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 رابطه بر يرویپ رابطه یول ،ساخته فراهم گروه لیتشک و حضور يبرا یفرصت
بازنمایی خود کاربران در  .دارد غلبه ها گروه نیا در یتعامل و ییگفتگو
 و در فقدان نقد و ها امیپ و پذیرش دییتأي تلگرامی اغلب از راه ها گروه

 هنجار حمایتگري در که دهند یم نتایج نشان همچنین .شود یممخالفت انجام 
 کرده است که افراد براي عملکرد چهره  با مفهوم جدیدي بروزها گروهاین 

 هدفمند از آن استفاده ریتأثمثبت، گسترش ارتباطات مثبت و مدیریت 
 .کنند یم

کنش ارتباطی، عملکرد چهره، مدیریت   تلگرام،: کلیديهاي هواژ
  .زبانی سبک ، تحلیلریتأث

  
  مسئله بیان و مقدمه
 مجازي تلگرام و مطالعه شبکهي ارتباطی اعضاء در ها کنشتحلیل  تحقیق، این مسئله

مرور سطحی نحوه عملکرد افراد در  . یا مدیریت خود استها آننحوه تعامالت 
جاي   که بیشتر اعضا، کنشگران فعالی نیستند و بهدهد یمي تلگرامی نشان ها گروه

اظهارنظر با استفاده از استیکرها یا کلمات تأییدي خنثی روابط خود را گسترش 
اهی اقدامات هماهنگ در حمایت یا مقابله با شخص خاصی در این فضا اما گ .دهند یم

 کل، مشاهده کمبود طور به . را دارندوار تودهي رفتار بند صورت که شود یمانجام 
 که کاربران کشد یم این فرض را پیش ها گروهمباحث انتقادي و حضور ممتنع دائمی در 

اي توسعه ارتباطات و هویت فردي  بر،این شبکه مجازي، بیش از توسعه حوزه عمومی
 ناشناخته امکان یا جغرافیایی موانع نبود دلیل به که آن ژهیو به .ندیجو یماز آن بهره 

 به مند عالقه ایرانیان که رسد یم نظر به واقعی، هویت ساختن پنهان و ماندن
  . هستند مختلف موضوعات مورد در منفی یا مثبت اظهارنظرهاي
رسان الین را فاقد   اجتماعی ایرانیان با پیام-ترکیبی فناوريجامعه ) 2016 (اجاق

 .کند یم اقدامی نمایشی در جلوي صحنه توصیف صرفاً گروهی و دوجانبهارتباط 
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 به دیگران تحمیل ها امیپ هویت خودشان را با ایده آلي الین مفهوم ها گروهاعضاي 
جلوي صحنه را پوشش ؛ کنشی که با نظریه نمایشی گافمن متناسب است و کنند یم
رفتاري که فقط از پشت  .اي از ابهام است صحنه در هاله  اما بازنمایی پشتدهد یم

 براي ریتأث مدیریت منظور بهتوجه حضار و یا طبق ادبیات گافمن  ویترین و براي جلب
 خاص، مواقع در ایرانی کاربران که ییها امیپ از نظر صرف .شود یمارتباطات مثبت انجام 

 يها گروه در افراد تعامل نحوه رسد یم نظر به ،کنند یم درج خاص افرادي حاتصف در
 که ییها مباحثه. دهد یم نشان را تعامل برقراري در ناتوانی یا عالقه عدم بیشتر ،مجازي

 در خاص، شخصی تخریب براي یی کهها طلبی فرصت یا شوند یم تبدیل مجادله به
یا  ناتوانی براياي  نشانه تواند یم که است هدهمشا  قابل مجازي يها گروه از بسیاري

در . باشد ها آن اجتماعی رفتار و فردي بین سلوك در ایران کاربران مهارت عدم
 این :دیگو یم) 1390(ي اجتماعی مجازي، عقیلی ها شبکهخصوص نحوه رفتار افراد در 

بدین ترتیب اعضا بر  .برند یمها به دلیل خصلت افقی بودن از عدم رهبري رنج  شبکه
این  .کنند یم یا از رفتار دیگران الگوبرداري کنند یماساس نظر و دیدگاه خودشان عمل 

 از . کاربران اثر داردریتأثامر در سطح گروه برکنش ارتباطی و در سطح فرد بر مدیریت 
 را امتلگر يها گروه در افراد فردي بین رفتار نحوه تا است تالش در حاضر مقاله ،رو نیا

 ارتباطی فرهنگ ترتیب بدین و کند مطالعه زبانی سبک تحلیل روش از استفاده با
  .کند مقایسه باهم راگوناگون  مجازي يها گروه

 بازیگران را کاربران و افراد، بازنمایی براي فرصتی را تلگرام يها گروه صحنه اگر 
 براي يا نهیزم ،رديف میان ارتباطات و زبان سبک آنگاه بگیریم، نظر در "خود" نقش

 به مجازي، تعامالت در افراد ترتیب، این به. شود یممختلف  ي ارتباطیها کنشبروز 
 ریتأثآن، بر دیگران  مدیریت نحوه با و پردازند یم) 1959 گافمن،(خود  بازنمایی

 مورد تصاویر و آیکون ها نگارشی، يها نشانه متون، .رندیپذ یم ریتأث ها آنگذاشته و از 
 ها میت این کنش ارتباطی و خود مدیریت براي ابزارهایی ،مجازي يها میت در ادهاستف
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 است، متفاوت مجازي يها میتدر  تصویر و نگارش ماهیت رسد یم نظر به اما. هستند
 این در ،رو نیازا .دارد از کنش ارتباطی را نوع خاصی مجازي، تیم هر گویا که يطور به

 .میکن یممطالعه  ها آني ارتباطی ها کنشماهیت  نظراز را متفاوت تیم نوع سه پژوهش

  
 ایران در تلگرام اهمیت
ي ها یژگیو درك براي عاملی اجتماعی يها رسانه در افراد فردي بین يها تعامل ارزیابی

 تریبون فایننشال میالدي، 2016 ژانویه در. شود یم محسوب آنان هویتی و ارتباطی
 عنوان اجتماعی، يها رسانه يها شبکه سایر میان از تلگرام رسان پیام سرویس کرد اعالم

 که مردمی همه بین از. است داده اختصاص خود به منطقه سراسر در را نیتر محبوب
 هستند تلگرام کاربران جزء درصد 71 ؛اند شده اجتماعی رسانه شبکه یک عضو حداقل

 فعال کاربران از و دهند یم تشکیل سال 18 باالي افراد را جمعیت این درصد 37,5 که
 که نظرسنجی یک در همچنین). (http://financialtribune.com, 2016 هستند تلگرام
 کاربران  ازها یرانیااز  نفر میلیون 20 حداقل شد، گزارش ایسنا خبرگزاري توسط

