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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،010-021 ،)3(01 ،پاییز 0331
مختاری ،مریم؛ و ملکاحمدی ،حکیمه ( .)6931پدیدارشناسی تجربه کاربران از موبایلی شدن روابط .فصلنامه تحقیقات
فرهنگی ایران.616-621 ،)9(61 ،
شاپا2114-6411 :

 نویسندگان  /حق انتشار این مقاله در فصلنامه «تحقیقات فرهنگی ایران» از نویسندگان اخذ شده است .دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز
(
آزاد است) .

پدیدارشناسی تجربه کاربران از موبایلی شدن روابط
مریم مختاری*  ،حکیمه ملک احمدی
دریافت4931/41/41 :

پذیرش4931/39/12 :

چکیده

تکنولوژی نقش مهمی در ارتباطات دارد و بخش زیادی از روابط افراد را در درون خود شکل میدهدد .بدر
همین اساس قادر است ایدئولوژی خاص خود را بدر روابدط رهرهبدهرهره تحمیدل کندد و سدبک زنددگی
خاصی را شکل دهد که از آن با عنوان موبایلیزیشن با ویژگیهایی ،مانند سدرعت و کمیدت یداد میشدود.
هدف این پژوهش پیگیری تجربههای کاربران از موبایلیشدن روابط اسدت .بدرای ایدن منردور ،بدا رو
پدیدارشناسی و تمرکز بر فضاهای مجازی گوناگون ،با  62نفر از کاربران وسایل ارتباطی مصاحبه کردهایم
و استفاده از تلفن همراه و شبکههای مجازی را بدا دیددگاه «رضدایتمندی و خشدنودی» بررسدی کدردهایم.
یافتهها با رو  1مرحلهای کوالیزی تحلیل شده است و حاصل آن استخراج دو ِتم «تجربه از تکنولوژی»
و «تجارب ارتباطی» است که هر کدام از آنها زیرمقولههای جزئیتری دارند .نتایج حاکی از آن است که
کاربران فرایند تجربه تکنولوژی را بهصورت آشدنایی ،جدذابیت ،قدر شددن تدا عریدانی و دلزدگدی و در
نهایت ،کنترل عامدانه طی میکنند .همچنین ،تجارب ارتباطی مشارکتکنندگان گونههای متفاوت ارتبدا

مخدو شده را نشان میدهد .این فرایند را موبایلی شدن مینامندد؛ ینندی و یژگیهدا و ماهیدت خداص و
زمینه کاربردی موبایل ،وارد الیههای انسانی شده و شکل روابط را تغییر میدهد .موبایلی شددن فراینددی
ّفناورانه نیست ،بلکه فرایندی فرهنگی است .مسئله اختراع نیست بلکه واداشتنمان بده کداربرد و احسداس
نیاز کردن است.
کلیدواژهها :پدیدارشناسی ،موبایلی شدن ،تجربه از تکنولوژی ،تجارب ارتباطی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .دانشیار جامنهشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه یاسوج ،کهگیلویه و بویراحمد ،ایران (نو یسنده مسئول).



 .دانشجوی دکتری جامنهشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه یاسوج ،کهگیلویه و بویراحمد ،ایران.
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ّ
فناوریهای ارتباطی بخش جداییناپذیری از زندگی کنونی ما شده است .بهطوریکه دیگر بهسدختی
ّ
میتوان زمانی را به یاد آورد که هیچیدک از ایدن وسدایل ارتبداطی نبودندد« .فناوریهدای ارتبداطی بدا
دستکاری زمان و فضا دنیایی پدید میآورند که بسیار کورک و فشرده است؛ دنیایی کده در ابزارهدایی
با ابناد رند سانتیمتری (مانند گوشدی تلفدن همدراه) یدا حدداک ر رنددین سدانتیمتری (مانیتورهدا و
تلویزیونهای دیجیتالی) جای میگیرد» (گلمحمدی )611 ،6941 ،که با مقتضیات زنددگی مددرن
سازگار است و امکان «کندهشدن روابط اجتماعی از محیطهای محلی ،همکدنش و تجدیدد سداختار
این محیطها در راستای پهنههای نامحدود زمانیدمکدانی»(گیددنز  )22 ،6944 ،را فدراهم میکندد.
کافی است برای فهم میزان تنیدگی این وسایل در زندگی روزمدره و ضدرورت وجدود آن ،یدک روز یدا
حتی نیمروزی ،بدون رنین وسایلی تصور و سپری شود .امکانناپذیر بودن رنین امری بهعالوه حس
اضطراب ،گمگشتگی و حس جدایی و قربت از جمله احساساتی است کده در ایدن مواقده بده سدرا
کدداربران میآیددد .ایددن واقنیددت حدداکی از اهمیددت ایددن وسددایل و ارتباطددات ناشددی از آن در زندددگی
خانوادگی ،درسی و کاری افراد است .بنابراین ،دنیای مجازی دنیایی مجدزا از دنیدای واقندی نیسدت،
بلکه بهشدت با دنیای واقنی آمیخته شده و نوعی ضرورت محسوب میشود .اگرره دنیدای واقندی و
مجازی هر یک قواعد و سبک زندگی خاص خود را میطلبد ،درگیری مدداوم بدا ابدزار ،حساسدیت و
خودآگاهی کاربران را به نحوه استفاده از آن و ایدئولوژی پنهان در هر یدک از بدین میبدرد و بهتددریج
سبک زندگی خاص این وسایل بر روابط حاکم میشود .از نرر کاستلز نیز از آنجا که انتقال و جریدان
فرهنگ از طریق ارتباطات صورت میگیرد ،حوزه فرهنگ که نرامهایی از عقایدد و رفتارهدا را شدامل
میشود و ساخته تاریخ میباشد ،با ظهور تکنولوژی جدید دستخو دگرگونیهای بنیادین میگدردد.
ورود ّفناوریهای ارتباطی ،دگرگونی بنیادینی را در ساختار مناسبات و ارتباطات انسدانی ایجداد کدرده
است (کاستلز و اینس .)949 ،6949 ،
نکته مهم درباره وسایل ارتباطی مجازی ،جسدمانی نبدودن و نبدود ارتبدا رهرهبدهرهره و همچندین
تبدیل ارتباطات شفاهی به ارتباطات مکتوب است .با نرر به اجتنابناپذیر بودن رندین ارتباطداتی ،بایدد
در نرر داشت که استفاده زیاد از این وسایل ،روابط را از سطح انسانی بده سدطح ابدزاری بدا ویژگیهدای
خاص خود تقلیل میدهد .رنین ریزی در بلندمدت سطح شناخت افراد از همدیگر و میدزان تفداهم
و درک متقابل را محدود میکند .از نرر مارکوزه پیشرفت فنی تکنولوژی در جامنه بهجای اینکه بده آزادی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

