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چکیده
با گسترش فضاى مجازى و رسانه اى شدن فضاى فرهنگى، هویت یابِى افراد نیز دگرگون شده است. 
از منظر جامعه شناختى، تحلیِل نمود هویتى زنان در فضاهاى مجازى که آزادى کمترى در فضاهاى 
«واقعى» سنتى براى ابراز هویت خود دارند، اهمیت ویژه اى دارد؛ زیرا فضاى مجازى ظرفیت بیشترى 
براى خلق و بازنمایى هویت مطلوب و آرمانى دارد. به عالوه، استفاده از رویکردهاى کیفى براى فهم 
عمق و سیالیت فرایند هویت یابى سودمندتر است. ازاین رو، مقالۀ پیش رو فرایند هویت یابِى 16 نفر از 
دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج در فضاى مجازى را با رویکردى کیفى واکاوى کرده است. تکنیک 
جمع آورى داده ها مصاحبۀ بدون ساختار و نیمه ساختاریافته بوده است. روش نمونه گیرى غیرتصادفى، 
هدفمند و با حداکثر تنوع؛ راهبرد تحلیل داده ها کدگذارى سه مرحله اى باز، محورى و گزینشى بوده 
است. بر اساس ماهیت مضامین مصاحبه ها، علل، بسترها و پیامدهاى استفادۀ این دختران از فضاى 
جهت  هدفمند  استفادۀ  خود،  متفاوت  جنبه هاى  ابراز  ارتباط،  «ماهیت  محورِى  مقولۀ  ده  ذیل  مجازى 
تأمین نیازها و خدمات متنوع، ارضاى تمایالت روحى  ـ  فیزیولوژیک، پرکردن اوقات فراغت، ضعف 
شخصیت روانى و مهارتى، نابسامانى زندگى خانوادگى، خودهاى متفاوت ارائه شده در فضاى مجازى، 
در  شدند.  تحلیل  مجازى»  فضاى  آسیب  هاى  دامنۀ  و  مدرن  زندگى  در  مجازى  فضاى  قابلیت هاى 
جوالنگاه  و  واقعى  فضاى  پژواِك  مجازى  «فضاى  هستۀ  مقولۀ  گفت  مى توان  انتزاعى تر،  سطحى 
ـ  وانمودى» بازتاب دهندۀ روند هویت یابى دختران موردمطالعه در فضاى مجازى است  خودهاى واقعى  
زیست  شرایط  و  دختران  ـ اجتماعِى  ـ  فیزیولوژیک  روان شناختى  ویژگى هاى  دوسویۀ  تأثیر  از  ناشى  که 

ـ اجتماعِى آنان در فضاى واقعى جامعه است. فرهنگى 
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مقدمه
عصر  در  است.  شده  اطالعات  عصر  وارد  صنعتى،  دوران  گذاشتن  پشت سر  با  جهان،  امروزه، 
اطالعات و در جامعۀ اطالعاتى، بخش زیادى از وقت انسان ها در فضاى مجازى سپرى مى شود. 
فضاى مجازى فضایى کامًال صنعتى و محصول فّناورى هاى نوین ارتباطات، مخابرات و رایانه 
قابلیت هاى  مجازى  فضاى  است.  واقعى  فضاى  از  متمایز  ویژگى هاى  داراى  فضا  این  است. 
را  متکثرى  فعالیت هاى  فضا  این  در  مى توانند  فضا  این  کاربران  و  دارد  چندگانه اى  و  متعدد 
موازى، همانند، مغایر یا فراتر از فعالیت هایشان در فضاى واقعى دنبال کنند. در این مقاله، تنها 
بازنمایى هویتى کاربران دختر دانشجو در این فضا موردتوجه و تحلیل جامعه شناختى قرار گرفته 
است. در کل، هویت افراد در این اجتماعات و فضاهاى مجازى مى تواند همسان یا متفاوت 
با دنیاى فیزیکى و واقعى ساخته و بازنمایى  شود. مى توان گفت هویت در فضاى مجازى به 
تجارت  مثل  اینترنتى  تعامالت  از  بعضى  در  مى شود.  تقسیم بندى  مجازى  و  حقیقى  نوع  دو 
الکترونیک، حضور در کالس هاى آموزشى و دانشگاه الکترونیکى ما تا حد زیادى ناچاریم با 
هویت حقیقى و واقعى خودمان ظاهر شویم؛ زیرا تعامل ما در فضاى اینترنتى مشروط و منوط 
به شناسایى و تصدیِق هویت حقیقى ما از طریِق ابزارهاى الکترونیکى مختلف از سوِى طرف 
مقابل است؛ اما در بسیارى از تعامالت دیگر (مانند اینستاگرام، گروه هاى واتساپ، بازى هاى 
اینترنتى و گفت وگو) به علل گوناگون مى توانیم به صورت ناشناس و با هویت جعلى و مجازى 
ظاهر  شویم. مثًال در وبگاه هاى مختلف عضو مى شویم، رایانامۀ جعلى براى خودمان مى سازیم 
و یا در شهر هاى الکترونیکى (مثل تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و...) با هویتى مجازى ظاهر 

مى شویم و یا با دیگران با هویتى ناشناس چت مى کنیم (شهریارى و خسروى، 1390: 105).
 در این مقاله بیشتر بازنمایى هویتى افراد در فضاهاى مجازِى غیررسمىـ  که افراد، به دلخواه، 
مى توانند با هویت واقعى یا جعلى خود وارد شوندـ  و تحلیل زمینه ها و علل مرتبط با نحوۀ بازنمایى 
آنان موردتوجه بوده است. براى تعریف کردارهاى رسانه اى برخط1 اصطالحاتى مانند «دیجیتال»، 
«مجازى»، «تعاملى» و «رسانه هاى جدید» به کاربرده مى شوند که همگى بیانگر هرگونه و همۀ 
فّناورى  هاى دیجیتالِى نوظهور و تکاملى هستند که اغلب نتیجۀ نوآورى هاى دو دهۀ اخیر در 
محاسبه کردن شخصى2، اینترنت و تلفن هاى یاخته اى3 هستند (Zemmels, 2012). در این مقاله، 

در همه جاى متن، تنها از اصطالح فضاى مجازى استفاده شده است.
قبل از شروع بحث، ترسیم مختصر وضعیت فضاهاى اینترنتى و سیِر زمانِى کمیت کاربران 

1. Online Media Practices
2. Personal Computing
3. Cellular
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اینترنتى در ایران ضرورى است. بر اساس آمارهاى رسمى و غیررسمى، تعداد کاربران اینترنتى 
در ایران روند افزایشى سریعى دارد. در سال هاى اخیر، شبکۀ جهانى اینترنت ضریب نفوذ خود 
را در زندگى افراد افزایش داده و به یکى از جنبه ها و ابعاد کاربردى و بااهمیت در زندگى افراد 
تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان داده ها و آمار اینترنت، ایران، با داشتن 36 میلیون و 
500 هزار کاربر (معادل 47 درصد جمعیت کشور)، رتبۀ سیزدهم را در جهان دارد (خبرگزارى 
تابناك، 23 اسفند 1390). بر اساس آمارى دیگر، 53 درصد مردم ایران حداقل عضو یک شبکۀ 
هستند  سال  تا 29  جوانان 18  نیز  درصد)  کاربران (72  درصد  بیشترین  که  هستند  اجتماعى 
(خبرگزارى پایدارى ملى، 2 مرداد 1395). نظرسنجى ملى اسفند سال 1397 نیز نشان داد تعداد 
کاربران فعال ایرانى تلگرام بین 40 تا 45 میلیون نفر بوده اند.1 این کاربران ساعاتى چند در 
هفته یا ماه را به استفاده از جنبه هاى مختلف اینترنت از قبیل جست وجوى اخبار و اطالعات، 
چک کردن رایانامه و نرم افزارهاى ارتباطى و گفت وگو، خرید یا امور بانکى، اشتراك مطالب و 

موضوعات موردنظرشان اختصاص مى دهند (توسلى و جاللوند، 1394: 96).
آمـار و ارقـام مذکـور همگى بیانگر اسـتفادۀ گسـتردۀ افـراد، به ویـژه جوانـان، از فضاهاى 
مجـازى اسـت؛ امـا آنچـه تاکنـون کمتر شـناخته شـده اسـت نـوع بازنمایـى هویتى افـراد در 
ایـن فضـا و عوامـل، زمینه هـا و پیامدهـاى مرتبـط بـا آن بـوده اسـت. مهم تـر آنکـه، بیشـتر 
پژوهش هـا کّمـى و توصیفـى بـوده و به صـورت عمیـق و از منظـر کاربـران، نـوع بازنمایـى 
ترجیحـى و علـل و زمینه هـاى مرتبـط بـا نـوع هویت یابـِى ترجیحـى را واکاوى نکرده انـد. 
از ایـن رو، بـا نوعـى خـأل پژوهشـى در خصـوص کیسـتى و چیسـتِى ارائه شـده دختـران جوان 
و تحلیـِل زمینه هـا و بسـترهاى مرتبـط بـا ایـن پدیـده و پیامدهـاى آن بـراى دختـران مواجه 
هسـتیم. هرچـه از دامنـۀ شـهرهاى مرکزى و کالن کشـورى به سـمت شـهرهاى حاشـیه اى 
و کوچک تـر حرکـت مى کنیـم، ایـن کمبـود و خـأل پژوهشـى مشـهود و محسـوس تر اسـت. 
پژوهـش پیرامـون جوانـان از ایـن نظـر اهمیـت دارد کـه آن ها در جبهـۀ تعامل با رسـانه هاى 
 .(Zemmels, 2012) جدیـد هسـتند و آن هـا را در کردارهـاى روزمره شـان تحقـق مى بخشـند
بـر ایـن مبنـا، در ایـن پژوهـش کوشـش شـده تا بـا اسـتفاده از روش کیفـِى مبتنى بـر نظریۀ 
زمینـه اى، هویِت بازنمایى شـدۀ دانشـجویان دختر دانشـگاه یاسـوج در فضاى مجـازى و علل، 
زمینه هـاى فـردى ـ  اجتماعـى و پیامدهـاى مرتبـط با نـوع هویت یابـِى آنان در ایـن فضا مورد 
تحلیـل و واکاوى جامعه شـناختى قـرار گیـرد. پیش فـرِض محـورى محققـان ایـن بوده اسـت 
کـه شناسـایى کیسـتى و چیسـتى هویت جوانـان تنها بـا گفت وگوِى بـاز، عمیـق و همه جانبه 
بـا مشـارکت کنندگان در ایـن فضاهـا و شناسـایِى علل، تجربـه و تعامالت آنـان در این فضاها 

1. www.irna.ir/news/83323337
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امکان پذیـر اسـت. در ایـن زمینـه، سـؤاالت اساسـى پژوهـش عبارت اند از:
مهم ترین زمینه هاى فردى ـ  اجتماعى (زمینه اى، علّى و مداخله گر) مرتبط با بازنمایى هویتى 
دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج در فضاهاى مجازى کدام اند؟ کنشگران یادشده هویت خود را 
در فضاى مجازى چگونه تعریف و ارائه مى کنند؟ مهم ترین پیامدهاى استفاده از فضاى مجازى 

در زندگى این کنشگران کدام اند؟

پیشینۀ پژوهش
با توجه به فراگیرشدن استفاده از اینترنت و گستردگى و تنوع فضاى مجازى و کاربران آن در 
کشور، پژوهش هاى متعدد دانشگاهى در خصوص استفاده از اینترنت در کشور صورت گرفته 
است که هرکدام از آن ها به سهم خود مى توانند به شناخت ما از وضعیت فضاى مجازى و 
نوع استفادۀ افراد از آن کمک کنند. در اینجا تنها پژوهش هایى ذکر شده اند که تا حد زیادى با 

پژوهش پیش رو ارتباط دارند.
در پژوهشى، عبداللهیان و رضانیا (1388) به بررسى «تجربۀ خود زنانه در فضاى مجازى» 
پرداخته اند. بر اساس این پژوهش، تجربۀ خود زنانه در ارتباطات اینترنتى متأثر از نوعى فقدان 
اطمینان در فضاى اینترنتى و درعین حال ارجاع به مبانى فکرى و اعتقادى در دنیاى واقعى بوده 
است. بر اساس مطالعۀ قاسم زاده عراقى و ذوالقدر (1393) پیراموِن «تفاوت هاى معرفى خود در 
محیط هاى مجازى»، ارزیابى کاربران درمورد مقبولیت اطالعات ارائه شده در پروفایل ها تحت 
تأثیر سه عامل تغییرات زمانى، شرایط معرفى خود در ارتباطات با واسط رایانه اى و نیز انتظارات 

مشترك میان کاربران بوده است.
رحیمى سحابى و موالیى توتا خانه (1395)، با «بررسى رابطۀ میان انواع خود در خودگشودگى 
توانمند،  مثبت،  نخبه،  موفق،  را  خود  کاربران  بردند  پى  اجتماعى»،  شبکه هاى  در  جوانان 
کمترغیرمذهبى و مخالف نظام معرفى کرده اند. همچنین میان جنسیت و نحوۀ خود اظهارى 
تفاوت معنادارى وجود دارد. پرهیز و ذوالفقارى (1397)، با بررسى مقایسه اى هویت واقعى و 
مجازى جوانان 18 تا 35 سال شهر یاسوج، پى بردند بین هویت واقعى افراد در دنیاى واقعى و 
هویت آن ها در دنیاى مجازى تفاوت معنى دارى وجود دارد. همچنین، تفاوت هاى هویت (خود 
اختالفى) در برخى ابعاد بر اساس متغیرهایى مانند سن، جنسیت، تحصیالت، سطح درآمد و 
میزان استفاده از فضاى مجازى معنى دار بوده است. بابایى فرد و خداکرمیان گیالن (1397)، با 
بررسى تأثیر فضاى مجازى بر هویت افراد، به این نتیجه رسیدند که فضاى مجازى بر هویت 
افراد نقش مؤثرى داشته است. شبکه هاى اینترنتى باعث دگرگونى در هویت افراد شده اند تا 
جایى که افراد با پدیدۀ بحران هویت در فضاى مجازى مواجه شده اند. با هویت سیال و متکثرى 
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که در چنین فضایى شکل گرفته است، فرد از چارچوب معّین و انعطاف ناپذیرى که در جهان 
خارج دارد جدا مى شود و این فضا به فرد امکان بروز بیشتر خود را مى دهد و در چنین فضایى 
فرد از قیدوبندها رها مى شود و در فضایى بسیار بى مرزتر از جهان واقعى مجال فعالیت مى یابد.

