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عوامل مؤثر بر خود افشاگری در فضای مجازی :یک پژوهش کیفی
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چکیده
جاذبههای فضای مجازی منجر شده افراد ساعات زیادی از روزشان را در این محیط بگذرانند و تعامالت در این فضا را جایگزین
تعامالت با اعضای خانواده و همساالن خود کنند .هنگامیکه یک فرد ناشناس بهصورت آنالین است ،ممکن است با شجاعت
بیشتری نسبت به آنچه در موقعیت رودررو برقرار میشود ارتباط برقرار کند .پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این موضوع با
اتخاذ رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی به توصیف چیستی و چگونگی پدیده خود افشاگری در فضای مجازی میپردازد.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افرادی است که در شبکه های مجازی به گفتگو در زمینهها و موضوعات شخصی
میپردازند .دادهها از طریق نمونهگیری هدفمند و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با  15شرکتکننده جمعآوری و درنهایت با
استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی مبتنی بر ونمنن تحلیل شد .نتایج یافتهها نشان میدهد که پدیده افشاگری در فضای
مجازی تحت تأثیر عواملی از قبیل مسائل جنسی ،احساس امنیت ،ناسازگاری با دنیای واقعی ،آزادی و آرامش در فضای مجازی
و کسب شناخت و تجربه م ی باشد .این پژوهش در شناخت بیشتر نیازهای جامعه و شکافها ی موجود در زندگی روزمره افراد
میتواند راهگشا باشد.
واژههای کلیدی :اینترنت ،خود افشاگری ،فضای مجازی ،ناشناس ماندن
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 .1مقدمه
امروزه میلیونها نفر از کارکردهای مختلف اینترنت شامل خرید بانکی ،معاشرت ،دوستیابی و کمک به مناطق مختلف استفاده
میکنند .از دیدگاه روانشناختی اینترنت بهوسیله اصلی ارتباطات بین فردی تبدیلشده و بهطور چشمگیری بر تصمیمات،
رفتارها ،نگرشها و احساسات افراد تأثیر میگذارد (باراک .)2008 1در مرکز انتقال اطالعات آنالین ،شبکههای اجتماعی که
ابزاری جدید برای به اشتراکگذاری اطالعات فراهم میکنند ،محبوبیت ویژهای کسب کردهاند (راکی و باند راکی2008 2،؛ بوید
و الیسون .)2007 3،شبکههای اجتماعی با استقبال زیادی روبرو هستند و جوانان بخش عمدهای از اوقات فراغت خود را در
فضای مجازی میگذرانند (تامپسون 1389 ،به نقل از توسلی و جاللوند .)1394،شبکههای اجتماعی درواقع اشکال ارتباط
الکترونیکی هستند که کاربران جوامع آنالین ایجاد میکنند تا اطالعات را به اشتراک بگذارند و یا وبسایتهایی هستند که به
افراد امکان برقراری ارتباط میدهند (آلوس ،فرناندس و راپوسو .)2016 4،گمنامی و فقدان نشانههای غیرکالمی ارائهشده توسط
رسانههای اجتماعی ممکن است باعث افشای بیشتر خود واقعی فرد شود (مکنا و بارق .)1998 5،خود افشایی آنالین در ایجاد
دوستی صمیمیتر ،در دنیای مجازی ،مفید تلقی میشود و تأثیرات مثبت و هیجانانگیزی را برای کاربران به همراه دارد (اوتز6،
 .)2015طی دهه گذشته ،خود افشایی آنالین توجه بسیاری از محققان سراسر جهان را به خود جلب کرده است (چونگ ،لی و
چان .)2015 7،خود افشایی به اشتراک گذاشتن افکار ،احساسات ،تجارب شخصی ،اتفاقات روزمره ،تصاویر و فیلمهای شخصی
بدون اجبار بیرونی و بنا به خواست خود فرد است (برندت )2002 8،هنگامیکه یک فرد بهصورت ناشناس آنالین باشد با
شجاعت بیشتری نسبت به فضای آفالین برخورد میکند (کالرک گوردون ،بومن گودی بوی و رایت .)2019 9،ناشناس بودن در
فضای مجازی و تفاوتهای بسیاری که با ارتباط چهره به چهره وجود دارد ،باعث میشود که افراد در فضای مجازی خود
واقعیشان را نشان دهند ،همچنین فقدان نشانههای غیرکالمی توسط رسانههای اجتماعی و تشویق مخاطبین میتواند باعث
افشای بیشتر اطالعات شخصی شود .عالوه بر ناشناس ماندن ،تفاوتهای زیادی بین برقراری ارتباط آنالین و رودررو وجود دارد
که منجر به بحث دائمی در مورد اینکه آیا افراد خود واقعی خود را بهصورت آنالین فاش میکنند یا اینکه خود ایده آل یا
بهترین خود را ارائه میدهند ،وجود دارد (فورست و وود.)201210،
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گاسلینگ11،