و تسلط انسان بر طبینت منجر شود ،به عاملی در بهرهکشی انسانها تبدیل شده است .انسان دارای یدک
ُبند ماشینی شده و ابناد دیگر شخصیت او از بین رفته است (کفاشی.)42 ،6941 ،
رنین امری با بهروزشدن سریه ابزارها و ایجاد نرمافزارهای جدید ،که بر جذابیت افدزوده و بدا
ایجاد تنوع مخاطب را همچنان در صحنه نگده داشدته و مدانه دلزدگدی او میشدود ،بیشدتر دامدن
میگیرد .توئیتر ،گوگل پالس ،فیسبوک ،و برنامههای کاربردی موبایل ،از جمله وایبر ،واتدسآپ،
و الین همه از یک نسلاند و سنی میکنند کاربران را با ایجاد فضداهای جدیدد و افدزودن کداربری
جزئی به نسخه قبل برای استفاده تشویق کنند .نکته قابدل توجده در ایدن سدیر ،دسترسدی ،سدرعت
ً
روزافزون و راحتتر ابزارهای ارتبا مجازی است ،که قطنا کنترل آن را دشدوارتر میکندد .زمدانی
اعتبدار کدارت
برای اتصال به اینترنت کاربر بایدد کدارت اینترندت خریدداری میکدرد و تمامشددن
ِ
بهمننای قطه رابطه بود .گرره در آن زمان هم آسیبهایی نریر وابستگی و اعتیداد وجدود داشدت،
محدودیت استفاده ،مدیریت زمان را سادهتر میکرد .با ورود نسل پرسدرعت اینترندت و همچندین
اینترنت تلفن همراه ،هم سرعت اتصال به اینترنت بداالتر رفدت و هدم محددودیت آن کمتدر شدد.
همچنین ،نرم افزارهای موبایل و امکان اتصال دائم به اینترنت سبب دسترسی بیشتر و قر شدن در
ً
روابط مجازی شد و مسلما بر تجربه کاربران از روابط و تغییر شکل آن نیز تأثیر گذاشت.
ّفناوریهای مورد بحث میتوانند در حوزههای زیادی مفید واقه شدوند ،امدا آسدیبهای خداص
خود را نیز بههمراه دارند .تحلیل کاربریهای بالقوه و بالفنل ایدن ّفناوریهدا حداکی از آن اسدت کده
بیشددتر شددبکههای مجددازی و ّفناوریهددای ارتبدداطی در جهددت آسددیبزا و منفددی اسددتفاده میشددود و
ظرفیتهای م بت آنها بهطور کامل شناسایی و بهرهبرداری نشده اسدت .ایدن در صدورتی اسدت کده
لحرهبهلحره بر کاربران و همچندین تندوع محیطهدای مجدازی و همچندین بهروزشددن نرمافزارهدا و
سختافزارها افزوده میشود .بنابر گفته مدیر مرکدز ّفنداوری اطالعدات وزارت ارشداد ،ضدریب نفدو
اینترنت در  6931در ایران  29درصد و تنداد کاربران  11میلیون نفر بوده اسدت و بدر اسداس آمدار و
پژوهشها ،در  6111این ضریب به  11درصد و تنداد 11میلیون کاربر افزایش مییابدد (خبرگدزاری
جمهوری اسالمی .)6931 ،همچنین ،آمار کاربران شبکههای مجازی در  21 ،6932درصد بدوده و
در پایان  6931به  12درصد افزایش یافته است .این درحالی است که بررسدیها نشدان میدهدد کده
 23درصد کاربران در اینترنت به دنبال تفریح و سرگرمیاند و  16درصد از این ابدزار بدرای ارتباطدات
استفاده میکنند (خبرگزاری تسنیم .)6932 ،این حجم و سرعت افزایش کاربران و همچندین تنیددگی
شبکههای مجازی در زندگی روزمره افراد ،ضرورت بررسی و شناسایی قابلیتهدا و آسدیبهای ایدن
فضا را برکاربران دورندان میکند .همه این موارد را میتوان تحت عنوان مفهوم «موبدایلی شددن» در
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نرر گرفت که رابطه مستقیم با موبایل ندارد ،بلکده بیشدتر بده ویژگیهدا و شدرایط زنددگی مددرن بداز
میگردد .موبایلی شدن را میتوان با ویژگیهایی نریر سرعت ،کمیت و ابزاری بودن توصیف کرد .بدا
در نرر گرفتن رنین مواردی ،هدف پژوهش پیگیری تجربه کاربران از موبایلی شدن است.
پیشینه پژوهش
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درباره اینترنت و ارتباطات مجازی پژوهشهای گوناگونی شده است که بیشتر بر آسیبشناسدی و بدهویژه
اعتیاد به اینترنت (کامپیوتر و تلفن همراه) متمرکز شده است و رابطه اعتیداد بده اینترندت را بدا م لفدههایی
همچون جامنهپذیری ،سدالمت روان ،اضدطراب ،ویژگیهدای جمنیتشدناختی ،و عوامدل خدانوادگی
بررسی میکند (مانند :عزیزینژاد6939 ،؛ سندی پور  .)6939همچنین ،دربداره شدبکههای اجتمداعی
مانند فیسبوک و رابطه آن با حدریم خصوصدی ،باورهدای دیندی ،هویدت فرهنگدی ،سدرمایه اجتمداعی
پژوهشهای متفاوتی شده است (مانند :علیپور6939 ،؛ عبداللهیان .)6932 ،در ادامه به پژوهشهدای
مرتبط با بحث حاضر اشاره مختصری خواهد شد .عبداللهیان و همکاران سداختار ،کنشهدای متقابدل،
گمنامی و بازنمایی خود را در رهار شبکه اجتمداعی مجدازی بدا رو مشداهده مشدارکتی و بدر اسداس
ترکیبی از نرریه «تنریف وضنیت» توماس و رویکرد کیفی لیندالف و تیلور ارزیدابی کردندد .پاشدایی و
همکاران ( )6941در مطالنهای کیفی تجربه جوانان از زندگی بدا اینترندت را بدا رویکدرد پدیدارشناسدی
تفسیری بررسی کردند .حاصل تجزیه و تحلیل یافتدهها اسدتخراج  1درونمایده اصدلی :دنیدای اینترندت
بهم ابه ایدهآل مجازی جوانان ،اینترندت و تغییدر در سدبک زنددگی ،اینترندت حصداری بدرای تنهدایی ،و
اینترنت و تغییر در وضنیت جسمیدروانی بود .مطالنه پالن و سالزمن ( )2116بر  63نفری که بدهتازگی
از تلفن همراه استفاده میکردند ،نشان داد که این افراد در ابتدا بهدرستی نمیدانند که ررا بده ایدن وسدیله
نیاز دارند ،اما با گذر زمان رفتهرفته کاربردهای این وسیله در موقنیتهای گوناگون را در مییابند.
کریستال ( )2116از جمله پژوهشدگرانی اسدت کده موبایدل و پیدام کوتداه را در پژوهشهدای
گوناگون بررسی کرده است .از نرر او پیام کوتاه میتواند جایگزین تلفن سنتی شدود .همچندین ،او
( )2111فهرستی از مفاهیم مرتبط با رت و پیام کوتاه را جمهآوری کدرد .از نردر او ایدن مفداهیم
بهقدری زیادند که میتوان آنها را گردآوری و منتشر کرد .عدالوه بدر ایدن ،او ( )2114زبدان پیدام
کوتاه را به لحاظ دستوری ،نشانههای عاطفی و آیین نگار در بین زنان و مردان بررسی کرد .پالن
و همکاران ( )2116طی مطالنه کیفی فرایند اجتماعی شدن موبایل را در زندگی روزمدره بررسدی
کردند .نتایج آنها نشان داد فرد بهتدریج از استفاده مدبهم و گسدترده بده اسدتفاده بهینده میرسدد و
ً
استفاده از موبایل امری فردی است که شدیدا تحت تأثیر فرایندهای اجتماعی است.

ژائو و همکارانش ( )2114در پژوهش خود ،برساخت هو یت را در فیسبوک بررسی کردندد.
نتایج نشان داد که هو یتهای تولیدشده در این محیط با هو یتهای برساختهشدده در محدیطهدای
آنالینی که افراد در آنها ناشناخته میمانند ،متفاوت است .کاربران فیسبوک هو یدتهدای خدود را
بیشتر بهصورت ضمنی ابراز میکنند و بیش از آنکه خود را با گفتار منرفی کنند ،خود را نشان می-
دهند .پادیال والکر و همکاران ( )2162در مطالنهای بر نمونه  1229نفری نشان دادند که میزان
و شدتی که اعضای خانواده با یکدیگر بدا تلفدن همدراه تمداس برقدرار میکنندد ،بدا میدزان روابدط
رهرهبهرهره آنها رابطه نزدیک دارد .در مقابل ،افدرادی کده از شدبکههای مجدازی بدرای برقدراری
ارتبا استفاده میکنند ،کمتر با یکدیگر ارتبا واقنی دارند.
عالوه بر پژوهش هدایی کده بدر آسدیب ها و تهدیددهای رسدانه و فضدای مجدازی متمرکدز
شده اند ،پژوهش های دیگری اثرات م بت فضای مجازی و فرصت هایی را که می تواندد بدرای
رشد فراهم کند ،بررسی کرده اندد .در ادامده بده برخدی از آن هدا اشداره می شدود .سدندی پور
( )6939در پژوهشی اسدنادی اثدرات اینترندت بدر جامنه پدذیری نوجواندان را بررسدی کدرد.
ً
نتیجه گیری او حاکی از آن بود که استفاده از اینترنت لزوما منجر به کاهش سایر فنالیت ها یا
کاهش زمان اختصاص یافته به دوستان نمی شود ،بلکه می تواند فنالیت ها را با هدم یکپاررده
کند و فضای بیشتری را برای فنالیت آن ها فدراهم کندد .ایدن یکپارره سدازی سدبب تندوع در
فنالیت ها ،منابه اطالعاتی و روابط اجتماعی آن ها می شود .همچنین ،سندی پور ( )6939بر
این باور است که اینترنت نوجوانان را با اندیشه ها و گرایش هایی آشنا می کند کده برون ریدزی
احساسی و عقالنی بیشتری فراهم می کند .آنها می توانند از طریق این رسانه دنیدا را در بسدتر
افراد گروه های محروم جامنه نیدز می ت وانندد در آن
جهانی ببینند و وارد فضایی شوند که حتی ِ
حضور پیدا کنند .بر اساس نتایج مطالنه پرنسکی ( )2116نوجوانان مشتا اند مهارت هدای
الزم برای توسنه ارائه رندرسانه ای خال را فراگیرند و افزون بدر مصدرف کننده بدودن ،خدود
تولیدکننده رندرسانه ای شوند؛ فضای مجازی این امکان را برای آن ها فراهم می کند .شدین و
کیم ( )2161در مطالنه خود «بررسدی هو ید ت و رفتدار شدهروندی سدازمانی در ارتباطدات
کامپیوتر واسط» بر ای ن باورند که ارتباطات مجازی کامپی وتر واسط ،افراد را قادر می کند تا از
همدی گر بیاموزند و دانش جمنی و گروهی و یژه ای به دست آورند.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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استفاده از تلفن همراه و شبکههای مجازی را میتوان با دیدگاه «رضایتمندی و خشنودی» بررسدی
کرد .بر اساس این دیدگاه ،افراد از وسایل ارتباطی برای برقراری رابطده یدا در مدواقنی قطده رابطده
استفاده میکنند و به این وسیله میخواهند هدفمند یدا قیرهدفمندد ارتباطدات خدود را بدا دیگدران
ساماندهی کنند .در این دیدگاه ،منشأ و ریشه همه صور رضایتمندی فرد نیاز به «در ارتبا بدودن»
اوست .این نیازها در  1دسته نیازهای شناختی (کسدب اطالعدات ،آگداهی ،شدناخت) ،نیازهدای
عاطفی (تجارب عاطفی ،لذتجویانه یا زیباییشناسانه) نیازهای انسجامبخش شخصی (تقویدت
اعتبار ،اعتماد ،ثبات و پایگاه) و نیازهای گریز از تنش (فراقت و آسایش) قدرار میگیرندد (کداتز و
همکاران به نقل از سورین و تانکارد.)121 ،6946 ،
عالوه بر این کاتز و آخوس در نرریه «روح دستگاه» کوشیدند شکلی از ارتباطدات میدانجی را
با تکنولوژیهای شخصی ،مانند تلفن همراه نشان دهند .نرریه روح دسدتگاه میگویدد :ایدن روح
ماشین است که هم بر طراحیهای تکنولوژی و نیز بر اهمیت اولیه و ثانویه (کاربرد و کارکرد) یدک
وسیله برای کاربران تأثیر میگذارد .هدف این نرریه قلبه بر محدودیتهای نرریههای کارکردگرا و
ساختبندی است؛ با توجهکردن به مسائلی مانند شدیوه اسدتفاده مدردم از تکنولوژیهدای موبایدل
بهم ابه ابزاری در زندگی روزمره ،و نیز رابطه این تکنولوژیها ،بدن و نقدش اجتمداعی و بالقدت و
منناسازیای که با تنامل اجتماعی میان کاربران رخ میدهد (کاترز و آخوس ،2112 :بده نقدل از
جوادی یگانه و همکاران .)23 ،6936 ،به بیان دیگر ،نرریه روح دستگاه بیان میکند کده کداربران
منانی متفاوتی را به آن اختصاص میدهند .در نتیجه ،این نرریه این س ال را مطرح میکند که رده
نوع منانی را ره کسی به آنها نسبت میدهد .بنابر این مسدئله ،اسدتفاده از ابزارهدای ارتبداطی در
زمینه عضویت گروهی و هویت اجتماعی مهم است و باید بدان توجه شود (کاتز ،2119 ،به نقدل
از جوادی یگانه و همکاران.)91 ،6936 ،
دیدگاه دیگر در رهارروب مفهومی تجربه از تکنولوژی نرریه «جان گروهدل» اسدت .اگررده
گروهل این دیدگاه را بهطور ویژه درباره اعتیاد به اینترنت مطرح کرده است ،میتوان آن را بده دیگدر
مجازی خویشاوند و مرتبط با اینترنت و ابزاری که زمینه ایدن ارتبدا را برقدرار
فضاها و شبکههای
ِ
میکند ،یننی موبایل هم بسط داد .از نرر او استفاده افراطی از اینترنت نوعی اختالل منحصربهفرد
و جدید نیست ،بلکه شیوه متفاوتی برای برخورد با فشارها و تنشهای زندگی است .بیشتر افدرادی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