و  مستقیم  ارتباط  هیچ گونه  آتشگاه (1397)،  عباسى  و  شوازى  عباسى  پژوهش  اساس  بر 
معنادارى بین نوع و میزان استفاده از فّناورى  هاى نوین ارتباطى با روابط خانوادگى وجود ندارد؛ 
محقق  شبکه اى،  خانوادۀ  و  خانواده  زمان  یعنى  میانجى،  متغیرهاى  مسیر  از  ارتباط  این  بلکه 
همچون  تعامل در شبکه هاى اجتماعى نیز  هاشمى نسب (1399)،  پژوهش  اساس  بر  مى شود. 
تعامل در دنیاى بیرون متشکل از اجراهاست؛ با این تفاوت که اجراگران در فضاى مجازى از 

طریق واسطه به ایفاى نقش هایشان مى پردازند.
پراترو1 (2009)، با روش کیفى و با تحلیِل «شکل گیرى هویت در جامعۀ معاصر از طریق 
این امر، به نوبۀ  رفتار و ایدئولوژى منعکس مى شود و  رسانه در  رسانه ها»، پى برد تأثیر  تأثیر 
خود، هویت اجتماعى افراد را تحت تأثیر قرار مى دهد. در پژوهش او، هویت به عنوان فرایندى 

پویاست که تحت تأثیر رسانه ها شکل خاصى به خود گرفته است.
و  فیس بوك  پروفایل هاى  رابطۀ  دنبال  به  خود  مطالعۀ  در   (2010) همکاران2  و  بک 
مطابق  شد.  مطرح  اساسى  فرضیۀ  دو  پژوهش،  این  در  بوده اند.  افراد  شخصیتى  ویژگى هاى 
بستر  برخط  اجتماعى  شبکه هاى  ـ  بسط یافته3»  واقعى  زندگى  «فرضیۀ  یعنى  ـ  اّول  فرضیۀ 
اجتماعى گسترده اى را فراهم مى کنند که افراد مى توانند در آن با نمایش ویژگى هاى شخصیتِى 
واقعِى خود فهم متقابل بین فردى را ممکن کنند. مطابق فرضیۀ دوم ـ «فرضیۀ هویت مجازى 
مطلوب4» ـ پروفایل ها در شبکه هاى اجتماعى برخط براى نمایش «خودهاى مطلوب» استفاده 
مى شوند؛ به این معنا که کاربران از طریق پروفایل هایشان ابعادى از خود را نشان مى دهند که 
بیانگر شخصیت واقعى آن ها نیست. در این مطالعه، فرضیۀ اّول تأیید و فرضیۀ دّوم رد شد. به 

عقیدۀ نویسندگان، در این مطالعه شواهدى مبنى بر خودایدئال سازى مشاهده نشد.
شفى، نایان و عثمان5 (2012) پى بردند هویت مجازى متنى و ادراك بصرى بر اساس 
خوِد ادراك شده از طریق نام هاى  ارزش هاى مربوط به ارتباط اجتماعى، محبوبیت و دامنۀ 
زبان و تصاویر پروفایل به دقت انتخاب شده در پروفایل هاى دانشجویان بازسازى  و  کاربرى 
ممکن است یافته هاى این پژوهش را تحت تأثیر قرار دهند.  فرهنگ و جنسیت  مى شوند. 
1. Protheroe
2. Back et al.
3. Extended real-life hypothesis
4. Idealized virtual identity hypothesis
5. Shafie, Nayan & Osman
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همچنین، هویت مجازى و تأثیر بصرى دانشجویان بر اساس مقادیر مرتبط با ادراك همساالن، 
ارتباط اجتماعى و محبوبیت بازسازى مى شود. پروفایل دانش آموزان شامل تصاویر و اطالعاتى 
است که هویت واقعى و ایدئال خود را به عنوان هویت مجازى شان نشان مى دهد. کاربران مرد 
راحت تر از کاربران زن از نام واقعى خود به عنوان نام کاربرى و از عکس خود در پروفایلشان 

استفاده مى کنند.
 بر اساس تحلیِل چانگ و هئو1 (2014) از نظریه هاى بازدید که خودافشایى دانشجویان 
در فیس بوك را پیش بینى مى کند، علل استفاده از فضاى مجازى و خودافشایى در آن متفاوت 
با علل طرح شده در ادبیات کنونى تجارت الکترونیکى است. گوندوز2 (2017)، با بررسى تأثیر 
ابعاد  اجتماعى  شبکه هاى  طریِق  از  افراد  مى دهد  نشان  هویت سازى،  بر  اجتماعى  رسانه هاى 
در  را  خاصى  شخصیت هاى  موقعیتشان،  به  توجه  با  و  مى دهند  نشان  را  هویت ها  از  مختلفى 
شبکه هاى مجازى از خود ارائه مى دهند و ممکن است از نام واقعى خود استفاده کنند یا نکنند.

پژوهش توفکسى3 (2018)، در دانشگاه مریلند در خصوص آماده سازى، شایعه، فیس بوك 
و فضاى شخصى، نشان داد نگرش به آماده سازى اجتماعى و نمایش خود دو خوشۀ تأثیرگذار 
در پذیرش وبگاه  هاى شبکۀ اجتماعى برخط هستند. کاربران به شایعات و کنجکاوى و سخنان 
کوتاه و عمومى و ناکارآمد افراد تمایل دارند. این افراد در گسترۀ وسیعى از ارتباط با دوستان 
نزدیک خود بودند؛ اما آن ها را کمتر از سایر کاربران مى دیدند. نتایج پژوهش وست، لوئیس 
دیگر،  علل  به  یا  فرزندشان  خجالتى بودن  به سبب  والدین،  داد  نشان  نیز   (2019) کورى4  و 
به ندرت، از سوى دانش آموزان به عنوان دوستان فیس بوك پذیرفته مى شوند و مورد استقبال 
قرار مى گیرند. از نظر دانش آموزان، جهان اجتماعى خصوصى آن ها همانند جهان عمومى است.

مبانى نظرى پژوهش
متفاوت  کیفى  پژوهش هاى  با  کّمى  پژوهش هاى  در  نظرى  ادبیات  ارائۀ  هدف  و  منطق 
است. در پژوهش هاى کّمى، هدف از بیان ادبیات نظرى استنتاج گزاره هاى نظرى و استخراج 
کیفى،  کار  در  اما  است؛  پژوهش  متغیرهاى  بین  روابط  سنجش  به منظور  تجربى  فرضیه هاى 
و  مضامین  عمیق تر  فهم  و  درك  جهت  محقق  حساس سازِى5  تنها  نظریات  ارائۀ  از  هدف 
نظریۀ  به اختصار،  اینجا،  در  است.  گردآورى شده  داده هاى  در  مکتوم  مقوله هاى  استخراج 
1. Chang & Heo
2. Gündüz
3. Tufekci
4. Wes t, Lewis & Currie
5. Sensitizing
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مى شود.  بیان  داده ها  تحلیل  جهت  محققان  حساس سازى  به منظور  فرهنگ1  رسانه اى شدن 
این نظریه بیانگر جایگاه، نفوذ و تأثیر رسانه ها بر جامعه و فرهنگ است. درگذشته، رسانه ها 
قلمرویى مجزا از جامعه و فرهنگ تصور مى شدند. درنتیجه، محققان تمایل داشتند بر تأثیرى 
تمرکز کنند که پیام هاى رسانه اى معّینى بر افراد و نهادها داشتند؛ اما امروزه، رسانه ها به قدرى 
در جامعه و فضاى زندگى نفوذ کرده اند که به هیچ  وجه نمى توان آن ها را از نهادهاى فرهنگى و 
اجتماعى متمایز دانست. به عالوه، امروزه، تنوع رسانه اى در قلمرویى جهانى  ـ  محلى، شخصى  ـ 
 فراشخصى، تک خصیصه اى  ـ  چندخصیصه اى و... آزادى و انتخاب کنشگران و استفادۀ چندگانه 
از آن ها را امکان پذیر کرده است. به تعبیر ژیژك2، «سوژه به گره گاهى3 تبدیل شده است که 
 Zemmels,) مى شوند»  هم گرا  آنجا  در  رقیب  حتى  و  گوناگون  بسیار  ایدئولوژیکى  موضع هاى 
2012). متناسب با بحث این مقاله، رسانه اى شدن فرهنگ بیانگر این است که رسانه ها بنیان 

دانشى را شکل مى دهند که در جامعه فراهم مى شود و گردش مى یابد. آلتید و اسنو4(1979)، 
است  «قالب بندى کردن5»  رسانه ها  اثر  مهم ترین  که  معتقدند  محتوا»،  بر  فرم  «تقدم  طرح  با 
و رسانه ها تعیین کنندۀ چگونگى قالب بندى مواد، انتخاب شیوۀ بازنمایى و انتخاِب تصویرى از 
تجربۀ اجتماعى در رسانه ها هستند. آن ها جنبه هاى فنى و سازمانى رسانه ها را هم مد نظر قرار 
مى دهند. به عالوه، رسانه اى شدن فرهنگ معاصر توصیف گر «فرایندى است که از طریق آن، 
تولیدات فرهنگِى رسانه اى به عنوان مراجع فرهنگى اهمیت یافته اند و ازاین رو، به توسعه و حفظ 

.(Hjarvard, 2008) «اجتماعات فرهنگى کمک مى کنند
هیپ 6دو موضع متفاوت را هنگام بحث از رسانه  اى شدن از هم متمایز مى کند: اّول موضعى 
حوزه هاى  در  که  را  رسانه اى7»  «منطق  فهِم  رسانه اى شدن  مفهوم  آن  طریق  از  که  است 
اجتماعى گوناگون فعال است، تسهیل مى کند. بر اساس این موضع، کنشگران و سازمان هاى 
همۀ بخش هاى جامعه بر اساس منطق رسانه اى تغییر مى کنند و سازگار مى شوند. همچنین 
و  فنى  و  سازمانى  عملکرِد  آن،  اساس  بر  که  دارد  رسانه ها8» وجود  «منطِق  موضع،  این  در 
زیبایى شناختِى رسانه ها و راه هایى که رسانه ها منابع مادى و نمادین را تخصیص مى دهند و از 

1. Mediatization of culture
2. Zizek
3. Nodal point
4. Altheide & Snow
5. Formatting
6. Hepp
7. Media logic
8. The logic of media
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طریق قواعد رسمى و غیررسمى عمل مى کنند مورد توجه قرار مى گیرد. موضع دوم منتقد بینش 
که  مى  شود  استدالل  موضع  این  در  رسانه هاست.  نقش  پیرامون  اّول  موضع  در  خطى موجود 
همۀ ابعاد جامعه، در حقیقت، تنها از طریق «رسانه ها» شکل نمى گیرند؛ بلکه همچنین از طریِق 
اعماِل تخصیص، تغییر و مقاومتى شکل مى گیرند که الزامًا به رسانه ها مربوط نمى شود. بر این 
اساس، گفته مى شود که فشارهاى تأثیرگذار مربوط به رسانه ها در جامعه به قدرى ناهمگون اند 
او،  دارد؛  «بینابین»  موضعى  هیپ  شوند.  داده  تقلیل  واحد  رسانه اى»  «منطِق  به  نمى توانند  که 
دارد.  تأکید  معنا  غیرخطى  و  پویا  قدرتمندانه،  گردش  بر  که  مى پذیرد  را  استداللى  یک سو ،  از 
از سوى دیگر، او تحوالت رسانه ها در زمینۀ «حوزه اى ویژه» را هم مورد توجه قرار مى دهد 

.(Hjarvard, 2008)
هیپ و هجاروارد استدالل مى کنند که ما ناچاریم رسانه اى شدن حوزه هاى فرهنگِى معّینى 
را به دقت و به تفصیل بررسى کنیم و یک منطق رسانه اى خطِى واحد را مسلم فرض نکنیم. 
فرِض  به  را  آن  ما  که  است  سودمند  به شرطى  رسانه اى شدن  مفهوم  هیپ،  نظر  از  به هرحال، 
«منطق رسانه اى» مرتبط نکنیم؛ بلکه آن را به صورت کلى تر به عنوان چارچوبى براى پژوهش 
سودمندى  که  است  معتقد  نیز  هجاروارد  کنیم.  درك  فرهنگى  تغییر  و  رسانه ها  بین  رابطۀ 
مفهوم رسانه اى شدن به عنوان ابزارى تحلیلى و اعتبار تجربى اش باید از طریق مطالعات واقعِى 
بتواند،  باید  رسانه اى شدن  نظریۀ  عبارتى،  به  شود.  ثابت  خاصى  بخش هاى  در  رسانه اى شدن 
از طریق ابزارهاى تحلیل واقعى، اثرهاى رسانه ها بر نهادهاى گوناگون و قلمروهاى فعالیت 

.(Hjarvard, 2008) انسانى را نشان دهد
و  دیجیتال  رسانه هاى  امروزه،  گفت،  مى توان  رسانه اى شدن،  نظریۀ  اهمیت  وجود  با 
و  مصرف کنندگان  و  رسانه ها  میان  رابطۀ  مفهوم پردازى کردن  باز  به  نیاز  برخط1  جامعه پذیرى 
تولیدکنندگان رسانه هاى جدید و تنوع کاربرد مردم و گروه هاى اجتماعى، سنى و جنسیتى از 
رسانه هاى گوناگون در بسترهاى زمانى  ـ  مکانى متفاوت را به امرى ضرورى تبدیل کرده است. 
پژوهش هاى رسانه اى سنتى مردم جوان را گروهى خاص مى دیدند که نیازمند حمایت در برابر 
رسانه ها و تأثیرات بالقوۀ منفى شان هستند. حتى مى توان، متأثر از ظهور رسانه هاى جدید، از 
که  مى کند  توصیف  را  فرایندى  بازرسانه اى شدن  کرد.  استفاده  «بازرسانه اى شدن2»  اصطالح 
از طریق آن رسانه اى «تکنیک ها، اشکال و اهمیت اجتماعى دیگر رسانه ها را اخذ مى کند و 
در صدد احیا و مدبندى کردِن مجدِد آن ها به ناِم [امرى] واقعى است» (Zemmel, 2012). در 
خصوص آثار و پیامدهاى رسانه هاى نوین در زندگى روزمره، «تصورات هویتى» جایگاه محورى 

