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چکیده
فضای مجازی بس��تری برای تعامالت و کنش های متقابل برای ابراز احساس��ات میان کاربران 
و از جمله دختران اس��ت که قابلیت های متفاوتی را برای نقش ها و مناس��بات اجتماعی آنها فراهم 
می کند. بر همین اساس شناخت چگونگی شکل گیری این تعامالت و ابراز احساسات مجازی مهم 
اس��ت. این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفي و روش پدیدارشناس��ي به توصیف چیستي و چگونگي 
تجربه ی زیسته ی احساسات مجازی دختران و فرآیند بروز و ابراز آن در فضای مجازی می پردازد. 
جامعه ی مطالعه شده شامل دختران شهر قم است که حداقل چهار ساعت از شبانه روز را با فضای 
مجازی سپری می کنند و تحت عنوان کاربران پرمصرف تلقی می شوند. داده ها از طریق نمونه گیری 
هدفمند و مصاحبه ی عمیق با 15 نفر جمع آوري و با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسي شش 
مرحله ای مبتني بر روش ون مانن تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان مي دهد که تجربه ی زیست شده ی 
احساسات مجازی دختران در دو سطح ذهنی و عینی شدن احساس شکل می گیرد؛ به گونه ای که 
دختران با ورود به فضای مجازی، به نوعی از فضای واقعی جدا می ش��وند و به صورت پنهانی و 
با تمایل به استفاده از مفاهیم و قالب های غیر دیداری احساسات خود را در فضای مجازی منتشر 
می کنند. نتایج نش��ان داد، آنها با تصاویر و محتوای تبادل ش��ده همذات پنداری می کنند و چنان در 
فضای ش��بکه غرق می شوند که با کنش��گران دیگر احساس صمیمت می کنند و درونیات غیرقابل 
انتشار خود را برای دیگران افشا می کنند. این وضعیت برای آنها چنان است که حتی بعد از ورود 

به فضای واقعی احساس حضور در فضای مجازی را دارند. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
فضاي�مجازي�جهانی�وسیع�و�پیچیده��است�که�افراد�مختلف�را�با�گرایش�ها،�باورها�و�اعتقادات�
گوناگون�گرد�هم�می�آورد�و�در�آن�با�هم�زندگي�مي�کنند.�در�این�راستا�فرد�مي�تواند�فعالیت�هاي�
دنیاي�واقعي�خود�را�به�آن�وارد�کند.�از�خصوصیات�بارز�این�فضا�بي�مکاني�و�بي�زماني�است.�از�بین�
رفتن�فاصله�ی�مکاني�و�افزایش�بي�سابقه�ی�توان�انسان�ها�براي�مبادله�و�مراوده�با�یکدیگر�فرآیند�
هویت�یابي�جمعي�افراد�را�دگرگون�کرده�است�)منتظرقائم،�231�:1381(.�به�بیان�دیگر�فضای�مجازی�
نوعی�فرافضا�است�)کاستلز،�58�:1380(.�فضایي�که�به�فرد�قدرت�نمادین�بیشتر�و�امنیت�رواني�
گسترده�تر�مي�دهد.�این�فضا�سیال�و�بي�حد�است�و�به�آساني�در�دسترس�همگان�قرار�مي�گیرد�
و�به�علت�نبود�نشانه�هاي�فیزیکي�و�عیني�در�آن،�بي�جسم،�بي�مکان،�تا�حدي�گمنام�و�به�طرز�
محسوسي�کنترل�ناپذیر�است�و�جهان�ما�را�به�هم�پیوسته،�در�هم�تنیده�و�چند�وجهي�کرده�است�

)ربیعی،�150�:1387(.�
به�موضوع�جنسیت�به�عنوان�یکی�از�حوزه�های�تأثیرگذار�در�چگونگی�بروز�و�ابراز�کنش�های�
متقابل�نمادین�در�تعامالت�مبتنی�بر�ارتباطات�واسط�رایانه�توجه�شده�است.�به�دلیل�رو�در�رو�
نشدن�مستقیم�کنشگران�با�یکدیگر�در�ارتباط�های�مجازی،�ویژگی�های�این�نوع�از�تعامالت�احساسی�
مجازی�با�تعامالت�احساسی�رو�در�رو�متفاوت�است.�شناخت�این�ویژگی�ها�بر�اساس�جنسیت�از�
حوزه�های�جدیدی�است�که�در�جامعه�شناسی�احساسات�و�تعامالت�فضای�مجازی�به�آن�توجه�
شده�است.�زنان�با�انگیزه�های�مختلفی�فضای�مجازی�را�به�عنوان�بستری�برای�تعامالت�روزمره�ی�
خود�انتخاب�می�کنند.�تعامالت�هدفمند�حرفه�ای�و�مبتنی�بر�اصول�علمی،�تجاری�و�...�در�زمره�ی�
اهداف�این�نوشته�نیست،�بلکه�منظور�تنها�کنش�ورزی�های�حاوی�ارتباطات�احساسی�مجازی�است��
که�بیشتر�بر�پایه�ی�سرگرمی�برای�ایجاد�خوشایندهایی�در�زندگی�روزمره�هستند.�با�در�نظر�گرفتن�
مقوله�ی�جنسیت�به�عنوان�یکی�از�مؤلفه�های�مهم�در�برساخت�احساسات،�اگر�چه�تعامالت�مجازی�
می�تواند�به�ظاهر�به�اجتماعات�انسانی�عظیم�و�توده�ای�منجر�شود�و�نوعی�همگرایی�مجازی�را�شکل�
دهد،�ولی�واقعیت�آن�است�که�احساسات�بشری�به�عنوان�یکی�از�ابعاد�و�سرشت�انسانی�و�متناسب�
با�ویژگی�های�جنسیتی�هر�فرد�در�پرتو�این�کنش�اجتماعی�دگرگون�می�شوند�و�جذابیت�های�
ارتباطی�و�احساسی�را�در�زندگی�واقعی�ندارند.�گفته�می�شود�مردان�به�عنوان�بخشی�از�زندگی�
اجتماعی�یاد�می�گیرند�که�احساسات�خود�را�پنهان�کنند،�ولی�زنان�یاد�می�گیرند�احساسات�خود�
را�در�مقایسه�با�مردان�آزادانه�تر�ابراز�کنند،�اما�همیشه�با�توجه�به�نوع�احساسات�و�چگونگی�ابراز�
آنها�تفاوت�هایی�بین�هر�دو�جنس�وجود�دارد�)Fischer & et al, 2004:87-94(.�کاربر�با�خلق�
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احساسات�مجازي�و�پیامدهاي�زندگي�خیالي�و�مجازي�به�هویت�خود�حمله�کرده�و�به�نوعی�بدن�
خود�را�نابود�می�کند.�فرد�با�انتخاب�نمایشگر�و�آواتاری�از�خود�در�فضای�مجازی�با�آن�زندگی�
می�کند�و�شاکله�ی�هویتی�خود�را�بر�اساس�عالقه�ها�و�آرمان�های�درونی�خویش�-�که�ممکن�است�
برای�او�به�عنوان�نوعی�عقده�ی�درونی�باشد�-�شکل�می�دهد.�این�وضعیت�می�تواند�او�را�مأیوس�
و�ناامید�کند�و�حتی�با�احساس�تنفر�از�خود�به�خودکشي�روی�بیاورد.�شناخت�احساساتی�که�در�
قالب�تکنولوژی�ها�و�وسایل�ارتباطی�واسط�رایانه�شکل�می�گیرد،�باید�مبتنی�بر�تجربه�ی�زیسته�ی�
افراد�و�جوهر�درونی�آنها�تحلیل�شود؛�به�دلیل�چنین�ماهیتی�در�این�تحقیق�روش�پدیدارشناسی�

در�نظر�گرفته�شده�است.
ظهور�انقالب�ارتباطی�و�اطالعاتی،�این�شهر�را�مانند�هر�نقطه�ی�دیگر�با�دگرگونی�هایی�مواجه�
کرده�است.�بنابراین�با�ظهور�اینترنت�و�فضاي�مجازي،�توجه�به�ارزش�ها�و�اصول�اسالمي�به�دلیل�
ماهیت�این�جامعه�به�شدت�در�معرض�اختالل�و�حتي�در�برخي�موارد�تخریب�قرار�گرفته�است.�
کشور�ما�جامعه�اي�در�حال�گذار�است�که�ساختارهاي�آن�هنوز�سنتي�و�تا�حد�زیادی�برگرفته�از�
ارزش�هاي�دینی�و�انقالبی�است.�این�وضعیت�در�شهر�قم�به�لحاظ�وجود�مراجع�جهان�تشیع�و�
نمادهای�شیعی�مانند�مسجد�مقدس�جمکران،�حرم�حضرت�معصومه�)ع(�و�حوزه�های�علمیه�نمود�
بیشتری�نسبت�به�سایر�شهرهای�کشورمان�دارد.�تجربه�نشان�داده�است�تا�نهادینه�شدن�فرهنگ�
کاربری�مجازی�در�بسیاری�از�نقاط�کشور،�دوگانگی�حضور�در�محیط�واقعی�و�مجازی�باعث�شده�
است�که�مفاسد�و�آلودگي�هاي�اخالقي،�افت�تحصیلي،�نبود�بهره�وري�شغلي،�انزوا،�مشکالت�جسمي،�
از�هم�پاشیدگي�خانواده�و�تضعیف�بنیان�هاي�جامعه�گسترش�یابد�و�در�جوامعی�همچون�قم�که�
حضور�سنت�ها،�هنجارها�و�کنترل�های�اجتماعی�بیشتر�است،�این�وضعیت�می�تواند�نمود�بیشتری�
داشته�باشد.�چنین�مسائل�و�چالش�هایی�-�که�ناشی�از�کنشگری�های�مبتنی�بر�حضور�مجازی�و�
اثرات�برگرفته�از�آن�برای�دختران�است�-�نوعی�دوگانگی�هویتی�را�برای�آنها�به�همراه�می�آورد.��
نکته�ی�دیگر�آنکه،�در�سال�های�اخیر�شهر�قم�به�لحاظ�تعداد�کاربران�همواره�در�رده�ی�پنجم�
کشور�قرار�داشته�است�و�این�نشان�از�وجود�یک�موج�دیجیتالی�شدن�در�جامعه�ای�همچون�قم�
است�که�به�لحاظ�بافت�مذهبی�و�ساختارهای�سنتی�نسبت�به�سایر�شهرها�این�روند�تأمل��برانگیز�
است.�این�امر�باعث�می�شود�هویت�زنانگی�دختران�در�تعامالت�مجازی�با�اختالالت�جدی�همراه�
شود�و�انتقال�ابراز�احساسات�و�عواطف�آنها�به�فضای�مجازی�در�نقش�ها،�کارکردها�و�مناسبات�
اجتماعی�حال�و�آینده�ی�آنها�تأثیرگذار�باشد.�حضور�مجازی�زنان�و�دختران�جوان�در�شبکه�ها�ی�
مجازی�و�نمایش�نوعی�از�خود�که�ممکن�است�هیچ�سنخیتی�با�هویت�واقعی�آنها�نداشته�باشد،�
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نوعی�دوگانگی�را�برای�آنها�به�دنبال�دارد.�بروز�آشفتگی�احساسی�برای�دختران،�شالوده�ی�نظام�
اجتماعی�را�مختل�می�کند.�زنان�و�دختران�در�نقش�مادری�و�همسری�ایفاگر�مسئولیت�های�مهمی�
در�شکل�گیری�نظم�اجتماعی�هستند�و�بی�توجهی�به�موضوع�احساسات�آنها�و�چگونگی�شکل�گیری�
فرآیند�احساسات�مجازی�در�آنها�و�برساخت�آن�می�تواند�به�عنوان�یک�خطر�جدی�تلقی�شود.�بر�
همین�اساس�شناخت�فرآیند�احساسات�مجازی�و�چگونگی�شکل�گیری�و�برساخت�عواطف�آنها�

در�فضای�مجازی�اهمیت�دارد.�

2. پیشینه ی پژوهش
مشایخ�و�برجعلی�در�تحقیقی�به�روش�پیمایشی�با��عنوان�»بررسی�رابطه�ی��احساس�تنهایی�با�
نوع�استفاده�از�اینترنت«�دریافتند�که�بین�دانش�آموزان�دختر�دبیرستانی�و�چت�کردن�با�اینترنت�
رابطه�ی�معناداری�وجود�دارد�)مشایخ�و�برجعلی،�1382(.�همچنین�مشخص�شد�که�بین�احساس�
تنهایی�و�استفاده�ی�آموزشی�از�اینترنت�رابطه�ی�معناداری�دیده�نمی�شود.�نتایج�تحقیق�ذکایي�
که�با�روش�پیمایشی�و�تعداد�نمونه��170جوان�30-�15ساله�انجام�شده،�نشان�مي�دهد�دختران�
انتخاب�دوست�را�با�وسواس�بیشتري�انجام�مي�دهند�و�تعداد�دوستان�اینترنتي�آنها�محدودتر�است.�
این�محدودیت�مؤید�تمایل�بیشتر�»واقعي«�دختران�به�منجر�شدن�دوستي�هاي�مجازي�آنها�به�
پیوند�ازدواج�است،�اگر�چه�در�سطح�ذهني�نسبت�به�آن�مظنون�اند.�به�این�ترتیب�روابط�در�فضاي�
مجازي�چت�گسترش�روابط�واقعي�است�که�دو�جنس�تجربه�مي�کنند�و�اگر�چه�مرزبندي�هاي�
جنسیتي�در�روابط�مجازي�کم�رنگ�تر�از�روابط�حقیقي�است،�با�این�حال�واقعیت�بیولوژیک�-�و�
به�ویژه�اجتماعي�-�جنسیت�در�این�روابط�نیز�خود�را�نشان�مي�دهد.�در�ادامه�پژوهشگران�تحلیل�
ایران�کنترل�می�شود�و�برای�جوانانی�که� می�کنند�که�دوستی�های�میان�دو�جنس�مخالف�در�
چنین�دوستی�هایی�را�ترجیح�می�دهند،�گپ�سرا�)چت�روم(�مکان�مناسب،�ارزان�و�کم�خطری�
برای�گفت�وگوهای�طوالنی�با�جنس�مخالف�است.�گپ�به�جوان�ایرانی�کمک�می�کند�تا�با�دنیاهای�
دیگر�ارتباط�برقرار�کند�و�حس�تعامل�با�غریبه�هایی�را�تجربه�کند�که�توان�آسیب�رساندن�به�او�
را�ندارند�)ذکایی،�1383(.�جکسون�و�همکارن�در�مطالعه�ای�به�این�نتایج�دست�یافتند�که�در�مورد�
تفاوت�جنسی�در�روان�شناسی�اینترنت�زنان�بیشتر�از�پست�الکترونیکی�و�کمتر�از�وب�استفاده�
می�کنند.�آنها�بیشتر�اضطراب�رایانه�ای�و�کمتر�کفایت�در�امور�کامپیوتری�را�احساس�می�کنند�و�
�.)Jacksen & et al, 2001(تمایالت�کمتری�به�گفتار�و�کردار�یکنواخت�رایانه�ای�نشان�می�دهند�
در�پژوهش�دیگری،�ساویکی�و�کیلی�دریافتند�که�خانم�ها�به�علت�خودافشایی�صریح�و�مکرر�خود�
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در�گروه�های�منحصراً�خانم�و�کاربرد�جمالت�»من«�و�انتقال�مستقیم�پیام�هایشان�به�دیگر�اعضای�
گروه،�حالت�احساسی�بیشتری�دارند.�ایشان�دریافتند�که�»خانم�ها�به�احتمال�بیشتر،�تشکر�می�کنند،�
قدردانی�و�عذر�می�خواهند�و�به�شکسته�شدن�ادب�ناراحت�می�شوند«�آنها�به�بروز�احساسات�مثبت�
اهمیت�می�دهند�و�از�اثر�منفی�جلوگیری�می�کنند�)Savicki & Kelley, 2000(.�هوفیکر�و�کالورت�
در�پژوهشی�»جنسیت،�هویت�و�کاربرد�زبانی�در�وبالگ�های�نوجوانان«�را�مطالعه�کردند�و�نتیجه�
گرفتند�خانم�ها�از�زبان�منفعل�تر،�یاری�گرایانه�و�مناسب�استفاده�نکردند.�آنها�توضیح�می�دهند�
خانم�ها�در�وبالگ�ها�فعال�ترند�و�این�عمل�شاید�به�نقش�جنسیتی�آنها�و�احساسی�عمل�کردنشان�
وابسته�باشد�)Huffaker & Calvert, 2005(.�ساویکي�پیام�هاي�گروه�هاي�بحث�اینترنتي�را�تحلیل�
کرد�و�دریافت�که�گروه�هاي�با�اعضای�خانم��به�خودافشایي�تمایل�دارند�و�سعی�می�کنند�از�تنش�ها�
�.)Savicki, 1996(خودداري�و�برای�کاهش�آن�تالش�کنند�و�بیشتر�احساسات�خود�را�بروز�مي�دهند�
یافته�های�برق�و�مک�کنا�نشان�می�دهد�افرادی�که�عالئم�افسردگی�دارند،�ممکن�است�در�جهان�
�.)Brgh & Mckenna, 2004(مجازی�خود�را�نسبت�به�ارتباط�چهره�به�چهره�راحت�تر�ابراز�کنند�
مطالعاتی�که�در�مورد�چگونگی�ابراز�احساسات�زنان�انجام�شده،�نشان�داده�است�که�تفاوت�هایی�
در�ابراز�احساسات�آنها�در�فضای�واقعی�و�مجازی�وجود�دارد،�اما�دالیل�این�تفاوت�ها�کاماًل�مشخص�
نشده�است�)Hess, Adams & Kleck, 2004(،�این�طور�در�نظر�گرفته�می�شود�که�ممکن�است�
تمایل�زنان�به�داشتن�سطحی�باالتر�از�ابراز�احساساتی�مثل�شادی�و�غم�با�نقش�های�اجتماعی�و�
 Haugh,(انتظارات�کلیشه�ای�که�بر�دختران�از�سنین�پایین�تحمیل�شده�است�ارتباط�داشته�باشد�
Hoffman & Cowman, 1980(.�دختران�در�طول�رشد�خود�رویکردهای�بسیار�متفاوت�احساسی�از�

خانواده�های�خود�دریافت�می�کنند.�از�آنجا�که�خانواده�های�دختران،�آنها�را�نسبت�به�ابراز�احساسات�
بیشتر�ترغیب�می�کنند،�بنابراین�ممکن�است�انتظار�والدین�و�جامعه�نسبت�به�تمایل�دختران�برای�
ابراز�احساسات�بیشتر�باشد.�در�جمع�بندی�این�پیشینه�مشخص�است�که�رویکرد�های�موجود�در�
تحقیقات�بررسی�شده�بیشتر�بر�روش�های�کمی�مبتنی�است،�درصورتی�که�مقوله�ی�احساسات�یک�
مفهوم�کیفی�بوده�و�ابراز�خود�در�فضای�مجازی�با�پیچیدگی�هایی�مواجه�است�که�تحلیل�آن�باید�
در�تجربه�ی�ناب�کاربران�مورد�توجه�باشد.�تحقیقات�مذکور�توجه�کمتری�به�تجربه�ی�زیسته�ی�
کاربران�در�ارتباط�با�تعامالت�احساسی�در�فضای�مجازی�داشته�اند.�نکته�ی�دیگر�آنکه�پدیدارشناسی�
به�عنوان�یک�روش�مناسب�برای�تحلیل�چنین�وضعیتی�در�این�تحقیقات�مورد�نظر�نبوده�است�که�

در�تحقیق�حاضر�می�توان�به�این�امر�به�عنوان�نقطه�متمایزی�توجه�کرد.
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3. مالحظات نظری
در�این�پژوهش،�توجه�به�ادبیات�مرتبط�با�حوزه�ی�احساسات�برای�باال�بردن�حساسیت�نظری�
محقق�است.�بیش�از�این�نیز�اندیشمندان�به�مفهوم�احساسات�و�شیوه�ی�نمایش�خود�توجه�داشته�اند.�
گافمن�خود�را�یک�هویت�مستقل�نمی�داند�به�عبارت�دیگر�خود�نه�در�تملک�کنشگر�بلکه�محصول�
تعامل�نمایشی�میان�کنشگر�و�حضارش�است.�خود�اثری�نمایشی�است�که�از�صحنه�ی�نمایش�
برمی�خیزد�و�در�برابر�وقفه�و�قطع�در�زمان�اجرای�نمایش�آسیب�می�پذیرد.�به�عالوه�افراد�هنگام�
تعامل�می�کوشند�جنبه�ای�از�خود�را�نمایش�دهند�که�مورد�پذیرش�دیگران�است�)ریتزر،�218�:1390(.�
کنشگران�می�کوشند�خودی�را�به�تماشاگران�ارائه�دهند�که�به�اندازه�ای�نیرومند�باشد�که�دیگران�
آن�را�بپذیرند�و�طبیعی�بیانگارند.�بیشتر�افراد�دوست�دارند�دیگران�قضاوت�بهتری�از�شخصیت�آنها�

داشته�باشند،�به�همین�جهت�خودی�را�ارائه�می�دهند�که�خود�ایده�آل�آنها�باشد.�
اندیشمندان�حوزه�ی�جامعه�شناسی�احساسات�با�رویکردهای�مختلف�به�مقوله�ی�احساسات�نظر�
داشته�اند.�برخی،�احساسات�را�دارای�ماهیتی�برساختی،�تفسیرگرا�و�فرهنگ�گرا�می�دانند.�در�مقابل�
عده�ای�احساسات�را�با�اجزای�مستقل�فیزیولوژیکی�آن�تحلیل�می�کنند�و�با�رویکرد�اثباتی�به�آن�
توجه�می�کنند.�در�همین�حال�برخی�دیگر�از�جامعه�شناسان�توجه�خود�را�به�ترکیبی�از�برساختی�
بودن�و�اثباتی�بودن�احساسات�برای�تحلیل�احساسات�معطوف�می�دارند.�توجه�به�کنش�های�متقابل�
در�تعامالت�کاربران�فضای�مجازی�ذهن�را�به�برساختی�بودن�ابراز�احساسات�در�این�فضا�رهنمون�
می�کند�و�مکتب�کنش�متقابل�نمادین�و�نظریه�های�متأثر�از�آن�می�تواند�مبنای�تحلیلی�مناسبی�
برای�تحقیق�باشد.�از�آنجا�که�کنش�دختران�در�فضای�مجازی�بر�اساس�مشخصه�های�کنش�متقابل�
نمادین�است�و�همراه�با�معانی�و�رمزگان�توافقی�بین�طرفین�شکل�می�گیرد،�حساسیت�نظری�مقاله�
با�توجه�به�آراء�وابسته�به�این�مکتب�دنبال�می�شود.�یکی�از�اندیشمندان�این�حوزه�کالینز�است.�در�
قلب�نظریه�ی�کالینز�مفهوم�»انرژی�احساسی«�قرار�دارد.�انرژی�احساسی�نیروی�محرک�کل�زندگی�
انسان�هاست.�تعامالت�مناسکی�این�انرژی�را�ایجاد�و��منتقل�می�کنند.�تعامالت�مناسکی�طیفی�از�
 Woodhead & Rise,(روابط�جنسی�بین�عشاق�تا�روابط�کاری،�بازی�فوتبال�و�...�را�دربرمی�گیرد�
31 :2010(.�نظریه�ی�تعامالت�مناسکی�نشان�می�دهد�که�احساسات�چگونه�در�فرآیند�تعامل�منتقل�

می�شود�)Collins, 2005: 105(.کالینز�گفت�وگو�را�عاملی�برای�ایجاد�انرژی�احساسی�تلقی�می�کند�
و�هنگام�صحبت�از�زنجیره�های�کنش�متقابل�آیینی�تأکید�می�کند�که�تمام�فرآیندهای�شکل�گیری�
عضویت�گروهی�باید�در�موقعیت�های�کنش�متقابل�رخ�دهد�و�»گفت�وگو«�فعالیت�اصلی�در�چنین�
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موقعیت�هایی�است،�اما�خاصیت�گفت�وگو�به�گونه�ای�است�که�الزاماً�باید�با�یک�ارتباط�دو�سویه�برقرار�
شود.�در�نگاه�کالینز�مردم�جذب�افراد�کاریزماتیک�می�شوند�و�از�کسانی�که�تعامل�با�آنها�مستلزم�از�
دست�دادن�انرژی�احساسی�است�دوری�می�کنند�)Collins, 1975(.�وی�به�قضیه�های�کلیدی�که�
شرایط�سخن�و�گفت�وگو�را�پدید�می�آورد�اشاره�می�کند�و�معتقد�است�که�هر�چه�درجه�ی�برابری�
و�همسایی�منابع�افراد�بیشتر�باشد،�احتمال�بیشتری�وجود�دارد�که�مبادله�های�گفت�وگویی�بیشتر�
)الف(�شخصی�)ب(�انعطاف�پذیر�و�)ج(�دراز�مدت�باشد.�همچنین�هر�چه�مقدار�گفت�وگو�بین�افراد�
به�ویژه�همگان�بیشتر�باشد،�احتمال�بیشتری�وجود�دارد�که�)الف(�عواطف�قوی�و�مثبت�)ب(�
احساس�دوست�داشتن�)ج(�توافق�حالت�ها،�دیدگاه�ها�و�باورهای�مشترک�و�)د(�پیوندهای�قوی�
اجتماعی�را�-�که�به�دلیل�مناسب�باقی�می�مانند�-�به�وجود�آید�)ترنر،�537:�1394(.�هوقشیلد�همانند�
کالینز�تحت�تأثیر�نظریه�ی�کنش�متقابل�نمادین�بوده�است.�وی�مسئله�را�از�منظری�فمینیستی�
با�توجه��بیشتر�به�بدن�و�همچنین�تمرکز�بیشتر�بر�روابط�بین�احساس�و�نامتوازن�بودن�ساختار�
قدرت�می�کاود�)عزیزآبادی،��1392به�نقل�از� Woodhead & Rise, 2010: 31 & 32(.�وی�با�الهام�
گرفتن�از�اروینگ�گافمن�زندگی�اجتماعی�را�مانند�یک�صحنه�ی�نمایش�می�بیند�که�هر�کسی�نقش�
متفاوتی�را�بازی�می�کند،�اما�وی�این�رویکرد�را�گسترش�می�دهد�و�از�قواعد�احساس�نام�می�برد�
که�داللت�می�کند�بر�مدیریت�احساسات�توسط�افراد�برای�انطباق�احساسات�خود�با�متن�نمایش�
نامه�ای�که�جامعه�تعریف�کرده�است،�داللت�دارد.�وی�در�کتاب�احساس�مدیریت�شده�می�گوید:�
»کارکرد�احساس�نوعی�پیام�رسانی�به�فرد�است�و�مانند�یک�عامل�به�وی�پیام�می�دهد�که�در�یک�
�.)Hochschild, 1983: x- xi( »وضعیت�خاص�انتظار�می�رود�چه�احساسی�را�از�خود�بروز�دهد
وی�بر�جنبه�ی�تعاملی�احساس�تأکید�دارد�و�معتقد�است،�افراد�تالش�می�کنند�تا�در�هر�موقعیتی�
�.)Hochshild, 1979: 551(احساساتی�را�بروز�دهند�که�مناسب�آن�موقعیت�تعریف�شده�است�
فضای�مجازی�فراهم�کننده�ی�چنین�وضعیتی�برای�دختران�است�تا�بتوانند�از�طریق�گفت�وگو�و�
تعامالت�سایبری�انرژی�احساسی�کسب�کنند�و�به�دلیل�فراهم�کردن�موقعیت�همسان�برای�آنها�
راحت�تر�بتوانند�آزادانه�خود�را�نمایش�دهند�و�احساسات�درونی�خویش�را�به�دیگران�بنمایانند.�
بنابراین�آنها�با�تالش�برای�نمایش�مطلوب�تری�از�خود�با�گفت�وگوهای�جذاب�و�عاطفی�در�فضای�
مجازی�تالش�می�کنند�انرژی�های�احساسی�کسب�کنند�و�از�این�طریق�با�بهره�گیری�از�قواعد�

احساسات�نسبت�به�مدیریت�آنها�در�این�فضا�گام�برمی�دارند.
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4. روش  شناسی پژوهش 
با�توجه�به�موضوع�این�تحقیق�که�درصدد�دستیابی�به�تحلیلی�پدیدارشناسانه�از�چگونگی�بروز�
و�ابراز�احساسات�مجازی�دختران�شهر�قم�در�فضای�سایبر�است،�می�توان�جهان�بینی�حاکم�بر�آن�
را�از�نوع�جهان�بینی�ساخت�گرایی�اجتماعی�دانست.�در�واقع�در�این�پژوهش�با�تحلیل�داده�های�
کیفی�درک�جهان�طبیعی�و�مجازی�کنشگران،�رویدادها�و�پدیده�های�اجتماعی�در�قالب�هرمنوتیک�
تفسیری�انجام�شد،�بنابراین�در�تحقیق�حاضر�از�روش�کیفي�پدیدارشناسی�و�برای�انتخاب�نمونه�ها�از�
نمونه�گیری�مبتنی�بر�هدف�استفاده�شد.�محقق�انتخاب�نمونه�ها�را�تا�اشباع�نظری�داده�ها�ادامه�داد�
و�برای�گردآوری�اطالعات�از�روش�مصاحبه�ی�عمیق�بهره��گرفت.�نحوه�ی�اجرای�پژوهش�بر�اساس�
روش�شش�مرحله�ای�ون�مانن�تشریح�شده�است.�دو�گام�اول�در�پدیدار�شناسی�به�روش�ون�مانن�
)2003(،�در�بردارنده�ی�طراحی�سؤال�پژوهش،�انتخاب�شرکت�کنندگان�و�جمع�آوری�داده�ها�بود،�در�
گام�اول،�چیستی�تجربه��سؤالی�بود�که�پژوهشگر�را�به�اجرای�پژوهش�برانگیخت�و�در�تمام�مراحل�
پژوهش�آن�را�در�ذهن�داشت؛�در�گام�دوم،�یعنی�»جست�و�جوی�تجربه�ی�مد�نظر�به�همان�شکلی�که�
زندگی�شده«،�پژوهشگر�پاسخ�هر�سؤال�را�با�سؤاالت�و�جمالت�پیگیري��کننده�مثل�»بیشتر�توضیح�
دهید«،�»براي�من�یک�مثال�بزنید«،�»منظورتان�چیست؟«�و�»تجربه�ی�خودتان�را�بگویید«�بیشتر�
بررسي�کرد.�در�گام�سوم،�متن�هر�مصاحبه�بارها�خوانده�شده�و�خط�به�خط�مضمون�هاي�موجود�
در�آن�بیرون�کشیده�و�در�نهایت�با�شناخت�نقش�هر�کدام�از�مفاهیم�مستخرج�درباره�ی�مفهوم�
احساسات�مجازی�به�تفسیر�آنها�پرداخته�شده�است.�در�گام�چهارم،�محقق�با�استفاده�از�مفاهیم�
تفسیر�شده،�شاخصه�ها�و�معرف�های�احساسات�مجازی�کاربران�را�در�قالب�مقوله�هایی�تدوین�کرد؛�
در�گام�پنجم،�ضمن�پای�بندی�به�سؤال�اساسی�پژوهش،�حفظ�بی�طرفی،�دوری�از�تفاسیر�سطحی�
و�حفظ�اشتغال�ذهنی�به�پدیده�ی�مدنظر�در�تمام�مراحل�تحلیل�داده�ها�مد�نظر�بود�و�در�آخرین�
گام،�محقق�طرح�کلی�مطالعه�و�مستندات�انتخابی�را�بر�اساس�اهمیتی�که�اجزا�و�بخش�ها�باید�در�

ساختار�کلی�مدل�نهایی�تحقیق�داشته�باشند،�در�نظر�گرفته�است.�
جامعه�ی�آماری�این�پژوهش�در�بردارنده�ی�دختران�شهر�قم�که�حداقل��4ساعت�از�شبانه�روز�
وقت�خود�را�در�فضای�مجازی�می�گذرانند�و�به�نوعی�در�تعامالت�مجازی�میان�فردی�یا�جمعی�
واسط�رایانه�از�طریق�اینترنت�در�شبکه�های�اجتماعی،�اتاق�های�خصوصی�و�عمومی،�کلوپ�ها�و�..�
یا�گیمر�بازی�های�رایانه�ای�بوده�اند،�انتخاب�شده�اند.�همچنین�دختران�در�رده�ی�سنی��18تا��32
سال�نمونه�ی�تحقیق�به�حساب�آمده�اند�و�برای��مشارکت�در�تحقیق�دعوت�شدند.�در�نهایت�تعداد�

شرکت�کنندگان�در�تحقیق�به��15نفر�رسید.�
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اعتباریابی: ون�مانن�برای�اعتبارسنجی�پژوهش�های�پدیدارشناسی�شاخص�های�جهت�دار�بودن1،�

قوی�بودن2،�غنی�بودن�3و�عمیق�بودن�4را�مالک�قرار�می�دهد�)Vanmanen, 1997: 67(.�محقق�
برای�امتیاریابی�این�پژوهش�از�شاخص�های�ون�مانن�استفاده�کرده�است؛�

جهت دار بودن:�محقق�طی�فرآیند�پژوهش�به�تبیین�احساسات�مجازی�متعهد�بوده�و�پیوسته�

هدف�پژوهش�را�در�ذهن�داشته�است؛�
قوی بودن: به�توان�متن�در�تفهیم�مقصود�اصلی�که�از�درک�معانی�ذاتی�منابع�داده�ها�)متون�

مصاحبه�های�مبتنی�بر�تجربه�ی�زیسته�ی�کاربران�در�ابراز�احساسات�مجازی(�ناشی�می�شود،�اشاره�
می�کند�که�در�این�پژوهش�در�کنار�مفاهیم�و�عبارات�تفسیر�شده�لحاظ�شده�است.�

غنی بودن: معانی�ای�که�از�طریق�خاطره،�رویداد،�اتفاق،�داستان،�حکایت�و�سایر�اعمال�توصیف�

پدیدارشناسی�کشف�می�شود�و�در�پژوهش�حاضر�از�جمله�شواهدی�است�که�»غنی�بودن«�پژوهش�
را�تأیید�می�کند.�

عمیق بودن:�که�تالش�شد�متن�در�بردارنده�ی�توصیف�های�عمیق�باشد�و�ساختارهای�معین�و�

ابعاد�تبیین�کننده�ی�پدیده�را�به�تصویر�بکشد.
چگونگی رعایت اپوخه و در پرانتزگذاری: تعلیق�یا�اپوخه�یا�حذف�پیش�داوری�ها�در�تحقیق�

پدیدارشناسی�اهمیت�بسیار�دارد.�در�این�پژوهش�محقق�تالش�کرد،�داده�ها�را�بدون�پیش�داوری�
یا�تحمیل�عجوالنه�ی�معنا،�مطالعه�کند�و�این�عمل�را�در�همه�ی�مراحل�تحقیق�مورد�نظر�قرار�داد،�
برای�مثال�در�طراحی�سؤاالت�سعی�شد،�سؤاالت�بدون�جهت�و�بدون�بار�معنایی�نگاشته�شوند.�
توصیف�ها�با�توجه�به�تجربه�ی�خود�مشارکت�کنندگان�انجام�شد�و�پیش�از�انجام�مطالعه�ابتدا�
تجربیات،�باورها�و�پیش�فرض�هاي�فردي�محقق�بازنویسي�شد�تا�ضمن�آگاهي�از�آنها�از�تأثیر�آنها�
در�تفسیر�جلوگیري�شود.�همچنین�برای�تقلیل�پدیدارشناختی�در�این�فرآیند�تحلیلی،�محقق�
جهان�و�پیش�فرض�ها�را�در�پرانتز�گذاشته�تا�داده�ها�را�در�شکل�ناب�و�آلوده�نشده�با�مداخله�ها�
و�دست�کاری�های�خارجی�شناسایی�کند.�در�مجموع،�براي�باال�بردن�صحت�و�اعتبار�مطالعه�از�
روش�هایي�نظیر�کنار�گذاشتن�دانش��قبلي�محقق،�برگشت�به�شرکت��کنندگان�و�سؤال�از�آنها�هنگام�

تجزیه�و�تحلیل�داده�ها�و�جمع�آوري�داده�از�طرق�مختلف�استفاده�شد.

1- Orientarion.
2- Strength.
3- Richness.
4- Depth.
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5. یافته های پژوهش
در�پژوهش�حاضر،�پس�از�تجزیه�و�تحلیل�داده�ها�سه�مضمون�اصلی�و�چندین�مضمون�فرعی�
به�دست�آمد�که�به�تفکیک�در�زیر�توصیف�و�تحلیل�می�شوند.�تحلیل�داده�ها�نشان�مي�دهد�که�
تجربه�ی�زیسته�ی�احساسات�مجازی�دختران�برای�معنابخشی�به�زندگی�شان�است.�در�این�راستا�
دختران�حین�تعامل�مجازی�به�نوعی�ذهنی�شدن�و�هم�ذات�پنداری�احساس�روی�می�آورند�تا�
احساسات�خود�را�ابراز�کنند.�در�این�فرآیند�ذهنی�آنها�با�احساس�رهایی،�خود�و�احساساتشان�را�از�
جهان�واقعی�به�جهان�مجازی�منتقل�می�کنند.�احساسات�اولیه�ی�آنها�به�صورت�نامرئی�و�در�قالب�
مفاهیم�غیردیداری�در�شناخت�و�انتخاب�کاربران�تعامل�کننده�بروز�می�یابند�و�ابراز�این�احساسات�
با�احساس�صمیمیت�با�افراد�و�درگاه�های�مجازی�شکل�می�گیرد.�دختران،�خود�و�احساسات�و�
تعامالت�مجازی�خویش�را�با�حضور�در�فضای�مجازی�هم�ذات�پنداری�می�کنند�و�به�عینی�شدن�
احساسات�خود�متمایل�می�شوند.�در�این�عرصه،�دختران�با�شبکه�ای�کردن�احساسات�به�تعامالت�
عینی�و�بیرونی�تمایل�پیدا�می�کنند�و�این�امر�باعث�می�شود�به�دیگران�اعتماد�کنند،�احساس�
همدلی�کنند،�احساسات�خود�را�برای�آنها�ابراز�کنند�و�نوعی�از�خوداظهاری�در�ارتباطات�مجازی�
را�برای�خود�برگزینند.�آنها�پس�از�تعامل�و�پایان�ارتباط،�نوعی�انضمام�و�پیوستگی�در�احساسات�
را�با�خود�از�دنیای�مجازی�به�جهان�واقعی�به�همراه�می�برند.�در�جدول�شماره�ی��1جزئیات�آنها�

مشاهده�می�شود�که�به�دلیل�کمبود�فضا�کدهای�توصیفی�در�این�جدول�نیامده�است.�
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جدول )1(. مضامین اصلی تحلیل یافته ها

مضمون زمینه ی احساسیمضمون سطح سوممضمون سطح دوم
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سفر در رویا

پرواز روح و ماندن جسم

ترجیح غیردیداری بودن احساس
تمایل به نامرئی بودن احساس

تصویرسازی ذهنی از طرف مقابل

احساس صمیمیتصمیمیت انسانی و کاربر محور

صمیمیت تکنولوژیک و درگاه محور

هم ذات پنداري درونی
هم ذات پنداري احساس

هم ذات پنداري بیرونی

اتصال احساسی

شبکه اي شدن احساسات
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جمع گرایی احساس
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نیروسازی احساس جمعی

صراحت ابراز احساسات
افشاگری احساسی

داوطلبانه شدن ابراز احساسات
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انضمامی شدن احساس
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5-1. کیفیت و چرایی حضور و بروز احساسات

�دختران�دالیل�و�چگونگی�ابراز�احساسات�مجازی�خود�را�برای�معنابخشی�به�زندگی�توصیف�کردند.�
معنا�بخشي�به�زندگي�یکي�از�مهم�ترین�مقوله�ها�براي�ابراز�احساسات�دختران�در�فضاي�مجازي�بوده�
است.�در�این�میان�براي�معنا�بخشیدن�به�زندگي�چند�مفهوم�اساسي�در�گفته�هاي�مصاحبه�شوندگان�
وجود�داشت�که�این�مفاهیم�را�مي�توان�در�حاالت�زیر�قرار�داد.�یکي�از�این�حالت�ها�»حالت�تفریحي«�1
است�که�دختران�موارد�و�انگیزه�هایي�همچون�نیاز�به�استراحت�کردن،�رهایي�از�فشارهاي�زندگي�
روزمره�و�نشاط�دروني�و�روحي�را�برای�معنابخشی�به�زندگی�خود�عنوان�می�کردند.�معناي�دوم�مورد�
نظر�کاربران�»جذب�دیگري«�2بوده�است.�در�این�حالت،�کاربران�به�دنبال�»دیگري�مطلوب«�بوده�اند�
که�ارزش�واسپاری�احساساتشان�را�داشته�باشند.�معناي�موجود�در�حالت�سوم�»حالت�انحرافي«�3
است.�حالت�انحرافي�نشان��دهنده�کساني�است�که�نسبت�به�اهداف�و�ارزش�هاي�زندگي�روزمره�ی�خود�
بیگانه�اند.�این�حالت�با�مفاهیم�عامیانه�اي�همچون�»سر�کار�گذاشتن«�و�»سر�به�سر�گذاشتن«�پیوند�
مي�خورد.�کاربران�با�کنش�هاي�بي�هدف�خود�تنها�در�جست�وجوي�نوعي�لذت�و�دستیابي�به�معنایي�
انحرافي�براي�زندگي�واقعي�خود�هستند.�حالت�بعدي�»بي�تمرکزی«�4است؛�کاربراني�که�براي�رهایي�
از�احساسات�نامطلوب�زندگي�واقعي�خود�لذت�هاي�بي�معني�را�دنبال�مي�کنند.�ویژگي�اصلي�این�حالت�
جست�وجوي�معنا�در�مراکز�احساسات�دیگران�در�طول�تعامالت�سایبری�است.�حالت�پنجم�تجارب�
کاربران�»حالت�تجربي«�5است�که�در�جایي�دیگر�کمتر�امکان�تجربه�ی�آن�وجود�دارد�و�تجربه�ی�جدید�
از�احساسات�در�فضاي�سایبري�براي�ابراز�کنش�ها�و�تحرکات�احساسي�را�شامل�مي�شود.�کاربران�در�
این�باره�عنوان�کرده�اند�که�تعامالت�احساسي�خود�را�یک�تجربه�تلقي�مي�کنند�و�این�تجربه�اي�است�

که�تنها�از�طریق�حضور�در�فضاي�مجازي�مي�توان�آن�را�کسب�کرد.�

5-2. ذهنی شدن احساس مجازی
�این�مضمون�در�بردارنده�ی�چهار�مضمون�فرعی�است�که�دختران�در�ابراز�احساسات�خود�و�
ورود�به�دنیای�مجازی�در�ابتدا�با�درونی�کردن�احساسات�و�ابراز�نکردن�آنها�به�شیوه�ی�عینی�در�
تعامل�با�دیگران�روی�آوردند.�این�ذهنی�شدن�احساس�بیشتر�در�طول�دوره�ی�تعامل�مجازی�در�

1- Recreational mode
2- Other absorb 
3- Diversionary mode 
4- Centerless 
5- Experiential mode 
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تجربه�ی�زیسته�ی�دختران�شکل�گرفته�بود.�این�مضمون�مضامین�فرعی�زیر�را�شامل�می�شود:

5-2-1. رها شدن از جهان واقعی1 

مضمون�رهاشدن�از�جهان�واقعی�در�تجربه�ی�زیسته�ی�مشارکت�کنندگان�دربردانده�ی�سه�
مضمون�فرعی��یعنی�»ورود�به�دنیای�دیگر«،�»سفر�در�رؤیا«�و�»پرواز�روح�و�ماندن�جسم«�تجربه�
شده�است.�مشارکت�کنندگان�پس�از�حضور�در�جهان�مجازی�و�آغاز�تعامل�با�دیگری،�نوعی�احساس�
رهایی�و�آزادگی�از�جهان�واقعی�را�تجربه�کرده�اند.�آنها�بیان�کرده�اند�که�هدف�از�این�رهایی�-�که�
به�مثابه��حس�پرواز�برای�آنها�بوده�است�-�باعث�ایجاد�نوعی�احساس�جدا�شدن�از�مرزها�و�عالم�
فیزیکی�واقعی�و�همراه�شدن�روح�با�آنها�در�جهان�جدید�بوده�است.�در�این�میان�از�این�حس�به�
»پرواز�روح�و�ماندن�جسم«�تعبیر�کرده�اند.�این�پرواز�و�رهایی�از�کنترل�های�دنیای�عینی�برای�آنها�
مانند�سفر�در�رویا�بوده�است�که�گاهی�چنان�در�این�فضا�حضور�می�یافتند�که�احساس�دوگانگی�در�
رؤیا�و�واقعیت�را�برایشان�به�دنبال�داشته�است.�سارا�یکی�از�مشارکت�کنندگان�در�این�باره�می�گوید:

»چطوری�بگم!�همون�اولش�یه�جورایی�آدم�فک�می�کنه�واقعاً�میزنه�بیرون�از�این�دنیا،}ورود�
به�دنیای�دیگر{�میره�یه�جایی�که�خودتی�و�خیاالی�خودت،�یعنی�می�خوام�بگم�یه�جوری�
انگار�توی�رؤیا�داری�سفر�می�کنی،�}سفر�در�رؤیا{یا�میری�یه�جایی�که�دیگه�فقط�جسمت�
اینجاس،�روحت�میره�توی�یه�دنیای�دیگه}پرواز�روح�و�ماندن�جسم{.�انگار�هم�بیداری�
هم�توی�رؤیایی.�بعضی�وقتا�که�یکی�از�دوستامو�بعد�از�مدت�ها�می�دیدم�فک�می�کردم�واقعاً�

بیدارم�یا�دارم�خواب�می�بینم�که�دوستمو�اینجا�دارم�می�بینم،...«��

فرشته�یکی�از�مشارکت�کنندگان�تجربه�ی�زیسته�ی�خود�را�چنین�بیان�کرده�است:
�"تو�نت�که�میرم�فک�می�کنم�میرم�یه�دنیای�دیگه�یعنی�می�پرم�یه�دنیای�دیگه،�اصاًل�فک�

می�کنم�بریده�میشم�از�همه�ی�بدبختیام}ورود�به�دنیای�دیگر{..«

میترا�هم�در�این�باره�می�گوید:
�»مي�تونم�بگم�این�آدما�دو�تا�جسم�دارند�یکیشو�توي�فضاي�واقعي�جا�مي�ذارند�و�یکیشو�با�
خودشون�میارن�اینجا؛�یعني�مي�خوام�بگم�این�جسم�مجازیش�غیر�از�اون�واقعیشه،�اصالً�اون�
جسم�حقیقیشونو�اونجا�جا�مي�ذارن�و�همون�جا�رهاش�می�کنن.�اون�جسمی�که�دوس�دارن�
باهاش�با�هر�کسی�برای�خودشون�رابطه�برقرار�کنن�با�خودشون�اینجا�میارن�}پرواز�روح�و�

ماندن�جسم{«.

1- Disembeding.
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5-2-2. تمایل به نامرئی بودن احساس 

مفهوم�نامرئی�شدن�به�درونی�شدن�و�انتزاعی�بودن�احساس�داللت�می�کند�که�در�ارتباطات�
مجازی�طرفین�ارتباط�آن�را�رؤیت�نمی�کنند.�در�این�حالت�احساسی،�کنشگران�در�فضای�مجازی�
تمایل�دارند�احساسات�خود�را�به�صورت�غیردیداری�و�از�طریق�شنیداری�یا�مکتوب�و�یا�در�قالب�
تصاویر�دریافت�کنند.�این�شکل�دریافت�احساسات�برای�آنها�جذاب�تر�است.�این�مضمون�در�نگاه�
مصاحبه�شوندگان�شامل�دو�مفهوم�»ترجیح�غیردیداری�بودن�برای�دریافت�احساس«�و�»تصویرسازی�

ذهنی�از�طرف�مقابل«�می�شود.
��مشارکت�کنندگان�در�توصیف�این�مضمون�ابراز�کرده�اند�که�در�ارتباطات�مجازي�چه�زماني�
که�در�هر�دو�طرف�ارتباط�واسط�رایانه،�کاربران�و�کنشگران�باشند�و�چه�زماني�که�تکنولوژي�یا�
رایانه�یک�سر�این�طیف�ارتباطات�باشد�)مثل�تعامل�فردی�کاربر�با�رایانه�یا�زماني�که�مشغول�انجام�
بازي�رایانه�اي�است(،�نمایش�نشانه�ها،�الفاظ�معنامند�احساسي�و�تصاویر�باعث�شکل�گیري�احساسات�
مي�شوند،�اما�در�بسیاري�از�موارد�بروز�آن�در�حاالت�ذهني�و�انتزاعي�باقي�مي�ماند�و�امکان�دیده�
شدن�براي�مشارکت�کنندگان�-�که�در�فضای�تعامل�احساسی�مجازی�هستند�-�وجود�ندارد،�مگر�
زماني�که�از�امکانات�و�قابلیت�هاي�سمعي�و�بصري�مجازي�براي�ارتباطات�مجازي�بهره�گرفته�شود.�
در�این�صورت�برخي�از�همان�واقعیت�حاکم�بر�ارتباطات�احساسي�واقعي�در�این�ارتباطات�مجازي�

ظهور�و�بروز�پیدا�مي�کنند�و�نیز�شرایط�حاکم�بر�آن�را�خواهند�داشت.��
کنشگران�ابراز�کرده�اند�که�همین�رؤیت�ناپذیری�فرستنده�ی�پیام�باعث�جذابیت�بیشتر�تعامل�
و�شکل�گیری�احساسات�لذت�گرایانه�در�آنها�می�شود.�در�این�حالت�آنها�خودشان�به�صورت�ذهنی�
از�کنشگر�دیگر�در�ذهنشان�تصویرسازی�و�چهره�ی�مطلوب�و�دلخواهی�از�آن�در�ذهن�خود�مجسم�
می�کنند�که�این�وضعیت�باعث�پسندیده�تر�و�مطلوب�تر�بودن�تعامل�غیردیداری�مجازی�برای�آنها�

می�شود.
سانیاز�در�توصیف�این�مفاهیم،�تجربه�ی�زیسته�ی�خود�را�اینچنین�بیان�کرد:

»زماني�که�از�طریق�تایپ�و�نوشتن�یا�ویس�با�کسي�صحبت�مي�کنم�اون�عطشی�که�در�
من�به�وجود�میاد�خیلي�بیشتره�نسبت�به�زماني�که�با�وب�کم�دارم�چهره�ی�طرف�رو�
مي�بینم}ترجیح�غیردیداری�بودن�برای�دریافت�احساس{.�این�طوری�حسم�اینه�که�خودم�
دارم�براي�خودم�و�توي�ذهنم�شکل�و�شمایل�طرف�رو�مي�سازم!�رؤیاپردازی�مي�کنم!�این�
طوری�اون�چیزي�که�از�طرف�مقابل�مي�شنوم�را�توي�ذهنم�پردازش�مي�کنم�}تصویرسازی�
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ذهنی�از�طرف�مقابل{�و�یه�تصویري�ازش�مي�سازم�که�همه�اش�ذهني�خودمه�}تصویرسازی�
ذهنی�از�طرف�مقابل{.�ولی�وقتی�دارم�قیافه�ی�طرفو�می�بینم�اون�حسه�دیگه�برام�نیست�

یا�حداقل�دیگه�خیلی�کمتره�نسبت�به�قبل!«.

دنیا�جذابیت�این�ارتباط�احساسی�نامرئی�را�در�»راحت�تر�بیان�کردن�آنچه�در�درون�کاربر�
است«�عنوان�و�اینگونه�توصیف�می�کند:�

»همین�که�نمی�بینی�اونی�که�داری�باهاش�ارتباط�برقرار�می�کنی،�آدم�یه�جوری�میشه!�به�
آدم�بیشتر�می�چسبه�تا�اینکه�از�نزدیک�بخوای�ببینیش!�}ترجیح�غیردیداری�بودن�برای�
دریافت�احساس{.�فک�می�کنم�اینکه�اینجا�راحت�تر�می�تونی�هر�چی�درونته�بریزی�بیرون�

و�بهش�بگی،�جذابیتش�به�همینه!«.

5-2-3. احساس صمیمیت

مفهوم�احساس�صمیمیت�در�فضای�سایبر�را�می�توان�به�معنای�احساس�نزدیکی�کردن�و�

همدلی�به�دیگران�تصور�کرد�که�پیامد�آن�احساس�خودمانی�شدن�و�اعتماد�داشتن�به�طرف�

مقابل�و�محرم�دانستن�آنها�برای�ابراز�واقعیات�خود�است.�این�احساس�تعلق�خاطر�می�تواند�در�

درون�خود�نوعی�ارتباط�نزدیک�و�خودمانی�با�کاربران�دیگر�یا�مجازی�و�درگاه�های�مجازی�در�

اینترنت�داشته�باشد.�این�مضمون�صمیمت�که�در�توصیف�احساسات�و�بیان�مشارکت�کنندگان�

وجود�داشت،�دربردارنده�ی�دو�مفهوم�وابسته�و�دو�جنبه�ی�»صمیمیت�انسانی�و�کاربر�محور«�و�

»صمیمیت�تکنولوژیک�و�درگاه�محور«�دارد.�

الف. صمیمیت انسانی و کاربر محور 

مفهوم�صمیمیت�انسانی�و�کاربر�محور�که�به�نوعی�صمیمیت�نامتقابل�از�راه�دور�با�شخصیت�های�
مجازی�تلقی�می�شود�در�بیان�مصاحبه�شوندگان�به�حالتی�اطالق�می�شود�که�آنها�در�تعامل�با�کاربر�
انسانی�نوعی�وابستگی�به�آن�پیدا�می�کنند�و�این�عامل�باعث�ایجاد�صمیمیت�در�آنها�می�شود.�در�
باالترین�وجه�کاربران�در�این�نوع�از�ارتباط�مبتنی�بر�صمیمیت�از�راه�دور�و�تعلق�و�وابستگی�مجازی�

ممکن�است�کاراکتر�یا�الگویی�انسانی�را�برای�اعمال�و�رفتارشان�انتخاب�کنند.
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سانیاز�در�این�باره�می�گوید:
»یه�سری�شخصیت�ها�که�معروف�شدن�تو�فضای�مجازی�به�دلیل�حاال�یه�کار�مردم�پسند�یا�
یه�عمل�خیر�یا�حتی�یه�ویژگی�خاص�که�مردم�بهشون�اقبال�نشون�دادن،�خب�این�شخصیتا�
را�همه�دوس�دارن،....�این�که�بگم�چه�جور�دوس�داشتنیه�خب!�یه�جور�دوس�داشتنه�ِدلِیه!�
یعنی�چون�یه�ویژگی�متفاوت�و�محبوب�دارن�و�به�خاطر�همین�هم�محبوب�شدن،�آدم�با�

دیدن�اسمشون�یا�تصویرشون�احساس�می�کنه�که�دوستشون�داره!«.

شیدا�خوش�آمدن�و�محبت�درونی�به�قیافه�ی�این�شخصیت�ها�را�تنها�محدود�به�کاراکترهای�
مثبت�نمی�داند�و�خوش�آمدن�از�کارهای�آنها�را�برای�ایجاد�این�وابستگی�و�صمیمیت�از�راه�دور�

کافی�دانست:�
»حاال�همه�ی�این�شخصیتا�را�که�نمیشه�گفت�همشون�چون�قشنگن�آدم�باهاشون�ارتباط�
برقرا�می�کنه!�اتفاقاً�یه�عده�شون�مصداق�کارای�شر�و�خالفن�و�با�یه�قیافه�ی�نکبتی�و�حال�به�
هم�زن�خوب�ادا�در�میارن�و�مسخره�می�کنن�یه�سری�چیزایی�که�بیخودی�مردم�دوسشون�
دارن!�به�نظرم�همین�شخصیتای�شر�و�خفن�را�هم�آدم�خوشش�میاد�ازشون،�همین�که�
خوشش�میاد�یعنی�یه�جوری�دوسش�داره�و�باهاش�ارتباط�برقرار�می�کنه!�همینش�هم�
یه�نوع�حسه،�حاال�قرار�نیست�که�از�قیافه�خودشون�خوشمون�بیاد،�همین�که�یه�کارایی�

می�کنن�که�آدم�خوشش�میاد�کافیه!«.