که فکر میکنند به اینترنت منتادند میخواهند از مشکالت خود فرار کنند .روشنکردن تلویزیدون
بهدلیل بیمیلی به صحبتکردن با همسر یا بیرونرفتن از خانه و گرد با دوسدتان بدهدلیل فدرار از
خانه ،هیچ تفاوتی با استفاده از اینترنت ندارد؛ تفاوت فقط در شیوه عمل است.
طبق نرر گروهل فرضیه دیگر درباره استفاده افراطی از اینترندت ،مقطنیبدودن ایدن رفتارهاسدت.
ً
احتماال بیشتر کسانی که به استفاده از اینترنت منتادند ،کاربران جدید آناند .این افدراد اولدین مرحلده
خوگرفتن با محیط جدید را با قر کردن کامل خود در آن تجربده میکنندد و از آنجدا کده ایدن محدیط
بسیار بزرگتر از همه ریزهایی است که در گذشته تجربه کردهایم ،بنضی افراد در مرحله خدو گدرفتن
اشتیا بیشتری در مقایسه با برخی دیگر دارند .بنابراین ،این رفتارهدا مقطندی اسدت و بندد از مددتی
ً
میزان آن کاهش مییابد .گروهل میگوید :میلیونها نفر دقیقا همین مسیر را در مواجهه بدا بازیهدای
ویدئویی ،استریوهای پخدش صدوت ،ماشدینها ،کالسهدای جدیدد ،ورز جدیدد طدی میکنندد
(قاسمی و ملکاحمدی11 ،6943 ،د .)12رویکرد دیگر در رهارروب مفهومی پژوهش «رویکدرد
دریافت» برگرفته از مقاله هال درباره رمزگذاری و رمزگشایی است .بنابر دیدگاه او رمزگشایی یا قرائت
از محتوای رسانهها سه نوع است :قرائت مسلط ،قرائت تطبیقی و قرائت مخالف .وقتی مخاطب پیدام
را مطابق با رمزگان مرجنی که رمزگذاری با استفاده از آن صورت گرفته رمزگشایی میکندد ،میتدوان
گفت که بیننده درون رمزگان قالب قرار دارد .ایستادن در جایگاه رمزگان توافقی به ایدن منناسدت کده
افراد هدف و ایدئولوژی پنهان پیام را درک میکنند ،اما به دالیل متفاوت از جمله مندافه فدردی ،رفتدار
خود را تغییر نمیدهند .ایستادن در جایگاه متنارض به این منناست که مخاطب میتواند هم منندای
ً
لفری و هم مننای ضمنی را درک کند و پیام را به شیوهای کامال متضاد بفهمد (هال.)991 ،6942 ،
بر این اساس ،رویکرد بازتاب بر اسدتفاده از رسدانه به م ابده بازتدابی از زمینده اجتمداعی
د فرهنگی و نیز بر فرایند منناسازی برای تجربیات و محصوالت فرهنگی تأکید می کند و مدل
محرک د پاسخ اثرات رسانه ها و نیز باور به پیام ها یا متن های دارای قدرت تام و تمام را مدردود
ِ
اسمیت  .)12 ،6949 ،همچنین ،یکی از اصولی که ّ
سنت تحلیل دریافت بر پایه آن بندا
می داند (
شده است ،رندمننایی بودن متون است (ویلیامز  .)621 ،6941 ،از نرر مککوایل نیز ،پیامهای
ارتباطی را میتوان از سوی دیگر گروههای اجتماعی و فرهنگی به راههای متفاوت (بسته به هدف و
منرور تولیدکنندگان آن پیامها) بازخوانی یا رمزگشایی کرد (مک کوایل.)41 ،6942 ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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پیش فرض بنیادین در تحلیل دریافت این است که متون رسانهای مننایی ثابت یا اتی ندارندد،
بلکه متون در لحره دریافت از طرف مخاطب مننا مییابند و مدتن نمیتواندد بددون وابسدتگی بده
خواننده مننا تولیدد کندد (لیوینگسدتون  ،2111 ،بده نقدل از منتررقدائم و کاوندد.)662 ،6939 ،
محتوای رسانهها بهدلیل خاصیت رندمنناییشان قابلیت پذیر تفاسیر و برداشدتهای گونداگون
را دارند و مخاطب در رمزگشایی متون رسانهای از شرایط و موقنیتهای خداص و مهمتدر از همده
درک و شناختی که از خود دارد یا ،به مننای دیگر ،هویتی که دارد ،متأثر اسدت (فیسدک ،6331 ،
به نقل از منتررقائم و کاوند.)661 ،6939 ،
روش مطالعه
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رو مطالنه این پژوهش پدیدارشناسی است؛ این رو یکی از انواع رو هدای کیفدی اسدت کده
تجربیات انسانها را بررسی میکند .محققان در ایدن رو بده دنبدال مطالنده تجربیدات کداربران از
ً
ارتباطددات مجددازی هسددتند .در تحقیقددات پدیدارشناسددانه منمددوال از نمونددهگیری هدفمنددد اسددتفاده
میشود .منطق و قدرت نمونهگیری هدفمند در انتخاب افراد قنی از اطالعات بهمنرور مطالنه عمیدق
ً
آنها نهفته است .پولیت و هانگر ،2111 ،بر آنند کده حجدم نمونده منمدوال کمتدر از  61نفدر اسدت
(ادیب حاجباقری و همکاران .)31 ،6943 ،نمونهگیری پژوهش مشتمل بر  62کاربر است که قادرند
تجربیات خود را در استفاده از وسایل ارتباطی مجدازی گونداگون بیدان کنندد .نموندهگیری بده شدکل
هدفمند از کاربرانی انتخاب شد که روابط مجازی خود را آگاهانه بازاندیشی کرده بودندد و تدا اشدباع
دادهها ادامه یافت .اشباع عبارت است از اینکه با ادامه جمهآوری دادهها ،دادههدای جمهآوریشدده
تکرار دادههای قبلی باشد و اطالعات جدیدی حاصدل نشدود .بندابراین ،در تحقیقدات کیفدی تکدرار
اطالعات قبلی یا تکرار ِتمها و نکات برجسته نشانه کفایت حجم نمونه است (همان.)91 ،
ابزار مطالنه این تحقیق استفاده از مصاحبه نیمهاستاندارد و گفتوگوی عمیق و ژرف بدا کداربران
بود .مصاحبهها بین  91تا  11دقیقه بهطول انجامید و مکالمات با دستگاه ضدبط صدوت ثبدت شدد و
سپس لغتبهلغت و دقیق روی کاقذ پیداده شدد .بدرای تجزیده و تحلیدل اطالعدات از رو آندالیز 1
مرحلهای کوالیزی استفاده شد (نیکبخت نصدرآبادی و صداننی )612 ،6949 ،؛ بددین صدورت کده
مهدم مدرتبط بدا پدیدده مدورد بررسدی
ابتدا گفتههای شرکتکنندگان بهدقت خواندده شدد و جمدالت ِ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

استخراج شد و مننای هر یک از جمالت فرموله شد .سپس این منانی بهصورت خوشهها و ِتمهدایی