افراد ممکن است خود ایده الی از خود به نمایش بگذارند زیرا محدودیتهای فضای واقعی وجود ندارد (وزیری و
 .)2004افراد میتوانند اطالعات و تصاویر مربوط به مارکهای لوکس را ارسال کنند که حتی قادر به تهیه آنها در شرایط
واقعی نیستند (جنسن شاو و جیلی .)200312،درواقع افراد بیشتر امکان دارد اطالعات مثبت از خود در فضای مجازی منتشر
کنند (هایثورنتی .)201113،والتر بیان میکند که فضای مجازی این امکان را به افراد میدهد که سن ،معلولیت و نژاد را مطابق
میل خویش تغییر دهند و یا پنهان کنند؛ که این ویژگی در طوالنیمدت به ارتباطات فرد در فضای واقعی آسیب میرساند
(هایثورنتی .)2011،مطالعات نشان میدهند که افشای اطالعات شخصی میتواند باعث تأثیرات مثبت یا منفی بر زندگی فرد
شود (کامرون ،هولمز و وراور .)200914،تقدسی ،مظاهری ،شکری و ذبیح زاده ( )1396در پژوهشی با عنوان مقایسه نحوی
مواجهه افراد با موقعیتهای اخالقی در فضای واقعی و مجازی به این نتیجه رسیدند که برخورد افراد در فضای مجازی نسبت
به مسائل اخالقی مطرح مانند دزدی ،تجاوز به حریم خصوصی و خیانت ،با برخورد افراد در فضای واقعی تفاوت معناداری وجود
دارد و بهجز در موارد خاص این نتیجه مربوط به ویژگی فردی نیست .همچنین یافتهها را میتوان با گمنامی در فضای مجازی،
آزادی از قوانین و چهارچوبهایی که بهطورمعمول در فضای واقعی وجود دارد و موضع سهلانگارانهای که در فضای مجازی
وجود دارد تبیین کرد .مشخص شده است که افشاگری نقش مهمی در ایجاد ،حفظ و مدیریت روابط برای بزرگساالن و
نوجوانان دارد (آلتمن و تایلر1973 15،؛ بست ،مانکتلو16و تایلر2014 ،؛ والکنبرگ و پتر .)2009 17،و از طرفی پشتیبانی
سیستمعاملهای جدید شبکههای اجتماعی از طیف گستردهای از ارتباطات آنالین ،احتمال دسترسی آسان به روابط ضعیف را
ایجاد کرده که ممکن است بهراحتی حفظ شود (اسمیت ،لئونیس و آنانداوالی.)202118،
ازآنجاکه با پیشرفت تکنولوژی و همهگیر شدن استفاده از فضای مجازی آسیبهای آن نیز بیشازپیش ملموس و عینی است
نیاز به مطالعه و پژوهش در این زمینه احساس میشود؛ همچنین بیشتر مطالعات انجامشده در این زمینه بهصورت کمی است
اما پژوهش حاضر از نخستین مطالعات کیفی در این زمینه میباشد .پدیده خود افشاگری در فضای مجازی در پژوهشهای
خارجی بهصورت همهجانبه موردمطالعه قرارگرفته اما از دید پژوهشگران داخلی مغفول مانده .از طرفی تحقیقات نشان میدهد
که خود افشایی در فرهنگهای مختلف متفاوت است (المکرمی )201519،و تنوع رسانههای اجتماعی(به عنوان مثال با یا
بدون گزینه های تصویری) موجود ممکن است ترجیحات فردی و فرهنگی را برای برقراری ارتباط فراهم کند (اسمیت ،لئونیس
و آنانداوالی .)2021 ،با توجه به مطالب فوق ،هدف از انجام این پژوهش بررسی پدیده افشاگری مجازی ،آثار و دالیل آن در
بافت فرهنگی ایران است.
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 .2روش
مطالعه کیفی حاضر به بررسی افشاگری در فضای مجازی میپردازد و از میان رویکردهای متنوع کیفی ،رویکرد پدیدارشناسی
مطالعه حاضر را راهنمایی کرد تا پژوهشگ ر پدیده افشاگری مجازی را از طریق افرادی که سرشار از تجارب افشاگری و آزادی در
فضای مجازی هستند دریابد .روش کیفی به هر روشی اطالق میشود که یافتههای آن از طریق فرآیندهای آماری و با مقاصد
کمی سازی به دست نیامده باشد (محمد پور ،1390 ،ص  .)93از سویی این روش فاقد چارچوب نظری از پیش تعیینشده و
فرضیههای مبتنی بر آن است (محمد پور ،1390،ص  .)97رویکرد پدیدارشناسی تفسیری ،به دنبال درک دقیق و تفسیر پدیده
موردمطالعه است و درکی برای توصیف ،تفسیر و درک پدیده فراهم میسازد .از مالکهای ورود به این پژوهش زنان و مردان
در هر رده سنی فعال در فضای مجازی است که بهنوعی دست به خود افشایی در این فضا میزنند (عکس ،فیلم ،تصویر