ب. صمیمیت تکنولوژیک و درگاه محور

در�این�گونه�از�صمیمیت�-�که�نوعی�صمیمیت�نامتقابل�از�راه�دور�با�درگاه�ها�و�ورودی�های�
اطالعاتی�فضای�سایبر�تلقی�می�شود�-�صفحات�مجازی�و�نفس�تکنولوژیک�فضای�سایبر�باعث�
احساس�خودمانی�شدن�و�ارتباط�نزدیک�با�آن�می�شود.�حال�این�درگاه�یا�صفحه�ی�مجازی�یک�
ویژگی�ممتاز�و�پسندیده�برای�کاربران�دارد�که�آنها�را�جذب�خود�کرده�است.�این�صمیمت�از�
راه�دور�به�گونه�ای�است�که�کاربر�نسبت�به�آن�درگاه�احساس�تعهد،�هم�بودگی�و�تعلق�می�کند.�
کنشگران�از�طریق�تعامل�احساسی�با�آنها�در�درون�خود�یک�نوع�»ارتباط�مداوم�احساسی«�ایجاد�
کردند.�مشارکت�کنندگان�مواردی�مانند�تسهیل�در�برقراری�ارتباط�و�پیشینه�ی�ذهنی�مثبت�خود�
نسبت�به�این�درگاه�ها�و�صفحات�مجازی�را�عاملی�برای�جذاب�بودن�و�احساس�محبت�درونی�

نسبت�به�آنها�ابراز�داشته�اند.�
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نیکی�پیشینه�ی�ذهنی�مثبت�را�عاملی�برای�ایجاد�صمیمیت�درونی�و�از�راه�دور�نسبت�به�درگاه�
مجازی�دانست�و�می�گوید:

»یه�همایشی�دانشگاه�برگزار�کرده�من�اونجا�دو�تا�چکیده�مقاله�دادم�که�پذیرفته�شدند�
و�یکیشون�هم�پرزنت�شد،�وقتی�ماکت�سایتو�پس�زمینه�ورود�به�صفحه�آدرس�می�بینم�

احساس�دلبستگی�در�من�نسبت�به�اون�سایت�پیدا�میشه!«.

میترا�تسهیل�دسترسی�و�آسان�کردن�ارتباط�گیری�را�عاملی�برای�دوست�داشتن�درگاه�مجازی�
عنوان�کرد�و�گفت:

»من�شخصاً�تلگرامو�خیلی�دوس�دارم،�یعنی�تو�این�چن�وقت�نبوده�که�من�بخوام�چن�
ساعت�ازش�دور�باشم،�یه�بار�گوشیم�ریست�شد�و�تلگرامم�پرید�اونقدر�اعصابم�به�هم�ریخت�
و�در�به�در�گشتم�که�بتونم�چطوری�میشه�اون�داده�هامو�برگردونم�که�نشد.�فک�کنم�با�این�
وضعی�که�من�دارم�تنها�فقط�اون�وقتی�که�من�دیگه�نباشم�اون�وقته�که�بین�من�و�تلگرام�
جداییه!....�خب!�یه�جوری�آدم�بهش�وابسته�میشه�و�همش�توی�ذهنشه�که�مثاًل�االن�این�
پیامو�فرستادم�برای�فالنی�االن�دریافتش�کرده؟�چه�واکنشی�داره�نسبت�بهش؟�کیا�برام�
پیام�فرستادن؟�یه�نوع�حس�انتظار�در�آدم�به�وجود�میاره�و�اینکه�آسون�کرده�ارتباط�رو�

آدم�دوسش�داره!«.

5-2-4. هم ذات پنداري احساس

هم�ذات�پنداري�یکي�از�مفاهیمي�است�که�در�روابط�متقابل�میان�کنشگران�در�فضاي�مجازي�
براي�تعامل�احساسات�به�آن�توجه�مي�شود.�در�هم�ذات��پنداری�کنشگر�یا�کنشگران�از�طریق�متصور�
شدن�خود�به�جاي�»دیگري«�تالش�مي�کند�تا�درون�مایه�هاي�مبتني�بر�تجربه��ی�زیسته�ی�او�را�با�
روابط�همدالنه�بفهمند.�این�مفهوم�ناظر�به�دو�بعد�درونی�و�بیرونی�است.�از�آنجا�که�کنشگر�با�رجوع�
به�خود�و�مفروض�داشتن�و�ایجاد�احساس�دروني�در�خود�براي�شکل�دهي�به�احساس�در�این�روابط�
مجازي�تالش�مي�کند،�نوعي�تکیه�بر�سطح�ذهني�کنشگرانه�ی�خود�است.�در�بعد�بیرونی�احساس�
مجازي،�کنشگر�متناسب�با�فهم�احساسي�فرد�دیگر�و�ورود�به�حوزه�ی�تجربه�ی�زیسته�ی�طرف�
مقابل�کنش�هایي�از�خود�در�برابر�او�بروز�مي�دهد�که�به�صورت�روابط�همدالنه�مي�تواند�متجلي�شود.

الف. هم ذات پنداري درونی

مفهوم�درونی�شدن�احساس�از�طریق�ورود�به�دنیای�دیگری�و�تصور�و�مفروض�داشتن�خود�به�
جای�آن�در�فضای�سایبر�ایجاد�می�شود.�در�این�حالت�احساسی،�کاربر�ساز�و�کارهای�احساسی�را�
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در�ذهن�خود�مجسم�می�کند�و�از�طریق�پنداشتن�خود�به�جای�دیگری�یا�قرار�گرفتن�در�موقعیتی�
احساسی�در�فضای�مجازی،�به�ذهنی�شدن�احساس�روی�می�آورد.�در�نگاه�مشارکت�کنندگان�این�
حالت�بیش�از�همه�باعث�ایجاد�احساساتی�همچون�ترس،�اضطراب،�استرس�و�خوشحالی�برای�
آنها�شده�است.�آنها�ابراز�داشته�اند�که�این�پنداشت�خود�به�جای�دیگری�یا�تصور�خود�در�موقعیتی�

احساسی�در�فضای�مجازی،�هیجان�کنشگری�آنها�را�در�محیط�سایبری�باالتر�می�برد.

ب. هم ذات پنداري بیرونی

هم�ذات�پنداري�بیرونی�احساس�در�فضای�سایبر�به�مجموعه�فعالیت�ها�و�اقداماتی�که�کاربر�از�
طریق�هم�ذات�پنداری�خود�با�دیگری�برای�همسان�شدن�با�او�از�طریق�نمایش،�تقلید�یا�انجام�عملی�
مشابه�با�کنش�دیگری�در�فضای�حقیقی�از�خود�ابراز�می�دارد،�گفته�می�شود.�بیرونی�شدن�احساس�
نمود�عینی�حاالت�احساسی�است�که�فرد�از�طریق�مشابه�سازی�خود�با�دیگری�در�فضای�واقعی�
انجام�می�دهد.�کاربران�بیرونی�شدن�احساس�را�به�همانند�سازی�خود�با�دیگری�توصیف�کرده�اند.�
مشارکت�کنندگان�در�بیان�تجربه�ی�زیسته�ی�خود�مفاهیم�»هم�ذات�پنداري�درونی«�و�»هم�ذات�
پنداري�بیرونی«�در�احساسات�را�که�از�طریق�همانندسازی�خود�با�شرایط�موجود�در�فضای�سایبر�

یا�با�دیگری�کنشگر�شکل�دادند،�به�صورت�زیر�توصیف�کرده�اند:
دنیا�تجربه�ی�خود�برای�هم�ذات�پنداری�و�احساس�عینی�و�ذهنی�خود�برای�همانندسازی�با�

دیگری�را�این�گونه�توصیف�کرد:
»توي�یکي�از�گروه�ها�بچه�ها�یک�کلیپي�گذاشتن�که�خانم�بازیگري�که�من�عاشقش�هستم�
استیل�بدني�مطلوب�من�رو�داشت�من�با�دیدن�اون�کلیپ�تصمیم�گرفتم�که�الغر�شم�
وخودمو�مثل�اون�توي�فرم�اون�در�بیارم!}هم�ذات�پنداری�بیرونی{�خیلي�اذیت�شدم�از�

خورد�و�خوراکم�زدم�حتي�ناراحتي�معده�گرفتم�...«.

هانیه�تجربه�ی�خود�از�طریق�دیدن�تصاویر�واقعه�ی�کربال�از�طریق�دوربین�واقعیت�مجازی�
که�هر�دو�مفهوم�ذهنی�شدن�و�عینی�شدن�احساس�را�برای�او�به�همراه�داشته�است،�این�گونه�

توصیف�کرده�است:
»با�دیدن�این�صحنه�ها�اون�تجسمات�قبلی�که�درباره�ی�حادثه�ی�کربال�داشتم�را�در�واقعیت�
مجازی�دیدم!�}درونی�شدن�احساس{.�نمی�تونی�ببینی�و�تحت�تأثیر�قرار�نگیری!}بیرونی�
شدن�احساس{.�نمی�تونی!�خودم�هم�جدی�نمی�گرفتم!�انگار�اونجا�حضور�داشتم!�}بیرونی�
شدن�احساس{.�هر�طرف�نگاه�می�کردم�مظلومیت�امام�حسین�و�یارانشو�می�دیدم!}بیرونی�
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شدن�احساس{.�حس�می�کردم�برگشتم�به�اون�زمان�و�در�میدان�جنگ�هستم!�}درونی�شدن�
احساس{.�می�خواستم�کمک�کنم�دستامو�اونور�و�اینور�می�بردم�تا�چادر�آتش�نگیره،}درونی�
شدن�احساس{.�کمکی�بکنم،�اما�می�فهمیدم�که�اثری�نداره!�نتونستم�طاقت�بیارم�خیلی�
سخت�بود،�واقعاً�نتونستم!..�اصاًل�اشک�امانم�نمی�داد}بیرونی�شدن�احساس{.�تا�چند�وقت،�

عینکو�گذاشتم�کنار�اما�آتیش�رو�هم�که�می�دیدم�دوباره�دلم�می�سوخت....«.�

5-3. عینی شدن احساس مجازی
مضمون�عینی�شدن�احساس�مجازی�از�محوری�ترین�مفاهیم�موجود�در�این�تحقیق�است�که�
به�نوعی�کاربران�احساسات�خود�را�در�فضای�مجازی�از�مرحله�ی�ذهنی�بودن�بیرون�می�آوردند�و�
آن�را�در�خارج�از��اذهان�و�درونیات�خود�منتشر�می�کردند.�این�مضمون�محوری�شامل�مضامین�

سطح�دوم�زیر�است:

5-3-1. شبکه اي شدن احساسات

مضمون�شبکه�ای�شدن�احساسات�بر�هم�افزایی�و�جمع�گرایی�کاربران�برای�تبادل�احساسات�خود�
و�به�نمایش�گذاشتن�آنها�داللت�می�کند.�این�مضمون�در�بردارنده�ی�مفاهیم�»اتصال�احساسی«،�
»جمع�گرایی�احساس«،�»اشتراکی�شدن�احساس«،�»کنش�جمعی�احساس«�و�»نیروسازی�احساس�
جمعی«�است.�مشارکت�کنندگان�اتصال�احساسی�در�فضای�مجازی�را�برای�تفریح�و�سرگرمی�و�
ابراز�احساسات�خود�عنوان�کردند.�این�اتصال�و�پیوند�میان�آنها�به�شکل�گیری�جمع�گرایی�احساسی�
منجر�می�شود�که�با�همدیگر�و�در�درون�یک�جمع،�احساسات�مجازی�خود�را�ساماندهی�و�ابراز�
می�کنند.�کنشگران�در�همین�میان�با�به�اشتراک�گذاشتن�احساسات�و�عواطف�خود�نسبت�به�
نمایش�احساسات�خود�و�ثبت�آنها�در�فضای�مجازی�نوعی�کنش�جمعی�احساسی�را�برای�همدیگر�
به�ارمغان�می�آورند.�آنها�بیان�کردند�که�این�کنش�های�جمعی�احساسی�را�به�منظور�نیروسازی�و�

