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چکیده

گذر از پارادایم دوم اقتصادی به پارادایم سوم اقتصادی ،نشانگر تحول و دگرگونی از حوزهی صنعت
به سوی مشاغل خدماتی میباشد؛ که دانش ،اطالعات ،ارتباطات و احساسات نقش عمدهای در این نوع
مشاغل بر عهده دارند .تحوالت اخیر در حوزهی جامعهشناسی نیز ،در خدمت این گذار اقتصادی بوده
است؛ به این نحو که با ظهور اندیشمندانی چون هوخشیلد ،ترنر ،کالینز ،کمپر و  ...میتوان به اهمیت
چنین مشاغلی ،به ویژه احساسات که نسبت به این مشاغل مرکزی هستند ،پیبرد.
تا پیش از این ،اهمیت چندانی به ریشههای اجتماعی و فرهنگی احساسات داده نمیشد و آنها بیشتر،
در حوزهی روانشناسی مورد مطالعه قرار میگرفتند .حال ،جامعهشناسی ،در صدد جبران این کاستیها
برآمده و با کارهای عمده خود نشان داده است که چگونه احساسات در جوامع مختلف و از طریق فرهنگی
برساخته میشوند .هوخشیلد برجستهترین نظریهپرداز اینحوزه خاطر نشان میکندکه ما نه تنها یاد میگیریم
که احساسات خود را مدیریت کنیم؛ بلکه از روشهای مختلف مدیریتی (بازی عمیق و بازی سطحی) برای
فروش احساسات خود استفاده کرده و در قبال چنین کاری مزد نیز دریافت میکنیم .پس کار احساسی
ارزش مبادله داشته و از طریقِ قواعد احساسی تعدیل میشود.
به همین خاطر ،مقاله حاضر ،قصد دارد با طرح مدیریت احساسات و مفاهیم کلیدی مطرح در حوزه
جامعهشناسی احساسات ،گامی در راستای توسعه این حوزه از جامعهشناسی بردارد.
واژگان کلیدی :احساسات ،کار احساسی ،تالش احساسی ،مدیریت احساسات ،قواعد احساسی ،قواعد
نمایشی ،بازی عمقی و بازی سطحی.
 .1دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تبریز _ ایران.
 .2استادیار جامعهشناسی دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی(ره) ،بروجرد -ایران.
 .3کارشناسی ارشد جامعهشناسی.

E- mail: m.abbaszadeh1@yahoo.com
E- mail: talebpour110@yahoo.com
E- mail: mahsapanahshahi@yahoo.com
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مقدمه