1. Online Sociolization
2. Remediation
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مصرف کردن  با  جوانان  دارند.  جوانان  زندگى  در  محورى  نقشى  جدید  رسانه هاى  زیرا  دارند؛ 
بیشتر رسانه ها در زندگى روزانه شان از چندکارکردى بودن1 [آن ها] لذت مى برند. این نسل، بعد 
از خوابیدن، بیشتر وقتشان را صرف رسانه ها مى کنند تا هر چیز دیگرى. به اختصار، مى توان 
گفت رابطۀ رسانه ها و هویت در نظریه هاى آلتوسر2 (ساخت سوژۀ منفعل از طریق دستگاه هاى 
ایدئولوژیک)، آپادوراى3 (مشروط و زمینه اى بودن بنیادهاى معنا در ماهیت «سرگردان4» جامعه 
در قرن بیستم)، تربورن5 (تاریخى و زمینه مندبودن سوژه تا غیرتاریخى بودن آن)، ادوارد سعید 
(بینامتنى بودن زمینه هاى اجتماعى: بینامتنیت)، فیسک (تولید خالقانۀ متن مصرف شده)، بوردیو 
بازتولیدکنندۀ  و  عادت واره  هویتى  شاخص هاى  به عنوان  اجتماعى  پرکتیس هاى  (بازنمایى 
(مدیریِت  گیدنز  و  جدید)  اجتماعى  فضاهاى  در  سوژه  خودنظارتى  و  (خودمراقبتى  فوکو  آن)، 
(Zemmel, 2012)؛  هستند  متفاوت  رسانه اى)  محلى شدِن  جهانى ـ   فضاى  در  خودبازاندیشانه 
مى توان  به اختصار  کیفى،  پژوهش   در  نظریه  جایگاه  اساس  بر  شد،  گفته  که  همان طور  اما 
گفت رسانه هاى جدید با داشتن قابلیت هاى فّناورانه، فرامحلى بودن، کنترل ناپذیربودن، نداشتن 
مواضع سلسله مراتبى و نابرابرى هاى رایج اجتماعى و سیاسى و فرهنگى واقعى و... در تعامل 
ـ مجازِى زندگى در فضایى بین متنى و ویژگى ها و نیازهاى فردى امکاِن تحقق  با زمینۀ واقعى 
که  کرده اند  فراهم  افرادى  براى  را  وانمودى  و  دلخواه  واقعى،  اجتماعِى»  هویت هاى  «انواع 
هویتشان در فضاى واقعى تا حد زیادى به «استیضاح» کشیده شده یا مورد بى توجهى و حتى 
سرکوب قرار گرفته است. با درنظرداشتن این زمینۀ نظرى، تحلیل و فهِم مضامین مصاحبه هاى 
مشارکت کنندگان با سهولت بیشترى صورت مى گیرد. البته، در این پژوهش، در بین رسانه هاى 

جدید، تنها استفاده از فضاى واتساپ و اینستاگرام و تا حد کمترى تلگرام تحلیل شده است.

روش پژوهش
است.  بوده  زمینه اى  نظریۀ  روِش  نوع  از  و  کیفى  رو  پیش  پژوهش  در  مورداستفاده  روش 
مشارکت کنندگان در پژوهش دانشجویان دختِر دانشگاه یاسوج در سال تحصیلى 1399-1398 
هدفمند  غیرتصادفى،  مصاحبه  و  گفت وگو  براى  دانشجویان  به  دسترسى  و  انتخاب  بوده اند. 
که  شدند  انتخاب  گفت وگو  و  مصاحبه  جهت  دخترانى  بدین منظور،  است.  بوده  غیراحتمالى  و 
و  اطالعات  نظر  این  از  و  مى کردند  استفاده  تلگرام  و  اینستاگرام  واتساپ،  مجازى  فضاى  از 
1. Multitasking
2. Althusser
3. Apadurai
4. Diasporic
5. Therborn

هویت یابى واقعى  ـ  وانمودى دختران در سیالیِت فضاى مجازى
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آنان  صریح  عالقۀ  ابراِز  و  تمایل  نمونه  افراد  انتخاب  در  دیگر  معیار  داشتند.  غنى  تجربه اى 
جداگانۀ  و  متمایز  مرحلۀ  دو  در  فرایندى  به صورت  مصاحبه ها  بود.  مطالعه  در  شرکت  براى 
گفت وگوِى باز و نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در ابتدا، براى شناسایى ابعاد و دامنۀ موضوع 
با چند نفر از مشارکت کنندگان گفت وگو و مصاحبۀ باز صورت گرفت. از ویژگى این مصاحبه ها 
تعمیق   و  اطالعات  تکمیل  جهت  ادامه،  در  آن هاست.  طوالنى بودن  و  عمیق   انعطاف پذیرى، 
خصیصه ها و ابعادى خاص، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته صورت گرفت. مصاحبه ها، به دو صورت 
بر اساس موافقت یا عدم موافقت مشارکت کنندگان، با گوشى همراه ضبط یا به صورت دستى 
شدند  نوشته  کاغذ  برگه هاى  روى  مصاحبه ها  همۀ  متن  داده ها،  تحلیل  براى  مى شدند.  ثبت 
پژوهش،  اصلى  موضوع  با  مرتبط  سؤاالت  کنار  در  شدند.  کدگذارى  و  مفهوم بندى  سپس  و 
پرسش هاى مربوط به اطالعات فردى مانند سن، جنسیت و پایۀ تحصیلى نیز مطرح و یادداشت 
نیاز،  اقتضاى  به  مصاحبه ها،  از  هریک  زمان  مدت  و  بود  انفرادى  به صورت  مصاحبه ها  شدند. 
تمایل و دستیابى به اطالعات الزم از دو تا نیم ساعت نوسان داشت. تعداد مشارکت کنندگان 
در مصاحبه 16 نفر بودند و معیار انتخاب آن ها معیارهاى حداکثر تنوع، نمونه گیرى نظرى و در 
مواردى گلوله برفى بوده و معیار و منطِق کفایت نمونه گیرى و توقف مصاحبه ها «اشباع نظرى» 

و اطالعاتى بوده است.
ــاز، محــورى و  ــذارى ســه مرحله اى ب ــوده و از روش کدگ ــه ب ــا جمل ــل داده ه ــد تحلی واح
گزینشــى بــراى تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد. بــراى کدگــذارى بــاز، متــن مصاحبه هــا چندیــن 
بــار خوانــده شــد و تم هــاى اصلــى آن اســتخراج شــد و به صــورت کدهایــى ثبــت شــد. ســپس، 
کدهــاى مشــابه، بــر اســاس معیــارى مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش و ویژگى هاى مشترکشــان، 
ــد.  ــرار گرفتن ــورى ق ــذارى مح ــر کدگ ــاى انتزاعى ت ــل مقوله ه ــر ذی ــطحى انتزاعى ت در س
به عــالوه، در ایــن مرحلــه خصیصه هــاى هــر مقولــه در راســتاى ابعــاد مربوطــه و متعددشــان 
ــذارى  ــۀ کدگ ــاً در مرحل ــد. نهایت ــرار گرفتن ــا ق ــتر کده ــرورش بیش ــرى و پ ــاى نمونه گی مبن
محــورى، مقوله هــاى مجــزاى حاصــل از تحلیــل داده هــا در مرحلــۀ قبــل بــر اســاس مــدل 
پارادایمــى (نمــودار 1) و بــا توجــه بــه فاکتورهــاى تقــدم و تأخــر زمانــى، جایــگاه علـّـى و پیونــد 
ــى»،  ــرایط علّ ــورِى «ش ــاى مح ــى از جایگاه ه ــى در یک ــدۀ موردبررس ــا پدی ــان ب مربوطه ش
ــدند. در  ــى ش ــه جایاب ــاى» مربوط ــا» و «پیامده ــر»، «راهبرده ــه اى و مداخله گ ــرایط زمین «ش
نهایــت، کدگــذارى انتخابــى به منظــور یکپارچه ســازى و پاالیــش مقوله هــا صــورت گرفــت. 
محققــان، بــا توجــه بــه زمینــه و علــل و بســترهاى پدیــدۀ موردبررســى و بــا مالحظــۀ ادبیــات 
تجربــى و نظــرى موضــوع، مقولــه اى گســترده و انتزاعــى را بــراى پوشــش دادِن نســبِى رونــد 
ــه هویت یابــى  ــد. ایــن مقول موضــوع موردبررســى از دیــد مشــارکت کنندگان «انتخــاب» کردن



71

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم

پاییز  1401

واقعى ـ  وانمــودى دختــران در ســیالیِت فضــاى مجــازى نامیــده شــد.
بـراى اعتباریابـِى یافته هـاى پژوهـش از تکنیک هـاى مختلفـى ماننـد خوانـدن مکـرر 
مصاحبه هـا، مشـورت محققـان با یکدیگـر جهت بهبود نام گـذارى مقوالت پژوهـش و ارزیابى 
نتایـج از سـوى چنـد نفـر از مشـارکت کنندگان در پژوهـش اسـتفاده شـد. بـراى ارزیابـى و 
اعتبـار کار در مراحـل مختلـف پژوهـش، از پیشـینه هاى تجربى و نظرى جهت حساس سـازى 
نام گـذارى  مـواردى  در  و  دیگـر  پژوهش هـاى  بـا  پژوهـش  یافته هـاى  مقایسـۀ  محققـان، 
مقـوالت اسـتفاده شـد. همچنین، به منظـور اعتماد و همـکارى صمیمانۀ مشـارکت کنندگان به 
آنـان اطمینـان داده شـد کـه هویت واقعى شـان در هنـگام بیـان نتایج پژوهش مکتـوم خواهد 

مانـد. برخـى از مهم تریـن ویژگى هـاى مشـارکت کنندگان در جـدول 1 آمـده اسـت.
جدول 1. برخى از مهم ترین اطالعات زمینه اى مشارکت کنندگان در پژوهش

میزان تحصیالتسننام
تحصیالت والدین

شغل والدین

مادرپدرمادرپدر

شیوا
لیال
مریم
غزاله
ساناز
سمیرا
سارا
ویدا
پریسا
مهسا
نهال
مژگان
گلشن
فهیمه
مرضیه
مینا

25
30
22
21
22
21
25
30
28
20
29
25
28
25
24
23

کارشناسى ارشد ریاضى
دکترى کشاورزى
کارشناسى برق
کارشناسى عمران

کارشناسى کشاورزى
کارشناسى تاریخ

کارشناسى ارشد علوم سیاسى
دکترى شیمى

کارشناسى ارشد جامعه شناسى
کارشناسى علوم سیاسى

کارشناسى ارشد جامعه شناسى
کارشناسى ارشد فیتوشیمى
کارشناسى ارشد شیمى

کارشناسى ارشد فیتوشیمى
کارشناسى عمران
کارشناسى مکانیک

ابتدایى
بى سواد
لیسانس

فوق لیسانس
دیپلم

فوق دیپلم
بى سواد
لیسانس
سیکل
دیپلم
دیپلم
لیسانس
سیکل
دیپلم
دیپلم
لیسانس

ابتدایى
بى سواد
لیسانس
دیپلم
لیسانس
دیپلم
بى سواد
لیسانس

-
سیکل
ابتدایى
لیسانس

-
دیپلم
دیپلم
سیکل

کشاورز
کشاورز
معلم

کارمند بهزیستى
آزاد
آزاد

کشاورز
آزاد
آزاد
آزاد

جهاد کشاورزى
معلم

بازنشسته
کارمند 
پتروشیمى

آزاد
آزاد

خانه دار
خانه دار
معلم
خانه دار

کارمند اداره 
آموزش  و پرورش

خانه دار
خانه دار

کارمند بازنشسته 
آموزش و پرورش

-
خانه دار
خانه دار
معلم
-

خانه دار
خانه دار
خانه دار

هویت یابى واقعى  ـ  وانمودى دختران در سیالیِت فضاى مجازى
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ویژگى هاى نمونه
برخى ویژگى هاى کلى مصاحبه شوندگان به این شرح است:

میانگیــن ســنى مشــارکت کنندگان 25 ســال بــود. بــه لحــاظ تحصیلــى ســعى شــده حداکثــر 
تنــوع دیــده  شــود؛ بــه ایــن صــورت کــه از رشــته هاى متفــاوت و مقاطــع متفــاوت تحصیلــى: 
7 نفــر کارشناســى، 7 نفــر کارشناسى ارشــد و 2 نفــر دکتــرى به صــورت تصادفــى انتخــاب 
ــواد؛  ــر بى س ــدران: 2 نف ــود (پ ــانس ب ــا فوق لیس ــواد ت ــن از بى س ــالت والدی ــدند. تحصی ش
1 نفــر ابتدایــى؛ 2 نفــر ســیکل؛ 5 نفــر دیپلــم؛ 1 نفــر فوق دیپلــم؛ 4 نفــر لیســانس؛ 1 نفــر 
فوق لیســانس و مــادران: 2 نفــر بى ســواد؛ 2 نفــر ابتدایــى؛ 2 نفــر ســیکل؛ 4 نفــر دیپلــم؛ 4 
نفــر لیســانس) پــدران اکثــر مشــارکت کنندگان آزاد و شــغل مــادران آنهــا خانــه دارى اســت. 
همچنیــن، از نظــر قومیــت ســعى شــده اســت حداکثــر تنــوع دیــده شــود؛ بــه ایــن صــورت 

کــه بــا قومیت هــاى متفــاوت (لــر، تــرك، فــارس، لــک، کــرد) مصاحبــه شــده اســت.