 کاربران از درصد 20 ماهانه باًیتقر کردند اعالم تلگرام شرکت مسئوالن .تلگرام هستند
 از درصد 72 که دهند یم نشان باره دراین ها تحقیق. هستند ایرانی ،رسان مپیا این فعال

 همچنین. دارند دسترسی هوشمند همراه يها تلفن به ایرانی سال 29 تا 18 بین جمعیت
 اند یافته  دست اجتماعی يها شبکه به روستایی مناطق ساکن مردم از درصد 42

)www.theguardian.com, 2016.( 

  
 قتحقی پیشینه
میان  رفتار و ارتباطات از اي از طریق مجموعه مجازي يها میت در  هویترسد یمبه نظر 

 ویژگی تلگرام، خاصیت به دلیلارتباطات این افراد  .فردي اعضا قابل ارزیابی است
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ي ها یژگیو توان یمیا نمادهاي تأییدي یا منفی  زبانی دارد و با استفاده از مطالعه واژگان
  .رام را به دایره شناخت درآوردارتباطات در تلگ

که در تحقیق خود نظریه انطباق ارتباطات و ارتباط آن را با  )2014(گیلز و سولیز  
، عوامل شناختی و اند کردهتطابق سبک زبانی، سلوك میان فردي و نقش مطالعه 

همگرایی گفتار یا اختالف میان مکالمه کنندگان را در ارتباطات میان فردي بسیار با 
گویند که افراد خودشان را با رفتارهاي ارتباطی مشابه به خود   میها آن .دانند یمهمیت ا

 .شود یم مثبت و عالقه میان فردي ریتأث، و تشابه درك شده موجب دهند یمتطبیق 
و ایلماز و ) 2005(، والتر و سایرین )2009(، ونگ و سایرین )2009(بازارووا و والتر 

ي مجازي مملو از نشانه است مثل ها میت که فضاي ارتباطی ندکن یمتأکید ) 2014(پنا 
 در توصیف رفتار میان ها نشانهي کالمی رودررو یا از طریق پیام متنی، و این ها واکنش

ي فرعی نقش مهمی را ایفا ها گروهفردي، جاذبه اجتماعی، عالیق میان فردي و تشکیل 
 نیریسا و گونزالس و) 2013 (اسزیکت ،)2007 (لشد :مانند دیگري دانشمندان .کنند یم
 و همبستگی وجود دارد گروه پویایی و رفتار ارتباطاتی  که میاناند دادهنشان ) 2010(
ي میان ها واکنش و ها کنش، ها امیپ دییتأ صورت به مثبت فردي بین رفتار که ندیگو یم

 واکنش ي مجازي یاها میتدر  محور متن ارتباط ، مانندشود یماعضاي گروه ظاهر 
اعضا در  وظایف اجراي نحوه بر توانند یمکه ایجاد ارتباط،  و تصویري رودررو

 يها مطالعه :دیگو یم) 2013 (همچنین تاسزیک. باشند رگذاریتأثمجازي  يها گروه
 است ممکن مجازي يها گروه ارتباطات در کالمی يها واکنش که دهند یم نشان جدید
ي میان فردي ها ارتباط افزایش موجب و  کردهبهتر را اعضا میان يها تعامل کیفیت

 در فضاي تلگرام نیز استفاده از افعال تأییدي مثبت یا منفی توسط رسد یمبه نظر . دنشو
  . شودها کنشها موجب افزایش تعداد و کیفیت  اعضاي گروه

ي کالمی در بافت نوشتاري، گاسیورك ها واکنشبا توجه به نقش برجسته زبان و  
)Gasiorek, 2012: 13( در ارتباطی يندهایفرآ درك يها روش از یکی را زبان تحلیل 
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 از راه ارزیابی توان یم ،گرید عبارت به .کند یم معرفی جدید اجتماعی فناوري يها نهیزم
ي مجازي، نحوه مدیریت خود اعضا و ها میتسبک زبان و ارتباطات میان فردي در 

 هم نشان داده که رفتار میان )2016 (یلمازا .ي ارتباطی آنان را مطالعه کردها یژگیو
ما نیز در این  .گذارد یم ریتأث نقش ریتأثي ها روشفردي بر نحوه کاربرد زبان یا 

ي مجازي تلگرام ها میتپژوهش با تمرکز بر نحوه رفتار یا ارتباطات میان فردي اعضاي 
 تواند یم که میپرداز یمآنان  از راه تحلیل سبک زبانی به مطالعه خصوصیات ارتباطی

 همچنین با فرض این . باشدها آني فرهنگی ـ اجتماعی خاصی براي ها ارزشنشانگر 
ي مختلف، رفتارهاي ارتباطی متفاوتی دارند، به مقایسه سبک زبانی و ها میتکه 

دلیل  .میپرداز یم ورزش و علم هنر، عنوان با تلگرام گروه سه ي تعاملیها یژگیو
 برجستگی و اهمیت احساس در گروه هنر، منطق و عقالنیت ،یادشدهانتخاب سه گروه 

در ادامه توضیح داده  .در گروه علم، و فیزیک بدن و حرکت در گروه ورزش است
ي تلگرامی ایران با ها گروه و کنش ارتباطی در ریتأث که بازنمایی خود، مدیریت شود یم

  .هابرماس انجام خواهد شد استفاده از چارچوب نظري گافمن و
  

  تحقیق نظري مبانی
 و ها شبکهي اجتماعی با توجه به گسترش این ها شبکهتحلیل کنش ارتباطی افراد در 
ي ها شبکهکه،  با توجه به این . واجد اهمیت استها آنعالقه افراد براي عضویت در 

 تا نحوه اند ساختهاجتماعی حوزه در دسترسی را براي پژوهشگران ارتباطات فراهم 
 فرصتی را براي رسد یم را رصد نمایند، به نظر ها آنکردهاي گوناگون تعامالت و عمل

پرداز  هابرماس نظریه .اند ساختهي ارتباطی افراد نیز فراهم ها کنشگسترش دانش درباره 
 دستیابی به مفاهمه را منوط به استفاده از عقالنیت کلی طور بهکنش ارتباطی است و 

ي مجازي شاهد حضور ها شبکهولی در عرصه  .داند یمارتباطی و مباحثه انتقادي 
ی طرف یب سکوت یا اعالم ، افرادي هستیم که شبیه دنیاي واقعی هنگام بحثبرجسته
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نظریه گافمن  . دال بر انفعال دانستتوان ینمبه باور ما، این سکوت را همواره  .کنند یم
اطی نقش بارزي  در تبیین کنش ارتبتوانند یم، ریتأثو مفاهیم عملکرد چهره و مدیریت 