«احساسات »1مبحث نسبتاً جدیدی در درون جامعهشناسیاست .عالقه روزافزون به احساسات در تاسیس
حوزه جامعهشناسی احساسات در درون «انجمن جامعهشناسی امریکا » 2در  1996آشکاراست( Thoits, 1989:
 .)317تا قبل از دههی  ،1970نظریههای جامعهشناسی و روانشناسی آمادهی پذیرش عوامل ذهنی 3جدیدی
بودند که عمدتاً بر نقش احساسات تمرکز میکردند( .)Wisecup & et al, 2006: 106این توجِه در حال افزایش
محتمالً نتیجه شناختی استکه موجودات بشری فقط به دالیل نگرانیهای «عقالنی -اقتصادی »4برانگیخته
نشده و وابستگیهای احساسی به دیگران و تعهدات عاطفی مانند« :تمایالت»« ،نگرشها»« ،ارزشها» و
«عقاید اخالقی» بخش قابل توجهی از رفتار آدمی را تحت تاثیر قرار میدهند( .)Thoits, 1989: 317در حالی-
که مطالعهی احساسات ،به مدت طوالنی در حوزهی روانشناسی قرار داشت ،در سالهای اخیر جامعهشناسان
بر «منظر اجتماعیِ نمایشهای احساسی»« ،کارکرد اجتماعی آنها» و روشهایی تمرکز کردهاند که زمینه-
های «اجتماعی -فرهنگی» تجربیات احساسیِ فراوانی را شکل میدهند( .)Freund, 1990: 453از نظر روان
شناسان« ،جامعهشناسی احساسات» تا حدی متناقض به نظر میرسد؛ ولی کارهای موثری که تقریباً همزمان
ی
توسط چندین جامعهشناس بزرگ 5در اواخر  1970و اوایل  1980به چاپ رسید نشان داد که جنبش ذهن ِ
بزرگی در جریان است(.)Wisecup & et al, 2006: 106
جدا از این که احساسات در مورد جهان ،اجتماعی هستند ،دالیل دیگری نیز وجود دارند که آنها را
اجتماعی در نظر بگیریم .نقشهایی که مردم بازی میکنند و هویتهایی که در تعامالت اجتماعی برای
خود در نظر میگیرند ،تعیین میکند که چه احساساتی باید نمایش داده شده و چه حالتی باید در یک
موقعیت خاص نفوذ داشته باشد .معنایی که رویدادها به خود میگیرند ،متاثر از فرهنگ است و این فرهنگ
است که مشخص میکند آیا مراسم خاکسپاری باعث خوشحالی ،یا ناراحتی میشود و یا یک پیروزی
ورزشی باید به عنوان «موفقیت فردی خود ورزشکار»« ،مربی» و یا «باشگاه» آن شخص ارزیابی شود؛ و
چنین دیدگاهی در ارتباط است با تفسیرهایی که از نظام معنایی فرهنگ نشات میگیرند .پاداش برای
احساسات مثبت ،و بیزاری از احساسات منفی ،وسیله مستحکمی برای کنترل اجتماعی است« .احساسات»
ادراکات و منظور (قصد) ما را به دیگران فهمانده و میتوانند به حالت مسری از فردی به فرد دیگر سرایت
کنند .در بنیادیترین مفهوم ،احساسات ،اجتماعی بوده و تحت تاثیر فرهنگ شکل میگیرند« .فرهنگ»
باورهای مختلف ،ارزشها ،واکنشها و تصورات شخصی را ترویج میدهد« .برساخت اجتماعی » 6نامی
1.

Emotions
American Sociological Association
3.
Intellectual Agenda
4.
Rational-Economic
5.
Collins, Heise, Kemper & Scheff
6.
Social Constructionism
2.
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برای رویکردی ،به احساسات است که نشان میدهد ،احساسات همانطور که در «ماتریس معنا»« ،هویت»
و «روابط» به دنیا میآیند؛ از طریق فرهنگ حمایت میشوند .در این رویکرد «احساسات» بیشتر «محصول
اجتماعی شدن» زندگی هستند .چون احساسات در همه این روشها ،اجتماعی بوده و نمیتوانند بدون در نظر
گرفتن زمینهی اجتماعی و فرهنگیشان مورد مطالعه قرار بگیرند .و این تعجبآور نیست که چرا روانشناسان
اجتماعی به طوری عمیق در این زمینه درگیرند( .)Parrott, 2011: 1-2احساسات بخش جداییناپذیر وجود ما
هستند .آنها میتوانند ما را تحریک کرده ،مطیع ساخته ،منبع درد ،لذت و اطالعات مربوطِ به موقعیت و
روابطی باشند که در آن قرار داریم(.)Freund, 1990: 453
پیشینه نظری