یافته هاى پژوهش
در ایــن بخــش تحلیــل داده هــا بــر اســاس کدگــذارى ســه مرحله اى اشــتروس و کوربیــن1 
ارائــه شــده  اســت. پــس از انتــزاع مفاهیــم از جمــالت و گزاره هــاى اصلــى، مفاهیــم مشــابه 
ــدى  ــع، طبقه بن ــده اند. درواق ــاى داده ش ــه ج ــک خرده مقول ــل ی ــر ذی ــطحى انتزاعى ت در س
داده هــا و مفاهیــم مشــابه بــر اســاس ویژگــى مهمــى صــورت گرفــت تــا مقــوالت اصلــى 
ــى و  ــاى کل ــل مقوله ه ــم ذی ــا ه ــر ب ــاى جزئى ت ــد، مقوله ه ــۀ بع ــوند. در مرحل ــد ش تولی
ــر اســاس  ــد (کدگــذارى محــورى). ب ــرار گرفتن ــام مقوله هــاى محــورى ق ــه ن ــر ب انتزاعى ت
ــه  ــى ب ــد منته ــا و فراین ــل، زمینه ه ــوان عل ــا، مى ت ــن مصاحبه ه ــا و مضامی ــل داده ه تحلی
هویــت مشــارکت کنندگان در ایــن مطالعــه در فضــاى مجــازى را ذیــل10  مقولــۀ  محــورى 
ــتفادۀ  ــود، اس ــاوت خ ــاى متف ــراز جنبه ه ــى، اب ــت ارتباط ــرد: ماهی ــل ک ــدى و تحلی مقوله بن
ـ فیزیولوژیــک،  ــوع، ارضــاى تمایــالت روحى  هدفمنــد جهــت تأمیــن نیازهــا و خدمــات متن
پرکــردن اوقــات فراغــت و تنهایــى، ضعــف شــخصیت روانــى و مهارتــى، نابســامانى زندگــى 
خانوادگــى، خودهــاى متفــاوت ارائه شــده در فضــاى مجــازى، قابلیت هــاى فضــاى مجــازى 
جهــت ملزومــات زندگــى مــدرن و دامنــۀ آســیب هاى فضــاى مجــازى. در اینجــا به ســبب 
ــد کدگــذارى و تحلیــل مفاهیــم و اســتخراج  ــا رون ــًا جهــت آشــنایى ب کمبــود فضــا و صرف

ــد کار در جــدول 2 آمــده اســت. مقوله هــاى پژوهــش، بخــش محــدودى از رون

1. S trauss & Corbin
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جدول 2. روند استخراج مفاهیم و نام گذارِى مقوله هاى پژوهش

مقولۀ هسته مقولۀ اصلى خرده مقوله مفاهیم
زى

جا
ى م

ضا
ِت ف

یالی
ر س

ن د
ترا
دخ

ى 
مود

ـ وان
عى 

واق
ى 

ت یاب
هوی

ابراز جنبه هاى متفاوت خود

اشتراك تصاویر نمایش عکس هاى
شخصى و خانوادگى

بیان احساسات دوست یابى، گفت وگو، بیان 
مشکالت روحى

جذابیت هاى ظاهرى خصوصیات روانى، خصوصیات 
جسمانى

استفادۀ هدفمند جهت
تأمین نیازها و خدمات متنوع

نیاز انسجام اجتماعى تعامل با دوستان، برقرارى 
تماس با خانواده

مقاصد اطالعاتى
اطالع از اخبار، ارسال مطالب 
براى دیگران، استفادۀ علمى، 

اطالع از حوادث روزمره

ارضاى تمایالت
روحى  ـ فیزیولوژیک

ارضاى نیازهاى روانى
آرامش، پرکردن خألهاى 

عاطفى، نیاز به هم صحبتى، 
پرکردن تنهایى، همدردى

آزادى عمل در فضاى 
مجازى

قطع آنى ارتباط، نبود شناخت 
چهره به چهره در ارتباط، 
گمنامى در چت هاى اینستا

ارضاى نیاز جنسى دریافت و ارسال تصاویر و 
فیلم هاى مبتذل

خودهاى متفاوت ارائه شده
 در فضاى مجازى

خود واقعى
بى مسئولیتى در دنیاى مجازى، 
نبود محدودیت خانواده، آزادى 

دنیاى مجازى

خود وانمودى

معرفى خود با هویت ساختگى، 
معرفى خود با هویت دیگرى، 

ارضاى تمایالت و آرزوها، 
تأییدشدن

خود دلخواه
تقلید از شخصیت فرد محبوب، 

کسب اعتبار از جانب افراد، 
تمرین نقش براى آینده

در ادامه، به توضیح و تحلیل هریک از مقوالت ده گانه و مقولۀ هسته پرداخته ایم.

هویت یابى واقعى  ـ  وانمودى دختران در سیالیِت فضاى مجازى
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ماهیت ارتباطى: ارتباط فراگرد انتقال اطالعات، احساسات، حافظه ها و فکرها در میان مردم 
است. افراد در فضاى مجازى ممکن است با افرادى ارتباط برقرار کنند که هیچ آشنایى قبلى 
با آن ها ندارند، یا داراى ارتباطى محدود با آن ها باشند. یا برعکس، ارتباط با کسانى است که 
همدیگر را کامًال مى شناسند و حتى پیوندهاى سببى، نسبى یا دوستى نزدیک دارند؛ کسانى که 
رابطه با آن ها در فضاى مجازى بسط و تداوم رابطه در دنیاى واقعى محسوب مى شود. «مارك 
پاستر1 بر این باور است که اینترنت، به عنوان رسانه اى در قرن بیستم، ناظر پیدایى سیستمى 
از ارتباطات بوده که توزیع و انتقال گستردۀ پیام ها را از یک نقطه به نقطه اى دیگر امکان پذیر 
با  سپس  و  شده  یکدست  اطالعات،  الکتریکى کردن  راه  از  ابتدا  سیستم ها،  این  است.  ساخته 
دیجیتالیزه کردن آن ها توانسته است که بر عوامل فضا و زمان غلبه کند» (پاستر، 1387: 13). 
در این مطالعه، بر اساس مضمون گفته هاى مشارکت کنندگان، ماهیت ارتباط آن ها را مى توان 

در دو خرده مقولۀ ارتباط پایدار و ارتباط ناپایدار تحلیل کرد.

ارتباط پایدار: منظور ارتباطى است که به لحاظ زمانى تداوم بیشترى دارد و معموًال بیشتر 
تقویت کنندۀ ارتباطات دوستى و خانوادگى و فضاى واقعى محسوب مى شود. براى مثال، لیال 

در این باره مى گوید:
«از واتساپ واسه ارتباط با دوستام و خانوادم زیاد استفاده مى کنم.»

ارتبـاط ناپایـدار: ارتبـاط ناپایـدار، برعکس، بـه ارتباطـى گفته مى شـود که از نظـر زمانى 
کوتـاه اسـت، از نـوع ابزارى اسـت و به قصد بـرآوردن یکـى از نیازهاى افراد صـورت مى گیرد. 

مى گوید: گلشـن 
ازشون  حیطه  اون  تو  و  مى شم  آشنا  افرادى  با  گروه ها  طریق  از  وقتا  «خیلى 
کمک مى گیرم و دوستیم در همون حد هست و بعد از اینکه کارم تموم مى شه 

شاید کَال شماره یا آیدیش رو پاك کنم.»

اثرى  و  است  شخص  چیستى  و  کیستى  از  مفهومى  خود2  خود:  متفاوت  جنبه هاى  ابراز 
نمایشى است که از صحنۀ بى واسطه اى درحالِ ارائه شدن پدیدار مى شود (ریتزر3، 1390: 250). 
خوِد  و  وانمودى  خود  واقعى،  خوِد  نوع  سه  از  حداقل  مى توان  که  دارد  اقسامى  و  انواع  خود 

1. Pas teur
2. Self
3. Ritzer
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مطلوب یا دلخواه سخن گفت. خوِد موجود آن خودى است که هم اکنون داریم و شاید بتوان 
ـ  وانمودى  خود  و  دلخواه  خود  ـ  دیگر  خود  دو  اما  برد؛  نام  نیز  واقعى  خود  به عنوان  آن  از 
غیرواقعى هستند؛ یعنى، فرد در خوِد دلخواه خوِد آرمانى را در ذهن خود تصور مى کند و در 
که  خودى  دارد  سعى  که  اینجاست  و  مى گذارد  نمایش  به  را  خودش  فرد  نیز  وانمودى  خوِد 
ارائه مى دهد خوِد ایدئال باشد (رحیمى سحابى و موالیى توتا خانه، 1395: 145). خودافشایى 
 .(Berg & Derlega, 1987) فرایند آشکارکردن شفاهى اطالعات شخصى دربارۀ خویشتن است
دخالت دادن  بدون  که  مى شود  گفته  محرمانه اى  و  خصوصى  اطالعات  به  شخصى  اطالعات 
در  خوداظهارى  نیستند.  دست یافتن  قابل  ما  خود  توسط  و  دیگر  افراِد  غیرمستقیِم  یا  مستقیم 
امور  عمومى کردن  و  نمایش  آشکار سازى،  با  فرد  که  است  خودافشایى  به  ناظر  پژوهش  این 
مربوط به حوزۀ شخصى اش را با افراد دیگرى که شاید لزومًا هم  آشنایى قبلى با آن ها ندارد 
به اشتراك مى گذارد. خوداظهارى اشتراك تصاویر، بیان احساسات و جذابیت هاى ظاهرى را 
شامل مى شود که شخص بدون اجبار بیرونى و بنا به درخواست خویش به نمایش و اشتراك 
به  «نیاز  نیازها،  بیست گانۀ  طبقه بندى  مارى1، در  الکساندر  است.  داده  رضایت  دیگران  با  آن 
خودنمایى» را مطرح و آن را این طور تعریف مى کند: «نیاز به خودنمایى یعنى خود را طرف توجه 
قراردادن، روى دیگران تأثیرگذاشتن، دیگران را تحریک کردن، کنجکاوى آن ها را برانگیختن 
و آن ها را سرگرم کردن.» مارى، با اشاره به تأثیر عوامل درونى در نیازها، بیان مى کند که رفتار 
شخص فقط از نیازها یا انگیزه هاى درونى او ناشى نمى شود؛ بلکه محیط زندگى او و نوع نگاه 
او به آن محیط نیز در این رفتار مؤثر است؛ بنابراین، هر اندازه از انگیزه هاى درونى شخص و 
عوامل بیرونى یا محیطى او (به خصوص از اینکه او چگونه آن ها را مى نگرد و درك مى کند) 
آگاهى بیشترى داشته باشیم، بهتر مى توانیم رفتار او را پیش بینى کنیم (رحیمى نیک، 1374: 
21). طبق نظریۀ مارى، فضاى مجازى امکانات مناسبى را براى ابراز جنبه هاى متفاوت خود 
فراهم مى کند. شبکه هاى اجتماعى از این جهت اهمیت دارند که افراد از طریق آن دست به 
افشاگرى خود (خودنمایى) مى زنند و از ارتباطات اجتماعى ناشى از آن براى نشان دادن عالیق 
خودنمایى  براى  را  فرصتى  اجتماعى  شبکه هاى  مى کنند.  استفاده  خود  ذهنى  دیدگاه هاى  و 
کاربران فراهم مى کنند و کاربران کارهایى را که نمى توانند در فضاى واقعى انجام دهند یا حتى 
قبًال نمى توانستند انجام دهند، به راحتى، حتى اگر نمایشى باشد، در این فضا انجام مى دهند یا 
وانمود مى کنند که قادر به انجام آن هستند. مشارکت کنندگان در این مطالعه از فضاى مجازى، 
به طرق گوناگون، جنبه ها و انواع گوناگونى از خودهایشان را ارائه کرده اند. بعضى از این طرق 

شامل این موارد بوده اند:

1. Marie
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ــاى  ــش عکس ه ــار و نمای ــق انتش ــران از طری ــیارى از دخت ــر: بس ــتراك تصاوی اش
شــخصى و خانوادگى شــان در وضعیــت واتســاپ و پیج هــاى اینســتاگرام بــه ارائــۀ خودشــان 

ــد. ــران مى پردازن ــه دیگ ب
لیال: «وضعیت هام، عکس تفریحاتم مى ذارم. خیلى وقتا اون تایم خوبى که با 
دوست پسرم داشتم رو عکس مى گیرم و مى ذارم. تولد دوستام و شبایى که تو 

خوابگاه خوشیم و دورهمیم عکسش رو مى ذارم وضعیتم.»

ــدا  ــترى پی ــور بیش ــت ظه ــازى فرص ــاى مج ــات در فض ــات: احساس ــان احساس بی
ــرل و  ــراد در کنت ــود اف ــث مى ش ــور باع ــدم حض ــى ع ــى و حت ــت گمنام ــد. خاصی مى کنن
ابرازنکــردن احساســات خــود ســخت گیرى نکننــد و متناســب بــا آرزوهــا و عواطــف درونــى 
خــود، فضــاى مجــازى را به عنــوان بســتر مناســبى بــراى خودافشــایى مســائل و تجربه هــاى 
زیســتۀ خــود برگزیننــد. دختــران، در ارتباطــات احساســى خــود بــراى خوداظهــارى، در فضاى 
ــاس  ــن احس ــن، ای ــد؛ بنابرای ــترى مى کنن ــى بیش ــى و روان ــت روح ــاس امنی ــازى احس مج
ــازى  ــراد در فضــاى مج ــایى اف ــا در خودافش ــن مؤلفه ه ــى از مهم تری ــد یک ــت مى توان امنی
ــر  ــوًال راحت ت ــراد معم ــى اف ــى اینترنت ــاى تعامل ــاس1، در محیط ه ــق نظــر هابرم باشــد. طب
ــا باعــث شــکل گیرى  ــردن نیازه ــن طرح ک ــد و ای ــود را مطــرح کنن ــاى خ ــد نیازه مى توانن
ــد،  ــه گفت و گــو مى پردازن ــران در ایــن شــبکه ب ــه مى شــود. کارب فضــاى گفت و گــو و مباحث

ــد. ــر مى پذیرن ــر تأثی ــد و از یکدیگ ــراز مى کنن ــود را اب ــات خ احساس

کس  همه  و  چى  همه  از  که  «وقتایى  مى گوید:  خود  احساسات  توصیف  در  مریم 
خسته مى شم مى رم تو اینستا یا وضعیت واتساپم اون حال و مشکلى رو که دارم حاال با یه 
عکس نوشته یا حتى یه عکس خودم که نشون مى ده حال درونم چطوریه به اشتراك مى ذارم.»