از موضوعات دستهبندی شد و در نهایت به یک ساختار بنیادی تقلیل داده شد.
در این تحقیق برای اثبات صحت و اسدتحکام دادههدا از دو منیدار اعتمادپدذیری و انتقالپدذیری
استفاده شد .از نرر لینگن و کوبا «حضور طوالنیمدت محقق در میدان مشاهده و مشاهده مدداوم»،
احتمال اعتمادپذیری نتایج را افزایش می دهد (فلیدک  .)121 ،6944 ،بدرای ایدن منردور دادههدای
تحقیق در دوره زمدانی  1ماهده و بدا توجده بده تجربده قبلدی محققدان در خصدوص فضدای مجدازی
جمهآوری شد .عالوه بر این ،کوالیزی از اعتبار پایانی یدا نهدایی صدحبت میکندد؛ اعتبداری کده بدا
ّ
مراجنه به هر یک از مطلنان بهدست میآید .او اعتباریدابی توصدیفهای جدامه از پدیددههای مدورد
مطالنه را از سوی مشارکتکنندگان ،مهمترین منیار ارزیابی یافتههای تحقیق پدیدارشناسدی میداندد
(محمدپور .)241 ،6943 ،در این مورد پژوهشگر متن مصاحبه را به مشارکتکنندگان داد و از آنهدا
خواست تا یافتهها را مطالنه کنند و همسانی آن را با تجارب خو یش کنترل کنند.
اصطالح انتقالپذیری نیز جانشینی برای اصطالح روایی بیرونی و نزدیک به اندیشه تنمیمپدذیری
مبتنی بر تئوری است ،که بر گستر یافتهها و نتایج مطالنه به سایر محیطها و موقنیتها اشداره دارد
(هومن .)12 ،6942 ،در پژوهشهای کیفی بیش از آنکه به این توجه شود که نمونهها نمایدانگر کدل
جامنه هستند ،توجه منطوف به این است که اطالعات کسبشدده ،نشدانگر کدل اطالعدات موجدود
باشد (ادیب حاجبداقری و همکداران .)12 ،6943 ،بدرای ایدن منردور ،هدر فدرد نمونده از جنبدههای
متفاوت ،در حد امکان و بهطور کامل بررسی شد.
جدول  .6مشخصات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
ردیف
6
2
1
2
1
1
4
3
61
66
62

اسم مستعار
نیما
علی
سمانه
مهدی
سارا
آر
الله
محمد
مینا
صاد
مریم

سن
11
91
23
21
29
22
21
26
22
21
61

تحصیالت
دکتری
دکتری
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
دیپلم
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یافتهها

حاصل تجزیه و تحلیل یافته استخراج دو ِتم «تجربه از تکنولوژی» و «تجارب ارتباطی» در رابطده
با پدیده «موبایلی شدن» بود؛ محقق ابتدا ویژگیهای موبایلی شدن روابط ،مانند سرعت بدهجای
تأملّ ،
کمیت بهجای کیفیت ،انتقال پیام بهجای انتقال مننا ،ارتبا با ابزار بهجای ارتبا با افدراد را
از گفتوگوی خود مشارکتکنندگان استخراج کدرد .حاصدل پیگیدری ایدن ویژگیهدا در تجدارب
مشارکتکنندگان «تجربه از تکنولوژی» با زیر ِتمهای آشنایی اولیه و عامدل جدذب ،قر شددن در
محیط و ایجاد الزام ارتبا  ،عریانی و کشف کامل محدیط ،دلزدگدی و کنتدرل عامدانده و همچندین
«تجدارب ارتبداطی» بدا زیدر ِتمهدای سددو تفاهمهای ارتبداطی ،عددم شدکلگیری ارتبدا کامددل،
بازنماییهایی قیرواقنی ،تدداخل حریمهدا و مرزهدای ارتبداطی و قرائدت فردگرایانده بدهجای درک
متقابل بود .که در مدل زیر نشان داده شده اسدت .در ادامده هدر یدک از ایدن ِتمهدا بدا اسدتفاده از
گفتههای خود مشارکتکنندگانارائهمیشود.
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تجربه از تکنولوژی
آشنایی اولیه و عامل جذب
قر شدن در محیط و ایجاد الزام ارتبا
عریانی و کشف کامل محیط
دلزدگی
کنترل عامدانه
موبایلی شدن
سرعت بهجای تامل
کمیت بهجای کیفیت
انتقال پیام بهجای انتقال مننا
ارتبا با ابزار بهجای ارتبا با افراد
تجارب ارتباطی
سو تفاهمهای ارتباطی
عدم شکلگیری ارتبا کامل
بازنماییهایی قیر واقنی
صرف انرژی زیاد برای شکل دهی رابطه
تداخل حریم ها و مرزهای ارتباطی
قرائت فردگرایانه به جای درک متقابل
شکل  .6نتایج حاصل موبایلی شدن روابط

موبایلی شدن روابط

تجارب مشارکتکنندگان در ارتبا از طریق اینترندت ،موبایدل و نرمافزارهدای فضدای مجدازی بسدته
کاملی را ارائه داد که از آن با عنوان موبایلی شدن روابط یاد مدیکنیم؛ بددین صدورت کده ویژگیهدا و
ماهیت خاص و زمینه کاربردی موبایل وارد الیههای انسانی شده و سبب تغییر شکل روابط میشدود.
موبایل برای سرعت در برقراری ارتبا به بازار آمد و با توجه به شرایط زندگی شهری کنونی ،بدودن آن
اجتنابناپذیر و حتی مفید است ،ولی در روابط نزدیک و قیرکاری «سرعتی که تلفن همراه و اینترندت
در برقراری رابطه به من میده ،باعث میشه خیلی ریزهای رابطه از بین بره ،من فرصت فکر و شدناخت
ندارم ،انتراراتم باال میره ،دوست دارم سریه جواب تلفن یدا پیدامم را دریافدت کدنم ،سدرعت باعدث
سو تفاهم میشه ،رون فرصت فکر رو ازت میگیره ،ارتباطی که کندتر پیش میره ،فرصت فهدم رو بده
ما میده و لذت رابطه روا بیشتر میکنه» .بنابراین ،انترار برقراری ارتبا بدون فهم زمینه و شدرایط فدرد
موجب سو تفاهم و نیز صرف انرژی زیاد برای حل آن میشود.
مورد دیگر جایگزین کمیت رابطه بدهجای کیفیدت رابطده اسدت« .خدوبی فیسبدوک اینده کده
عضدو شددم.
میتونی دوستای قدیمیت رو پیدا کنی» یا «فیسبوک رو دوست دارم .خیلی وقتده
ِ
رند تا دلیل داره ،یکی اینکه بیشتر اقوام و فامیلهامون خارج از کشور زندگی میکنن و تنها وسیله
ارتباطیم باهاشون فیسبوکه؛ از طرفی یه دیواره که میتونم احساساتم رو رو بنویسم ،م ل کاقدذ

ررکنویسم میمونه» یا وسایل ارتبداطی ممکنده «ارتبدا رو سسدت کنده ،ولدی از پارهشددن اون
جلوگیری میکنه .خوبی وایبر همینه! ارتبا رو سست میکنه ،ولدی نمدی اره پداره بشده .تدا وقتدی
موبایل نبود خیلی از دوستیها تمام میشد ،ولی االن طرف میره ولی نمرده .دوستم داشت از ایران
میرفت احساس میکردم داره میمیره ،رفت تمام شد .ولی بندد از ردتکردن باهدا بده خدودم
قبولوندم که رفته ،ولی زندهست» .اما س ال دیگری مطرح است که « ّ
کم ّیت رابطه ره اهمیتی داره؟
سست پارهنشده داشته باشی ره فایدهای برات داره؟ تو یه سطح دیگه شخصدیت تدو
شما تا رابطه
ِ

همینطوری شکل میگیره .اینا م ل خطهاییه که روح تو رو خطخطدی کدرده و تدو عدادت کدردی
ً
َ
آدمها رو منلق نگه داری ،تکلیفشون مشخص نشه .تکنولوژی یه کلکی بده مدا میزنده ،مد ال اگده
فیسبوک نبود ،من فالن دوست قدیمیم رو یادم نمیاومد یا با اون کسی که اون سر دنیاست ،رابطه
ود تکنولوژی ایدن جددایی رو ایجداد کدرده .اگده
نداشتم ،ولی این به ره درد می خوره .از طرفی خ ِ
تکنولوژی نبود ،هواپیمایی هم نبود که تو بری اون سر دنیا .تکنولوژی خود ایدن بسدتر رو ایجداد
میکنه و برا وسیله فراهم میکنه تا با هم ارتبا بگیریم».
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مورد دیگر این است که کاربران با استفاده از وسایل ارتباطی و بهویژه موبایل ،بیشتر پیام منتقل
ّ
میکنند تا مننا و این بهعلت ات و خاصیت فنی این وسایل است .نوشدتاری بدودن ایدن وسدایل،
نبود حضور جسمانی و همچنین محدودیت کاراکتر ،سطح ارتبا را از انتقال مننا بده انتقدال پیدام
ِ
تنزل میدهد؛ «آدم نمیتونه حس واقنیش رو بیان کنه؛ یننی اون حدس منتقدل نمیشده ،بدهخاطر
اینکه ریزی که آدم تو رشم مخداطبش میبینده و بدا رشدم منتقدل میکنده بدا حدروف نمیتونده،
ً
مخصوصا آدمی م ل من که ارتبا رشمی خیلی خوبی میتونم برقرار کنم».
از همینجا وارد مقوله «ارتبا با ابزار بهجای ارتبا بدا افدراد» میشدویم «همده ایدن وسدایل
ً
خونواده که
باعث شده که ما کمتر با هم حرف بزنیم و مشکالتمون رو مطرح کنیم .مخصوصا توی ِ
رند وقتیه من می بینم همه یه گوشی توی دستشونه همه کنار هدم نشسدتیم و هدیچ حرفدی بدا هدم
نمیزنیم ،ولی همون لحره داریم با هم پیام میدیدیم .به نررم دردناکه من که امیدد زیدادی نددارم
کم خودم مدیدوندم تندداد کمدی از آدمهدا بده اعمدال و
برای بهبود اوضاع .رون بر اساس تجربه ِ
رفتارشون خودآگاه هستن و از دست بقیه هم کاری برای آگاهیبخشدی برنمیداد ردون سدلطه ایدن
وسایل بهشدت باالست» یا «وقتی با یه آدم خیلی با وایبر صدحبت مدیکنم ،اون آدم بدرای مدن یده
شخص مجزای وایبری میشه .من یه آدمی رو دارم که فقط در حد یه شماره و یه اسمه و فراتر نمیره،
ولی وقتی میبینمش یه آدم جدایی میشه .بند از یه مددت وجدود مسدتقلی پیددا میکنده خدارج از
حضور جسمانی که بیرون میبینی .این آدم داره دوتا آدم میشه یکی تو وایبر ،یکی بیرون».
تجربه استفاده از تکنولوژی