ارتباط احساسات به تبیینات اجتماعی ،منشعب ازهمین رشته با محوریت پیشگامان جامعهشناسیِ قرنهجدهم
از جمله :آدام اسمیت( )90-1723در «تئوری احساسات اخالقی )1759(» 1و آدام فرگوسن( )1816-1723در
«مقالهای در تاریخ جامعه مدنی ،)1767(»2و پیشگامان جامعهشناختی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است که
بعد از حداقل نیم قرن غفلت ،از دههی  1970به بعد ،از سوی جامعهشناسانی ،از جمله :الکسیس دو توکویل،3
امیلدورکیم ، 4ویلفردو پارتو ، 5فردیناند تونیس ، 6گئورگزیمل ، 7جامعهشناسی انحرافات ظهور یافت.
رویکردی که همراه با این تحوالت گسترش یافت ،در بر دارندهی «مدیریت احساسات »8و«کار احساسی»9
در کتاب «عواطف مدیریت شده »10آرلی راسل هوخشیلد11است(.)Turner, 2006: 164
نظریههای کالسیک از جامعهشناسی احساسات ،عمدتاً در سطح کالن بودند .آنومی دورکیم ،از خود
بیگانگی مارکس و رهبری فرهمند وبر ،همه نشاگر واقعیت اجتماعی بودند که «این واقعیتها» مشخصه
پیکربندی سیستم معینی بودند .احساسات توسط افراد تجربه میشود (همانطور که خودکشی یک عمل
ک
فردی است) ،ولی نظریههای کالسیک از احساسات ،برای پیوند موقعیتهای اجتماعی به تجربیاتِ مشتر ِ
تعداد زیادی از مردمی که در آن موقعیتها جای میگیرند ،استفاده کردند .به عنوان مثال «مارکس» زندگی
ی تولیدی» شکل میگیرد که مختص اعصار
احساسی را طوری میبیند که از طریق «ساختارهای اجتماع ِ
مختلف است .نظم اقتصادی مادی منجر به از خود بیگانگی و سرخوردگی در طبقهی کارگر میشود؛ تجربیات
احساسی یک فرد شدیداً از وضعیت طبقهی آن فرد تعیین میشود(.)Wisecup & et al, 2006: 107
1.

The Theory of Moral Sentiments
An Essay on the History of Civil Society
3.
Alexis de Tocqueville
4.
E´mile Durkheim
5.
Vilfredo Pareto
6.
Ferdinand To¨nnies
7.
Georg Simmel
8.
Emotion Management
9.
Emotional Labour
10.
The Managed Heart
11.
Arlie Russell Hochschild
2.
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برای مدتی جامعهشناسی احساسات با مباحثاتی بین پوزیتویستها و برساختگرایان در کشمکش بود.
کانون توجه رویکردهای برساختی بر روی «آزمون تاثیرات اجتماعی» و «فرهنگی» بر روی احساسات
بود .عموماً برساختگرایان ،احساسات ابتداییِ بیولوژیکی را نادیده گرفته و استدالل میکنند که در وهلهی
نخست ،احساسات محصول محیط اجتماعی هستند(.)Scheve & Luede, 2005: 309
نظریههای برساخت اجتماعی و کنشمتقایل نمادین ،احساسات ،را عمدتاً وابسته به تعریف موقعیتها،
واژگان احساسی و باورهای احساسی میبینندکه درطول زمان و مکان تغییرمیکنند .درمقابل «پوزیتیویست-
ها »1احساسات را ،واکنشهای نامتغیر ،اتوماتیکوار و الگویافته به گروههای خاصی از محرکهای اجتماعی
میبینند( .)Thoits, 1989: 320برساختگرایان ادعا میکنند که باید بر روی گفتمانهای مربوط به احساسات
و چگونگی استفاده از واژههای احساسی ،تمرکز کرد( .)Freund, 1990: 453یعنی احساسات مادی نبوده
ولی برساخته شده و یا شاید در طول تعامالت از طریق افراد مذاکره شوند؛ احساسات تا حدود زیادی از
طریق زبان تعدیل میشوند(.)Savage, 2003: 27
یک نسخهی «قوی» از برساختگرایی اجتماعی ،وجود احساسات اصلی و ابتدایی را انکار کرده و همه
احساسات را مفاهیمی برساخته «اجتماعی -فرهنگی» میبیند .نسخه «ضعیفتر» ،وجود احساسات ابتدایی
را میپذیرد؛ ولی اهمیت علی آنها را نادیده میگیرد .برساختگرایان اجتماعی ،معموالً بر اثبات این موضوع
تمرکز میکنندکه احساسات ابتدایی و غیرابتدایی تا چه حدی به صورت «اجتماعی -فرهنگی» شکل گرفته
یا تاثیر پذیرفتهاند(« .)Thoits, 1989: 320برساختگرایی مطلق» در جامعهشناسی احساسات ،فرایندهای
بیولوژیکی را نادیده گرفته و دیدگاهی از احساساتِ انسانی را نمایش میدهد که احساسات را جدا از بدن
انسان در نظر میگیرند(.)Freund, 1990: 453
برخالف برساختگرایان« ،کنشمتقایل نمادینگرایان» بیشتر تمایل دارند که تاثیر احساسات ابتدایی را در
تعامالت انسانی شناسایی کنند .با این وجود ،آنها ،هنوز هم وزن قابل توجهی به عوامل «اجتماعی -فرهنگی»
اختصاص میدهند .از نظر کنشمتقایل نمادینگرایان ،احساسات محصول مشترکِ «انگیزشهای تعمیمیافته» و
ن2وابسته به نشانههای موقعیتی موجود ،ممکن است
ش یکسا ِ
ی خاصی» هستند .انگیز ِ
«عوامل اجتماعی -فرهنگ ِ
به عنوان شادی یا خشم تجربه شود .از نظر برساختگرایان و همچنین کنشمتفابل نمادینگرایان به دلیل این که
تعریفها و برچسبهای موقعیتی ،در طول زمان و بین فرهنگها متفاوت است ،تجربیات احساسی نیز ،باید در
طول زمان و بین فرهنگها متفاوت باشند .به عبارت دیگر ،مشخصههای کلیدیِ «تجربه احساسی» روانشناختی
نبوده و بلکه «اجتماعی -فرهنگی» هستند .بنابراین با بسط معنی ،در درون و بین فرهنگها احساسات مختلفی
به وجود آمده و شناخته میشود( .)Thoits, 1989: 320احساسات در بهترین تعریف ،به عنوان تجربهی درگیری3
1.