جذابیت هاى ظاهرى: پروفایل، وضعیت و صفحۀ اینستاگرام هر شخص بخشى از هویت 
مجازى اش را نشان مى دهد. برخى از افراد با نشان دادن بخشى از خصوصیت جسمى و روحى 

خود به خودافشایى مى پردازند. گفته هاى ویداى سى ساله مؤید این نکته است.
ویدا: «خب من خوشگلم؛ چرا خوشگلیم رو نشون ندم. اینستا هم مثل یه آلبوم 

شخصى هست که مى تونى عکسات رو اونجا یادگارى بذارى.»

1. Habermas
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استفادۀ هدفمند جهت تأمین نیازها و خدمات متنوع: نیازهاى انسان در جامعه، تحت 
تأثیر ارتباط دوسویه با محیط اجتماعى پیرامون، از تحول و پویایى برخوردار است. به عالوه، 
نیست؛  یکسان  متفاوت  اجتماعى  بسترهاى  در  نیازها  تنوع  فراهم آوردن  امکانات  و  زمینه ها 
چه بسا در شرایطى همۀ نیازهاى انسان در فضاى واقعى زندگى برآورده نشود. امروزه، فضاى 
مجازى فرصتى را براى افراد یا طیفى از افراد فراهم کرده که نیازهاى خود را در این فضا 
امکانات  خوِد  همچنین،  کنند.  پیگیرى  فضا  این  در  را  آن  «نیابتى»  به صورت  یا  کنند  برآورده 
و ظرفیت هاى فضاى مجازى نیز نیازهاى خاص خود را به وجود مى آورد یا افراد را تشویق 
به تعقیب و ابراز نیازهاى خاصى مى کند. مقولۀ تأمین نیازها و خدمات متنوع را مى توان بر 
اساس محورهاى برجسته در آن به دو زیرمقولۀ دیگر برآوردِن نیاز انسجام اجتماعى و مقاصد 

اطالعاتى تفکیک و تحلیل کرد.

انسجام  به  نیز  حیاتش  که  است  اجتماعى  ذاتًا  موجودى  انسان  اجتماعى:  انسجام  نیاز 
اجتماعى او با همنوعانش وابسته است. انسان از همان ابتداى زندگى خود براى تأمین نیازهاى 
خویش به تعاون و همکارى با دیگران نیاز داشته و در طول تاریخ، مشارکت و انسجام اجتماعى 
یکى از مهم ترین ویژگى هاى بشر بوده است. انسجام اجتماعى فرایندى است که از طریق آن، 
شخصیت اجتماعى انسان ها شکل مى گیرد و در سایۀ آن روابط و تعامالت روزمرۀ زندگى قوام 
و دوام پیدا مى کند؛ هرچند ابزارها و محیط هاى برآوردن این نیاز تحت تأثیر تغییر و تحوالت 
ساختارى جوامع تنوع مى پذیرد. امروزه با تحرك جغرافیایى شدید و افزایش فاصلۀ «فیزیکى»، 
افراد مى توانند از طریق فضاى مجازى نوعى انسجام اجتماعِى «از راه دور» را برقرار کنند و با 
دیگران با فاصله ارتباط و پیوند برقرار کنند. مصاحبه شوندگان این پژوهش متناوبًا به این انگیزۀ 
خود اشاره کرده اند. براى مثال، مهسا در پاسخ به سؤال «از فضاى مجازى چه استفاده  هایى 
تماس  خانوادم  با  شب  هر  تقریبًا  مى کنم.  استفاده  زیاد  واتساپ  «از  مى دهد:  پاسخ  مى کنید؟» 

تصویرى دارم و مى تونم از راه دور اونا رو ببینم.»

یکـى  رسـانه ها  خبـرى،  متعـدد  شـبکه هاى  گسـترش  بـا  امـروزه  اطالعاتـى:  مقاصـد 
از مهم تریـن منابـع و راه هـاى کسـب خبـر و اطالعـات محسـوب مى شـوند. از ایـن نظـر، 
شـبکه هاى اجتماعـى و فضـاى مجـازى، با خلق نوعى شـیوۀ کسـب و ارسـال خبـرِى «افقى» 
بیـن افـراد و گروه هـاى مختلـف، مى تواننـد نوعـى دگرگونـى بنیـادى در فراینـد انتقـال و 
کسـب خبـر رسـانه اى تلقى شـوند. شـواهد و گفته ها نشـان مى دهـد بخش مهمـى از کارکرد 
شـبکه هاى اجتماعـى ماننـد تلگـرام، اینسـتاگرام، فیس بـوك، توئیتـر و... کسـب، بازپخـش و 
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انتقـال اطالعـات و اخبـار متعدد اسـت. براى نمونه، پریسـا و نهال در این خصـوص مى گویند:
پریسا: «هر روز اخبار رو از تلگرام و اینستا چک مى کنم.»

براى  اطالعات  و  پایان نامه  و  مقاالت  گرفتِن  روز  در  کارم  «بیشترین  نهال: 
کاراى تحقیقیم هست.»

ارضــاى تمایــالت روحــى  ـ  فیزیولوژیــک: تمایــل بــه معنــى رغبــت و عالقه داشــتن 
بــه چیــزى یــا کســى اســت. تمایــالت مى تواننــد جنبه هــاى هیجانــى، روانــى، فیزیولوژیــک 
یــا معنــوى داشــته باشــند. بــرآوردِن بعضــى از نیازهــاى افــراد یــا در دنیــاى واقعــى امــکان 
ــا  ــد ابزارهــاى خاصــى اســت؛ و ی ــا نیازمن ــرآوردن آن ه ــا اینکــه ب ــد؛ ی ــروز و ارضــا ندارن ب
اینکــه برخــى امکانــات خودشــان ویژگى هایــى دارنــد کــه مى تواننــد بــراى ســهولت بیشــتر 
ارضــاى نیازهــا بــه کار گرفتــه شــوند. بــدون شــک، در دنیــاى امــروزى، فضــاى مجــازى 
ــاى  ــرآوردن نیازه ــراى ب ــى را ب ــن ظرفیت ــه چنی ــى اســت ک ــن مکان های ــى از مهم تری یک
افــراد فراهــم کــرده اســت. بــر اســاس گفته هــاى مصاحبه شــوندگان، مى تــوان گفــت ایــن 
افــراد از طریــق فضــاى مجــازى بیشــتر در پــى ارضــاى ســه نــوع نیــاز روانــى، جنســى و 

ــد. ــى خــود بوده ان ــۀ هیجان تخلی

ارضاى نیازهاى روانى: رفتارهاى هر انسان انتخاب هاى او براى ارضاى نیازهایش است. 
رفتار ما در هر زمان بهترین تالش ما براى کنترل دنیاى پیرامونمان است؛ بنابراین، ما باید 
همواره به گونه اى رفتار و انتخاب کنیم که به بهترین نحو نیازهایمان را برآورده کنیم. برخى 
از استفاده هاى کاربران در جهت ارضاى خألهاى روانى و رفع نیازهاى این حوزه بوده است. 
بیشتر مصاحبه شوندگان بیان کردند که براى پرکردن تنهایى و نیاز به هم صحبتى وارد دنیاى 

مجازى شدند. براى نمونه، مژگان، لیال و ساناز گفته اند:
مـژگان: «وقتایـى کـه حوصلـه نداشـته باشـم و تنهـا باشـم مـى رم فضـاى 

مى چرخـم.» مجـازى 
لیال: «مى تونم اون عاطفه اى که تو خانواده و واقعیت دنبالشم و پیداش نکردم 

اینجا و از طریق دوستام تجربه اش کنم.»
یکى  با  نیاز دارم  ناراحتم و  مى ره و خیلى  سر  که حوصلم  وقتا  ساناز: «خیلى 
حرف بزنم مى رم با دخترا تو گروه و یا پى وى دردودل مى کنم و واقعًا نیاز دارم 

که اون لحظه با یکى حرف بزنم.»
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ارضاى نیاز جنسى: رابطۀ جنسى مجازى شکلى از رابطۀ جنسى است که با پیشرفت فّناورى 
رواج بیشترى پیدا کرده است. رابطۀ جنسى مجازى یا سکس چت1 اشکال مختلفى دارد و از 
وسایل مختلفى براى آن استفاده مى شود. سکس چت نوعى ارتباط جنسى است که در آن افراد 
براى تحریک و ارضاى جنسى از وسایل و ابزارهاى رسانه اى و فضاى مجازى استفاده مى کنند. 
واضح است که این تماس و ارتباط دورادور و تنها به صورت مجازى صورت مى گیرد. ابزارهاى 
این ارضا مى تواند پیامک، چت کردن، تلفن زدن و تماس تصویرى باشد. محدودیت هاى ارتباطى 
از  این امر،  اقتصادى براى  مشکالت  ازدواج و  زمان  از یک سو و طوالنى شدن  دنیاى واقعى، 
سوى دیگر، سبب شده جوانان، با توجه به گمنامى و نبود نظارت بر رفتار در فضاى مجازى 
مختلط، با ردوبدل کردن فایل هاى محرك جنسى، حتى به صورت برخط، خواستار ایجاد رابطۀ 
عاطفى و جنسى با جنس مخالف خود   باشند. ویدا در پاسخ به سؤال «در فضاى مجازى آیا خود 
واقعى هستید؟» بیان مى کند: «تو اینستا با یه نام مستعار مى رم و با پسرا سکس چت مى کنم.»

شیوا که در حین مصاحبه تالش براى پنهان کردن سکس چت داشت، بعد از فضاسازى 
مناسب بیان مى کند که بارها در فضاى مجازى سکس چت کرده است.

شیوا: «تو اینستا وقتى کلمۀ سکس بزنى ده تا پیج مى آد باال و یه دو سه 
بارى سر زدم. کمى حرف زدم و عکسایى هم ردوبدل کردیم.»

تخلیۀ هیجانى: برانگیختن هیجان ها یکى از بهترین روش ها براى تسکین شخصى و بهبود 
رفتار و سرخوردگى هاست. در این باره مى توان به گفته هاى ساناز و سمیرا اشاره کرد.
ساناز: «واسه شادى و خندۀ بقیه هم که شده شیطونیام تو واتساپ بیشتر هست.»

سمیرا: «بیشتر وضعیتام درمورد عاشقى هست. آخه یه نفرو دوست داشتم ولى 
خانوادش نذاشتن و اونم رفت. دیگه بعد اون هم تنها شدم؛ و چون همیشه 
تو یادم هست از این عکس نوشته ها مى ذارم. انگار تسکین دهنده هستن این 

وضعیتایى که مى ذارم یه جورایى اون دلتنگیم رو کمتر مى کنه.»

پرکردن اوقات فراغت و تنهایى: اوقات فراغت زمان هایى است که فرد آن را طبق تمایل 
شخصى خود و براى خود تنظیم مى کند. برنامۀ اوقات فراغت و پرکردن زمان تنهایى براى هر 
کس متفاوت است و به سلیقه، نیازهاى روحى، سن و توان مالى افراد بستگى دارد. بخشى از 
استفادۀ مشارکت کنندگان از فضاى مجازى به منظور پرکردِن اوقات فراغت و تنهایى شان بوده 

است. این مقوله را مى توان در دو بخش فرعِى سرگرمى و تفریح و چت کردن تحلیل کرد.
1. Sex chat

هویت یابى واقعى  ـ  وانمودى دختران در سیالیِت فضاى مجازى
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سرگرمى و تفریح: تفریح و سرگرمى درواقع فعالیتى است که به ایجاد حس خوشى و نشاط 
در شخص منجر مى شود. بیشتر مصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤال «بیشترین استفاده اى که از 
فضاى مجازى مى کنید چیه؟» به سرگرمى اشاره کردند. گفته هاى پریسا مؤید این نکته است.

پریسا: «اینستا یکى از بهترین و موردعالقۀ من براى دیدن و آشنایى با جاهایى 
هست که تا حاال نرفتم.»

فهیمه که حتى در حین مصاحبه قسمتى از بازى اش را ادامه مى داد، اوج لذتش 
را بازى هاى اینترنتى بیان مى کند.

فهیمه: «وقتایى که دارم بازى مى کنم اوج لذت هست برام.»

چت کردن: بسیارى از افراد چت کردن و صحبت با طرف مقابل را نوعى از فعالیت هاى هر 
روز شان در فضاى مجازى دانسته اند. درواقع، این افراد بیشترین زمان اوقات فراغت وقت خود را 
با چت کردن سپرى مى کنند. پاستر معتقد است در دورۀ جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیک 
در جامعه سیطره دارد، داده ها و اطالعات یا به عبارت دقیق تر، اجتماعات مجازى هستند و افراد 

از طریق فضاى مجازى با یکدیگر گفت وگو مى کنند.
براى  وقتم  بیشتر  که  بگم  این جورى  هستم.  آنالین  وقتا  بیشتر  «من  شیوا: 
بیکار  همین که  فراغتم.  اوقات  از  جزئى  شده  جورایى  یه  مى گذره.  چت کردن 

مى شم شروع مى کنم با دوستام چت کردن.»