پروفایل ،گفتگو) و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام افرادی است که در شبکه مجازی به گفتگو و تبادلنظر در زمینهها
و موضوعات شخصی میپردازند.
نمونه مطالعه به روش نمونهگیری هدفمند از فضای مجازی (شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و اتاقهای گفتگو) انتخاب
شدند .در مورد تعداد افراد شرکتکننده در پژوهش کیفی نمیتوان از ابتدا تعداد مشخصی را برآورد کرد و پژوهشگر تا زمانی
که درک درستی از پدیده موردنظر به دست نیاورد به مصاحبه ادامه میدهد .این اصل ،اصل اشباع نام دارد (دس20
 .)2007در
پژوهش کنونی نیز مصاحبه تا آنجایی ادامه یافت که دادهها به حد اشباع رسید و از مصاحبه  11به بعد داده چندانی به دست
نیامد .درنتیجه برای اطمینان  15مصاحبه انجام گرفت .برای دسترسی به شرکتکنندگان به شبکههای اجتماعی تلگرام و
اینستاگرام و اتاقهای گفتگو مراجعه شد و با رعایت اصول رازداری و اخالقی ،به شرکتکنندگان از پنهان ماندن هویت
مجازیشان و عدم تحریف اظهارات و بهکارگیری عین جمالت بهکاررفته در نگارش نتایج مطالعه ،اطمینان داده شد .در ادامه ،با
افرادی که رضایت به شرکت در پژوهش داشته و معیارهای ورود به پژوهش را داشتند مصاحبه شد .سعی کردیم با معرفی
خویش و بیان هدف از انجام مصاحبه اعتماد شرکتکنندگان را جلب نماییم و پرسشها را بهگونهای واضح و روشنبیان کردیم
و از بیان اظهاراتی که توهین یا قضاوتی به همراه داشته باشد خودداری کردیم .پژوهش حاضر توسط مصاحبه نیمه ساختاریافته
و با سؤاالت باز پاسخ هدایتشده است .در مصاحبه نیمه ساختاریافته ،پژوهشگر فهرستی از پرسشها یا صرفا موضوعهای اصلی
پژوهش موردنظر را تهیه میکند .مصاحبهگر الزامی به رعایت ترتیب در مطرح کردن این سؤالها ندارد ،همچنین با توجه به
پاسخهای مصاحبهشونده ،پرسشهای دیگری نیز مطرح میکند یا به تفحص بیشتر در پاسخهای مصاحبهشونده میپردازد،
درواقع پژوهشگر از آزادی و اختیار کافی برخوردار است (حریری .)1385،در صورت لزوم و با توجه به پاسخهای افراد سؤاالت
جزئیتری هم چون :لطفا بیشتر توضیح دهید؟ منظورتان از این جمله که گفتید چیست؟ و...پرسیده شد .شیوه مصاحبه
بهصورت فردبه فرد بوده تا افراد بتوانند تجارب خود را با آرامش بیان کنند .مصاحبهها با رضایت شرکتکنندگان با روشهای
چت و گاهی ضبط اطالعات صورت گرفت .میانگین زمان مصاحبه با توجه به میزان همکاری و عالقه مشارکتکنندگان بین
بیست دقیقه الی یک ساعت و نیم به طول انجامید؛ و مصاحبهها بهصورت گفتگوی دوطرفه انجام شد .پس از انجام کار،
مصاحبهها به فایل متنی تبدیل شد و با استفاده از روش ون منن ،واحد موجود در متن مصاحبهها استخراج گردید .بهطورکلی
پدیدارشناسی تفسیری بهتنهایی نمیتواند پدیده موردنظر را بهخوبی بشناساند به همین دلیل از رویکرد هماهنگ با این روش
استفاده شد .روش ون منن ،روشی برای تحلیل و استخراج ساختار و محتوای دادهها بهخصوص دادههای متنی است .بدین
منظور دادهها کلمه به کلمه مورد تحلیل و تأمل قرار گرفتند .در این مقاله تحلیل دادهها با روش جزئی و خط به خط انجام
گردید .هر مصاحبه چندین بار مطالعه شد و بهدقت مورد تأمل قرار گرفت .پس از مطالعه هر جمله ،مفهومی که به نظر
میرسید ،به شکل پیشنهاد نوشته شد و مفاهیم نزدیک به هم در یک گروه قرار داده شد و بهاینترتیب واحد معنایی شکل
20. DDDD
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گرفت .سپس واحدهای معنایی مشابه ،مجموعهای تشکیل دادند و مقولههای اصلی که دربرگیرنده واحد معنایی و مفاهیم
هستند شکل گرفت .سعی بر آن بود که پژوهش حاضر مالکهای اعتبار پذیری ،قابلیت اعتماد و انتقالپذیری را دارا باشد .به
این منظور مصاحبهگر برداشت خود از صحبتهای شرکتکنندگان را ارائه داد تا صحت یافتهها را تأیید کنند .تمامی مراحل
انجامشده بهدقت و با جزئیات بیانشده تا خوانندگان ،سایر پژوهشگران و منتقدان بتوانند پژوهش را موردبررسی قرار دهند.