Positivists
Same
3.
Experience Of Involvement
2.
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در نظر گرفته میشوند« .شرایط اجتماعی» «ارتباطات معنیدار» و «نیات کنشگر» برای پیدایش تجربیات
احساسی و کیفیت آن ،بسیار مهم و اساسی هستند .بنابراین ،احساسات میتوانند به عنوان زیر مجموعهی ارزش-
ها ،عالیق و مفاهیم در زندگی اجتماعی درک شوند(.)Turner, 2006: 164
در مقابل ،از نظر پوزیتیویستها که از دیدگاه جیمز نشات گرفته ،تطابق نظیر به نظیر در بین مولفههای
تشکیلدهندهی احساسات وجود دارد .گروههای خاصی از محرکهای محیطی ،منجر به «واکنشهای
اتوماتیکوار معین»« ،رفتارهای بیانی معین» و «نتایج معین» میشوند« .احساسات فراگیر فرهنگی» حداقل
به این دلیل به وجود میآیند که بعضی از واکنشها در همه جا رایج هستند .با بسط این مفهوم ،فقط احساسات
ابتداییِ اندکی وجود داشته؛ و بقیهی احساسات از طریق فرهنگ شناخته میشوند که از شدتهای متنوع،
ترکیبات و یا از توالی تغییراتِ سریع چندین احساسِ اندک اولیه تشکیل شده است(.)Thoits, 1989: 320
مقاالت بعدی از ادبیات جامعهشناسی احساسات ،این نظریات را به حوزههای تقریباً بزرگتری متمایز کردند
که جامعهشناسی احساسات را در چندین حوزه از جمله« :نظریههای نمایشی»« ،نظریههای کنشمتقابل
نمادین»« ،نظریات مذهبی تعامل« ،»1نظریههای قدرت و پایگاه» و «نظریههای مبادله» طبقهبندی کردند
که در ادامه دیدگاههای هر یک از این حوزهها توضیح داده میشود.
نظریه نمایشی