فرایند تجربه استفاده از تکنولوژی را می توان بر اساس طیفی از تجربیات ،از آشنایی اولیده و قدر
شدن در محیط تا عریانی و دلزدگی و در نهایت کنترل عامدانه ترسیم کرد .رنین طیفدی بهصدورت
روایتی از مشارکتکنندگان در پژوهش پیگیری میشود.
هر وسیله ارتباطی جدیدی بدهویژه در حدوزه فضدای مجدازی ،در وهلده اول ،در کداربر شدو
آشنایی و کاو را بر میانگیزد .برای رندین هددفی بایدد بدا شدیوههدای گونداگون ،مانندد افدزودن
کاربریهای جدید ،بهروزرسانی مداوم ،ایجاد محیطهای گرافیکی جدید مخاطب را جدذب کدرد.
ً
به رنین مواردی باید رایگانی یا کمهزینه بودن را افدزود ،مد ال بدرای نرمافزارهدای موبایدل ،مانندد
« وایبر که یه تلفن مجانی بدا کدارایی باالسدت ،تدو بدرا کدارکرد تنریدف نمیکندی! فقدط میدزان
ً
استفادهات رو از زیادتر میکنی! عمال هر ایده هرزی هم به سرت بزنه ،میتونی بدا وایبدر بهدش
ً
جامنه عمل بپوشونی»« ،میخوام بگم که دقیقا هر ری رایگان باشه ،بهسمت اسدتفاده هدرز میدره!

ببین وقتی یه ریزی ارز یا هزینه داشته باشه ،تو برای خرج کردنش برنامهریزی میکندی و سدنی
می کنی بهترین استفاده رو از بکنی ،ولی وقتی نه ،تو فقط مصرفش میکنی مهم نیست کجدا؟»
م ل «دوربینهای عکاسی آنالوگ و دیجیتال ،اون موقه همه عکسها رو باید تنریم میکردن همده
باید درست و مرتب میایستادن تا یه عکس گرفته بشده! ردون عکدس و اون فدیلم عکاسدی هزینده
باالیی داشت ،ولی االن همه با گوشیشون یه دوربین دیجیتال دارن که بدون هزینه عکس میگیدره.
برای همین این همه عکس ررتوپرت و مزخرف داریدن االن! و پدیدده جدیددی بدهنام ِسدلفی یدا
خودکی! مردم با موبایل از خودشون عکس میگیرن» یا اینکه «تو وقتی یه گوشی جدید میخری،
روز اول رقدر وقت می اری تا بری همه ریزشو یاد بگیری؟ روز صدم رطور؟ ببین وایبر االن در
مرحله جذابیتشه! االن استفاده از فیسبوک کمتر شده! نشده؟ این جذابیت ،هزینهای بدرای کداربر
نداره! تنها هزینهای که برا داره وقت کاربره! پس االن تو یه ریز جدذاب داری کده هزیندهای هدم
برات نداره .پس تا مدت زیادی باها بازی میکنی! تا وقتی که یه اسباببازی جدید بهت بدن یدا
اینکه برای وقتت یه کاربری دیگه پیدا کنی!»
رنین عواملی در قر شدن در محیط م ثر است و در رابطه نوعی الزام ایجاد میکند ،بهمننی
«نیاز به اتصال به دیگران ،نیاز به ارتبا با دیگران هر وقت دلت خواست .یده وسدیله داری کده هدر
وقت بخوای میتونی از استفاده کنی برای شنیدن صدای هرکسدی رو کده باهدا کدار داری یدا
دوسش داری ،یا میخوای باها دعوا کنی .بند این همه سال نیاز به ارتبا فوری توی ما تقویت
ً
میشه حاال ماییم و یه نیاز کلهگنده .ماها اگر تلفن نباشه حتما احساس تنهایی مدیکنیم» یدا «االن
که موبایلم پیشرفتهتره و به اینترنت وصل میشه بهشدت وقتم رو میگیره با اینکه وقتدی میدری تدوی
وایبر و واتسآپ می بینی هیچ خبری نیست ،ولی وقتی آن نیستی فکر میکنی االن که اونجا نیستی
داره یه خبرهایی میشه که تو از بیخبری .برای همین دوباره آن میشی میبینی نه خبدری نیسدت.
این یه دور باطله که میگرده».
عده زیادی از کاربران در این مرحله میمانند ،امدا کسدانی کده بازاندیشدانه و آگاهانده بدا ایدن
وسایل ارتباطی برخورد میکنند به مرحله «عریانی و کشف کامل محیط» میرسند؛ بده ایدن منندا
که پس از زیرورو کردن زوایای گوناگون آن ،وسدیله ارتبداطی برایشدان بده وسدیلهای عدادی تبددیل
میشود که حتی میتوانند بهراحتی آن را کنار بگذارند یا در حد ضرورت از آن استفاده کنند.
عریانی گاهی با «دلزدگی» همراه است« .مریضی شدده مدن دوسدش نددارم .قددیما راحدتتر
بودم؛ وابستگی به وسیلهای رو دوست ندارم که ارتبا رهرهبهرهره رو ازم گرفته ،راقم کرده ،تنبلم
کرده ،کمتر با قریبهها دوست میشم ،تازه اگه شارژ هم تمام شد که مصدیبته ،ایندا رو دوسدت
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ً
ندارم .قبال میرفتم خواهرم رو میدیدم االن فقط تلفن میزنم .اگه دو ساعت خونه نبدود ،دلدواپس
میشدم ،میرفتم طرفش .اگه خونه نبود ،با بقال سر کوره آشنا میشدم ،حرف میزدم ،تا خدواهرم
ً
بیاد ،ولی االن یه زنگ میزنم به موبایلش میفهمم رفته خرید .البتده ایندا لزومدا بدد نیسدت ،ولدی
ندیدنش بده»« ،می دونی برای من و شما خوبه ،ولی برای من و مامانم بده ،بدرای شدما و مدادرت
بده ،باید رفت ،دید ،دستش رو گرفت ،تو رشما نگاه کرد ،پیر شدنش رو لمدس کدرد ،ردروک
شدن دستش رو ،استخونی شدن دستش رو».
رنین ریزی در نهایت به «کنترل عامدانه» وسایل ارتباطی منجر میشود که شامل حذف برخدی
ً
از نرمافزارهای موبایل یا استفاده صرفا ابزاری و نه ارتباطی از آن میشود؛ «من حتی رفدتم یده گوشدی
خریدم که وایبر رو نصب نشه تا فقط در مواقه استراحت و تفریحم با لپتاپ بشینم پا »یا «مدن
مچش رو گرفتم .هیچ وقت من رو در محیط مجازی با واقنی متفاوت تجربه نمیکنی ،همونی که در
واقنیت هستم ،اینجا هم هستم ،عامدانه هم تال مدیکنم .اگده تدو واقنیدت شدوخیهای آنرندانی
نمیکنم ،اینجا هم نمیکنم .البته وسوسه و امکانش وجود داره .از زمانیکه با این شکاف آشدنا شددم،
نذاشتم برای خودم اتفا بیفته .خودمم و بهش ورود نکردم ،رون دیدم یه داالنیه کده کدل انرژیدت رو
می َبره از این راهرو به اون راهرو .حتی مشارکت من در دنیای مجازی م ل دنیای واقنیمه».
گاهی نیز جدایی ناخواسته از فضای مجازی فرد را به این هوشدیاری میرسداند کده مصدرفش
زیاد از حد بوده و حتی نبودن یا کنترل رنین ابزارهایی رقدر در آرامش او م ثر است؛ «یده مددتی
ً
ً
ً
که منتاد فیسبوک شده بودم تقریبا ،و منرورم از منتاد این بود که م ال حتما قبل خواب باید و باید
فیسبوکم رو رک میکردم .تا اینکه یه بار یه سفر رفدتم و رندد روز از اسدتفاده نکدردم .متوجده
شدم که اگه رند روز هم فیسبوکم رو رک نکنم هیچ اتفا بدی نمیافته و بند متوجده شددم کده
ً
نهتنها اتفا بدی نمیافته ،بلکه خوب هم هست! از اونجا بود که کال بهجای اینکه ایدن نرمافزارهدا
روی من تأثیر بذارن ،من بر حسب نیاز میرفتم سرا اونا!».
تجارب ارتباط مجازی

تجربه کاربران از ارتباطات مجازی ،تجربه ارتباطی ناقص و تا حدی نداموفق بدوده اسدت .بدهدلیل
نبود م لفههای یک ارتبا کامل در ارتبا مجازی میزان «سو تفاهمها» ،بهویژه در زمان رسداندن
مننا و قابل فهم کردن آن ،باال میرود« .افراد خیلی درار سو تفاهم میشدن .وقتدی آدم رودررو بدا
یکی حرف میزنه میمیک صورتش رو میبینه ،میتونه متوجه حال و احوالش بشه ،ولی توی ردت
اینطور نیست و این بده».