 3یافتهها
پس از فرایند کدگذاری باز و محوری ،مفاهیم و مقوالت مستخرج شدند .سپس کدگذاری انتخابی انجام شد و نتایج در  5طبقه
محوری جای گرفتند .این  5طبقه شامل بعد جنسی ،احساس امنیت در افشای حریم خصوصی ،ناسازگاری با دنیای واقعی،
رهایی و آرامش در فضای مجازی و کسب شناخت و تجربه است.
مضمونها و خرده مضمونهای خود افشاگری مجازی
مضامین اصلی

مضامین فرعی
ایجاد تمایالت جنسی نابهنجار
پرداختن به تمایالت جنسی

بعد جنسی

نیاز به روابط صمیمانه
برداشتن نقاب (بیان مسائل شخصی)
آزادی در بیان احساس و افکار

احساس امنیت در افشای حریم خصوصی

فرار از یکنواختی در واقعیت
ناسازگاری با محیط واقعی
طرد شدن در جامعه

ناسازگاری با دنیای واقعی

احساس سبکی و آرامش در فضای مجازی
پذیرش بدون شرط در فضای مجازی
آزادی عمل در فضای مجازی
هویت مجهول

رهایی و آرامش در فضای مجازی

شناخت شخصی
شناخت اجتماعی

کسب شناخت و تجربه

در ادامه ،مقوالت مستخرج شده بهصورت مبسوط همراه برخی از مصادیق گفتههای شرکتکنندگان ،در پژوهش آورده شده
است.
 -1بعد جنسی :یکی از مواردی که توسط مشارکتکنندگان در رابطه با افشاگری مجازی عنوان شد بعد جنسی بود .رابطه
جنسی مجازی شکلی از رابطه جنسی است که با پیشرفت تکنولوژی رواج بیشتری پیداکرده و علل گرایش به آن
بسیار متنوع است .این تماس تنها بهصورت مجازی و به دوراز یکدیگر است و میتواند شامل پیامک ،چت کردن،
تلفن زدن و تماس تصویری باشد .مضامین فرعی که در این رابطه مورداشاره قرار گرفت عبارت بود از :ارضای
تمایالت جنسی نابهنجار و پرداختن به تمایالت جنسی.
 -1-1ارضای تمایالت جنسی نابهنجار :بر اساس اعتقاد مشارکتکنندگان وجود تمایالت جنسی خاص میتواند باعث کشش
آنها بهسوی فضای مجازی شود .آقای  34ساله چنین عنوان میکند که "در جامعهای که ما فوریتهای جنسی
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مغایر با افکار عام داشته باشیم و در واقعیت قادر به ابراز آن نباشیم ،بهناچار به فضای مجازی روی میآوریم ".و یا
آقای  38ساله "مثال تمایالت بردگی و ارباب و فیتیش اگر درگیرشون بشیم ممکنه یه تمایل جنسی جدید و شاید
آزاردهنده در ما ایجاد بشه و به بیراهه کشیده بشیم ".و خانم  26ساله میگوید " من نمی تونم مثل افراد عادی
باشم پس به این محیط کشیده می شم .مایلم درمان بشم ولی متأسفانه به دلیل هزینههای باالی رواندرمانی،
مجبورم همین مسیر رو ادامه بدم".
 -2-1پرداختن به تمایالت جنسی :پرداختن به تمایالت جنسی یکی از مواردی بود که اکثر مشارکتکنندگان به آن اشاره
کردند .خانم  25ساله در این مورد میگوید " من می دونم با ابراز جنسی در فضای واقعی جامعه به من جور دیگه
ای نگاه میکنه و من رو بیبندوبار خطاب میکنن حتی بخوام پارتنر واقعی هم پیدا کنم ممکنه آسیب ببینم ولی اینجا
آسیب کمتره و نهایت بالک میشه ".و یا آقای  25ساله عنوان میدارد که "فشار جنسی که منو اذیت میکنه و اجازه
نمیده روی کارم تمرکز کنم منو به اینجا می کشونه ".شرکتکننده دیگر در این خصوص میگوید "خود افشایی
جنسی ممکنه به اعتیاد وسواس گونه تبدیل بشه و یک حس تنوعطلبی؛ در حدی که من گاهی ترجیح میدم همه
وقتم رو اینجابگذرونم؛ انگار در اون لحظه هیچچیز دیگه ای برای من اهمیت نداره و فقط می خوام در این فضا باشم.
یه نوع حس انزجار وتهوع و از طرفی کشش به این محیط دارم".
-2احساس امنیت در افشای حریم خصوصی :در توصیف مشارکتکنندگان از تجربه خود در فضای مجازی ،اهمیت
بعد افشاسازی حریم خصوصی به صورتهای مختلف نمود مییابد .این بخش از تجربه شرکتکنندگان ،با عناوین زیر
نشان دادهشده است:
 -1-2نیاز به روابط صمیمانه :خانم  23ساله دراینباره میگوید "من یه دخترم و نیاز به محبت دارم نیاز دارم کسی به من
توجه کنه .من که نمیتونم راه بیفتم تو خیابون و محبت گدایی کنم!" آقای  38ساله دراینباره میگوید "نیاز