ي از اصول نظري برجسته و مرتبط دو ریگ بهره در مقاله حاضر با رو نیااز . ایفا کنند
ي ها شبکهي ارتباطی اعضاء ها کنش، چارچوبی مفهومی براي تبیین یادشدهنظریه 

  .میا ساختهمجازي در ایران فراهم 

خود را گافمن در مدل تعاملی خویش و تحلیل نظم اجتماعی، مفهوم مدیریت  
 کنترل بازنمایی خود در شرایط اجتماعی منظور به که کند یمبراي هویت آگاه معرفی 

درواقع، فرد براي مشخص کردن جایگاه اجتماعی  .شود یممختلف به کار گرفته 
 روش مدیریت، نیتر عمده، و کند یمخویش، خود را کنترل و رفتارهاي خود را تنظیم 

 که داند یمکالمه روزمره را عامل انتظام اجتماعی او مصاحبه و م .گفتگو کردن است
اما  ).1998سواینگوود،  (شود یمي الگوهاي مختلف کنش متقابل افراد ریگ شکلموجب 

  .ي داردتر جامعطرح مفهوم کنش ارتباطی به تعامالت انسانی، نگاه  هابرماس با
 به معطوف یاجتماع کنش ینوع ،یارتباط کنش که دیگو یم) 1984 (برماسها 

 از مشترك درك به دنیرس يبرا کنشگران ه،ینظر نیا يمبنا بر .است تفاهم حصول
 ،هابرماس (کنند یم برقرار متقابل ارتباط گریکدی با يهمکار و وفاق استدالل، قیطر

 و  ارتباطیکنش دودسته به را یاجتماع کنش او ).1385ی،مبارک و يمهدو و 1384
اولی کنشگران در تالش  در). 1385یان و اجاق، عبدالله( کند یم میتقس راهبردي کنش
 يازیامت دارند قصد کنشگران ،يراهبرد کنش درلی و یکدیگر هستند متقابل درك براي

 از شکل نیا در. باشند مطلع آنان قصد از گرانید که نیا بدون ،آورند دستبه  را
وع درمجم باشد داشته نفوذ يگرید يها کنش يرو بر دارد قصد کنشگر ارتباط

 نیب در  راکنشنوع  چهار) Bolton, 2005: 7-8; Turner, 1998: 568-569( هابرماس
  :کند یماز هم متمایز  ها انسان
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 ارهایمع از یگوناگون انواع محاسبه بر یمبتن که است یکنش: مند تیغا کنش )الف
 کنش را آن هابرماس. است یضمن اهداف تحقق يبرا اریمع نیتر مناسب انتخاب و

 متمرکز هدف به یابی دست يابزارها يرو بر که لیدل نیا به نامد؛ یم زین يابزار
  .شود یم

 يهنجار کنش. است یگروه مشترك يها ارزش اساس بر: يهنجار کنش )ب
 افراد يبند گروه توسط یجمع طور به که (يهنجار يها توقع از يرویپ يسو به

  .شود یم یده جهت) است شده یسازمانده
 حضار ای عموم که نیا از قبل (خود رفتار آگاهانه يستکارد: یشینما کنش )ج
  .شود یم شامل را) بفهمند
 ينمادها و گفتار از که است یعامالن انیم متقابل کنش: یارتباط کنش )د

 قصد و کنند یم استفاده خود متقابل تیوضع درك يبرا يا وهیش گاهیجا در یرشفاهیغ
  .کنند هماهنگ گریباهمد لاستدال قیطر از را خود يها کنش که دارند

ي اجتماعی ابزاري ها کنش، سه نوع کنش اول، جزء شود یم که مالحظه طور همان
اما فرد در ورود به هر کنشی، چه حصول هدف ابزاري و  .یا معطوف به هدف هستند

چه دستیابی به توافق، عملکرد چهره مشخصی دارد و بر اساس نظر گافمن آن را 
 زندگی در خود بازنمایی" عنوان با خود کتاب در) 1959(او  .کند یممدیریت 

 را خود مثبتی از تصویر تا کنند یم تالش دیگران با تعامل در افراد ،دیگو یم ،"روزمره
 واژه چهره را در ارجاع به تصویر خود معرفی )Goffman, 1967: 5(او . دهند ارائه

 افراد خودآگاهانه يها شتال توصیف براي "1عملکرد چهره" واژه همچنین از .کند یم
 "ریتأث مدیریت" را فرایند این و کند یم استفاده خویشتن از مثبت ایجاد تصویر در
 فضایی عنوان به را تیم ها، انسان اجتماعی ماهیت با توجه به) 1959 (گافمن. نامد یم

. سازد یم فراهم افراد نقش و رفتار بازنمایی براي موقعیتی که کند یم توصیف اجتماعی

                                                
1. Face work 
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 که تصویر مثبتی از خود بسازند که مورد کوشند یم، اشخاص ریتأثدرواقع طی مدیریت 
 و بدین ترتیب، ارتباطات مثبت کنند یم دییتأ دیگران را نیز ضمناً دیگران باشند و دییتأ

 افزایش موجب تیم اعضاي سایر در روابط بین فردي با مثبت ارتباطات .شود یمبرقرار 
  .کند یم گسترش میزان روابط میان فردي بروز صورت بهه  کشود یم افراد نقش

 دیگران براي خود روزانه زندگی در ها انسان) 1959(نمایشی گافمن  نظریه بنا بر
 به. کنند یم و آن را مدیریت کنند یم نقش ایفاي ،نامد یم حضار را ها آن گافمن که

 تصور که دهند شانن حضار به خود از تصویري دارند تمایل ها انسان وي، عقیده
 . تصویر مناسبی استها آنبراي موقعیت کنونی  و دارند  انتظارها آن از دیگران کنند یم

 یعنی صحنه جلوي .داند یم صحنه پشت و صحنه جلوي شامل را نمایش صحنه گافمن
تصویر  به معنايصحنه،  پشت نمایشی است و نقش ایفاي حال در کنشگر که زمانی

 عقیده به .دارد وجود صحنه پشت در فرد هر واقعی تصویر .ستواقعی بدون نمایش ا
 بپوشانند را در جلوي صحنه خود نقش ضعف اجراي نقاط دارند سعی کنشگران گافمن

براي موفقیت  کنشگران تدابیر و شگردها او،. کنند حضار پنهان چشم از را مواردي و
افمن، یکی از ابزارهاي در نظریه گ .نامد یم تأثیرگذاري را مدیریت نقش ایفاي در