انرژی�بخشی�به�فعالیت�ها�و�کنش�های�روزمره�ی�خود�دنبال�می�کنند.
سپیده�این�مضمون�را�با�اهداف�و�مفاهیم�فرعی�آن�در�کنش�های�جمعی�خود�چنین�بیان�می�کند:�

»یه�گروه�با�دوستان�ایجاد�کردیم�فقط�مسخره�بازیه!�یعني�هر�چي�توي�این�گروه�مي�نویسیم�
واقعي�هزار�مشکل�هست�که� زندگي� توي� احساس{،�خب� براي�خندیدنه}جمع�گرایی�
کمتر�مي�تونیم�همدیگرو�ببینیم�اما�اینجا�دیگه�راحت�تر�با�همدیگه�کانکت�مي�شیم�}اتصال�

احساسی{�و�مي�گیم�و�مي�خندیم،�}کنش�جمعی�احساس{«.
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فرزانه�هم�در�این�باره�می�گوید:
»توي�یه�گروه�طنزي�عضوم.�در�طول�روز�چند�بار�که�میرم�تلگرام�حتما�بهش�سر�مي�زنم،�
براي�برون�رفت�از� توي�این�گروه�مجازي�مسائل�روز�رو�با�چاشني�طنز�میارن�و�واقعاً�
مشکالت�خوبه�که�هر�چند�ساعت�یه�بار�سربزني�خودتو�رفرش�کني�.....�}نیروسازی�احساس�
جمعی{.�این�یکی�از�ویژگی�های�خوبه�اینترنته�که�آدم�ها�را�به�هم�وصل�مي�کنه}اتصال�
احساسی{.�مي�بره�توي�این�چت�روم�ها�و�کانال�هاي�مورد�عالقه�تا�بتونند�خودشونو�خالي�
کنند�}نیروسازی�احساس�جمعی{.�افسردگي�هاشون�و�گرفتاري�هاشونو�براي�چند�دقیقه�

که�شده�بریزن�دور�}نیروسازی�احساس�جمعی{«.

5-3-2. افشاگری احساسی 

احساسات�در�فضای�مجازی�فرصت�ظهور�و�بروز�بیشتری�پیدا�می�کنند،�خاصیت�گمنامی�و�عدم�
حضور�باعث�می�شود�کاربران�در�کنترل�و�عدم�ابراز�احساسات�خود�سختگیری�نکنند�و�متناسب�با�
امیال�و�عواطف�درونی،�فضای�مجازی�را�به�عنوان�بستر�مناسبی�برای�خودافشایی�مسائل�و�تجربه�های�
زیسته�ی�خود�برگزینند.�کاربران�ممکن�است�در�ارتباطات�احساسی�خود�برای�خوداظهاری،�در�
فضای�مجازی�نسبت�به�فضای�واقعی�احساس�امنیت�روحی�و�روانی�بیشتری�کنند.�بنابراین�این�
احساس�امنیت�می�تواند�یکی�از�مهم�ترین�مؤلفه�ها�در�خودافشایی�افراد�در�فضای�مجازی�باشد.�
این�مفهوم�دربردارنده�ی�دو�مضمون�»صراحت�ابراز�احساسات«�و�»داوطلبانه�شدن�ابراز�احساسي«�

است�که�در�بیان�مصاحبه�شوندگان�آمده�است.
فرزانه در توصیف احساسات خود می گوید: 

»یه�مشکل�روحی�داشتم�که�باید�تحت�نظر�مشاور�درمانم�رو�ادامه�می�دادم،�یه�سری�مباحثی�
که�مشاور�خواستار�پاسخ�از�سوی�من�به�اونها�بود�را�شرم�داشتم�و�احساس�خجالت�می�کردم�
و�نمی�تونستم�در�حضور�ایشون�بیان�کنم�و�مشاور�اون�اطالعات�را�برای�درمان�من�کلیدی�
می�دونست،�پیشنهاد�شد�که�به�صورت�آنالین�و�از�طریق�شبکه�با�هم�تعامل�کنیم�تا�من�
راحت�تر�اونا�را�بیان�کنم�و�همین�طور�هم�شد�و�من�برای�بیان�اون�اطالعات�راحت�تر�بودم�

و�تونستم�سؤاالت�مشاور�را�پاسخ�بدم!�}داوطلبانه�شدن�ابراز�احساسي{«.

مصاحبه�شونده�ی�دیگری�می�گوید:
»همکارمون�توی�اداره�مدت�ها�بود�که�یه�پولی�ازش�می�خواستم�و�به�بهانه�های�مختلف�
نمی�داد،�باهاش�هم�رودربایستی�داشتم�که�چطوری�ازش�بگیرم�و�چی�بهش�بگم،�هر�کاری�
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کردم�نتونستم�در�حضورش�جدی�و�رسمی�پولمو�مطالبه�کنم،�رفتم�توی�تلگرامش�و�کاماًل�
تند�و�تهدیدآمیز�و�با�ذکر�این�خصوصیت�بد�اون�که�مال�مردم�برات�ارزشی�نداره�را�نوشتم�
بتونستم�این�چنین�درخواستمو�پیشش� و�ازش�خواستم�که�زودتر�برگردونه،�من�عمراً�
مطرح�کنم،�من�خیلی�کمرو�و�احساساتی�هستم�و�زود�مثل�لبو�قرمز�میشم!�}صراحت�

ابراز�احساسات{«.

5-3-3. انضمامی شدن احساس

»انضمامی�شدن�احساس«�از�دیگر�مضامینی�است�که�در�تجربه�ی�زیسته�ی�دختران�پس�از�
تعامل�کاربران�در�فضای�مجازی�یا�در�ارتباط�کاربر�با�رایانه�از�طریق�حضور�و�تعامل�فردی�در�فضای�
مجازی�هنگام�بازی�های�رایانه�ای�ایجاد�شد.�منظور�از�انضمامی�شدن�احساس�پیوستاری�شدن�
احساسات�است�که�در�فضای�مجازی�شکل�می�گیرد�و�به�فضای�واقعی�کشانده�می�شوند.�در�واقع�
تجربه�ی�زیسته�ی�کاربران�حاکی�از�آن�بود�که�آثار�احساسی�کنش�های�کنشگران�و�برساخت�های�
احساسی�آنها�مثل�غم،�شادی،�خشم�و�ترس�و�سایر�احساسات�منتج�از�این�موارد�پس�از�کنشگری�
در�فضای�مجازی�به�دنیای�واقعی�کاربران�پیوست�می�شود.�منظور�از�این�مضمون،�تداوم�و�همراه�
شدن�احساساتی�است�که�کاربر�با�حضور�در�فضای�مجازی�آنها�را�کسب�می�کند�و�حتی�بعد�از�
تعامل�در�این�فضا،�آن�احساسات�در�امتداد�زندگی�خود�به�فضای�عینی�و�واقعی�کشیده�می�شود�

و�در�روابط�فردی�و�اجتماعی�او�بعد�از�ترک�فضای�سایبری�تأثیرگذار�است.
این�احساسات�مجازی�می�توانند�بعد�از�فارغ�شدن�از�محیط�مجازی�در�»انضمام�درونی«��فرد�
و�یا�در�»انضمام�بیرونی«�او�نمود�پیدا�کنند�و�محیط�فیزیکی�او�را�تحت�تأثیر�احساسات�برساختی�

او�در�فضای�مجازی�قرار�دهند.�
عاطفه�تجربه�ی�انضمام�درونی�احساسات�مجازی�خود�را�این�گونه�توصیف�می�کند:�

»وقتي�در�تلگرام�فیلم�دوربین�مجلس�را�زماني�که�تروریست�ها�وارد�مجلس�شدند�و�مردم�
را�به�رگبار�بستند�دیدم�و�اون�صحنه�اي�که�یکي�از�شهدا�تالش�مي�کرد�بره�زیر�صندلي�هاي�
سالن�انتظار�تا�از�دست�تروریست�ها�در�امان�باشه،�ولي�نهایتاً�یه�تروریست�دیگه�اومد�و�
تیر�خالص�زد�بهش،�تا�دو�شبانه�روز�احساس�خیلي�بدي�داشتم.�طوري�که�شب�اول�به�
سختي�خوابم�برد�و�وقتي�بیدار�شدم�هم�همون�صحنه�اومد�جلو�روم.�این�احساس�همیشه�
همراه�بود�و�اون�صحنه�هي�مجسم�مي�شد�برام�و�یه�جور�احساس�ناامني�هم�با�من�بود.�

خداییش�خیلي�ناراحت�کننده�بود«.�
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کیمیا�هم�انضمام�بیرونی�احساسات�خود�را�در�تجربه�ی�خود��چنین�می�گوید:
»تو�تلگرام�یکی�از�دوستام�با�یه�حرف�مزخرفی�منو�ناراحت�کرد،�اونقدر�ازش�متنفر�شدم�که�
بالکش�کردم�بعد�تلگراممو�حذف�کردم�و�برا�چن�روز�فاتحه�ی�اینترنت�و�وب�را�خونده�بودم«.