ماهیت رنین وسایلی بیشتر به شکلی است که «بهترین استفادهای که میشه از کرد ،یه ندوع
استفاده ابزاریه؛ اینکه بهعنوان یه ابزار از استفاده کنی تا مالقاتهای رودررویی رو برنامدهریدزی
ً
کنی ،مخصوصا توی این گروههای وایبری ،یا همون استفاده تلگرافی که مدن مدیگم .بده نردر مدن
ارتبا مجازی هیچوقت نمیتونه یه ارتبدا واقندی باشده» .حتدی نرمافزارهدایی کده کاربریهدای
ً
گوناگونی م ل ،متن ،صدا و تصویر را با هم دارند ،باز هدم از ایدن انحدراف بده دور نیسدتند ،مد ال
«وایبر یه تفاوتهایی با ارتبا شفاهی داره ،یه تفاوتهایی هم با ارتبا مکتوب .بینابینه؛ سدرعتش
از کتبی بیشتر و از شفاهی کمتره .ابهام کتبی رو داره .درسته سریه شفاف میکنی ،ولی بازم ابهدام
داره .به محض اینکه تلفنی میشه دستیافتنیتر میشه ،یهو زمینیتر میشه ،ولی اینجا یه موجود مدبهم
ً
کامال بیگانه است که تو میتونی باها هر کاری کنی یا میتونی هر ریزی بهش بگی .حتدی اگده
ً
شناختهشده هم باشی بازم یهسری قواعد سرجا هست .میتونی قلدو بزندی ،مد ال درحدالی کده
خوابیدی ،بگی دارم میخندم».
همچنین ،روابط مجازی با «بازنماییهایی قیرواقنی» نیدز همبسدته اسدت کده بداز منجدر بده
ً
ً
تحریف ارتبا میشود« ،م ال شخصدی رو کده بیدرون کدامال محجبده میبیندی ،تدوی فیسبدوک
نیمهلخت میبینی .یا کسی که از طبقدات پدایین اجتماعیده ،عکسدی از خوندها رو میبیندی کده
قیرواقنیه؛ یننی از یه جایی عکس گرفته که نماینده کل خونه نیست».
بهعالوه ،در ارتبا های نزدیک و عمیق استفادههای فراتر از ماهیت و کارکرد تنریفشدده ایدن
وسایل منجر به ایجاد سو تفاهمهای اساسی و «شکست کامل رابطه» میشود« .رند وقدت پدیش
ً
ً
داشتم با یه آقایی آشنا میشدم .خیلی هم از نگذشته بود .رابطهمون هم کامال واقنی بود و اصال
تو دنیای مجازی زیاد حرف نمیزدیم .بند از حدود یه ماه یه بار تو رت فیسبوک یه مسدئلهای رو
ً
که قبال سر بحث کرده بودیم و به نتیجده هدم رسدیده بدودیم ،بداز کدرد .بح مدون بداال گرفدت و
ً
همونجا ختم رابطه ما شد .مایی که کامال ارتباطمون حسابشده و تنریفشده بدود و بده بهتدرین
نحو داشت پیش میرفت ،ولی سر یه موضوع بیخود ،اون هم مجازی ،قطه شد .خب مدن شدک
ً
ّ
ندارم اگر توی دنیای واقندی ایدن بحدث رو میکدردیم ،حتمدا درسدت حلوفصدل میشدد ،ولدی
اینطوری نه».
جز موارد شکست در رابطه ،رابطده مجدازی مسدتلزم صدرف اندرژی زیدادی بدرای برقدراری و
نگهداری است« .ارتبا از نزدیک هزار تا وسیله داره ،انرژی کمتری میبره ،رشم و ابدرو ،دسدت،
شونهبهشونه شدن ،زبان بدن ،لحن ،ولی ارتبا بدون رهره خیلی انرژی میگیره .باید از جمدالت
پیچیدهتر استفاده کنی که کار رهره و دست و پا رو بکنه؛ یننی باید بدری سدر یده قراردادهدایی کده
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ً
وجود داره ،م ال یه استیکر تو وایبر» .البته این قراردادهدا نیدز بده شدکلی اسدت کده بدهطور کامدل
ً
خألهای ارتباطی را پر نمیکند« .نصفه میتونه! م ال اگر قراره تو خیلی احسداس باشده ،منردور
ً
رو نمیرسونه! م ال تصور کن میخوای به یکی بگی دوستت دارم ،سه تا قلب هم بدا شدکل بدرا
می فرستی ،ولی اگه تو رشم یکی نگاه کنی ،یه دست رو صدورتش بکشدی ،آروم و بدا صددای ندرم
بگی خیلی قابل باورتره تا با عکس و شکلک».
مورد دیگر این است که روابط مجازی «مرزها و حریمهای ارتباطی» را ،کده در دنیدای واقندی
رعایت میشود ،درار تغییرات اساسی میکند« .خواهرزادهام تو دنیدای واقندی بهدم میگده شدما،
داییجون ،ولی تو وایبر ادبیاتش به ادبیات همسن برابرتری تبدیل میشه .رون ارتبا کتبیده ،طدرف
ِ
دیگری تنمیمیافته ست ،خیلی خاص و مشدخص نیسدت ،سدن و جدنس و تحصدیالت رو مدی
یه
ِ
شکنه» .در مسائل جنسی نیز افراد در فضای مجازی آزادی بیشتری را تجربه میکنند« .رت خیلی
جنسیه .یه شنف جنسی هم داره .گمگشتگی و قریبگی ضریب آزادی رو باال میبره .ر ِاه دررو هدم
فراهمه .راحت حرف میزنی و جسارت میکنی .میتونی لذت جنسی کالمدی رو ببدری و نگدران
پیامدها هم نباشی».
نزدیدک احساسدی حداکی از
روابدط
تجربه مشارکتکنندگان در استفاده از فضای مجدازی بدرای
ِ
ِ
شکست در رابطه و همچنین بهدستآوردن تصویر قیرواقنی از شدخص مقابدل اسدت و در نهایدت،
منجر به «قرائت فردگرایانه بهجای درک متقابل» میشود ،زیرا کداربران ،بدهعلت کامدلنبودن ارتبدا ،
ً
فهم و برداشت خود را از متن گفتوگو دارند ،تااینکه واقنا منرور طدرف مقابدل را درک کدرده باشدند.
«آدمها با استفاده از شبکههای اجتماعی ،روابط واقنیشون رو با آدمهای واقنی کم مدیکنن و روابدط
مجازیشون رو توی فضای مجدازی افدزایش میددن»؛ رندین ریدزی بسدتگی زیدادی بده خاصدیت
نوشتاریبودن رابطه دارد ،زیرا «متن و نوشتار قرائتپذیره و تنبیرپذیریش باالست ،وقتی مدا رنددین و
رندبار اونا رو میخونیم به درو  ،یه متن رو اقرا آمیز میکنیم ،یا اینقدر این متن را تکدرار مدیکنیم،
جملهها هی بزرگ و بزرگتر میشه و در نهایت به یه متن مقدس تبدیل میشه .ما این جملدهها را حفد
ً
میکنیم و شدیدا شیرین میشه و فاعل جمله یه موجود قدسی میشه که هویتی فرازمینی داره».
این درحالی است که «ارتبا رهرهبهرهره خیلی زمینیتره ،خیلی انسانیتر و مدنیتره .تو آدم
روبهروت رو به لحره درک میکنی ،رون توی کانتکس گفتوگو هست ،میگدی ،میشدنوی ،ایدن
رفت و برگشت قرائتپذیری متن رو خیلی کم میکنه .اگه خطا دریافت کنی طدرف مقابدل سدریه
اصالح میکنه که منرورم این نبود .اشتباه برداشت نکن» در واقه «گفتوگو وب افقهاست .مدن
و شما تو یه زمینهای متفاوت فکر میکنیم .رون هر کدوم از یه جهانی اومدیم بند شدما بدرای مدن

توضیح میدی .همین که بشنوم باعث میشه بفهمم .با گفتوگو افقهدا رو از بدین میبدری ،بده هدم
ً
شبیه میشیم .اینا هنر گفتوگوست» بنابراین« ،واقنا برای شدروع یده رابطده و شدناخت ،ابزارهدای
مجازی به درد نمیخورن و از طرف مقابل فهم اشتباهی به ما میدن .ما با یه مدتن خدام روبدهروییم
بدون هیچ حسی و بدون اینکه بدونیم این متن ره تفسیری داره و رون از طرف مقابل هم شناخت
نداریم اون رو در رهارروب هنی خودمون تفسیر میکنیم».
نتیجهگیری