ضعف شخصیت روانى و مهارتى: یکى از ویژگى هاى زیست جهان مدرن آن است که زندگى 
در آن نیازمند داشتِن مهارت هاى اساسى و پایه است. دامنۀ این مهارت ها متنوع است و از راه رفتن 
در خیابان، نحوۀ تعامل با غریبه ها، نحوۀ مدیریت کسب وکار تا مهارت هاى بسیار فنى و پیچیده 
مانند کسب آموزش فنى، مهارت رانندگى و... را شامل مى شود. به تعبیر زیبا و واقع بینانه اى مى توان 
گفت امروزه تابلوهاى راهنما یا ایستگاه هاى قطار براى حرکت افراد در جامعه تعبیه نشده اند؛ بلکه 
افراد باید شخصاً و از طریق کسب مهارت هاى متعدد از «گذرگاه هاى متعدد» بتوانند خط و سیر 
زندگى خود را دنبال کنند. البته هم افراد و هم زمینه هاى جامعه پذیرى متعدد و متنوع مانند خانواده، 
آموزش هاى مدرسه اى و موقعیت هاى تجربى متعدد مى تواند به فرایند کسب و انتقال این مهارت ها 
کمک کند. بعضاً افرادى که مهارت هاى روانى و شناختى الزم براى پیگیرى و تحقق خواسته هاى 
خود در فضاى واقعى را ندارند، با استفاده از گمنامى فضاى مجازى، این ضعف خود را جبران مى کنند 
و در این فضا پیگیر خواسته ها و مطالبات خود هستند. بر اساس گفته هاى مصاحبه شوندگان، این 

مقوله شامل دو بخِش محورى مهارت هاى ارتباطى ضعیف و ضعف روانى است.
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بر  ارتباطى»  «کنش  و  «ارتباط»  کیفیت  و  اهمیت  امروزه  ضعیف:  ارتباطى  مهارت هاى 
کسى پوشیده نیست تا جایى که از «هنر ارتباط» سخن گفته مى شود؛ هنرى که غریزى نیست 
و براى کسب آن باید تالش کرد. در این پژوهش، گفته هاى بعضى از دختران بیانگر آن بود که 
آن ها به علل متعدد مانند قبح اجتماعى، حیا و جّو حاکم بر جامعه قادر به ابراز خواسته هاى خود 
نیستند. شاید بتوان گفت در جامعۀ ما، به طورکلى و در فرایند آموزش در سطوح مختلف، به طور 
خاص، کسب مهارت هاى ارتباطى به عنوان نیاز اساسى نوآموزان مورد بى توجهى اساسى قرار 
گرفته است؛ درصورتى که یکى از نیازهاى مهم و ضرورى هر انسانى در جوامع امروزى کسِب 
مهارت مذاکره، چانه زنى و گفت وگوى سازنده و مؤثر براى پیگیرى خواسته ها و مطالبات خود 

است. مشارکت کنندگان ضعف مهارتى خود را این گونه بیان کرده اند:
و  کنم  برقرار  ارتباط  مى تونم  راحت تر  خیلى  مجازیم  فضاى  تو  «وقتى  مینا: 
حرفم رو بزنم؛ ولى رودررو اصًال نمى تونم اون چیزى که تو دلمه و الزمه به 

طرف مقابلم بگم.»

ضعف روانى: افرادى که ضعف هاى روانى و اعتمادبه نفس کافى ندارند در جمع راحت نیستند؛ 
به ویژه وقتى دوست و آشنایى براى همراهى ندارند صحبت کردن در جمع برایشان بسیار دشوار 
است. این افراد سعى مى کنند خود را به روش هاى مختلف سرگرم کنند تا از ارتباط با سایرین 
دورى کنند. این روزها، تلفن همراه و فضاى چت یکى از مناسب ترین راه ها براى برآوردن این 
خأل و سرپوش گذاشتن بر این ضعف افراد است. گفته هاى مرضیه تا حدى بیانگر این ضعف است:

مرضیه: «توى فضاى مجازى با دوستام راحت ترم تا فضاى حقیقى. شاید وقتى 
فیس تو فیس هستم یه جور حیا یا شایدم نبوِد اعتمادبه نفس باعث مى شه که 
چیزى که توى دلمه بهشون نگم. ولى وقتى مى دونم نمى بینه منو، حرفم رو 

راحت تر مى زنم.»

زندگى  ارتقاى  و  رشد  براى  امن  فضایى  معموًال  خانواده  خانوادگى:  زندگى  نابسامانى 
فردى و اجتماعى کنشگران به حساب مى آید. با وجود این، در دورۀ اخیر، این نهاد اجتماعى 
با چالش هایى جدى مواجه شده است. نابسامانى زندگى خانوادگى یکى از مقوالتى است که 
دنیاى  به  فضا  و  شرایط  این  از  دورى  براى  و  کرده اند  بیان  را  آن  به کرات  مصاحبه شوندگان 
مجازى روى آورده اند تا در این فضا کمبودها و خألهاى خود را جبران کنند. نابسامانى زندگى 
نامطلوب  فضاى  از  فرار  مجزاِى  بخش  دو  ذیل  مى توان  مصاحبه ها،  اساس  بر  را،  خانوادگى 

خانواده و ناکارآمدى روابط خانوادگى شرح داد.

هویت یابى واقعى  ـ  وانمودى دختران در سیالیِت فضاى مجازى
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فــرار از فضــاى نامطلــوب خانــواده: خانــواده اّولیــن کانونــى اســت کــه فــرد در آن 
قــرار مى گیــرد و نقــش مهمــى در تعییــن ســالمت، عملکــرد و خط  مشــى آینــدۀ فــرد دارد. 
عواملــى چــون شــخصیت والدیــن، شــیوۀ تربیتــى، شــغل و تحصیــالت والدیــن، وضعیــت 
ــه شــکل گیرى  ــا هــم مى تواننــد ب ــد ب ــا در پیون ــواده و... هریــک به تنهایــى ی فرهنگــى خان
محیطــى آرام یــا برعکــس، محیــط و فضایــى ناامــن بــراى افــراد منجــر شــوند. تــا حــدى 
ــه  ــران ب ــن دخت ــۀ ای ــه هم ــترکى ک ــاى مش ــن کانون ه ــى از مهم تری ــت یک ــوان گف مى ت
ــب  ــاى نامناس ــزۀ دورى از فض ــا انگی ــان ب ــتر آن ــه بیش ــت ک ــن اس ــد ای ــاره کرده ان آن اش
خانــواده و فــرار از آن بــه دنیــاى مجــازى روى آورده انــد؛ زیــرا از نظــر آن هــا، والدیــن آن هــا 
معتقدنــد کــه متأثــر از بافــت فرهنگــى جامعــه، تهدیدهــاى جنســیتى و شــرایط کلــى حاکــم 
بــر جامعــه دختــران بایــد حضــور کمتــرى در محیــط خــارج از خانــه داشــته باشــند. ایــن امــر 
ــد و  ــى مى انجام ــار عصب ــاد فش ــه ایج ــیتى ب ــض جنس ــى از تبعی ــه و آگاه ــراه تجرب به هم

برخــى از دختــران بــراى فــرار از ایــن فشــار بــه فضــاى مجــازى پنــاه مى آورنــد.
سـارا کـه بـا بغـض و ناراحتـى از فضـاى خانـه مى گویـد، در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه 
«مگـه فضـاى مجـازى چـى داره یـا چه چیـزى باعث شـده این قد بـه فضاى مجازى وابسـته 

بشـى؟» این طـور جـواب مى دهـد:
و  مجازى  فضاى  تو  ولى  نکردم،  پیدا  رو  دارم  نیاز  که  محبتى  خونه  تو  «من 
حرف زدن با دوست پسرم مخصوصًا وقتیایى که ناراحتم تونسته اون محبتى رو 
برام تأمین کنه حتى وقتایى که خونه ام و کیلومترها از هم دوریم من فضاى 

مجازى رو به کل عمرم و زندگى تو خونه ترجیح مى دم.»

احساس  آن  افراد  همۀ  که  پویا  و  سالم  جامعۀ  به  رسیدن  خانوادگى:  روابط  ناکارآمدى 
امنیت کنند در گرو توجه جدى به روابط سالم خانوادگى است. این خانواده ها فرزندانى سالم 
و بااعتمادبه نفس پرورش مى دهند و از راه هاى مناسب استعدادهاى فرزندان شکوفا مى شود؛ 
خانوادگى  ناکارآمد  روابط  چرخۀ  در  که  هستند  خانواده هایى  خانواده ها،  نوع  این  مقابل  در  اما 
خانواده،  در  محبت  کمبود  ازجمله  عواملى  برابر  در  خانواده ها  این  فرزندان  و  افراد  و  گرفتارند 
سردى روابط در زندگى خانوادگى و ترس از بیان احساسات در خانواده رنج مى برند. گفته هاى 

مرضیه نشان دهندۀ این مطلب است.
مرضیه: «همیشه مى ترسم اون چیزى رو که دوست دارم جلو خانوادم بگم. باید 
همیشه دختر خوبى باشم از نظر خانوادم. خوب بودنم خب، از نظر اونا، یعنى 

فقط سرت تو کتاب باشه. منم نمى تونم این جورى باشم.»
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خودهاى متفاوت ارائه شده در فضاى مجازى: در دنیاى واقعى هر کس مسئول رفتار 
و گفتار خویش است، اما با وجود هویت مجازى، آزادى بیان بیشتر مى شود و احساس مسئولیت 
در برابر گفتار و اندیشه از بین مى رود و ممکن است شخص از بخشى از هویت واقعى خود 
مانند تحصیالت، شرایط خانوادگى، جنسیت یا شرایط اجتماعى ناراضى باشد و بخواهد با هویتى 
ساختگى به نوعى خود را با تغییر قسمتى از هویت یا تمام آن دلدارى بدهد؛ حتى ممکن است از 

سر شیطنت، فریب کارى، سوءاستفاده هاى مالى و جنسى خودش را متفاوت نشان دهد.
روزنبرگ1 میان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودى تمایز قائل مى شود. خوِد موجود 
تصویرى است که هم اکنون از شکل خودمان داریم. خوِد دلخواه تصویرى است از آنچه دوست 
داریم باشیم؛ و خوِد وانمودى شیوه اى است که ما در موقعیت هاى مختلف خودمان را نشان 
مى دهیم (ریتزر، 1390: 290). به نوعى، همۀ ما درگیر این سه خود هستیم. درمجموع، مى توان 
به این مسئله اشاره کرد که کاربران خود را با ویژگى هاى آرمانى معرفى مى کنند و در بیشتر 
به شدت  «خود»  توصیف  و  نمایش  این  هستند.  خودشان  از  مثبت  نکات  ارائۀ  دنبال  به  موارد 
کمال خواه و آرمان گرایانه و در جهت ارائۀ تصویرى مثبت از خویشتن است. گمنام بودن و نبوِد 
ارتباطات چهره به چهره سبب مى شود تا نمایش و معرفى خود به تمام و کمال صورت پذیرد و 

فرد هر تصویر دلخواهى از خود را به نمایش بگذارد.

خود واقعى: درونى ترین بخش وجود ما خود واقعى است. بسیارى از دختران بیان کردند که 
به سبب نبود محدودیت هاى خانواده، گمنامى در فضاى مجازى و نبود مسئولیت در برابر رفتار 
افراد خوِد واقعى شان را نشان مى دهند. در این زمینه مى توان به گفته هاى لیال و ویدا اشاره کرد.

لیال: «تو فضاى مجازى به خاطر حس آزادى و اینکه هى چشما دنبالت نیست 
که خطا نکنى راحت تر مى تونى خودت باشى.»

دیگه  هستم؛  واقعیم  خود  و  راحتم  خیلى  اینستا  مخصوصًا  فضاى  «تو  ویدا: 
خانواده و محدودیتى نیست که بخوام مطابق میل اونا رفتار کنم.»

خود وانمودى: در اینترنت هویت انسان ها ناشناخته و رؤیت ناپذیر است، به گونه اى که هر 
فردى مى تواند نقش هاى موردپسند خودش را بازى کند؛ نقش هایى که شاید در زندگى روزمرۀ 
خود هیچ سنخیتى با آن ها ندارد. ازاین رو، در فضاى مجازى این امکان براى افراد وجود دارد 
که ملموس ترین، مرئى ترین و شناخته ترین هویت خود، مانند جنسیت خود را مکتوم کنند و 
هویتى ساختگى به جاى آن ارائه کنند. ارائۀ این هویت هاى جعلى و ساختگى به مقاصد گوناگون 
1 . Rosenberg 
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مانند نارضایتى از هویت واقعى خود، فریب دیگران، جذب دیگران، جلب توجه دیگران، ترس 
از مجازات و... صورت مى گیرد. مصاحبه شوندگان به کرات به ارائۀ خوِد وانمودى، به جاى خود 

واقعى شان، در فضاى مجازى اذعان کردند.
براى مثال، مرضیه به منظور تأیید جامعه و اطرافیان و با مخفى کردن هویت واقعى خود مى گوید:

و  مى دم  نشون  هم  واقعیت  تو  که  اونى  و  نیستم  خودم  هم  واقعیت  تو  «من 
اونى که تو فضاى مجازى هست تقریبًا یکى هست؛ یعنى، این طور بگم نه تو 
واقعیت و نه فضاى مجازى خود واقعیم نیستم و هر دو جا اون جورى وانمود 

مى کنم که جامعه و مردم بپسندن.»
مصاحبه شوندگان دیگرى بیان مى کنند:

یه  من  که  مى دم  نشون  رو  خودم  طورى  نمى شناسه،  کسى  که  «من و  مینا: 
بچه پولدارم؛ یعنى، از طریق حرفام این فکر رو بهشون القا مى کنم.»

غزاله: «عکسایى که مى ذارم بچه ها ریپالى مى کنن مى گن خوش بگذره غزاله 
خوشگله. من واقعًا از این جمله ذوق مى کنم؛ و در کل خودم رو یه آدم شاد 
و سرزنده نشون مى دم و خیلى وقتا، به دلیل همون تأیید، دوست نداشتم خوِد 

واقعیم که در کل دختر شادى نیست، رو نشون بدم.»