 . داردریتأثي بیانی است و کنترل بیانی نقش مهمی در مدیریت ها تیظرفجلوي صحنه، 
 گفت آنچه که گافمن در صدد تبیین آن است، کنش راهبردي و معطوف به توان یم

 حین کنش ارتباطی نیز به اجراي نمایش ها انساندر نظر او،  .موفقیت انسان است
 که طور همان و نگرد یمی هابرماس، با رویکرد انتقادي به این موضوع ول .پردازند یم

به نظر وي، در کنش  .شود یم قائلمالحظه شد بین کنش راهبردي و ارتباطی تمایز 
منظور  ي خود را بهها برداشت و ها شهیاند بلکه افکار، دهند ینمارتباطی افراد نمایش 
  .دارند یمانتقاد یا استدالل بیان 

 بدون دیبا آل ایده طور به اجتماعی منازعات که است باور بر این) 1384 (سهابرما
افراد عقالنیت  دیبا منظور، این به رسیدن براي و دنشو وفصل حل خشونت و قهر
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 رسد یمارتباطی را به کار برند که از طریق استدالل و گفتگوي انتقادي به ظهور 
، دستیابی به توافق بین افراد دشوار در غیر این صورت). 1385عبداللهیان و اجاق، (

است و درواقع قهر یا توسل به خشونت امکان ظهور عقالنیت ارتباطی را به تعویق 
 کنند یم تالش اشخاص تعامالت، طی که است آن از سوي دیگر، گافمن بر .اندازد یم

 دستیابی يبرا. بپذیرند ،کنند یم وانمود که طور همان را ها آن تا سازند وادار را دیگران
هر . دهد نشان اش یاجتماع) هاي (نقش با مطابق را خود باید فرد هر هدف، این به

 که افراد از آن کند یمنقش، انتظارات خاصی از فرهنگ ارتباطی دارندگان آن را ایجاد 
 زمانی ،رو، تصویر مثبت از هر نقش ازاین .کنند یمآگاهی دارند و بر اساس آن عمل 

درواقع،  .خص خود را سازگار با دیگر اعضاي تیم بازنمایی کند که ششود یمایجاد 
 تواند یمتصویري که فرد از طریق ارتباطات میان فردي از هویت خویش برمی سازد، 

ي تصویر مثبت در هر ها یژگیونشانگر مناسبی براي تشخیص تغییرات ایجادشده در 
فردي تمایل به ارائه چهره دیگر، وقتی افراد در روابط بین  عبارت به .نقش نیز باشد

، تغییري در ارزش فرهنگی فضاي ارتباطی رخ رسد یمخاصی از خویش دارند به نظر 
عملکرد " رسد یمبه نظر  .ي تصویر مثبت براي اعضا تغییر کرده استها یژگیوداده و 

)  اولدهند یمها براي ساخت تصویر مثبت از خود نشان   که افراد در گروه"اي چهره
منظور همگرایی با  به)  هویت نمایشی آنان در موقعیت اجتماعی است؛ دومبازنمایی

موجب ) براي کسب حمایت حضار یا مخاطبان است؛ و چهارم) سایر اعضاست؛ سوم
  .شود یمتثبیت موقعیت یا نقش خود در گروه 

ي ها شبکه که براي شناخت فضاي ارتباطی در رساند یم جا بداناین توضیح ما را 
 است، نحوه حضور، تر مهم، آنچه که از تعداد اعضا ها آنتحلیل کارکرد اجتماعی و 

 استفاده از راهبرد سکوت یا استیکرهایی مثالً .عملکرد و تعامالت اعضا با یکدیگر است
ولی  . موجب همگرایی فرد با دیگران یا تثبیت موقعیت او در گروه شودتواند یمخنثی 

تدالل است که ماهیت کنش ارتباطی اعضا را تنها نحوه تعامل و حضور یا فقدان اس
 اعمال بحث از متأثر هابرماساما این بدان دلیل است که در نظریه  .دهد یمنشان 
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 ،تیوا(دارد  اهمیتزبان است که  کاربرد وضعیت فقط سرل، جان و آستین گفتاري
 دییتأ از پرهیز و دیگران دییتأ کسب آنکه براي گافمن، افراد براي   حال).72 :1380
 اولی، در. کنند یماستفاده  حمایتی و اکتسابی بازنمایی روش از دو دیگران، توسط نشدن

 در و ؛سازد یم مطلوبی تصویر و کند یم تأکید خود جذاب يها یژگیو بر شخص
 اصول از پیروي و همنوایی خنثی، نظرات و جمالت بیان راه از که کوشد یم فرد دومی،

  .بگیرد را دیگران توسط خود تأیید عدم لويج ،بودن متواضع و عقاید، و
ي تلگرامی این فرض را مطرح ها گروهبدین ترتیب، مشاهده نحوه تعامل افراد در 

ي متفاوتی ا چهره و ساخت تصویر مثبت، عملکرد ریتأث که افراد براي مدیریت سازد یم
ردار ي اجتماعی از خصایص خاصی برخوها شبکهي ارتباطی در فضاي ها کنشو  دارند

 و شود یم هم موجب افزودن بر غناي دانش این حوزه ،ها آناست که مطالعه و شناخت 
 .سازد یمي بهتر را فراهم گذار استیسهم درك بیشتر از موقعیت فضاي مجازي جهت 

مثابه روش استفاده شده  براي دستیابی روشمند به چنین دانشی از تحلیل سبک زبانی به
  .است

  
  شناسی روش

  یزبان تحلیل سبک
 در ها گروهي اعضاي ها تعامل و چگونگی ها یژگیودر این مقاله براي کسب شناخت از 

سبک  .شود یماستفاده ) 2016(ي مجازي از روش تحلیل سبک زبانی ایلماز ها شبکه
ي مجازي بازنمایی اجتماعی ـ فرهنگی است که از طریق واژگان، ها شبکهزبان در 

شده بین افراد در یک گروه اجتماعی و فرهنگ زبانی  ي تأییدي یا منفی ثبتها نشانه
ي تلگرام ها گروهي اعضاي ها واکنش و ها کنشبدین ترتیب،  .مشاهده است خاص قابل

محاسبه   عملکرد واژگانيها نشانه از واژگان و ها آندر سطح زبانی با نحوه استفاده 
یانگین میزان کاربرد براي این منظور، سبک زبان بر اساس م ).2016ایلماز،  (شود یم
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گانه عملکرد واژگان به  9مجموعه  .شود یم گانه عملکرد واژگانی تحلیل 9مجموعه 
ي مشترك، دهایقي واژگان در جمله ناظر است و شامل افعال، حروف تعریف، ها نقش

 تیکمکننده، حروف ربط و  ضمایر شخصی، ضمایر مبهم، حروف اضافه، واژگان نفی
ي متریک ریگ اندازهدر الگوهاي ارتباطات است که با مقیاس ي به کار رفته ها سنج