هددف پدژوهش حاضدر بررسدی تجدارب کداربران از «مفهدوم موبدایلی شددن» ،بهم ابده یکدی از
مشخصه های جهان مدرن است و ربط مستقیمی بدا موبایدل نددارد و بیشدتر بدهعنوان یدک سدبک
زندگی سرعتی با ویژگیهایی ،مانند سدرعت و کمیدت شدناخته میشدود .نتیجده تحلیدل یافتدهها،
استخراج دو مقوله «تجربه از تکنولوژی» و «تجارب ارتباطی» است.
م لفههای موبایلی شدن نخست «ظهور اعداد» و دوم مفهومی اسدت کده جیمدز گلیدک آن را
«شتاببخشی» مینامد .در فرایند موبایلی شدن فقط مردم نیستند که با یکددیگر پیوندد مییابندد،
بلکه فناوریها و سیستمها نیز به هم متصل میشوند .پارادوکس موبایلی شدن این است کده افدراد
بیشمار جداگانه در پی برآوردن خواستهای خود هستند ،و با این حدال نادانسدته در رنبدره یدک
سیستم بزرگ گرفتارند ،که اگر این فرایند بهطور کامل شکل بگیرد ،الگوی اصلی ارتباطدات نده دو
ً
نفره بلکه یکنفره خواهد بود .در رنین عصری ارتباطدات اساسدا بده جریدان درون سیسدتم اشداره
خواهد داشت (مارسن .)61-91 ،6939 ،بر ایدن اسداس بدا رو پدیدارشناسدی بدا  62نفدر از
کاربران وسایل ارتباطی ،با تأکید بر فضای مجدازی بدهطور عمیدق گفدتوگو کدردیم .نموندهگیری
بهصورت هدفمند انتخاب شد و با کاربرانی که فضدای مجدازی را آگاهانده و بازاندیشدانه ارزیدابی
کرده بودند و با آن مواجه شده بودند ،مصاحبه کردیم .یافتهها در بخدش «موبدایلی شددن روابدط»
نشان داد که  1مقوله «سرعت بهجای تأمل»ّ « ،
کم ّیت بهجای کیفیت»« ،انتقال پیام بهجای انتقدال
مننا» و «ارتبا با ابزار بهجای ارتبا با افراد» در تجارب مشدارکتکنندگان در اسدتفاده از فضدای
مجازی قابل بررسی است.
تجربههای مشارکتکنندگان نشان داد سدرعت برقدراری ارتبدا بدهویژه در موبایدل ،پیامدک و
نرمافزارهای ویژه آن ،مانند وایبر و واتسآپ فرصت تأمل را از افراد گرفته و بهویژه در روابط نزدیک
و صمیمی موجب سو تفاهم میشود.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تماس دائمی ،بیمنناشدن فاصله ،در دسترس بودن همیشگی ،و ارتباطات همدهجا حاضدر از
یكسو ظرفیتهای جدیدی بهنام دسترسیهای فوری فردی را فراهم آورده است و از سدوی دیگدر،
مسیر جدیدی از زندگی را بهوجود آورده است که میتوان از آن بده «فرهندگ فدوری» تنبیدر کدرد.
دسترسی فوری و یا فرهنگ فوری تنها الیه صننتی و تکنولوژ یکی ندارد ،بلکه در بردارنده الیدههای
«انسانی» موبایل نیز هست (عاملی.)6 ،6942 ،
درحالیکه روابط بین فردی نیاز به تأمل و فهدم دارد ،ولدی وسدایل ارتبداطی مجدازی ،سدرعت را
جایگزین تأمل در روابط میکند .مورد دیگر جایگزینی ّ
کم ّیت رابطه بدهجای کیفیدت اسدت .محدیط
مجازی وسوسه ارتبا با افراد زیادی را در کاربران بر میانگیزد ،بددون اینکده عمدق و شدناخت را در
ً
رابطه تقویت کند ،م ال عبداللهیان و همکاران در پژوهش خود حلقه آشنایان فنال فیسبدوک را بده دو
دسته کلی دوستان کاربر در زنددگی واقندی و دوسدتان مجدازی تقسدیم کردندد کده ایدن دو دسدته بده
زیرشاخههای ریزتر همدانشکدهای ،همدبیرستانی سابق ،دوستان قدیمی ،هممحلی ،فامیدل ،آشدنایی
ً
از طریق دوستان مشترک و کامال قریبه را دربر میگیرد (عبداللهیان و همکاران.)614 ،6932،
درست است که «وسایل ارتبا جمنی فواصل را ناپدید میسازند» (اسدلوین،)49 ،6941 ،
ً
اما قطنا این دایره وسیه نمیتواند به روابط عمیقدی منجدر شدود و سدطح رابطده را بهانددازه میدزان
شناخت قبلی ،که در رابطه رودرو حاصل شده ،نگه میدارد .ایدن طیدف وسدیه رابطده ،بدا درنردر
گرفتن زمان زیادی که صرف آن میشود ،زمدان و اندرژی را بدرای روابدط اساسدی و رودررو کمتدر
میکند و همچنین بیعمقی روابط مجازی و نوع اطالعات ردوبدلشده در آن را بده دنیدای واقندی
میکشاند ،زیرا ماهیت رنین فضایی ،بدا فشدردهکردن الگدوی مکالمده ،اجدازه ارتبداطی بداالتر را
نمیدهد و کاربران به الیککردن و گذاشتن کامنت ،حتی سطحی پدایینتر ،ینندی فرسدتادن متدون
گوناگون برای هم اکتفا میکنند و تصور میکنند با دوستان یدا طیدف وسدینی در ارتبا اندد و اگدر
فضای مجازی نبود امکان این ارتبا وسیه هم فراهم نبود .درحالیکه این بیشتر بده ندوعی فریدب
شبیه است تا ارتباطی که نیازمند گفتوگو و فهم متقابل است .در رنین فضایی بین کاربران بیشدتر
پیام ردوبدل می شود تا مننا ،زیدرا ماهیدت ابدزار ،ینندی نوشدتاری بدودن و رهرهبدهرهره نبدودن و
همچنین « محدود بودن تنداد کلمات مورد استفاده ،که اقلب پیام را از نرر محتوایی ،کممحتدوا و
ً
بیارز میکند و بهدلیل انتقال ساده پیام ،فرد را در موضنی کامال خن ی قرار میدهد» (کدوثری و
خیرخواه ،)11 ،6941 ،فقط امکان انتقال پیام را به کاربر میدهد؛ انتقال مننا فضای متفداوتتری
را میطلبد .رنین ریزی ارتبا با ابزار را جدایگزین ارتبدا بدا افدراد میکندد؛ کداربران بیشدتر بدا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

موبایددل ،لپتدداپ و تبلددت و محیطهددای گوندداگون مجددازی در ارتبا انددد تددا بددا دوسددتان و
خویشاوندشان .بنابراین ،در ارتبا های مجازی «میزان درگیری طرفین ،که مهمتدرین خصوصدیت
همگانی روابط انسانی است (فرگاس ،)211 ،6913 ،بسیار کم میشدود .حتدی در نرمافزارهدای
رت ،که محدودیت کاراکتر ندارندد و گفدتوگو در زمینده و بهصدورت رفدت و برگشدتی صدورت
میگیرد .همچنین ،محتویات ردوبدلشده حاکی از آن است که افراد برای یکدیگر بیشتر متنهدای
طنز میفرستند و کمتر با هم صحبت میکنند .وقتی انگیزه استفاده از متنهای طنز را از آنها جویا
شوی ،برای توجیه در پاسخ ایجاد ارتبا راحتتر را بیان میکنندد .درحالیکده هیچیدک از متدون
ارسالشده ویژگی ارتباطی ندارند .ساعتهای طوالنی پشت سیستم نشستن یا وقدت گذرانددن بدا
ً
موبایل صرفا رابطه با ابزار است.
ِتم دیگر بهدستآمده از یافتهها «تجربه از تکنولوژی» است که دربرگیرنده فرایند «آشنایی اولیه
و عامل جذب»« ،قر شدن در محیط و ایجاد الزام ارتبا »« ،عریانی و کشدف کامدل محدیط»،
«دلزدگی» و «کنترل عامدانه» است .تجربه مشدارکتکنندگان نشدان داد کده آنهدا در وهلده اول بدا
اشتیا زیادی وارد محیطهای مجازی میشوند .این اشتیا ناشدی از جدیدد بدودن فضدا و تدال
برای کشف جوانب گوناگون و متندد آن است که به نوعی قر شدگی در محیط میانجامدد .البتده
مدتزمان این قر شدگی برای کاربران مختلف متفاوت است؛ یننی برخدی مددت زیدادی در آن
باقی میمانند و برخی نه .پس از آن عریانی و کشف کامل محیط است که در برخی مدوارد نیدز بدا
نوعی دلزدگی همراه میشود و استفاده کاربران را از فضای مجازی کمتر کرده و بدا کنتدرل بیشدتری
بیشتر دلزدگی مشاهده شده در کاربران ناشدی از انحدراف در ارتباطدات و آسدیبها و
پیش میبردِ .
لطمههای روحی است که از این طریق متحمل شدهاند و بخشی از آن نیز به از دست دادن زمدان و
انرژی زیاد در محیطها مجازی و پی بردن به پوری و بیعمقی آن برمیگردد .در کنتدرل عامدانده،
فرد آگاهانه تمهیداتی را اتخا می کند تا از کنترل شدن توسط فضای مجدازی دور شدده و زمدان و
نوع استفادها را خود تنیین کند .البته به نرر میرسد که در سطح وسیهتر ،ررخه ایدن تجربده
بهطور کامل طی نمیشود ،یننی بیشتر کاربران در مرحله قر شدگی برای مدت طوالنی و یا حتی
همیشه باقی مانده و فقط از محیطی به محیط دیگر میروند.
تجددارب ارتبدداطی مشددارکتکنندگان انددواع تحریددف در ارتبددا  ،از جملدده «سددو تفاهمهای
ارتباطی»« ،عدم شکلگیری ارتبا کامل»« ،بازنماییهای قیرواقنی»« ،صرف انرژی زیداد بدرای
ایجاد رابطه»« ،تداخل حریمها و مرزهای ارتباطی»« ،قرائت فردگرایانده بدهجای درک متقابدل» را
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