عاطفیام را نمیتوانم با همسرم رفع کنم و این نیاز قویترین نیاز در منه که فراتر از اون چیزیه که همسرم به من
میده ".و خانم  27ساله در این مورد میگوید " .توی محیط مجازی بهتر میشه ادمای مثل خودمو که افکار مثل هم
داشته باشیم پیدا کنم پس راحتتر میشه باهاشون حرف زد .وقتی میبینی چند نفر مثل خودت فکر میکنن ،حس
خوبی پیدا میکنی و میفهمی که تنها نیستی".
 -2-2برداشتن نقاب (بیان مسائل شخصی) :خانم  23ساله اظهار میدارد که "توی مجازی روابط معموال عمق نمیگیره و
راحتتر میشه حرفامو بزنم ".در موردی دیگر خانم  22ساله میگوید "من توی عکاسی کار میکردم اونجا در مورد
افکارم و روحیاتم افشاگری کردم که بعد از اون ،همه خودشونو باالتر از من میدیدن و با رفتارشون منو تحقیر
میکردن ولی توی مجازی از واکنشها ترسی ندارم" .خانم  25ساله در این خصوص عنوان میدارد که " توی
واقعیت من باید دختر مؤدب و صبور و قوی خانواده باشم همه احساسمو باید دفن کنم اون احساس واقعیمو نمیتونم
بیان کنم .عصبانی میشم نمیتونم داد بزنم بگم ازت متنفرم .وقتی عصبانیام وقتی مغزم داره از ناراحتی منفجر میشه
توی مجازی با خیال راحت ازش میگم اونجا کسی نمیدونه من شغلم چیه من کی هستم؛ اونجا بنابراین قضاوت
نمیشم".
 -3-2آزادی در بیان احساس و افکار :خانم  21ساله در این مورد میگوید" :نمیتونم توی واقعیت از تجاوزی که بهم شده بگم
ولی مجازی کسی منو نمیشناسه" آقای  32ساله میگوید "در فضای مجازی هرکس قصد تمسخر دارد بهراحتی
بالک میشود ولی در واقعیت اینطور نیست؛ اینجا بیحد و مرزه ،باید نباید حاکم نیست .حتی با عکس پروفایل هم
میتونیم احساساتی رو که توی واقعیت نشون نمیدیم ابراز کنیم ".آقای  22ساله عنوان میکند که " دوست دارم با
یکی حرف بزنم و سبک شم و از مشکالتم بگم و اینکه اگر در محیط واقعی دست به خود افشایی بزنم تبعات
سنگینی برام داره مثال عقاید غیردینی داشته باشیم و امکان بیان در واقعیت نباشه"
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-3ناسازگاری با دنیای واقعی :اکثر شرکتکنندگان بهنوعی دچار تعارض و ناسازگاری و احساس نیاز در فضای واقعی
بودند .ابعاد فرعی این بعد شامل:
 -1-3فرار از یکنواختی در واقعیت :آقای 22ساله دراینباره میگوید" :صرفا برای وقت گذرونیه چون سرگرمیه خاصی
نداریم ".یا آقای  24ساله عنوان میکند که "برای افراد تنها و پیر عالیه چون سرگرم بودن به هر شکل براشون
خوبه".
 -2-3ناسازگاری در محیط واقعی :در مورد این مضمون خانم  25ساله عنوان میکند که " حس ضعیف بودن دارم و احساس
میکنم شخصیت ضعیفی دارم که ظرفیت کمی برای پذیرش واقعیت داره و حس حماقت از اینکه دردهامو به کسی
گفتم که هیچ نقش حقیقی و مؤثری در زندگیم نداره" و آقای  28ساله اظهار میدارد که " محدودیت هامون مثل
زشت ،کوتاه بودن و الغر بودن وکال صفاتی که تو سرمون می کوبن باعث میشه که به این فضا گرایش بیشتری نشون
بدم ".خانم  21ساله در این مورد بیان میدارد که "امکان معاشرت زن و مرد فراهم باشه ،افراد میتونن توی واقعیت
همو پیدا کنن و شناخت واقعیتر ی نسبت به هم داشته باشن .حضور در محیط واقعی هم برای ما پر از آسیبه چون
مجبوریم به خاطر محدودیتهای جامعه مکانهای خلوت رو انتخاب کنیم که این خالی از امنیته".
 -3-3طرد شدن در جامعه :آقای  25ساله در این مورد میگوید "از این میترسم که با گفتن عقایدم در واقعیت عشق پدر و
مادر و نزدیکانمو از دست بدم" یا مورد دیگر خانم  32ساله اینگونه عنوان میکند که " توی واقعی نمیشه با آدمای
مختلف از جنس مخالفم دوست بشم چون قطعا فاحشه خطاب میشم ولی اینجا همه آدم هستن و همه رو امتحان
میکنیم ببینیم کدوم بهتر رفتار میکنه ولی واقعی نمیشه امتحان کرد".
 -4آزادی و آرامش در فضای مجازی :تمامی شرکتکنندگان به این مضمون در بیانات متفاوتی اشاره داشتند .مضامین
-1-4