گافمن استدالل میکند که احساسات منفی ،مثل «شرم» و «خجالت» ناشی از عدم توانایی در تعادل،
در نمایشِ «خودِ» مطلوبِ فرد است .گافمن به خوبی ،با در نظر گرفتن احساسات به عنوان نیرویی که فرد
را به پذیرش فشارهای موقعیتی و هنجاری برمیانگیزانند ،ادراک ما از جایگاه احساسات را ،در کنترل
اجتماعی بسط میدهد( .)Wisecup & et al, 2006: 107نظریههای نمایشی بیان میکنند که افراد اجراهای
نمایشی ایجاد کرده و در استراتژیهای نمایشی به کار گرفته میشوند که از طریق فرهنگ هدایت میشود.
اگرچه در میان نظریههای مختلف ،واژهشناسی متفاوتی وجود دارد؛ آن نسخهی فرهنگی که نمایشها را
کنترل میکند ،دربر دارندهی «ایدئولوژیها»« ،هنجارها و قواعد»« ،منطق»« ،واژهگان» ،و «سرمایهی
ضمنیِ دانشی» در این باره است که کدام احساسات باید تجربه شده و در نمایشهای تعاملی صوری
نمایش داده شوند .کنشگران ،خودشان را با روشهای استراتژیک؛ یعنی نشر 2احساساتی که از طریق قواعد
و ایدئولوژیهای احساسی هدایت میشوند ،نمایش میدهند .به هنگام نیاز ،کنشگران به سوی منطق و
واژگان فرهنگی کشیده میشوند که تعیین میکنند که چگونه و چه احساساتی باید نمایش داده شوند .افراد،
ضرورتاً ،کنشگران نمایشی روی صحنه هستند و نقشهایی را بازی میکنند که از طریق فرهنگ هدایت شده
و همانند همهی تئاترها ،به آنها تا هنگامی که خیلی از نسخههای نمایشی ارائه شدهی فرهنگی دور نشده
باشند ،گواهینامههای نمایشی دربارهی نقششان داده میشود .هنگامی که افراد از قواعد احساسی و نمایشی
Interaction Ritual
Emitting

1.
2.
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تخطیکنند ،احساسات منفی به ویژه شرم و خجالت نشانداده و برای اصالحِ نقضِ پیشنویسها و ممنوعیت-
های1فرهنگی ،بسیار با انگیزه میشوند .افراد برای اجتناب از پیمانشکنیها «واژگان» و «دستورالعملهای»2
مناسبی را به منظور متقاعد کردن خود و دیگرانی به کار میگیرند که در واقع آنها مطیعِ نقشها و قواعد
نمایشی هستند .افراد همچنین ،حالتهای صوری ،شیوهی صحبت کردن و حرکات بدنی خود را آگاهانه به
منظور ابقای «تاثیرِ قواعد نمایشی» و «احساسیِ در حال مواجهه» دستکاری میکنند و در صحنههای میان-
فردی ،برای ارتباط با افرادی که حامیِ ایدئولوژیها و هنجارهای احساسی هستند از ابزارِ نمایشیِ فیزیکی مثل
لباس یا اشیاء استفاده میکنند(.)Turner and Stets, 2006: 26
نظریه کنشمتقابل نمادین