خود دلخواه: آن ویژگى هاى آرمانى است که ما دوست داریم خود واقعى مان را به آن نزدیک 
یا با آن همانند کنیم. این خود بیشتر نوعى تصویرسازى ذهنى از خود بر اساس آن ویژگى ها 
و صفات مطلوب و ایدئالى است که هر کس از خودش دارد و معموًال با خود واقعى اش فاصله 

دارد. سمیرا در این خصوص مى گوید:
«من تو زندگى واقعیم هیچ چیزى ندارم؛ نه پولدارم، نه خوشگلم، نه خانوادۀ درست 
و درمونى دارم. دوست دارم یه جایى اون جورى که خودم دوست دارم زندگى کنم. 
کجا بهتر از فضاى مجازى که کسى نمى دونه من واقعاً اینى نیستم که نشون مى دم. 
خب یه تمرینه براى آیندم، شاید آینده ام درست شد و مثل حاال نباشه و من به تمام 
چیزایى که مى خوام رسیدم. دیگه اون وقت مثل تازه به دوران رسیده ها رفتار نمى کنم؛ 

مثل یه خانم متشخص که انگار از اّول همه چى داشته رفتار مى کنم.»

قابلیت هاى فضاى مجازى بخشى از ملزومات زندگى مدرن: بى شک، بزرگ ترین 
سامانه اى که به دست انسان طراحى شده اینترنت یا همان شبکه هاى به هم پیوسته اى است که 
از مظاهر آن مى توان شکل جدید و پیشرفتۀ پیام رسانى، تاالرهاى گفت وگو و نهایتًا شبکه هاى 
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اجتماعى را نام برد. فضاى مجازى نسل جدیدى از فضاى روابط اجتماعى است که بااینکه 
سنین  در  بسیارى  مردم  کند.  باز  جا  مردم  زندگى  در  به خوبى  توانسته   ندارد،  چندانى  پیشینۀ 
مختلف و از گروه هاى اجتماعى متفاوت در فضاى مجازى کنار هم آمده اند و از فاصله هاى 
است  معتقد  کاستلز1  مى کنند.  برقرار  ارتباط  هم  با  طریق  این  از  واقعى،  دنیاى  در  دور  بسیار 
فّناورانه،  جریان هاى  اطالعات،  جریان هاى  که  مى گیرد  شکل  جریان ها  پیرامون  جامعه  که 
جریان هاى متقابل سازمانى، جریان  هاى تصاویر، صداها و نمادها از آن جمله هستند؛ بنابراین، 
جریان ها تجلى فرایندهاى نمادین مسلط بر زندگى ما هستند و تکیه گاه مادى آن ها مجموعه 
عناصرى است که از آن ها حمایت مى کند (خانیکى و روحانى، 1390: 52). فضاى مجازى که 
این فّناورى هاى جدید به وجود آورده اند، حاوى اطالعات متکثر و متنوعى است و به صورت 
بخشى از واقعیت اجتماعى عصر جدید، فضاى اصلى تعامل هاى اجتماعى را کم وبیش در اختیار 
گرفته است (کاستلز، 1389: 18). به عبارتى، کاستلز در صدد آن است که بیان کند گسترش 
اینترنت و رسانه اى شدن ابزارهاى اینترنتى نفوذ و تأثیر انکارناپذیرى در ابعاد زندگى افراد داشته 
است. قابلیت هاى فضاى مجازى جهت ملزومات زندگى مدرن از 4 مقولۀ محورى ملزومات 
زندگى مدرن، توانمندى اقتصادى، رفع خألهاى ارتباطى و اطالعاتى، افزایش مهارت و ارتقاى 

اطالعات غیرتخصصى تشکیل شده است.

و  اطالعات  فّناورى  کاربردهاى  گسترش  با  امروزه  مجازى:  فضاى  فنّاورانۀ  قابلیت 
که  اینترنتى هستیم  ابزارهاى  از  روزمره شاهد شکل گیرى نسل جدیدى  ارتباطات در زندگى 
امکانات بیشترى را براى روابط متقابل، مذاکره، گفت وگو و به طورکلى ارتباط دوسویه فراهم 
آورده است. دسترسى  مستقیم  و هم زمان  به  اطالعات و ارتباطاتِ  مبتنى بر رسانه هاى اجتماعى 
نظر  به  که  مى کند  فراهم  جامعه  مختلف  عرصه هاى   در  مباحثه   و  تعامل   براى  را  امکاناتى 
مى رسد این فرصت مى تواند در خدمت علم آموزى و دانش نیز قرار گیرد (کاستلز، 1389: 382)؛ 
بنابراین، با توجه به این رویکرد کاستلز، مى توان گفت استفاده از رسانه هاى اجتماعى در جامعه، 
از یک سو، مى تواند سبب توزیع بهتر و مناسب تر اطالعات در میان عالقه مندان شود و از سوى 

دیگر، افزایش خالقیت افراد را در پى دارد.
 مهسا در خصوص استفاده از فضاى مجازى اشاره مى کند: «ما دیگه تو دنیاى تقریبًا مدرن 
زندگى مى کنیم؛ پس نباید از قافلۀ فّناورى و ارتباطات عقب بمونیم. آخه وقتى از این برنامه ها 
(برنامه هاى فضاى مجازى) استفاده نمى کنى جورى نگات مى کنن انگار یه آدم امل هستى. 

پس منم مثل بقیه نصب کردم.»

1. Cas tells
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قابلیت اقتصادى: راه اندازى کسب وکار مجازى، مطلع شدن از قیمت اجناس و خرید برخط 
یکى از علل گرایش دختران به شبکه هاى مجازى بوده است. بخش مهمى از اشتغال جدید و 
کارآفرینى در بستر فضاى مجازى محقق شده است. درواقع، جوانان با استفاده از ظرفیت هاى 

فضاى مجازى توانمندى اقتصادى خود را ارتقا مى دهند.
شد؛  مطلع  موردنیاز  لوازم  و  اجناس  قیمت  از  مى شه  اینستا  طریق  «از  پریسا: 

واسه همین ازش استفاده مى کنم.»

قابلیت ارتباطى و اطالعاتى: برخى از دختران براى رفع خألهاى ارتباطى و اطالعاتى وارد 
این شبکه هاى اجتماعى مى شوند و از فرصت هاى موجود در آن  بهره مى برند.

فهیمه: «با فضاى مجازى مى شه راحت تر ارتباط برقرار کنى.»

قابلیت ارتقاى مهارت و اطالعات عمومى: حضور کاربران در شبکه هاى مجازى موجب 
افزایش مهارت ها و ارتقاى درك آنان از فّناورى و حوادث روز و همچنین انجام امور شخصى 
شده است. این شبکه ها، به علت تنوع، شرایط الزم را براى ارتقاى سواد و همچنین افزایش 

آگاهى افراد به عنوان شهروندان هوشمند محقق مى  کنند.
مژگان: «قبًال خیلى اخبار دیر پخش مى شد یا اصًال پخش نمى شد و تنها منبع 
پخش خبر تلویزیون بود. ولى حاال با فضاى مجازى و اینستا خبرها در کمترین 

ساعت پخش مى شه و باعث شده آگاهى مردم باال بره.»

دامنۀ آسیب هاى فضاى مجازى: فضاى مجازى و تلفن همراه وسایل ارتباطى مفیدى 
هستند که در صورت بى توجهى و استفادۀ نابجا مى توانند هم براى افراد و هم براى جامعه 
آسیب هاى  مصاحبه شوندگان،  گفته هاى  اساس  بر  پژوهش،  این  در  باشند.  مخرب  و  مضر 
فضاى مجازى را مى توان در دو بخش متمایز وابستگى شدید و شیدایى و آسیب هاى فرهنگى 

دسته بندى و متمایز کرد.

وابستگى شدید و شیدایى: فضاى مجازى مى تواند آسیب هاى فردى و روحى متفاوتى 
را براى اشخاص داشته باشد. گسترش استفاده از اینترنت و فضاى مجازى در تعامالت روزمره 
فضا  این  جاذبه هاى  است.  شده  منجر  جوان،  قشر  به ویژه  افراد،  روزمرۀ  زندگى  در  تغییر  به 
باعث شده افراد ساعات زیادى از وقت روزانۀ خود را در این فضا بگذرانند و تعامالت در این 
فضا را جایگزین تعامالت با اعضاى خانواده و همساالن کنند. این موضوع مى تواند صدمات 
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جبران ناپذیرى را به رشد اجتماعى افراد وارد کند و ساختار زندگى اجتماعى آنان را تغییر دهد.
شیوا: «من خیلى به فضاى مجازى وابسته هستم جورى که اگه یه شب نداشته 
باشم انگارى دارن خفم مى کنن و جوریم که انگار معتادش شدم و بدون فضاى 

مجازى نمى تونم سر کنم.»
بدون  دیگه  االن  خودمم.  اینستاگرام  پلنگاى  از  یکى  اینستام،  «شاخ  مینا: 

اینستاگرام نمى شه زندگى کرد.»

آسیب هاى فرهنگى: از دیگر پیامدهاى فضاى مجازى از میان برداشتن مرزهاى جغرافیایى 
یک  در  که  افرادى  گذشته،  در  است.  فرهنگى  آسیب  و  سردرگمى  نوعى  ایجاد  و  فرهنگى  و 
محدودۀ جغرافیایى کشورى، شهرى و حتى روستایى خاص بودند در چارچوب همان فرهنگ 
به ارزیابى فرهنگ و باور خود مى پرداختند و چارچوب شناختى شان بر ارزش ها و باورهاى حاکم 
بر همان محدودۀ فرهنگى مبتنى بود. امروزه، با گسترش فضاى مجازى، این مرزهاى فرهنگى 
همانندسازى  اعتباریابى،  کسب،  به  جهانى  چارچوبى  در  افراد  و  کرده اند  پیدا  «بلورین»  حالتى 
و الگوگیرى فرهنگى مى پردازند. چنانچه فرهنگ ها در چنین عرصه اى با هم متناسب نباشند، 
«شوك  نوعى  دچار  افراد  فرهنگى  سطح  در  و  مى دهد  رخ  فرهنگى  چالش  و  تعارض  نوعى 

فرهنگى» مى شوند. در این باره شیوا مى گوید:
بگیرى.  رو  خواستى  چى  هر  مى شه  راحت  خیلى  اینستا  و  اینترنت  طریق  «از 
حاال از عکس هاى پورن گرفته تا فیلم و کلیپ، حتى خیلى وقتا یه کلمه رو 

بزن کلى مطلب درموردش مى آد.»

ـ  وانمودى مقولۀ هسته: فضاى مجازى پژواك فضاِى واقعى و جوالنگاِه خودهاى واقعى 
استخراج  زمینه اى  نظریۀ  روش  از  به تحلیل داده هاى حاصل  چالش هاى مربوط  از جدى ترین 
مقولۀ هسته اى است که بتواند پوشش دهندۀ همۀ مضامین مربوط به مفاهیم و مقوله هاى محورى 
پژوهش باشد (حیدرى، بهشتى، شهریارى و نواح، 1399: 116). بااین حال، اگر مقولۀ هسته تا 
حدى بتواند سازوکار و واقعیت درهم تنیدۀ پدیدۀ موردمطالعه را در قالب چند مفهوم انتزاعى ارائه 
کند، منطق تلخیص و پارسیمونِى پژوهش علمى تا حدى تحقق پیدا کرده است. هرچند بخشى از 
معانى مندرج در مفاهیم و خرده مقوالت پژوهش، ظاهراً، از دست مى رود؛ از طرف دیگر، مى تواند 
سازوکار پدیدۀ موردبررسى را با تلخیص بیان کند. در اینجا هر دو معیاِر دیدگاه و دانش محققان 
و محتواى مقوالت اساسى پژوهش در نام گذارى مقولۀ هسته نقشى تعیین کننده دارند. از نظر 
محققان، مفهوم انتزاعِى فضاى مجازى پژواك فضاِى واقعى و جوالنگاِه خودهاى واقعى ـ  وانمودى 

هویت یابى واقعى  ـ  وانمودى دختران در سیالیِت فضاى مجازى
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مى تواند تا حد زیادى بیانگر سازوکار رابطۀ بین فضاى مجازى و فضاى واقعى، هویت یابى دختران 
در این فضا و علل نوِع خوِد ارائه شدۀ آنان در این فضا باشد.

 انقالب ارتباطات در عصر حاضر تأثیرات شگرفى را در ابعاد مختلف زندگى انسان ها گذاشته 
است که از مهم ترین آن ها مى توان به تأثیرات فّناورى هاى نوین ارتباطى و اطالعاتى بر افراد 
اشاره کرد. فّناورى هاى نوین و در رأس آن ها شبکۀ جهانى اینترنت با دگرگونى در مفاهیم زمان 
و مکان، تغییر در اشکال نوین ارتباطى و خلق مراجع جدیِد هویت موجب پیدایش ذهنیت هاى 
ناپایدار و هویت هاى جدید شده است. شبکه هاى اجتماعى فضایى را براى کاربران خود فراهم 
مى کند تا آن ها خود را در این محیط معرفى کنند و به نوعى به خودافشاگرى بپردازند. به نظر 
مى رسد گمنامى در شبکه هاى اجتماعى مجازى به افراد این امکان را مى دهد که خودشان را 
چندگانه و متفاوت بیان کنند و سعى کنند هویت و خود جدیدى را براى خودشان بسازند. اگرچه 
روابط افراد در فضاى مجازى غیرمستقیم است و امکان برقرارى ارتباطات چهره به چهره وجود 