-2-4

-3-4

-4-4

فرعی آن به  4شکل زیر پدیدار شد:
احساس سبکی و آرامش در مجازی :آقای  24ساله دراینباره میگوید " اومدن به اینجا باعث میشه که نشخوارهای
ذهنیم برطرف بشه و احساس میکنم اگر در موردش صحبت نکنم ممکنه برطرف نشه و دست ازسرم برنداره ".و یا
شرکتکننده دیگر خانم  24ساله چنین عنوان میکند که " آدم اعتمادبهنفس میگیره؛ مثال من خجالتی بودم توی
گروهها حرف میزدم بهتر شدم .به نظرم ضعف محیطی باقدرت جایگزین میشه .توی این فضا تونستم تا حدودی بر
اضطراب اجتماعیم غلبه کنم ".شرکتکننده دیگر میگوید " وقتی بتونم از مشکلم از نگرانیم بگم دوستای مجازیم
باهام همدردی میکنن همدلی میکنن سعی میکنن راهکار بدن ارامش بهم بدن اینجاست که آروم میشم و تاثیرش
رو هم توی واقعیت حس میکنم در نتیجه حس و عقلم درهمتنیده نمیشه و میتونم توی واقعیت عملکرد بهتری
داشته باشم چون اون حس سنگین رو مهار کردم".
پذیرش بدون شرط در مجازی :خانم  38ساله در این مورد میگوید " می تونیم افکارمون در مورد علم و فلسفه رو
بدون سانسور و آزادانه بیان کنیم ".یا شرکتکننده دیگر آقای  24ساله میگوید "چطور میتونیم در اجتماع بهراحتی
از تمایالت جنسی یا گرایشهای جنسی خاص حرف بزییم؟"
آزادی در فضای مجازی :آقای  19ساله میگوید " اینجا برای نوجوانان بهترین جاست که بتونیم از تابوهای جامعه و
خط قرمزها صحبت کنیم بدون اینکه گیر بیفتیم ".یا در مورد دیگر آقای  29ساله میگوید " توی مجازی میتونیم
راحت با ادمای مختلف دوست بشیم ولی اگه برای رابطه جنسی باشه ادم ممکنه تنوعطلب بشه و روی زندگی
واقعیش هم تأثیر بذاره".
هویت مجهول :آقای  21ساله دراینباره میگوید " اگه فقیر ،ضعیف و زشت یا پیر هستیم میتونیم خودمونو برعکس
معرفی کنیم ".و شرکتکننده  45ساله عنوان میکند که "اینجا کسی منو نمیشناسه که شغلم چیه و میتونم
بهصورت ناشناس صحبت کنم".
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-5کسب شناخت و تجربه :برخی از شرکتکنندگان تأکید ویژهای برافزایش عملکرد و مهارتهای اجتماعی و کمک
گرفتن از این فضا در جهت رشد شخصیشان داشتهاند .مضامین فرعی این بعد شامل:
 -1-5شناخت اجتماعی :در این مورد خانم  31ساله عنوان میکند که " توی مجازی شناخت بیشتر میشه چون دامنه
آزمون خطای آدما بیشتره .شخصیتای مختلف رو سریعتر میشه رمزگشایی کرد و پی به اهدافشون و واقعیتشون
برد ".یا آقای  20ساله در این مورد میگوید "در مورد تابوها و مسائل جنسی و روابط جنسی میتونیم اطالعات
زیادی کسب کنیم ".و شرکتکننده دیگر میگوید " من عالقه دارم با آدمای متفاوت گفتگو کنم و شخصیتهای
متفاوت و دنیای متفاوت اونا برام جذابه".
 -2-5شناخت شخصی :خانم  28ساله دراینباره میگوید " تونستم بر این حس منفی که همه مردا کثیفن غلبه کنم و
فهمیدم که میشه یه مرد رو دوست داشت و همه مردا متجاوز نیستن ".و یا آقای  48ساله در این مورد میگوید
"شناخت و نقد و افشای خود در این فضا بهعنوان یک انسان سرگشته و مات و مبهوت که احیانا نفرت از خویش هم
دارد خودزنی و نقد خود ،پناهگاهی است برای تسکین و فرصت شناخت خود ".شرکتکننده دیگر عنوان میکند که
" ممکنه آدم کمکم از دنیای واقعی فاصله بگیره و شناخت غلط از خودش پیدا کنه".

