام امور
مختلف بي نياز كرده است .به عنوان مثال برای پيام جايگزين سر زدن به سايتها و چک
كردن اخبار شده است .اين جايگزيني برای هر كس متفاوت است اما با توجه به امکانات
بالقوه و بالفعل ،تلگرام بسياری از نيازهای كاربر را بصورت يکپارچه آماده كرده است .مثال

برای شايان جايگزين وقت گذراني شده است :اين كار پيش از به صورت پرسه زدن حضوری
با دوستان ،وبالگ نويسي و كارهايي از اين دست اتفاق ميافتاد و اكنون چرخيدن در تلگرام
به نوعي همانگونه است.

بحث و تحليل
هدف اين مقاله شناخت و تحليل چگونگي استفاده كاربران ايراني از تلگرام و همچنين داليل
آنها برای ترجيح اين پيام رسان بر ديگر رسانههای اجتماعي بود .برای رسيدن به اين هدف،
بحث نظری خود را بر مبنای نظريه استفاده و خشنودی و نظريه اشاعه نوآوریها بنا كردم.
يافتههای تحقيق نشان داد كه داليل استفاده كاربران ايراني از تلگرام به سه دسته تقسيم ميشود:
جامعه محور ،نرم افزار محور و كاربر محور .هر دسته از اينها ،بگونهای است كه با ثابت در نظر
گرفتن دستههای ديگر نشان ميدهد به چه دليل كاربران از تلگرام استفاده ميكنند .به عنوان مثال
اگر داليل كاربرمحور و نرم افزار محور را ثابت در نظر بگيريم ،داليل جامعه محور داليل
اجتماعي ترجيح تلگرام را نشان ميدهند .يعني اگر دو پيام رسان كامال با هم مشابه باشند
(يکسان بودن داليل نرم افزار محور) ،چه داليل اجتماعيای باعث ميشود يک فرد مشخص
(يکسان بودن داليل كاربر محور) يکي را بر ديگری ترجيح دهد و اين شيوه را برای فهم نقش
هر دسته از عوامل ميتوان بکار برد .اما نهايتا مجموع اين عوامل فضايي را ايجاد كرده است كه
موجب استفاده همه جايي از تلگرام شده است.
از نظر اجتماعي و نرم افزاری ،تلگرام در زمان انجام اين تحقيق ،شرايطي را ايجاد كرده بود
كه پيش از اين وجود نداشت .در آن زمان ،اين پيام رسان توسط بسياری از نهاهای رسمي
استفاده ميشد و اغلب نهادها ،سازمانها و حتي كسب و كارهای كوچک كانالهای تلگرامي
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مربوط به خود را تاسيس كرده و آن را تبليغ ميكردند .اين امر حتي از سوی نهادهايي كه با
رسانههای اجتماعي قبلي (از فيسبوک گرفته تا وايبر) مخالفت ميكردند نيز وجود داشت و حتي
شبکههای مختلف صدا و سيما نيز در اين بين كانالهای مربوط به خود را داشتند ،اين امر
حداقل بطور سلبي باعث ايجاد اطمينان خاطر در افراد شده بود كه استفاده از اين پيام رسان از
نظر جامعه و حکومت مشکلي ندارد (نگرشي كه به دليل تبليغات منفي در مورد ديگر رسانههای
اجتماعي وجود نداشت) و از سوی ديگر باعث شده مخاطبان اين نهادها و رسانهها كه پيش از
اين يا با رسانههای اجتماعي آشنا نبودند ،يا بدليل تبليغات منفي نهادهای متبوعشان از آنها
استفاده نمي كردند هم به استفاده از تلگرام رو آورند و همين امر باعث همه جايي شدن استفاده
از تلگرام شده بود ،امری كه برای اولين بار در مورد يک رسانه اجتماعي در ايران رخ ميداد؛ به
اين معني كه تفاوت معناداری از نظر گروههای جمعيتي مختلف (سني ،جنسي ،قومي ،سياسي،
تحصيلي و  )...در استفاده از تلگرام وجود ندارد .البته فيلتر نبودن تلگرام تنها دليل ترجيح آن
نبود و اتفاقات پس از فيلتر شدن آن اين يافته تحقيق را تاييد ميكند .در واقع ،با فيلتر شدن
تلگرام نيز كاربران ايراني به استفاده خود از آن ادامه دادند كه اين امر نشان ميدهد كه تاثير
عوامل نرم افزار محور و كاربر محور نيز در ترجيح تلگرام حائز اهميت است .به همين دليل
است كه حتي وقتي تلگرام فيلتر شد ،باز هم جايگاه خود را در بين كاربران ايراني حفظ كرد در
حاليکه اگر فيلتر نبودن تنها عامل ترجيح ميبود ،بايد بعد از فيلترينگ تلگرام اين پيام رسان
محبوبيت خود را از دست ميداد .لکن با اين وجود ،باز هم نتايج تحقيق نشان ميدهد كه فيلتر
نبودن يک رسانه اجتماعي -حداقل در مراحل اوليه اشاعه -تاثير بسزايي بر پذيرش آن دارد.