  .شوند یمسنجیده 
 که مکالمه کنندگان براي بیان شود یمارتباطات میان فردي، مطابق سبکی برقرار 

همدیگر براي  افراد بر مبناي نحوه ترکیب واژگان با .کنند یممحتوا از واژگان استفاده 
بله، بسیار خوب " مثالً .کنند یم خاصی را ایجاد  سبک ارتباطات،ها کلمهبسط محتواي 

دو مدل از ارتباطات مثبت و ) 2016 (لمازیا .ي تأییدي هستندها نشانه بخشی از "√ و 
 .دهند یم که نگرش کاربران مجازي در برابر محتوا را نشان کند یممنفی را معرفی 

ي ها نهیگز اجتناب از ارتباطات مثبت در گروه مباحثی مانند توافق اعضا با یکدیگر و
 که شود یمي جایگزین، را شامل ها نهیگزچالشی مانند ابرازنظرهاي مخالف یا انتخاب 

ارتباطات مثبت در گروه، عامل  .باشد نیز میي اطالعات گذار اشتراكعامل تسهیل در به 
 ،گروه در بحث رخداد ي میان افراد گروه هستند و اشخاص هنگامها کنشافزایش 
ي تأییدي ها امیپدر ارتباطات مثبت، اعضا با . گذارند یم اشتراك به را یشتريب اطالعات

، موافقت خود را با تداوم حضور در گروه و گفتمان به "بله، بسیار خوب"مانند 
 چالشي ها پستي گذار اشتراك به  ارتباطات منفی باکه  یحال در. گذارند یمنمایش 

 . مربوط است"نه و هرگز" و واژگان منفی مانند ها نشانه، ترك گروه، استفاده از زیبرانگ 
 مداوم به بحث طور بهدر ارتباطات منفی، برخی از اعضاي گروه با دالیل منطقی و 

  .پردازند یم موضوع مورد اختالف راجع به
 ارتباطات مثبت در شرایط فقدان اعضاي مخالف در گروه موجب ، کارکردنظر از

 دهند ب را از دست  براي حفظ یا گسترش گروه که سایر اعضا، تعهد خودشود یم
 و دلیلی براي تعامل و واکنش ندقمواف زیچ با همهدر این شرایط، همه  ).2015 ایلماز،(

ي یکدیگر را به ها نهیگزبرعکس، در ارتباطات منفی، افراد  .نشان دادن وجود ندارد



  

  
  

  
 87  ...  رتباطی و مدیریت تأثیر در  هاي ا تحلیل کنش

 
 

ي جایگزین ها نهیگز یا با اعمال فشار سایر اعضاي گروه را به انتخاب کشند یمچالش 
 که در مقایسه با ارتباطات مثبت، موجب افزایش ارتباطات میان فردي، کنند یممجبور 

 کیتاسز) 2016(ایلماز  ).2016ایلماز،  (شود یمي اعضاي گروه ها واکنش و ها کنش
معتقدند که در این شرایط، افراد واژگان منفی و واژگان تأییدي  )2007(و لشد ) 2013(

اعضایی که در خصوص بحث در اقلیت همچنین،  .برند یمتارهاي مثبت به کار را با رف
 هم تازه، جدید و نوآورانه است، که دهند یمي جایگزینی ارائه ها دگاهید، رندیگ یمقرار 

 روشی ،بدین ترتیب سبک زبان ).1995نمث،  (شود یمو هم موجب گسترش موضوع 
  .ارتباطی افراد گروه استي ها کنشبراي بیان واژگان، مدیریت خود و 

  
  ها دادهي آور جمع

طی دو  تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل سبک زبان -این تحقیق از نوع توصیفی
جامعه آماري این  .شده است  طور متوالی انجام به 1395 ماه بهشتیاردنخست هفته 

در هر  .اند شده  لیتشکرسان تلگرام  ي متفاوت سرویس پیامها گروهکاربران پژوهش از 
ي اعضا ها واکنش و ها کنش نفر متغیرند، 1000 تا 80گروه که تعداد اعضاي آن از 

شده و روابط یا رفتار میان فردي کاربران بر اساس سبک زبانی   ي ثبتها امیپنسبت به 
 تلگرام و گروه بیست مجموع از نمونه حجم .دگردیي آور جمعو واژگان مثبت و منفی 

شده به ترتیب به   بر اساس میانگین آراي ثبت ورزش و علم هنر، عنوان عضو با 9732
ي ها امیپمحتواي مرور کلی بر  . گروه ورزش تعلق دارند6 گروه هنر و 6 گروه علم، 8

 که اعضا از محتواي تخصصی دهد یمها نشان   در این گروهشده گذاشتهبه اشتراك 
ي براي بیان مفاهیم ا ژهیوي ي ویدئویی و نمادهاها پیکلمطابق روز و از تصاویر، 

ي تأییدي ها نشانه و ها امیپنحوه مشارکت کاربران نیز هم با ارسال  .کنند یماستفاده 
ي منفی است ها پست ارسال صورت به، و هم نظر اختالف بحث و به شکلمثبت، هم 

 یکی از احتماالً کننده شرکتدرواقع هر  .شود یمکه در برخی موارد به ترك گروه منجر 
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 پیام، رد پیام، مخالفت دییتأ: دهد یمي پیام بروز گذار اشتراكچهار رفتار زیر را پیرو به 
 در پژوهش حاضر، بر اساس .)1جدول (و بیان افکار مخالف با پیام، و ترك گروه 

ي ها خصلتي ارتباطی هر تیم و بدین طریق، ها یژگیونحوه رفتار اعضاي هر تیم، 
  .میکن یم را مطالعه ها آنهویتی 

  
 تحلیل سبک زبان در سه گروه تلگرام -1جدول 

  گروه علم
آراي کل   آراي ممتنع

  مثبت
ي ها برچسب
  مثبت

ارتباطات 
  منفی

درصد افراد 
  آنالین

 نام گروه  تعداد

            A 
            B 
            C 
            D 
            E 
            F 
            G 
            H 


  

  

       

  
  گروه ورزش

آراي کل   آراي ممتنع
  مثبت

ي ها برچسب
  مثبت

ارتباطات 
  منفی

درصد افراد 
  آنالین

 نام گروه  تعداد

            A 
            B 
            C 
            D 
            E 
            F 
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  گروه هنر
آراي کل   آراي ممتنع

  مثبت
ي ها برچسب
  مثبت

ارتباطات 
  منفی

درصد افراد 
  آنالین

 نام گروه  تعداد

            A 
            B 
            C 
            D 
            E 
            F 

  


  


  


  