443
پدیدارشناسی تجربه
کاربران از ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

413

دوره دهم
شماره 3
پاییز 6331

نشان میدهد .ماهیت روابط مجازی مقتضی روابط سطحی ،سرعتی و کوتاهمدت است .اسدتفاده
از این فضا برای ایجا د روابط عمیق و نزدیک مستلزم صرف انرژی زیاد و برخورد با سو تفاهمهای
مکرر است و هرگز بهمننای دقیق کلمه ،به ارتباطی واقنی و کامل منجدر نمیشدود .همدانطور کده
باومن میگوید «ظهور همجواریهدای مجدازی ،پیونددهای انسدانی را بدهطور همزمدان بیشدتر و
سطحیتر میکندد ،شددیدتر و کوتداهتر میکندد .پیونددها بسدیار سدطحی و کوتداهتر از آناندد کده
بهصورت علقه یا رشته الفت در آیند» (باومن .)611 ،6941 ،همچندین ،هابرمداس گفدتوگو را
متشکل از داعیه های کالمی مشتمل بر سه جهان خارجی امور و اشیا ،جهان درونی آرا ،اندیشدهها
و عواطف ،و جهان هنجاری ارز ها و هنجارها بهشیوه بیناال هانی میداند که در قالدب مفداهیم
صد  ،حقیقت و صحت داعیههای کالمی تبلور مییابد .ادعای صد به تطابق بین ادعاهای فدرد
و واقنیت بیرونی مربو اسدت ،ادعدای صدحت بده هنجارهدای اجتمداعی و ارز هدای مشدترک
گفتوگوکنندگان و ادعای حقیقی بودن به انطبا بین ّنیات واقنی گویندده و ادعاهدای کالمدی وی
باز میگردد (هابرماس .)6342 ،
بررسی تجارب مشارکتکنندگان در ارتبا مجازی حاکی از آن بود که هیچیدک از داعیدههای
فو در ارتبا های مجازی بهطور کامل تحققپذیر نیست.
در نهایت ،باید گفت موبایلی شدن نه فرایندی ّفناورانه و تکنولوژیدک ،کده فراینددی فرهنگدی
است .مسئله اختراع نیست ،بلکه واداشتنمان به کاربرد و احساس نیاز کدردن اسدت .تقددیر تلفدن
همراه بردن ما از جهان «صحبت کردن» به جهدان دیگدری اسدت کده در آن «ارتباطدات» پربدار و
سریهتر است (مارسن .)61-64 ،6939 ،ارتباطات مجازی فقط تکنولوژی و وسیله نیستند ،بلکده
نوعی شیوه نگریستن به زندگی روزمرهاند که باور افراد را تغییدر میدهندد .اسدتفاده از ایدن وسدایل
الگوی مکالمه را فشرده میکند.
قائم به ات شدن رنین رابطهای را میتوان در جهت جدایی سیستم از زیست جهان هابرماس
قرار داد .تسلط الگوهای موبایلی بر روابط ،مشدارکت در دیدالوگ نداب را امکانناپدذیر میکندد و
زندگی را بیش از پیش تحت کنترل قرار میدهد و ایجاد جامنهای واقنی را ،که مردم در ارتبدا بده
«فهم» یا «اجماع» دست مییابند ،امکانناپذیر میکند و انسانها را تکافتداده و مندزوی میکندد.
در موبایلی شدن روابط ،مهمترین جز ارتبا یننی «فهم» مفقود میشود ،زیرا ماهیدت و کدارکرد
رنین ابزاری برای فهم متقابل نیست .در این سیر «مننا» کنار گذاشدته میشدود ،زیدرا منندا بدرای
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ارتباطات سریه بسیار کند است و در عوض به «پیام» اکتفا میشدود ،ردون سدریه و کاراسدت ،و
پاسخ را در کوتاهترین زمان ممکن منتقل میکند .بنابراین ،خودبهخود ارتبا ها از فضای استدالل،
مباح ه و توافق دور میشود .همچنین ،تجدارب مشدارکتکنندگان حداکی از آن اسدت کده ارتبدا
طوالنیمدت با وسایل ارتباطی ،بدون حضور جسمانی ،بهمرور این تصور را در فرد ایجاد میکندد
که پاسخ از خود سیستم میآید نه شخص دیگر ،زیرا تجربه «بودن با یکدیگر» که با صحبت کردن
شکل میگیرد با استفاده از وسایل ارتباطی و شبکههای مجازی از افدراد گرفتده میشدود .صدحبت
کردن ویژگی جهان در حضور است و با حضور بدنی و تماس رشمی همراه است ،امدا در دنیدای
مجازی رنین حضوری از بین میرود .البته این خدشه در ارتبا به زمانی مربو است کده کداربر
درصدد انتقال مننا از طریق فضای مجازی باشد ،وگرنه استفاده ابزاری از آن نهتنها مشکلی ایجداد
نمیکند ،بلکه خوشایند نیز خواهد بود.
ارتباطات مجازی هیچ تجربه جدیدی از دیگری در کاربر شکل نمیدهد ،زیرا زمینه گفتوگو
میتولت است ،درحالیکه درون آنولت تجربه جدیدی از دیگدری کسدب میشدود« .فرگداس در
مدل رشد رابطه بین فردی عنوان میکند که در حین پیشرفت رابطه ریزهای زیادی تغییر میکنندد،
مانند دوست داشتن ،اعتمداد ،پیشبینیپدذیری و بههموابسدتگی» (فرگداس .)211 ،6913 ،نبدود
امکان اکتساب رنین تجربدهای و رابطده صدرف بدا وسدایل مجدازی ،بهتددریج تجربده از خدود را
جایگزین تجربه از دیگری میکند؛ رنین ریزی به خاصیت قرائتپدذیری مدتن و ارجحیدت مدتن
مرتبط است .تفسیر فرد از نوشته دیگری ،شناخت از دیگری بده او میدهدد نده تجربده از دیگدری.
رنین فرایندی در نهایت منجر به شکاف و دوگانگی تجربه میشود و فرد مسدئلهای را کده بایدد در
واقنیت حل کند ،در فضای مجازی بهصورت مجازی حل میکند.
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بیگی) .تهران :ابجد.

فلیک ،اووه ( .)6944درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه :هادی جلیلی) .تهران :نشر نی.
قاسمی ،وحید؛ ملکاحمدی ،حکیمه ( .)6943تبیین اعتیاد به اینترنت در بین کاربران کافی نتهای شدهین شدهر.
فصلنامه پژوهشهای ارتباطی.11-26 ،)1(،61 ،
کاستلز ،امانوئل؛ و اینس ،مدارتین (  .) 1مفتگوهاایی باا امانو اا کاساتل (متدرجم :حسدن راووشدیان و لدیال
جوافشانی) .تهران :نشر نی.
کفاشی ،مجید؛ و فتحی ،سرو ( .)6941هربرت مارکوزه و نرریه انتقدادی .فصالنامه مطالعاات علاوج اجتمااعی
ایران.611-41 ،)1(9 ،
کوثری ،مسنود؛ و خیرخواه ،طداهره ( .)6941تحلیدل محتدوای پیامهدای کوتداه دانشدجو یان دانشدگاههای تهدران.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.11-21 ،)2(6 ،
گلمحمدددی ،احمددد ( .)6941گفتگددو در دنیددای مجددازی (تددأثیر فناوریهددای ارتباطی داطالعاتی بددر گفتگددوی
میانفرهنگها) .پژوهش علوج سیاسی.611-612 ،1 ،
گیدنز ،آنتونی ( .) 11چشماندازهای جاانی (مترجم :محمدرضا جالییپور) .تهران :طرح نو.
مارسن ،جورج ( .)6939هایدگر ،هابرماس و تلفن همراه (مترجم :محمود مقدس) .تهران :نشر افسون خیال.
محمدپور ،احمد ( )6943رو در رو درباره ساخت منرفت در علوم انسانی ،تهران :جامنهشناسان.
مککوایل ،دندیس ( .)6942مخاطبشناسای (متدرجم :مهددی منتررقدائم) .تهدران :انتشدارات مرکدز مطالندات و
تحقیقات رسانهها.
منتررقائم ،مهدی؛ و کاوند ،رضا ( .)6939نحوه خوانش و رمزگشایی شبکههای فارسی زبدان مداهوارهای؛ مطالنده
موردی خوانش جوانان تهران از شبکههای سیاسی و تفریحی فارسی زبان .فصلنامه تحقیقاات فرهنگای ایاران،
.622-611،)9(1
نیکبخت نصرآبادی ،علیرضا؛ و صاننی ،اشرفالسادات ( .)6949رو شناسی تحقیقات کیفی در علدوم پزشدکی،
تهران :برای فردا.
ویلیامز ،کوین ( .)6941درک تئوری رسانه (مترجم :رحیم قاسمیان) .تهران :انتشارات ساقی.
هال ،استورات ( .)6942رمزگذاری و رمزگشایی (مترجمان :شهریار وقفیپدور و نیمدا ملکمحمددی) در سدایمون
دیورینگ ،مجموعه مقاالت مطالعات فرهنگی ،تهران :اداره کل پژوهشهای سیما.
هومن ،حیدرعلی ( .)6942راهنمای عملی پژوهش کیفی .تهران :سمت.
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