بحث و نتیجه گیری
نتایج�ها�نشان�می�دهد�دختران�برای�معنابخشی�به�زندگی�به�ابراز�احساسات�مجازی�خود�روی�
آوردند.�آنها�فرآیند�شکل�گیری�احساسات�مجازی�خود�را�با�دو�مفهوم�اصلی�ذهنی�شدن�و�عینی�
شدن�در�ابراز�احساسات�خلق�کردند.�دختران�در�مضمون�ذهنی�شدن�احساس،�به�رها�شدن�از�
جهان�واقعی�احساسات�خود�و�بروز�آن�در�قالب�مفاهیم�گفتاری،�شنیداری�و�مکتوب�روی�آوردند.�
آنها�با�احساس�صمیمیت�با�کاربران�دیگر�که�در�فضای�مجازی�حضور�داشتند،�راحت�تر�به�بیان�
اسرار�و�درونیات�خود�پرداختند.�این�نوع�از�خوداظهاری�دختران�می�تواند�باعث�نوعی�دوگانگی�در�
هویت�درونی�آنها�و�در�ارتباطات�خود�با�دیگران�در�فضای�واقعی�شود.�اختالل�هویتی�و�ارتباطی�
در�دختران�در�دراز�مدت�به�شکل�گیری�چالش�های�جدی�در�روابط�اجتماعی�و�نقش�های�متصور�
برای�آنها�در�آینده�منجر�می�شود.�احساس�صمیمیت�مجازی�می�تواند�باعث�انتقال�عواطف�دختران�
از�محیط�واقعی�به�محیط�مجازی�شود.�این�امر�اگر�با�تصور�آرمانی��بودن�فضای�مجازی�برای�بروز�
عواطف�و�احساسات�آنها�مبدل�شود،�نه�تنها�سبب�ایجاد�دوگانگی�عاطفی�و�هویتی�در�دختران�
می�شود،�بلکه�به�بدبینی�های�زندگی�اجتماعی�و�بیماری�های�روحی�و�روانی�نیز�در�آنها�منجر�
می�شود.�در�واقع�دختران�با�هم�ذات��پنداری�درونی�و�بیرونی�خود�در�فضای�مجازی�و�نیز�شبکه�ای�
کردن�ارتباطات�احساسی�به�تعامالت�عینی�و�بیرونی�تمایل�پیدا�کردند.�احساس�صمیمیت�و�
بروز�عواطف�خود�همراه�با�اعتماد�و�دلبستگی�به�دیگران�در�تعامالت�مجازی�از�پیامدهای�این�امر�
قلمداد�می�شود.�در�این�میان،�دختران�با�انضمام�و�پیوستگی�احساسات�خویش�از�محیط�مجازی�
به�فضای�واقعی�به�بروز�و�ابراز�ارتباطات�خود�اقدام�کردند.�تقریباً�هیچ�پژوهش�داخلی�مشخصاً�به�
تجربه�ی�زیسته�ی�کاربران�در�ابراز�احساسات�مجازی�دختران�و�با�استفاده�از�روش�پدیدارشناسی�
توجه�نشان�نداده�است.�یافته�های�این�پژوهش�در�نوع�خود�و�در�میان�پژوهش�های�داخلی�در�فضای�
مجازی�جدید�است.�در�واقع�معدود�پژوهش�های�داخلی�که�برخی�از�احساسات�را�موضوع�خود�قرار�
دادند،�یک�احساس�خاص�مثل�عشق�را�با�مطالعه�ی�کارکردهای�فضای�مجازی�و�تأثیر�در�دگرگونی�
شکلی�این�احساس�توصیف�کردند.�در�تحقیقات�خارجی�به�این�موضوع�توجه�شده�ولی�گستردگی�
احساسات�مجازی�و�استفاده�از�روش�پدیدارشناسی�مورد�توجه�پژوهش�گران�نبوده�است.�نتایج�
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این�پژوهش�برخالف�نگرش�های�پوزیتیوسیتی�-�که�در�نظر�آنها�احساسات�به�صورت�عینی�قابل�
تحقق�هستند�و�ریشه�در�مسائل�بیولوژیکی�دارند�-�نشان�می�دهد�که�برای�شناخت�احساسات�و�
چگونگی�ابراز�و�بروز�آن�باید�به�واقعیت�های�ذهنی�افراد�رجوع�کرد�و�تجربه�ی�زیسته�ی�آنها�مبنای�
مناسبی�برای�تحلیل�این�وضعیت�است.�تفسیر�ماهیت�و�چگونگی�پدیده�ی�احساسات�مجازی�در�
تناسب�با�تجربه�ی�زیسته�ی�دختران�و�زمینه�های�بروز�و�ابراز�آنها�عالوه�بر�اینکه�باید�در�تحلیل�
شرایط�اجتماعی�دختران�مد�نظر�قرار�گیرد،�بایستی�هم�راستا�با�نقش�های�جنسیتی�دختران�و�

موقعیت�فیزیولوژیک�آنها�در�زندگی�روزمره�مورد�توجه�واقع�شود.
�در�تناسب�با�سنخ�شناسی�نظریات�حاکم�بر�جامعه�شناسی�احساسات،�این�پژوهش�مؤید�توجه�به�
احساسات�مجازی�در�رویکرد�برساخت�گرایی�اجتماعی�است�که�تأکید�می�کند،�احساسات�زاییده�ی�
محیط�اجتماعی�هستند.�در�بین�نظریه�های�این�رویکرد�به�مکتب�کنش�متقابل�نمادین�و�نظریات�
گافمن،�کالینز�و�هوقشیلد�در�جامعه�شناسی�احساسات�می�توان�توجه�کرد.�در�مجموع،�ماهیت�
فضاي�مجازي�به�گونه�اي�است�که�مسئله�ی�رهایافتگي�و�عریان�سازي�1بدن�از�احساسات�به�همان�
سادگي�که�صورت�مي�پذیرد،�مجدداً�برقرار�مي�شود.�رابطه�ی�میان�کاربران�و�جهان�احساساتشان�
و�تداوم�بر�حضور�آن�در�فضاي�سایبر�تابع�وجود�محرک�هاي�احساسي�و�جذابیت�هاي�هیجاني�
است�که�مي�تواند�دختران�را�در�یک�عرصه�ی�زماني�در�این�پیوند�نگهدارد.�این�فرآیند�رها�شدن�از�
جهان�واقعی�و�حضور�دختران�در�فضای�مجازی�نقطه�ی�آغازین�تمامي�کنش�هاي�احساسي�آنها�
در�جهان�مجازي�است.�به�عبارت�دیگر�حضور�و�پیوند�آنها�در�فضاي�مجازي�با�حضور�و�احساس�
رهایی�بدن�فیزیکی�شان�از�محیط�واقعی�شکل�مي�گیرد�و�سرآغاز�همه�ی�تغییرات�و�تحوالت�کنشي�
است�که�در�این�فضا�براي�دختران�جریان�پیدا�مي�کند،�اما�این�حضور�احساسي�سایبري�مي�تواند�
با�شکل�گیري�ناکامي�ها،�شکست�ها�و�انقطاع،�وابستگي�ها�و�نفرت�ها�و�با�»احساسات�مجازي�سرریز�
شده«�مختل�شده�و�به�یک�فرآیند�رفت�و�برگشتي�تبدیل�شود.�در�این�فرآیند،�جریان�رهایی�و�
بریدگی�از�محیط�حقیقی�مدام�دچار�تغییر�وضعیت�مي�شود�و�با�حضور�مقطعي�دختران�در�جهان�
عیني�-�مجازي�همراه�مي�شود.�آنها�در�تعامالت�مجازی�خود�از�طریق�پل�احساسي�و�با�اتکا�به�
تجربه�ی�زیسته�ی�خود�یا�انتقال�از�طریق�تصور�و�با�فرض�خود�به�جاي�»دیگري«،�به�کنش�هاي�
احساسي�آن�»دیگري«�پای�مي�گذاشتند�و�هیجانات�و�کنش�هاي�احساسي�»دیگري«�را�در�خود�
متصور�مي�شدند.�این�امر�فرد�را�به�دنیاي�دیگري�پیش�مي�برد�تا�آنجا�که�خودش�را�»دیگري«�فرض�

1- Disencumbering
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مي�کند�و�با�نمود�احساساتي�همچون�ترس،�شگفتي،�خشم،�خوشحالي�و�...�مي�تواند�همراه�باشد.�
در�چنین�شرایطی�احساس�دوگانگی�ها،�اختالل�های�هویتی،�اعتمادهای�کاذب�و�آرمانی�پنداشتن�
فضای�مجازی�را�برای�ابراز�و�بروز�ناگفته�های�درونی�یا�عالیق�و�احساساتی�که�امکان�ابرازشان�در�
دنیای�واقعی�وجود�ندارد،�به�دنبال�دارد.�در�این�میان�امکان�سوء�استفاده�ها�از�این�احساسات�و�همراه�
سازی�های�احساسی�کاذب�و�مقطعی�افزایش�می�یابد�و�هویت�حقیقی�و�دخترانه�ی�آنها�تحت�تأثیر�این�
نوع�صمیمیت�ها�و�خودافشاگری�های�مبتنی�بر�اعتمادهای�نابجا�مخدوش�می�شود.�این�»دیگری�ها«�
در�صورت�جایگزین��شدن�در�تعامالت�سنتی�یا�مسلط�شدن�بر�دختران�در�ابراز�و�بروز�احساسات�
خود،�به�شکل�گیری�مسائلی�اجتماعی�منتهی�می�شود�که�آثار�زیان�باری�بر�پیکره�ی�سنتی�جامعه�ای�
مانند�قم�دارد.�فراروی�دختران�از�قلمرو�سنتی�خود�و�آرمانی�اندیشیدن�و�تالش�برای�دست�یابی�
مؤلفه�های�ذهنی�که�از�مشخصه�های�عصر�مدرن�است�با�گشودگی�احساس�و�جست�وجوی�تکیه�گاه�
احساسی�در�محیط�سایبر�می�تواند�فرجامی�ناخوشایند�در�نقش�ها�و�مسئولیت�های�اجتماعی�حال�
و�آینده�آنها�در�پی�داشته�باشد.�با�توجه�به�ویژگی�های�روان�شناختی�و�فیزیولوژیکی�دختران�-�که�
آنها�را�به�لحاظ�موقعیت�ها�و�جایگاه�های�خود�در�مقام�همسری�و�مادری�احساسی�تر�از�مردان�
بار�آورده�است�-�منضم�شدن�احساسات�مجازی�برای�آنها�می�تواند�باعث�تداخل،�سرآسیمگی�و�
آشفتگی�احساسی�در�زندگی�واقعی�آنها�شود�و�در�صورت�نهادینه�شدن�این�وضعیت�نامطلوب�
اثرات�و�خسارات�روحی�و�روانی�بر�پیکره�ی�آنها�وارد�کند.�برای�جامعه�ای�مانند�شهر�قم�با�توجه�
به�حساسیت�های�ایدئولوژیک�و�هنجارهای�مسلط�سنتی�در�آن،�حضور�مجازی�دختران�با�این�
مضامین�می�تواند�به�دوگانگی�های�حضور�در�فضای�اجتماعی�– مجازی�آنها�منجر�شود�و�تعارضات�
درونی�و�اجتماعی�را�در�پی�داشته�باشد.�بنابراین�الزم�است�حضور�مجازی�آنها�به�شکلی�منطقی�و�
مطلوب�برای�بهبود�ارتباطات�اجتماعی�مجازی�همراه�با�سواد�مجازی�و�دیجیتالی�به�گونه�ای�رقم�

بخورد�که�بتواند�به�ارتقای�کیفی�نقش�ها�و�عملکردهای�جنسیتی�آنها�منجر�شود.�
سیاست�گذاران�و�دست�اندرکاران�امور�فرهنگی�باید�بیش�از�پیش�نسبت�به�آگاه�سازی�کاربران�و�
والدین�آموزش�های�الزم�را�به�صورت�جدی�و�مستمر�دنبال�کنند.�توجه�به�آموزش�سواد�رسانه�ای�و�
دیجیتال�و�برجسته�سازی�مخاطرات�و�تهدیدات�موجود�در�فضای�مجازی�برای�دختران�و�خانواده�ها�
می�تواند�تا�حد�زیادی�نقشی�خنثی�کننده�در�شکل�گیری�هویت�های�عاطفی�دوگانه�و�مخدوش�
داشته�باشد.�مهم�تر�از�همه�خانواده�ها،�مدارس�و�نهاد�آموزش�و�پرورش،�رسانه�ها�و�به�ویژه�مطبوعات�
و�تلویزیون�با�آثار�نمایشی�و�محصوالت�عرضه�کردنی�برای�آگاه�سازی�بیش�از�دیگران�می�توانند�
منشأ�اثر�باشند.�توجه�به�آموزه�ها�و�مبانی�اعتقادی�افراد�و�تالش�برای�مستحکم�سازی�این�ساخت�
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عقیدتی�و�نگرشی�در�دختران�از�طریق�آموزش�های�دینی�و�نهادهای�مسئول�تا�حد�زیادی�می�تواند�
آنها�را�هنگام�تعامالت�مجازی�و�ابراز�عواطف�یاری�رساند.�
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