     

  
  ) ورزش وعلمهنر، (ي تلگرام ها گروهنمودار فعالیت 

درصد  تعداد 9732
افراد 
 آنالین

کل ارتباطات 
 مثبت

ي ها برچسب
 تأییدي

درصد  آراي ممتنع
ارتباطات 

 منفی

4762 هنر 5    135  48/0%
      
      

      

2688 علم 15-5   78  0
      
      
      

10-15  2282 ورزش    26  0
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  ي پژوهشها افتهی
 عنوان هنر، علم، و باي تلگرام ها گروهباطی افراد در ي ارتها کنشمنظور تحلیل   به

 در چهار حالت محتمل ها آنورزش، و ارزیابی ارتباطات مثبت و منفی آنان، رفتارهاي 
مجموعه (ي میزان هر رفتار در هر گروه ریگ اندازهبراي  .شوند یمی مطالعه  کمطور به
 .شوند یمکل اعضاي تیم تقسیم  ضرب و بر تعداد 100، تعداد این رفتارها در )ها میت

ي مثبت و منفی کنشگران در ها کنشي را براي ارزیابی ریدرصدگدرواقع فرایند 
 است که رفتارها را افراد حاضر یا برخط بروز توجه  قابل.ي تلگرامی انجام دادیمها گروه

ه ي هر گروها میت درصد مجموعه اعضا در تمام 15 تا 5 که در این مطالعه بین دهند یم
  .علم، ورزش، و هنر هستند

 4762، و در کل شده لیتشک تیم 6با این توضیحات، در گروه هنر که از مجموعه 
تعداد کل آراي  که نیابا توجه به  .نفر حضور دارند، تنها پنج درصد افراد برخط هستند

 است، میزان ارتباطات مثبت 101مثبت در این گروه یعنی رفتارهاي تأییدي اعضا، رقم 
 يآرا کل تعدادکه  توضیح آن . درصد است2,1در این گروه، ) 2016ایلماز، (تأییدي و 

 در شده  گذاشتهي به اشتراك ها امیپ، تأییدي یا کنشگرانی که در مواجهه با مثبت
 یابیارز يبرا .استمورد  101 اند داده از خود بروز مؤثر کنش ارتباطی ،ي هنرها گروه

 اعضا کل تعداد بر و ضرب 100 در  این تعدادگروه در ها  آنمشارکت زانیممیانگین 
کنش  که است یکاربران مجموعدهنده  نشان درصد 2,1 عدد و شود ی ممیتقس )4762(

  .اند  داشتههنر گروه در تأییدي و مثبت یارتباطات
)2/1 = (%4762  100  101  

 که اند نداده نظري ارائه اصالً درصد از افراد در این گروه، 2,8به همین ترتیب، 
بدین ترتیب میزان ارتباطات منفی یعنی تعداد رفتارهایی که با نه،  .شوند یمممتنع نامیده 

براي توضیح  . درصد است0,48، اند داده پاسخ ها امیپي منفی به ها برچسبهرگز و 
کنش ارتباطی  نفر در این گروه، 135 نحوه دستیابی به این عدد باید گفت که تعداد
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 نیا. اند  نداشتهها امی پبه نسبت یواکنشها   آنگرید انیب اند به  ندادهيرأ و خنثی داشته
 2,8  عددتی درنها وشده می تقس4762 اعضا تعداد کل بر و ضرب صد در زین را عدد

  .دیآ ی مدست به درصد
)8/2 = (%4762  100  135  

عضا برخط  میزان مشارکت گروهی ادهنده نشانارتباطات مثبت و منفی اما مجموع 
 درصد افراد موجب پیدایش گفتگو و افزایش 2,58در مورد گروه هنر،  .گروه است

 که تعدادشان کمتر از افراد ممتنع و شود یم و مالحظه اند شدهروابط میان فردي اعضا 
ی یا کنشگران منف تارتباطا دهندگان يرأاین افراد یعنی  تعداد ).1جدول ( است نظر یب

 صد در را عدد نیا  مشابهطور بهبراي محاسبه میانگین . استي رأ 23مخالف گروه هنر 
  .شد حاصل درصد 0,48 و میتقس 4762 اعضا تعداد کل بر و ضرب

)48/0 = (%4762  100  23  

از مجموع کل آراي مثبت   درصد1,8الزم به توضیح است که در میان مجموع آرا، 
 √ با واژگانی مانند بله، بسیار خوب و د کهان کردهها استفاده  از استیکرها یا نشانه) 2,8(

شده در  ي به اشتراك گذاشتهها امیپبراي بروز کنش تأییدي کنشگران نسبت به 
درواقع اعضا با این واکنش دیدگاه و نظر مثبت خود . ي هنر به ثبت رسیده استها گروه

  .دهند یمها نشان  را به محتواي پیام
 است که از این 2688ر گروه علمی برابر با تعداد کل اعضاء در هشت گروه و سوپ

درکل، در گروه  . درصد از اعضا در طول مدت تحقیق فعال بودند15 تا 5تعداد بین 
 2,9 هم نظر یبمیزان آراء ممتنع یا  . درصد ارتباطات مثبت وجود دارد7,7علم تعداد 

صاویر و شده در حوزه اخبار دانشگاهی، ت  محتواي به اشتراك گذاشته .درصد است
 نسبت به دهند یمي ممتنع رأ اعضایی که رسد یمبه نظر  .ي مرتبط هستندها موضوع

در گروه علم  .تفاوت هستند ي اعضا بیها واکنشها، موضوع ارتباطات میان فردي و  پیام
باوجود مثبت به نظر رسیدن این ویژگی، باید توجه  .شود ینمارتباطات منفی مشاهده 
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واقع، گروه، توافق را   درو توافق مبناي پیروي از گروه است ،طیشرا نیا در داشت که
 و تعامل يبرا یلیدلدر این شرایط ممکن است تعدادي از اعضاء،  .کند یمتحمیل 
 لماز،یا (بدهند دست از را گروه گسترش ای حفظ يبرا خود هدتع نیافته و واکنش
2015.(  

 سوپر گروه 6 ورزش در  عضو گروه2282شده از مجموع  ي ثبتها دادهبر اساس 
ي ارتباطی این ها  درصد افراد حضور فعال دارند و تحلیل ما مبتنی برکنش15 تا 10

ي ها برچسبتوجه در این گروه، میزان باالي ارتباطات مثبت و  نکته قابل .افراد است
 درصد و ارتباطات 1,1ي ممتنع ها پستمیزان .  درصد است24,8تأییدي اعضاء، یعنی 

  .صفر استمنفی نیز 
  

  گیري بحث و نتیجه
 ،گافمن ریتأثي کنش ارتباطی هابرماس و مدیریت ها هینظراین پژوهش بر اساس 