در واقع ،ويژگيهای خود تلگرام نيز در همه جايي شدن آن نقش دارد .تلگرام امکاناتي را در
اختيار افراد گذاشته كه پيش از اين وجود نداشت .به عنوان مثال ،نسخههای تلفن همراه،
كامپيوتر و وب اين پيام رسان باعث شده كه استفاده از آن محدود به مکان و داشتن يک ابزار
خاص نباشد .امکانات خود اين برنامک در كنار سرعت اجرای آن و ديگر ويژگيهايي كه در
بخش يافتهها ارائه شد موجب شده تا تلگرام پيام رسان مطلوب تری برای افراد باشد .در اين
بين نقش تکامل تدريجي تلگرام را نيز نبايد ناديده گرفت ،چرا كه به روز كردن و همچنين ارائه
امکانات جديد موجب حفظ رضايت كاربران شده است .تقش ويژگيهای تلگرام بيشتر در
چهارچوب نظريه اشاعه قابل تبيين است چرا كه با تکامل تدريجي تلگرام مزيت نسبي ،سهولت
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استفاده ،سازگاری ،آزمون پذيری و قابل رويت بودن آن افزايش يافته و باعث شده حتي
كندروها نيز در فاصله زماني كمتر نسبت به زمان آغاز استفاده توسط نوآوران و اكثريت اوليه از
تلگرام استفاده كنند.
برخالف داليل جامعه محور و نرم افزار محور كه در ايران برای اولين بار برای تلگرام رخ
داده است ،داليل كاربرمحور در مورد ديگر رسانههای اجتماعي نيز وجود داشته و كاربرد دارد.
البته برخي از اين داليل مختص تلگرام است اما شاكله اصلي داليل كاربرمحور قابل اطالق به
ديگر رسانههای اجتماعي نيز است .اين داليل در چهارچوب نظريه استفاده و خشنودی قابل
بحث است چرا كه اساس آنها را نيازهای كاربر كه تلگرام به آنها پاسخ ميدهد تشکيل ميدهد.
يکي از انتقادات به نظريه استفاده و خشنودی ،تاكيد زياد بر نيازهای كاربر (مخاطب) است كه
من در اين مقاله با در نظر گرفتن داليل جامعه محور و نرم افزار محور سعي كردم نشان دهم كه
تنها نيازهای كاربر در انتخاب و استفاده از يک رسانه اجتماعي تعيين كننده نيست .اين امر
خصوصا وقتي روشن ميشود كه به دليل كوچ كاربران از وايبر به تلگرام دقت كنيم .مهمترين
عامل اين كوچ اجبار بود ،چرا كه اخالل در وايبر باعث شد كاربران نتوانند از آن به سهولت
استفاده كنند و احتماال اگر وايبر با مشکل مواجه نمي شد آنها به سراغ تلگرام (حداقل با اين
سرعت و شدت) نمي آمدند .زور يا اجبار يکي از داليلي است كه در اشاعه نوآوری نقش دارد
كه چنين تاثيری در اشاعه تلگرام در ايران نيز وجود دارد.
تلگرام عليرغم پاسخ به نيازهای افراد ،جوانب منفيای نيز دارد .يکي از كاركردهای اصلي
تلگرام كه بر اساس داليل كاربرمحور (روابط دوستانه و جستجوی كمک) شکل گرفته است،
تقويت و افزايش سرمايه اجتماعي است .افزايش سرمايه اجتماعي اما از نظر اخالقي برای برخي
به يک مسئله منفي تبديل شده چرا كه موجب رواج خيانت شده است و همچنين مزاحمتها
برای اشخاص .تلگرام بستری برای برقراری ارتباط ايجاد كرده است اما اين في نفسه امری مثبت
نيست و مي تواند كاركردهای منفي نيز داشته باشد .عالوه بر اين ،رجوع افراد برای كسب اخبار
عالوه بر بعد مثبت يک مسئله منفي نيز هست خصوصا در هنگامي كه شايعهای شکل ميگيرد،
خصوصا با توجه به اينکه در مواردی تعيين اعتبار منبع خبر در تلگرام كار سادهای نيست و اين
بويژه برای افراد با سواد رسانهای پايين مشکل ساز است.
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