بحث و نتیجهگیری
بررسی مصاحبههای مشارکتکنندگان نشان میدهد که عوامل مؤثر بر خود افشاگری در  5مضمون بعد جنسی ،احساس امنیت
در افشای حریم خصوصی ،ناسازگاری با دنیای واقعی ،رهایی در مجازی و کسب شناخت و تجربه قابلبررسی است .تجربه
مشارکتکنندگان در حوزه جنسی به این موضوع اشاره داشت که وجود تمایالت جنسی خاص یا نابهنجار و همینطور وجود
کششها ی جنسی بهنجار باعث حضورشان در این فضا شده است که این امر میتواند دالیل متنوعی داشته باشد؛ طبق نتایج
بهدستآمده در این تحقیق برخی از افراد علت حضورشان در این فضا را رفع تمایالت جنسی نابهنجار میدانند .با توجه به
اینکه گرایشهای جنسی خاص و نابهنجار موردپذیرش جامعه نیست و در واقعیت امکان ابراز آن وجود ندارد ،افراد به فضای
مجازی روی آورده و در آنجا سعی در ارضای جنسی و روانی خوددارند .در این زمینه ،یکی از پیامدهای منفی که در صورت
ابراز اینگونه تمایالت در فضای مجازی عنوان میشود امکان تشدید و ایجاد تمایالت جنسی جدید و آزاردهنده در فرد است.
بهعنوانمثال افرادی که مازوخیسم یا سادیسم خفیف داشتهاند در این محیط گرایش آنها بهافراط کشیده شده و نوع
شدیدتری از آن را تجربه نمودهاند .از طرفی انتقال این نوع گرایشات خاص به دیگر کاربران حاضر در این فضا قابلچشمپوشی
نیست .مورد دیگر در زمینه ی بعد جنسی ،وجود تمایالت جنسی بهنجار و عدم امکان ارضای آن در محیط واقعی است که
درنتیجه ،باعث حضور افراد در این فضا میشود و میتواند دالیل مختلفی از قبیل کمبود اعتمادبهنفس در برقراری رابطه
جنسی ،ترس از رابطه با جنس مخالف و عدم احساس امنیت در این زمینه ،عدم دسترسی عاطفی مانند مسئلهای که در طالق
عاطفی عنوان میشود ؛ عدم دسترسی جسمی مانند دوری از شریک جنسی به لحاظ بعد مسافت ،محدودیتهای محیط
اجتماعی و فرهنگی که ممکن است دسترسی به جنس مخالف را سختتر کند و سهولت دسترسی و توانایی ناشناس بودن در
محیط مجازی را در برداشته باشد .برخی افراد هم به دلیل تنوعطلبی ،ترس از اقدام به خیانت در دنیای واقعی ،ترس از
پیگیریهای قانونی ،سهلتر بودن و کمتر شدن بار مسئولیت نسبت بهطرف مقابل و عدم لذتجویی کافی در رابطهای که
هستند ،وارد روابط جنسی مجازی میشوند و بعضا چنین عنوان میدارند که این قبیل روابط باعث ایجاد اعتیاد و تنوعطلبی و
سیریناپذیری شده و فرد را از مسیر زندگی عادی خود خارج سازد .همچنین طبق یافتههای این پژوهش ،کسانی که از زندگی
جنسی خود رضایت ندارند ،اگر بهجای حل مشکل در دنیای واقعی ،به دنبال جبران در فضای مجازی باشند ،از مسیر زندگی
واقعیشان منحرفشده و کنترل زندگی از دستشان خارج میشود .همانطور که در پژوهشهای انجامگرفته نشان میدهد که
آسیبهای برآمده از ف ضای مجازی در رابطه بین زوجین شامل دو بعد مشکالت درون فردی و بین فردی است .مشکالت درون
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فردی شامل ،اعتیاد اینترنتی ،تغییر سبک زندگی و متزلزل شدن ارزشها بود و مشکالت بین فردی شامل مشکالت جنسی،
روابط فرا زناشویی آنالین و کاهش صمیمیت بود (شجاعی و همکاران .)1397 ،در نتایج حاصل از پژوهشی دیگر "بررسی رابطه
بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طالق عاطفی" ،یافتهها بیانگر ارتباط معنادار بین سبک زندگی متأثر از فضای
مجازی و طالق عاطفی است (مظفری نیا و قاسمی پور.)1395،
موضوع دیگری که مشارکتکنندگان در این پژوهش به آن اشاره داشتند ،احساس امنیت در افشای حریم خصوصی بود .افراد
بااحساس نیاز به محبت طلبی ،روابط صمیمانه و برونریزیها ی عاطفی و متعاقب آن ابراز مسائل شخصی در یک بافت امن و
عدم پاسخگویی مناسب به آن در محیط واقعی ،به فضای مجازی روی میآورند و این نیاز را قویترین نیاز در خود عنوان
میکنند .آرون بنزیو21در کتاببین المللی عشق عنوان می کندکه فضای مجازی فرهنگ جایگزینی برای فضای عاشقانه واقعی
فرد فراهم می کند و شرکت کنندگان را قادر می سازد بدون تحمل هزینه های قابل توجه از نظر منابع و تالش ها و بدون لزوم
نقض تعهدات مهم شخصی ،گزینه های مهیج عاشقانه را کشف کنند .فرهنگ جدید عاشقانه که در آن فضای مجازی نقش
برجسته ای دارد ،هم اغوا کننده و هم پایدار است .دو سهم عمده فضای مجازی در قلمرو عشق ،تسهیل در یافتن یک شریک
عاشقانه و ایجاد انواع بیشتری از روابط عاشقانه است .یک تأثیر عمده این فضا بر ماهیت روابط عاشقانه ،ایجاد روابط عاشقانه
پیچیدهتر ،متنوع و انعطافپذیر و درعینحال سرسامآورتر و سطحیتر است .تأثیر هنجاری موردبحث قرارگرفته فضای مجازی
بر فرهنگ عشق ،نشانگر نقض فزاینده ارزشها و مرزها در رفتار عاشقانه ما است .وفور گزینههای عاشقانه و جنسی امروز یافتن
عشق را تسهیل میکند ،اما مانع از نگهداشتن آن برای مدت طوالنی میشود .بااینحال ،نیاز به عشق در میان جوانان و
همچنین افراد در زندگی بعدی آنها ،از بین نمیرود .ترکیبی از تعامالت آفالین و آنالین میتواند برای پرورش قلمرو عاشقانه
بسیار مثمر ثمر باشد (بنزیو .)2020،افراد در این محیط با تأکید بر ناشناس ماندن و بهطور آزادانه و بدون ترس از قضاوت و
مورد تمسخر قرار گرفتن اقدام به بیان مسائل شخصی و افکار و احساسات درونی خود میکنند؛ میتوان در این مورد به
مشارکتکنندگانی اشاره کرد که تجربه تجاوز در بلوغ یا کودکی را داشته و اعالم داشتهاند که در شبکههای اجتماعی آزادانه
قادر به بیان تجارب ناخوشایندشان از آن موضوع بودهاند .در پژوهشی همسو با این یافته تحت عنوان " رقص افشاگری :خود
افشایی آنالین از تجاوز جنسی" یافتهها حاکی از تمایل به خود افشاگری این گروه از بازماندگان در فضای آنالین بوده است
(مورس و وبر .)201322،این یافتهها با نتایج (توسلی و جاللوند1394،؛ رضوی ،کیانپور و آقابابایی 1396؛ گوردون ،بومن،
گودبوی و رایت )2019 ،همخوانی دارد .یافتههای حاصل از تحقیق "استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری" ،حاکی از
تمایل به گمنامی و افزایش خود افشایی است (توسلی و جاللوند )1394،و نتایج حاصل از پژوهشی تحت عنوان "زنان و تجربه
احساسات مجازی" نشاندهنده ارتباط صمیمانه افراد در فضای مجازی و خود افشایی است (رضوی ،کیانپور و آقابابایی،
 .)1396در مورد دیگر همخوان با نتایج ما با عنوان" ،رسانههای اجتماعی با ادراک از حریم شخصی :تجزیهوتحلیل  5ساله از
نگرشهای مربوط به حریم خصوصی و رفتارهای خود افشایی در بین کاربران فیسبوک" ،یافتهها در سطح جهانی نقش
اجتماعی فیسبوک در ایجاد نگرش آرام تر به حریم خصوصی و درنتیجه افزایش افشاگری شخصی در زمینههای آفالین و
آنالین را پشتیبانی میکند (سی-وگل ،شاناهان و سیگنوریلی )201823،و همینطور پژوهشی دیگر نشان داد که گمنامی با
خود افشایی همبستگی مثبت دارد (گوردن ،بومن ،گودبوی و رایت .)2019 ،در مورد دیگر تحت عنوان" ،این فقط یک رایانه
است :انسانهای مجازی میل به افشاگری را افزایش میدهند" ،با توجه به اینکه بیماران در زمینههای بهداشتی و روانی اغلب
تمایلی به پاسخگویی صادقانه ندارند ،تحقیقات برای کشف استفاده از انسانهای مجازی در مصاحبههای بالینی آغازشده است،
Ben-Ze’ev