نتایج  .ي مجازي ارزیابی کرده استها گروه را در ها آني ها یژگیوي ارتباطی و ها کنش
ي مجازي متعلق به گروه ورزش نسبت به دو گروه هنر و علم، ها میت که دهند یمنشان 
به . مشاهده است ي دارند و فرهنگ تابعیت و پیروي در بین اعضا قابلتر فعالء اعضا

 .رود یم در گروه ورزش به شمار ریتأث خصلت مدیریت "سازگاري"بیان دیگر، 
 تا تصویر مثبتی از خویش کنند یمي ورزشی، اشخاص تالش ها گروهدیگر در  عبارت به

در گروه علم نیز افراد یا همدیگر را  .ر استارائه دهند که با انتظارات دیگر اعضا سازگا
 نیز افراد تالش ها گروهي ورزشی در این ها گروههمانند  .اند بوده کرده و یا ممتنع دییتأ
باوجود مشابهت دو  . تصویر مثبتی از خویش بازنمایی کنند و با دیگران بسازندکنند یم

 کنند یمرزش افراد تالش گروه ورزشی و علمی ازنظر تمایل به سازگاري، در گروه و
 مربی یا کارآموز و حتی داور را کسب کنند و عنوان بهکه جایگاهی همانند دنیاي واقعی 

که در گروه علم، شکل غالب  درحالی .شکل روابط را عمودي و سلسله مراتبی نمایند
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 که حاکی از تمایل شود یماما در گروه هنر، ارتباطات منفی مشاهده  روابط افقی است،
ي بارز ارتباطات منفی ها جلوهیکی از  .ین افراد براي شفافیت در ابراز مخالفت استا

 و بندند یمبا ترك گروه، اشخاص راه را بر هرگونه بحث و انتقاد  .ترك گروه است
ي مبتنی بر ا مفاهمه آن را نمایشی از کنش ارتباطی فاقد عقالنیت توان یمترتیب،  این به

  .شده دانست یفانتقاد و استدالل، و تحر
بازیگران صحنه خودشان را ) Goffman, 1959: 39(بر اساس نظر گافمن 

 که اعضاي ردیگ یمیی در نظر ها میتها را  گروه) Goffman, 1959: 84(وي  .سازند یم
این مطالعه نشان  .کنند یم باهم بر روي صحنه کارهایی مشابه نقش بازیگران اجرا ها آن
 ورزش از راه نگارش کلمات یا عبارات داراي بار معنایی  که اعضاء در گروهدهد یم

مثبت و یا با ارسال استیکرهاي مثبت، موجب تداوم ارتباطات مثبت در گروه ورزش 
 از موقعیت ها آن که دهد یمتحلیل محتواي گفتگوهاي این گروه نشان  .اند شده

د ضمن به اشتراك  افرامثالً .اند بردهي بهره رگذاریتأثاجتماعی خود براي مدیریت 
 دییتأي ورزشی خود، بر اساس استراتژي اکتسابی براي کسب ها تجربهگذاشتن 

 دییتأو با  کنند یم، خود را در جایگاه مربی و کارشناس ورزش معرفی )1959گافمن، (
در این گروه، سایر اعضا نیز طبق  .شوند یم استقبال ها یمیت مثبت خود بر هم ریتأثو 

 با پذیرش ها آن .رندیگ یم بهره دییتأمثابه   از بازنمایی حمایتی به)1981(نظر آرکین 
  . تا کنش ارتباطی سازگار با سایر اعضاء گروه برقرار کنندکوشند یمها،  پیام

ي مناسبی براي ا چهره گفت که اعضاي گروه ورزش، عملکرد توان یمبدین ترتیب 
 اعضاي گروه، ارتباطات که یهنگام) 2013(بر اساس نظر تاسزیک  . دارندها یمیت هم

، دهند یم نشان √مثبت رفتاري در قالب افزایش واژگان تأییدي مثل بله، بسیار خوب و 
اي بهتري  ي و عملکرد چهرها صحنهها اجراي نمایش جلوي  در مقایسه با سایر گروه

ي تأییدي انجام ها واکنشي جمعی و ها تیحماکنش ارتباطی اعضا در اینجا با  .دارند
ي ها نقش تأکید افراد بر سو کتوجه در گروه ورزش، از ی اما نکته قابل. شود یم
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اجتماعی، و از سوي دیگر، ساخت و تثبیت جایگاه نقشی جدید براي برخی دیگر از 
 برخی از این افراد به معرفی فنون ورزشی پرداخته و دیگران با مثالً .اعضاء گروه است

او را پذیرفته و با معرفی چهره مثبت از خویش در ، نفوذ ها آني از ریالگوپذ و دییتأ
 ها گروهمثابه هنجار یا ارزش فرهنگی در این  پذیرش دیگران، سازگار بودن را به

  .کنند یمبازنمایی 
توجه است که تحلیل مناسبات بین اعضا در گروه ورزش، استفاده از  اما قابل

بق ادبیات هابرماس نوع کنش  بلکه طکند ینم دییتأاستدالل براي پذیرش یکدیگر را 
در  که يهنجار يها توقع از يرویپ يسو به ها کنشاین  .حاکم در اینجا، هنجاري است

 و در کنار کنش ارتباطی، نحوه ارتباطات شوند یم یده جهت، شده  یسازمانده گروه
  .دهند یمافراد در این فضاي مجازي را شکل 

ي مثبت بر دیگران با ساخت رگذاریأثتي علم نیز افراد در تالش براي ها گروهدر 
 ددارندیتأک برخی بر مدرك تحصیلی خویش اگرچهتصویري مثبت از خویش هستند و 

ي ها امیپ یا سکوت در برابر دییتأ ولی اند گذاشته پیشوند دکتر را جلوي نام خود مثالًو 
باطی ، اعضا از عمودي شدن شکل کنش ارترو نیااز  . تفاوتی با سایرین نداردها آن

در این گروه، ارتباطات منفی به شکل  . تا روابط افقی بماندکوشند یمپیشگیري کرده و 
 ولی مجادله کالمی وجود دارد که با خشونت و پرخاش شود ینمترك گروه دیده 

 ولی اند یمنف فاقد ارتباطات هرچند ها گروهدیگر، این   عبارت  به .شود یمکالمی اظهار 
 توان ینمدر گفتگوهاي اعضاي گروه علمی  .را ندارنداعضا نسبت به یکدیگر مدا

ي گفتگوي انتقادي هابرماس را مشاهده کرد ولی افراد آگاهانه در میان ها یژگیو
 که تنها با خواندن سوابق کنند یمیی ها امیپ، مبادرت به انتشار کنند یمیی که ارسال ها امیپ