نظریههای کنش متقابل نمادین« ،خود» و «هویت» را به عنوان نیروی محرکِ اصلی ،پشت
ش
برانگیختگیهای احساسی میبینند«.خود» چیزی بیش از یک «تحققِ نمایشی» است« .خود» انگیز ِ
محکمی است که افراد را وادار به رفتار به شیوههایی میکند که به آنها اجازه میدهد که هر دو نقشهای وابسته
به هویت و فراهویتی را تایید کند .از آنجاییکه مید کمی در مورد احساسات بحث کرده ،کنشمتقابل
نمادینگرایان ،عمدتاً دیدگاهِ عملگرای ِمید را بهکار گرفتهاندکه براساس آن کنشگران اجتماعی ،رفتارخود
را به منظور کاربرد آن در نهادها تنظیم میکنند .تحلیل کولی از «غرور» و «شرم» به عنوان احساسات
اصلی ،تاثیر زیادی در نظریهپردازیهای اخیر درباره احساسات داشته است .تعمیم اولیهی همهی نظریههای
کنشمتقابل نمادین ،این است که افراد به دنبال این هستند که تصورات هر چه بیشتر جهانی شدهی خود را به
خوبیِ «هویتهای وابسته به مفهوم» در تمامی تعامالت خود تثبیت کنند .هنگامی که «خود» ،توسط دیگرانی
که به این «خود» هماهنگ با دیدگاه خود آن فرد عکسالعمل نشان میدهند -تایید شود؛ فرد احساسات مثبتی،
همچون احساس غرور و رضایت خواهد داشت .با این وجود هنگامی که «خود» تایید نشود ،ناسازگاری بین رفتار
هدایت شده توسط خود فرد 3و عکسالعملِ دیگران ،احساسات منفیای همچون :پریشانی ،اضطراب ،خجالت و
گناه به وجود میآورد .بیشتر نظریهپردازیهای کنشمتقابل نمادین روشهایی را امتحان میکنند که طبق آن،
افراد به دنبال دسترسی به تجانس (موافقت) در بین «خود»« ،هنجارها»« ،استاندارهای فرهنگی» و «رفتار و
عکسالعمل در مقابل دیگران» هستند .این استراتژیها ،قسمتی از سیستم کنترلی هستند که در درون آن
«خود»« ،دیگران» و «موقعیت» جا گرفته است .به عنوان مثال ،بعضی از نظریهها ،مثل نظریهکنترلِ هویت،4
«خود» را ترکیبی از هویتهای چندگانه میبیند .برای هر هویتی ،استانداردی از مفاهیم مشترک وجود دارد که به
1.

Proscriptions
Syntax
3.
Self-Directed
4.
Identity Control
2.
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عنوان چارچوب مرجع ،برای تنظیم رفتار استفاده میشود .دیگران «خود» را بر مبنای مفاهیمی ارزیابی میکنند
که در رفتار فرد نهفته است .اگر درک از «خود» در موقعیت (عکسالعملهای مفروض دیگران) ،با «استاندارد
هویتِ فرد» مطابقت نداشته باشد ،اختالف به وجود آمده و احساسات منفی حس میشود .در پاسخ« ،خود»
رفتار را تنظیم کرده و این که «خود» ،چگونه توسط دیگران در موقعیتها درک شود را تعدیل کرده و یا
مفهوم متعارفِ از هویت «خود» را عوض میکند .بر عکس اگر «خود» تایید شود« ،رفتار»« ،ادراک از خود»1
و «مفهوم متعارف از هویت »2بدون وقفه ادامه داشته و «خود» احساسات مثبتی نمایش خواهد داد( Turner
.)and Stets, 2006: 29
نظریه مذهبی تعامل

وبر و دورکیم ،از واکنشهای احساسی به مذهب ،به عنوان نیرویی قدرتمند در ابقای ساخت اجتماعی
تاکید میکنند .دورکیم تاکید کرد که «وجد 3مذهبی» تجربهای شخصی نبوده ،بلکه واقعیتی اجتماعی
است .او واکنشهای احساسی را به عنوان برساختِ اجتماعی 4تحلیل کرده استکه مطابق آن ،تمایالتِ5
اخالقیِ گروه از نو تصریح میشود .چنین تجربیات احساسی ،در نگاه دورکیم عنصر قهریِ قوی داشت.
افراد به دلیلاجبار درعضویت دریک گروه حقیقی ،نمیتوانستند درمقابل چنین نیروهای احساسی مقاومت
کنند(.)Wisecup & et al, 2006: 107
«نظریات مذهبی تعامل» از تحلیلهای ثانویهی دورکیم ،از تشریحات اولیهی او و از بومیهای
استرالیایی بیرون کشیده شده است .چنین تجمعهایی منجر به «تعامالت با روح و نشاط« ،»6کانون توج ِه
عمومی»« ،حرکتهای موزون 7بدنی»« ،احساسات شدید» و «پدیداریِ حس قدرت بیرونی» یا «نیرویِ
جادویی» میشد که افکار و احساسات را هدایت میکرد .در نتیجه بومیان «توتم» را به منظور نشان دادن
این قدرت خدا ایجاد کردند و به دنبال مراسم «توتم» برانگیختگی احساسی به وجود میآمد .بنابراین،
مذهب ،پرستش سازمانهای جمعی در بین افراد بود .گافمن اولین جامعهشناسی بود که تشخیص داد که
عناصر تحلیل دورکیم ،همیشه و در همه جا در تعامالت چهره به چهره افراد ،به کار گرفته میشود .کالینز 8با
الهام از دورکیم و گافمن ،برای ساختن تئوریِ قویتری وام گرفته است که این تئوری به دنبال تبیین انگیزش
انرژیِ احساسیِ مثبت و منفی است .کالینز ،بین دو نوع مراسم تمایز قائل میشود .1 :مراسم مودبانه و زودگذر:
همانند احوالپرسی کردن که موجب انگیزشِ انرژی احساسیِ مثبت با شدت پایین میشود و  .2احساسات با