21. Aaron

22. DDDDD D DDDDDD
23.DDDD-DDDDD, DDDDDDDD, D DDDDDDDDDDD
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یافتههای حاصل از این پژوهش بیان میدارد که شرکتکنندگانی که معتقد بودند در تعامل با یک رایانه هستند در مقایسه
باکسانی که معتقد بودند در حال تعامل با یک اپراتور انسانی هستند ترس کمتری از خود افشایی ،نشان دادن غم با شدت
بیشتر و توسط ناظران مایل به افشای بیشتر ارزیابی شدند (لوکاس ،گراتچ ،کینگ ،مورنسی .)201424،افرادی که درزمینه ی
کسب محبت و بیان احساسات خود در این محیط همچون محیط واقعی ،ناتوان میمانند ،احساس کالفگی ،سردرگمی ،تنهایی
و نامیدی را گزارش میدهند .اسمیت و همکاران در پژوهشی با عنوان " تعلقخاطر و تنهایی در فضای مجازی :تأثیرات
شبکههای اجتماعی بر رفاه نوجوانان" اظهار داشتند که :بهجای این سوال که آیا مشارکت در شبکههای اجتماعی منجر به
احساس تنهایی و انزوای جوانان میشود یا مرز جدیدی برای ارتباط و تعلقخاطر باز میکند ،یک پرسش مفیدتر این است که
این نتایج در چه شرایطی و برای چه کسی اتفاق میافتد .فناوری رسانههای اجتماعی بسته به نوع استفاده از آن میتواند
بازدارنده و تقویتکننده احساس رفاه اجتماعی در جوانان باشد (اسمیت ،لئونیس و آنانداوالی.)2021 ،
در بعد ناسازگاری با دنیای واقعی ،اکثر شرکتکنندگان بهنوعی دچار تعارض و ناسازگاری و احساس نیاز در فضای واقعی
بودند .فشارها و عوامل استرسزای موجود در زندگی ،نقصها ی جسمی که گاهی باعث سرکوب و تحقیر فرد میشود و
همینطور مسائل روحی و روانی و مشکالت اقتصادی و عاطفی از عوامل گرایش افراد به این محیط است .ترس از طرد شدن
توسط خانواده و دوستان و جامعه  ،به علت آگاه شدن آنان از عقاید خاص فرد و یا آگاه شدن روابط او با جنس مخالف ،نیز از
عوامل ناسازگاری فرد با دنیای واقعی و تمایل به حضور در فضای مجازی میباشد.
رهایی و آرامش در شبکههای اجتماعی و مضامین مرتبط با آن ،موضوعی بود که بهطور مکرر در تجربه افراد فعال در این فضا
به آن اشاره شد .افراد با حضور در این محیط و صحبت از مشکالت و تنشهایشان با نوعی تخلیه هیجانی روبرو شده که
درنتیجه به احساس آرامش و سبکی دست مییابند .شرکتکنندگان دچار مشکالت اعتمادبهنفس و اضطراب اجتماعی ،با
حضور در گروهها و انجمنهای مجازی و روبرو شدن با بعد وسیعی از جامعه و بازخوردها و انتقادات آنها ،فرآیند
حساسیتزدایی برای آنان اتفاق افتاده که منجر به غلبه نسبی بر این مشکل شده است .در نتایج حاصل از پژوهشی تحت
عنوان "بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر اعتمادبهنفس جوانان" ،دادهها نشان داد که با افزایش استفاده از فضای مجازی
در میان پاسخگویان ،میزان استقاللطلبی افراد پاسخگو افزایش مییابد .بر اساس این پژوهش ،با افزایش استفاده از شبکههای
اجتماعی در بین پاسخگویان ،میزان اعتمادبهنفس کاربرانی که دارای مطرودیتهای اجتماعی هستند ،افزایش پیدا میکند
(سلیمانی و کریمی .)1396،مشارکتکنندگان با حضور در این محیط و ابراز آزادانه افکار و امیالشان نوعی از احساس سبکی و
رضایت را اعالم داشتهاند .هویت مجهول و ناشناس ،میتواند این آزادی در بیان را تسهیل کند و از طرفی زمینه سوءاستفاده و
مزاحمتهای مجازی را برای کاربران مساعد سازد.
در بعد کسب شناخت و تجربه ،برخی از شرکتکنندگان تأکید ویژهای برافزایش عملکرد و مهارتهای اجتماعی و کمک
گرفتن از این فضا در جهت رشد شخصیشان داشتهاند .افراد حاضر در این محیط با طیف گستردهای از ارتباطات و تجارب
روبرو میشوند که به آنها در جهت شناخت اجتماعی و کشف شخصیتها و افکار و عقاید مختلف کمک میکند .اینگونه
تجارب باعث شناخت شخصی و رشد و تجربه در افراد میشود و البته در حالت افراطی آن ،امکان فاصله گرفتن از دنیای واقعی
و ایجاد یک شخصیت کاذب و شناخت غلط از خود وجود دارد.
بهطورکلی میتوان گفت ،پدیده افشاگری در فضای مجازی تحت تأثیر عوامل مختلفی امکان بروز مییابد عواملی از قبیل
مسائل جنسی ،احساس امنیت افراد در خود افشاگری در این فضا ،مشکالت فرد در پذیرش و کنار آمدن با شرایط و مسائل
محیط واقعی ،احساس آزادی و بیحدومرز بودن ای ن فضا و متعاقب آن احساس امنیت و آرامش و کسب تجربه و شناخت های
شخصی و اجتماعی است .یافتههای پژوهش حاضر همخوان با نتایج مطالعهای با عنوان " بررسی شیوع رفتار خود افشایی در
شبکههای اجتماعی مجازی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان" میباشد .بر اساس
24. DDDDD، Gratch، King ، Morency
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مطالعه مذکور عوامل مؤثر مانند حضور در شبکه مجازی ،پنهان بودن و دسترسی به اینترنت و شبکههای مجازی ازجمله عوامل
رفتار خود افشایی در بین دانشجویان بودند .هدف از حضور در شبکههای مجازی برقراری ارتباط و اشتراک اطالعات شخصی،
خالص شدن از تنهایی ،استفاده در اوقات فراغت ،دسترسی به اطالعات مختلف و بهروزرسانی اطالعات ،آشنایی با دوستان و
همکاران ،احساس گمنامی ،احساس اتحاد و عدم اعتمادبهنفس میباشد (پاشایی ،جوانمردی و فالحی.)201825،
با توجه به اینکه پژوهش حاضر با روش کیفی انجامشده محدودیتهای حذف سوگیری محقق ،عدم کنترل اعتبار نتیجهگیری
و عدم قابلیت تعمیمپذیری بر آن وارد است .از دیگر محدودیتهای پژوهش ،میتوان به مشکل در جلب رضایت افراد برای
مصاحبه اشاره کرد .تجربه این پژوهش نشان میدهد که برای شناسایی ابعاد بیشتری از این موضوع نیاز است از سؤاالتی
استفاده شود که ضمن عدم برانگیختن حساسیت ،پاسخگو را برای اعالم نظرات دقیق و روشن خود در این خصوص ترغیب
نماید.
در خصوص خود اظهاری در اینترنت ،خأل مطالعاتی شاخصی دیده میشود .از پیشنهادات این پژوهش ،انجام پروژههای کمی
و کیفی بیشتر در رابطه با مضامین اصلی و فرعی این تحقیق است .پژوهشهای عمیق کیفی دربارهی این موضوع ،میتواند در
استخراج مفاهیم و متغیرهای موجود از دل زمینهها ی اجتماعی و تجربه زیسته افراد و کشف و بررسی مسائل و مشکالت
جامعه به محققان کمک شایانی کند .در رابطه با بعد تخلیه هیجانی و جنسی و پیامدهای مثبت و منفی آن نیاز به تحقیقات
بیشتر و عمیقتری احساس میشود .با توجه به رشد روزافزون گرایش افراد به فضای مجازی و متعاقب آن فراگیر شدن پدیده
افشاگری ،لزوم ایجاد زمینههای آگاهسازی افراد و بررسی و توجه دقیقتر به این پدیده ضروری میباشد.
قدر دانی
از کلیه شرکت کنندگان در پژوهش که با همکاری خود سخاوتمندانه ما را در این امر یاری نموده اند ،صمیمانه تشکر و
قدردانی می نماییم.
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Some factors effective on self detection in cyber space: a
qualitative study
Marjan Torkzadeh, Zeinab Norouzi Zad , Alireza Bakhshayesh

Abstract
The cyber space attractions has led people to spend mush time in this space and substitute this
space interactions by family members and peers ones. When an unknown one is online he/she
may communicate more brave than in face to face situation. Present study describes what/how
is self detection in cyber space based on the subject importance by adopting a qualitative
approach and phenomenology method. Present study describes what/how is self detection in
cyber space based on the subject importance by adopting a qualitative approach and
phenomenology method. The present study statistical society includes all people interact and
converse on personal subjects in cyber networks. Data was collected through purposeful
sampling and semi-structured interview with 15participants and finally analyzed using
phenomenology analysis based on Van- Mann. Findings results indicate that detection
phenomenon in cyber space occurs influenced by various factors such as sexual issues, people
security in detecting privacy, individual difficulty in accepting and coping with real
environment problems and conditions, feeling freedom and feeling peace in cyberspace and
obtaining experience and knowledge .
Based on findings, the study can be helpful in more knowing the society needs and caveats
existing in people daily life.
Keywords: internet, self detection, cyber space
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