ندارد؛ تأثیرگذارى زیاد این فضا موجب شده افراد بیشترى هرروزه به آن رجوع کنند.
در جوامع امروزى، بر اثر تحوالت ساختارى ناشى از این انقالب، ذهنیت و هویت سیال 
و ناپایدار شکل مى گیرد و برداشت انسان ها از مفاهیم مختلف زندگى دگرگون مى شود. تمام 
به روزترین هاى  از  است؛  یافتن  و  جست وجو  قابل  مجازى  صفحات  در  امروزى  بشر  نیازهاى 
محیطى  اجتماعى  شبکه هاى  مقاالت علمى، سالمت، فّناورى و آشپزى.  تا  گرفته  ُمد  و  فشن 
براى تبادل آرا، برقرارى ارتباطات با دیگران، آگاهى از اخبار و اطالعات و... است. در کشور ما، 
اینترنت بیشترین کاربرد را در ایجاد سرگرمى براى افراد مختلف ایفا مى کند. تاکنون سرگرمى 
براى ما هزینه بردار بود؛ ولى امروز با یک کلیک در اینترنت مى توان انواع بازى ها و کلیپ هاى 
جدید را در موضوعات مختلف دریافت کرد. همچنین فضاى مجازى یکى از ابزارهایى است که 
سبب مى شود افراد از راه هاى گوناگون ابراز وجود کنند؛ چراکه وقتى افراد در فضاى مجازى 
قرار مى گیرند، خواه ناخواه، به دنبال این هستند که چگونه جنبه هاى رفتارى خود را مدیریت 
کنند. ازاین روست که هویت آدمى که یکى از جنبه هاى پیچیدۀ آدمى است، تحت تأثیر قرار 
بروز  و  وجود  ابراز  و  هویت  بازسازى  به  اجتماعى  شبکه هاى  این  در  افراد  مى گیرد. درواقع، 
احساسات و به طور خالصه، گریز از محدودیت هاى خانوادگى و فرهنگى و اجتماعى مى پردازند. 
محدودیت هاست  از  فرار  انگیزۀ  با  بیشتر  شبکه هایى  چنین  در  ایرانى  کاربران  حضور  تجربۀ 
تشخیص ها،  نیازها،  انگیزه ها،  کنشگران  این  است.  کرده  تعریف  برایش  خانواده  و  جامعه  که 
کمبودها، محدودیت ها و تقاضاهاى خاص خود را دارند و درواقع، همۀ ویژگى هاى فرهنگى 
و اجتماعى در این حضور شبکه اى به همراه آن هاست و این ویژگى ها قطعًا در پیدایش انواع 

هویت هاى مجازى کاربران و گرایش به چنین شبکه هایى اثر مى گذارد.
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پاسخ به سؤاالت پژوهش
به طورکلى و بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل گفته هاى پاسخ گویان، الگویى پارادایمى به دست 
مداخله گر،  علّى،  شرایط  کوربین،  و  اشتروس  نظر  اساس  بر   ،(1 (شکل  الگو  این  است.  آمده 

زمینه اى، راهبردهاى کنشى و پیامدهاى پدیدۀ فضاى مجازى را ترسیم و بازنمایى مى کند.
ـ مهم ترین عواملى که کنشگران (زمینه اى، علّى و مداخله گر) را به سوى فضاى مجازى سوق 

مى دهند کدام اند؟
شرایط علّى شرایط فراگیرى است که همۀ افراد جامعه، یک نسل یا یک عصر را تحت 
تأثیر قرار مى دهد، مانند گسترش فضاى مجازى، محدودیت هاى دختران در فضاى واقعى، تکثر 
رسانه اى نوین و فروپاشى روندهاى هویت یابى سنتى. اینکه فرد تا چه حد از شرایط علّى اثر 

مى پذیرد به شرایط زمینه اى و شرایط مداخله گر بستگى دارد.
پدید  خاصى  مکان  و  زمان  در  که  شرایط اند  از  خاصى  مجموعۀ  زمینه اى  شرایط   
مى آیند تا شرایطى را به وجود آورند که اشخاص یا افراد (گروه ها) با عمل و تعامل هاى 
و  دارند  دخیل  و  علّى  شرایط  در  منشأ  زمینه اى  شرایط  مى دهند.  پاسخ  آن ها  به  خود 
محصول چگونگى تالقى و تلفیق آن ها با یکدیگر براى شکل دادن به الگوهاى مختلف 
با ابعاد گوناگون اند (استراوس و کربین، 1392: 154). زمینه هایى که در آن راهبردهاى 
مربوط به پدیده بسط یافته اند عبارت اند از: نارضایتى از هویت واقعى خود، ناشناختگى 
و گمنامى در فضاى مجازى، قابلیت هاى متعدد فضاى مجازى و کمبود اعتمادبه نفس. 
شرایط مداخله گر به جرح و تعدیل شرایط علّى مى پردازد و بر راهبردها و کنش متقابل تأثیر 
فضاى  در  خود  ابراز  و  تفریحى  فضاهاى  کمبود  خانوادگى،  کنترل  نبود  شامل  که  مى گذارد 
واقعى و نداشتن مهارت هاى الزم جهت ارضاى نیازها در فضاى واقعى است. سه دسته شرایط 
زمینه اى، علّى و مداخله گر به هم پیوند خورده است و زمینه ساز رجوع افراد به فضاى مجازى 
شده است. این شرایط برآمده از بسترهاى اجتماعى موجود در جامعه است و درواقع، ریشه در 
ـ آموزشى جامعه دارد. گستردگى و وسعت این پدیدۀ جهانى موجب  شرایط اجتماعى و فرهنگى 

مى شود افراد مختلفى درگیر این مسئلۀ اجتماعى شوند.
ـ کنشگران با چه هویتى خود را در فضاى مجازى معرفى مى کنند؟

ابراز  گوناگون  راه هاى  از  افراد  مى شود  سبب  که  است  ابزارهایى  از  یکى  مجازى  فضاى 
این  دنبال  به  خواه ناخواه،  مى گیرند،  قرار  مجازى  فضاى  در  افراد  وقتى  چراکه  بکنند؛  وجود 
هستند که چگونه جنبه هاى رفتارى خود را مدیریت کنند. ازاین روست که هویت آدمى که یکى 
از جنبه هاى پیچیدۀ آدمى است، تحت تأثیر قرار مى گیرد. نتایج حاصل از نحوۀ معرفى خود 
در فضاى مجازى نشان مى دهد که دختران براى رفع نیازشان هویت هاى گوناگونى به خود 

هویت یابى واقعى  ـ  وانمودى دختران در سیالیِت فضاى مجازى
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مى گیرند. درواقع، در فضاى مجازى، به علت گمنامى و پنهان بودن هویت و نام ونشانى، نبود 
محدودیت ها، داشتن حریم خصوصى، شخص مى تواند آن گونه که مى خواهد هویتش را نشان 
دهد. تعریف و بازنمایى افراد از هویت خود در جهان واقعى و مجازى، به  سبب شرایط حاکم بر 

این دو جهان تا حدى متفاوت است.
ـ مهم ترین پیامدهاى استفاده از فضاى مجازى در زندگى افراد چیست؟

از پیامدهاى فضاى مجازى مى توان به پیامدهاى مثبت و منفى آن اشاره کرد که شامل 
و  ـ فیزیولوژیک  روحى  تمایالت  ارضاى  متنوع،  خدمات  و  نیازها  تأمین  جهت  هدفمند  استفادۀ 
پرکردن اوقات فراغت و تنهایى است. امروزه، به سبب گستردگى و فراگیرى فضاى مجازى و 
اینترنتى و قرارگرفتن بسیارى از مباحث و مطالب در حوزه هاى مختلف موردنیاز انسان ها در 
درون این شبکۀ جهانى، ضرورت استفاده و قابلیت ها و امکانات آن براى همۀ افراد و سازمان ها 
ضرورى به نظر مى رسد. بدیهى است رسانه به خودى خود نمى تواند مضر و مخرب باشد؛ بلکه 
آسیب پذیرى و مخرب بودن آن به این بستگى دارد که افراد جامعه چه رویکرد و نگرشى به این 
رسانه ها دارند. مردم در جامعۀ ما، به خصوص قشر جوان، از اینترنت و شبکه هاى مجازى جدید 
استفادۀ افسارگسیخته اى مى کنند و هیچ گونه حدومرزى در این زمینه قائل نیستند. شاید بتوان 
گفت یکى از علل این امر آن است که ما نتوانسته ایم از نظر هنجارى و ارزشى روش استفاده 
از شبکه هاى مجازى را اتخاذ کنیم. مردم در زمینۀ استفاده و حتى جنبه هاى آسیب پذیر این 
رسانه ها اطالعات چندانى ندارند؛ بنابراین، روزبه روز شاهد آسیب پذیرى مردم و جوانان از این 

شبکه هاى جدید هستیم که موجب آسیب هاى روانى و اجتماعى در جامعه مى شوند.

بحث و نتیجه گیرى
اینترنت به سبب بهره مندى از ویژگى هایى نظیر عدم محدودیت زمانى و مکانى، آزادى عمل 
کاربران، بى مسئولیتى و نقض قوانین مدنى موجود در جامعه توانسته است روزبه روز مخاطبان 
بیشترى را به خود جذب کند و هریک از این مخاطبان، متناسب با ویژگى هاى فردى و فرهنگى 
و اجتماعى خود، از این رسانۀ جدید استفاده هاى متنوعى مى کنند و حتى تحت تأثیر آن قرار 

مى گیرند.
نشان دادن خود در فضاى مجازى و افشاى امور مربوط به حریم شخصى یکى از موضوعات 
مهمى است که امروزه به موازات افزایش و گسترش شبکه هاى جهانى اینترنت قابلیت بحث و 
گفت وگو را داراست. میزان دسترسى، چگونگى حضور افراد در شبکه هاى مختلف، استفاده هاى 
متنوع آن ها از شبکۀ جهانى اینترنت، همه، ابعادى هستند که مى توانند در مسئلۀ استفاده از 

اینترنت و تبعات و آثار استفاده از آن بحث شوند.
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چت کردن یکى از راه هاى ارتباطى در میان دختران بوده که این امکان را براى آن ها فراهم 
آورده است تا خارج از دنیاى واقعى، قابلیت هاى ارتباطى خود را سامان دهند. با ورود اینترنت 
و  ـ عاطفى  فکرى  جدایى  یکدیگر  با  افراد  تمامى  و  فرزندان  و  والدین  بین  بشرى،  جامعۀ  به 
فیزیکى رخ داده و فّناورى ارتباطى تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادى را در زندگى دختران 
گذاشته است. با توجه به نظم سنتى حاکم بر جامعۀ ما و وجود عرف ها و قیدوبندهایى که روابط 
بین افراد را محدود مى کند، فضاى مجازى امکانى است در اختیار دختران جوان تا خارج از این 
قیدوبندهاى اجتماعى به ارتباط با دیگران بپردازند. درمورد استفادۀ دختران از فضاى مجازى، 
مى کند.  فراهم  آزادى  آن ها  براى  که  فضایى  بودیم؛  مجازى  فضاى  ستایش  نوعى  شاهد  ما 
فضاى مجازى، به دور از قیدوبندهاى اجتماعى، امکان ارتباط با جنس مخالف و افراد دور از 
دسترس از فرهنگ هاى دیگر را فراهم مى کند. درحالى که دختران در فضاى واقعى در برقرارى 
ارتباط، به خصوص با جنس مخالف، منفعالنه عمل مى کنند؛ فضاى مجازى این امکان را به 
دختران مى دهد تا روابط خود را کنترل و فراتر از محدودیت ها عمل کنند. در اینجا ما با شور 
و نشاطى ناشى از مواجهه با دنیایى جدید روبه رو هستیم که براى دختران مفرح است تا در 
سایۀ آن به آرامش و تمدید اعصاب بپردازند. دختران زیادى به برقرارى ارتباط اینترنتى تمایل 
دارند و بالطبع دوستان اینترنتى زیادى دارند. این کار براى آن ها جبران آن چیزى است که 
در دنیاى واقعى از آن منع شده اند. آن ها، بدون ممنوعیت خانواده و جامعه و بدون محدودیت، 
دوستانشان را از جنس مخالف و از افراد مربوط به شهرها و فرهنگ هاى دیگر انتخاب مى کنند. 
برآورده  را  آن ها  نیازهاى  و  هیجان انگیزند  آن ها  براى  مجازى  دوستان  این  و  آشنایى ها  این 
مى کنند. درواقع، آن ها با چت کردن در فضاى مجازى به دنبال برآوردن نیازهاى خود هستند و 
مى خواهند آن گونه که تمایل دارند در دنیاى مجازى بدون محدودیت، استقالل و آزادى خود 

را نشان دهند.
از سـویى، امـروزه اینترنـت در زندگـى اجتماعى جـاى دوسـتان و نزدیـکان را گرفته و در 
حقیقت، جایگزین روابط دوسـتانه و خویشـاوندى شـده اسـت. افرادى که سـاعت ها وقت خود 
را در وبگاه  هـاى اینترنتـى مى گذراننـد بسـیارى از ارزش هـاى اجتماعـى را زیـر پـا مى نهنـد؛ 
چراکـه فـرد دیگـر فعالیت هـاى اجتماعى خـود را کنار مى گـذارد و به فعالیت هـاى فردى روى 
مـى آورد. اگـر افـراد نتواننـد در محیـط طبیعـى رابطۀ خوبـى برقرار کننـد، ممکن اسـت براى 
پرکـردن ایـن خـأل عاطفـى به فضا هـاى مجازى پنـاه ببرند. اسـتفادۀ بیـش از حـد از اینترنت 
بـه احسـاس تنهایـى منجـر مى شـود. نتایج نشـان داد کـه عمدۀ کاربـران مطالعه شـده در این 
پژوهـش اسـتفادۀ مناسـبى از امکانـات دنیـاى مجـازى ندارنـد و بیشـتر بـراى وقت گذرانى از 
آن اسـتفاده مى کننـد؛ ضمـن آنکه اسـتفادۀ زیـاد و غیرطبیعى و در بیشـتر موارد اعتیـاد روانى 
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بـه اسـتفاده از ایـن شـبکه ها تأثیـرات منفـى بسـیارى بـر روح و روان افراد داشـته اسـت. این 
نتیجـه بـا نتایج پژوهـش احمـدى و مهران پـور (1395) همخوانى دارد.

همچنین، با توجه به جدیدبودن شبکه هایى مثل واتساپ، تلگرام و اینستاگرام و سهولت و 
راحتى استفاده از این شبکه ها، گرایش به استفاده از آن ها بیشتر از دیگر شبکه هاست. عالوه بر 
این، گرایش به شبکه هایى مثل توئیتر، فیس بوك و وایبر به سبب مسدودشدن، هزینه بربودن و 

قدیمى تربودن کمتر است.

 
 

 

:

 

 

 

 

شکل 1. الگوى پارادایمى بازنمایى کنندۀ تحلیل پدیدۀ فضاى مجازى پژواك فضاِى واقعى و 
جوالنگاه خودهاى واقعى ـ وانمودى

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقالۀ پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
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