البته این  .قد خاصی هستند فهمید واکنشی در پاسخ به کنش یا نتوان یمگفتگوها 
 موجب افزایش کنش و تواند یمي رقابتی و مخالفت اعضاي گروه با یکدیگر ها چالش

بدین ترتیب، هرچند که نوع کنش ارتباطی در این  ).2016 ایلماز،(تعامل اعضا شود 
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گروه به کنش معطوف به مفاهمه نزدیک است ولی کنش نمایشی جنبه بارزي در گروه 
  .کنند یمرا آگاهانه دستکاري  خود رفتارعنی اعضاء  ی،علم دارد

مثبت  ریتأثي مناسب و درنتیجه مدیریت ا چهرهسرانجام در گروه هنر، عملکرد  
ها،  ها و رواج شایعه تفاوت عالیق حضار نسبت به محتواي پیام .شود ینممالحظه 

محبوب   هنرمنداناعتمادي به اخبار مربوط به نظرها و بی ي براي پیدایش اختالفا نهیزم
ي محبوب ها يمجر به خبر مرگ یکی از توان یمبراي نمونه  .آورد یمبه وجود 

ي خاص در گروه هنر، وجود حداقلی از ها یژگیواما یکی از  .تلویزیون اشاره کرد
الگوي رایج  . وجود ندارداصالًي ورزش و علم ها گروهارتباطات منفی است که در 
ي ها تعامل، ترك گروه است که پتانسیل افزایش کنش و ارتباطات منفی در گروه هنر

تنها پایان دادن به ارتباط  ولی آنچه که در این گروه اهمیت دارد، نه .ارتباطی را ندارد
درواقع  . از سوي برخی دیگر از اعضاء حاضر در گروه است"تارکان" شدن دییتأبلکه 

 مثبت باشدکه داللت ، تصویر دیگران و ساختدییتأ براي جلب تواند یمچنین رفتاري 
این  . یا عملکرد چهره مثبت داردریتأثبر ایجاد ارزش فرهنگی جدید براي مدیریت 

عنوان   عضو آن را بهرسد یمهنجار یا ارزش فرهنگی نوین، جنبه سلبی دارد و به نظر 
این رفتاري  .کند یمي مثبت انتخاب رگذاریتأث معیار براي تحقق هدف نیتر مناسب

 يابزارها بر که لیدل نیا به نامد؛ یم راهبردي و هدفمند کنش را آن هابرماس است که
 البته باید اشاره کرد افراد این گروه نیز تالش براي .است متمرکز هدف به یابی دست

 در کنار کنش ارتباطی در این گروه ندمهدفي دارند و کنش ا مفاهمهبرقراري ارتباط 
  .کند یمجلوه 

، تلگرام فضایی براي گفتگو و ارائه اطالعات فراهم رسد یممجموع به نظر  در
ي براي ا برجستهمندي به عضویت در آن، حضور  وجود عالقه ساخته که افراد با

 درصد افراد در 15 تا 5که تنها بین  با توجه به این .اظهارنظر، بحث یا گفتگو ندارند
الیل دیگري مانند سرگرمی،  انتظار داشت که افراد به دتوان یماین فضا حاضر هستند، 
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ولی نحوه تعامل این افراد، حکایت از آن  .شوند یم عضو گروه تلگرامی ،یابی اطالعیا 
ی به حوزه عمومی را نیز بخش توسعه هنوز کارکرد ،دارد که این رسانه ارتباطی جدید

، زیرا هرچند که ویژگی ارتباطی این شبکه اجتماعی) 1385عبداللهیان و اجاق، (ندارد 
شده در آن فاقد جنبه انتقادي است و حتی جدل  گفتگویی است ولی گفتگوهاي انجام

 یکدیگرند و گویا فرهنگ دییتأاعضاء حاضر، بیشتر در حال  ."نیست"ویژگی بارز آن 
 کم در حوزه کوچکی که در این پژوهش مورد تحلیل واقع حاکم بر این شبکه ـ دست

  .تابد یبرنمشده ـ نقد و مخالفت را  
مثابه ارزش   و آن را بهاند کردهاین افراد، بیشتر یکدیگر را پشتیبانی و حمایت 

بر اساس این هنجار هر عضو یا باید  .اند آورده دري تلگرامی ها گروهغالب در فضاي 
ولی نکته مهم این است که حمایتگري در  .را بپذیرد یا آنجا را ترك کند فرهنگ تأییدي

یعنی افراد بر اساس ماهیت گفتگو از شخص  .رسد ینمنظر این فضا، نشانه مثبتی به 
 استفاده از مثالً یا ها آن، بلکه ممکن است روابط فیمابین کنند ینمخاصی حمایت 

مثابه ابزاري براي دستیابی به هدفی در فضاي واقعی عامل  حمایت در فضاي مجازي به
 انجام نداده ولی با نشان باره ي دراینا مطالعهتحقیق حاضر،  .ظهور چنین ارزشی باشد

ي تلگرامی و ویژگی برجسته تصویر مثبت در ها گروهمثابه هنجار  دادن حمایتگري به
  .سازد یم زمینه پژوهش پیرامون چرایی آن را فراهم ،این فضا

 تالشی براي ساخت هویت ویژه براي افراد نیز تلقی توان یم را تگرانهیحمارفتار 
این  .دهند یمی خاص با طرز فکر و بیانی مشخص نشان کرد که خود را متعلق به تیم

دیگرانی که جزء : هویت در گروه هنر با دیگري سازي عملی خود را بروز داده است
 دیگري سازي در اساساً، که نیاضمن  .این قلمرو هویتی نیستند، باید آن را ترك کنند

 که بگویند ما کنند یمي تلگرامی تالش ها گروهاعضاء  .سازي حضور دارد ماهیت هویت
شاید گرفتار مارپیچ سکوت یا  و روند یم نیستند یا طور نیا هستیم و کسانی که نیچن
  .شوند یم
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ي غالب ها شیگراي متفاوت که در افراد با ها کنشبدین ترتیب، باوجود نوع 
ورزش از نوع هنجاري، در گروه هنر از نوع راهبردي و در گروه علم از نوع نمایشی 

 که خصلت شود یم اجتماعی تلگرام مشاهده شبکه ارزش فرهنگی مشابهی در  اما،است
البته، عاري  . از ارتباطات منفی عاري استباًیتقرارتباطات تأییدي و مثبت را دارد و 

 اعضاء به شدن لیتبد کم بودن فرصت تجربه براي دهنده نشانبودن از ارتباطات منفی 
النیت ارتباطی و کنش ارتباطی هابرماس را کنشگران منتقد است و احتمال تقویت عق
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