1.
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پایداری بیشتر ،که ناشی از «با هم بودن« ،»1آگاهی دو طرفه و توجه»« ،مرکز توجه مشترک»« ،حالتِ
احساسی اشتراکی»« ،هماهنگی موزون در مکالمات و حاالت بدنی»« ،نمایشِ توجه و حالت با عالئم» و
«نوعی حس عدالت اخالقی» است .بنا به ضرورت ،کالینز ،چیزی را که گافمن «مواجهه »2نامیده است ،به
عنوان آیین تعاملی میبیند که آشکار کنندهی عناصری است که توسط دورکیم به کار رفته است .در چنین
آیینهای تعاملی «انرژی احساسی » 3بر مبنای مواجهاتی ساخته و ابقاء میشود که هم با زمان و هم با
مکان پیوند دارند( .)Turner and Stets, 2006: 32-33هدف کالینز ،دفاع از ساختارهای کالن از طریق
ترکیب کردن تعامالت بین فردی بود(.)Wisecup & et al, 2006: 110
برای اینکه آیینهای تعاملی انرژی احساسی مثبت را افزایش دهند ،باید همه عناصر کلیدی را فعال کنند.
این عناصر کلیدی عبارتند از :نخست جمعآوری افراد در فاصله نزدیک ،سپس نشر مراسم احوالپرسی
کلیشهای که سطح احساسات زودگذر را افزایش میدهد که در بازگشت« ،حاالت به اشتراک گذاشته شده»
و «کانون توجهات » 4را افزایش داده و موجب هماهنگی بین کلمات و بدن میشود ،که این هماهنگی
نشاطجمعی را باالبرده و با افزایش سطح انرژی احساسی همراه است .به همان اندازه که انرژی احساسی
افزایش مییابد ،انسجام گروهی نیز بیشتر شده که منجر به نمادی کردن این انسجام گشته و همراه با
نمادهای گروهی ،سرمایه فرهنگی مشخص تشکیلیافته از تجربیات اعضای درون گروه افزایش می-
یابد(.)Turner and Stets, 2006: 32
نظریه قدرت و پایگاه

اصالحات،5

«سرمایهداری» به دلیل مواجه نئوپروتستانها با واکنشهای
وبر بیان میکند که در طول
احساسی که در همه جا موجود بودند ،به صورت ناقص ایجاد شد .افراد به دلیل احساس نگرانی به خاطر
پایگاههای از پیش تعیین شدهای که یا به دست آوردهاند و یا طالب آن پایگاه هستند میکوشند تجهیزات
موفقیتهای مادیکه ممکن است نشانگر پایگاه مورد عالقهشان باشد را بدست آورند .زمانیکه سرمایه-
داری رایج بود ،وبر ادعا کرد که بوروکراسی عقالنی مستلزم مدیریت احساسی برای مجزا کردن واکنش
احساسی از واکنشهای شخصی در مقابل واکنشهای رسمی استکه در محدوده سازمانی قرار میگیرند
(.)Wisecup & et al, 2006: 107
همچنین ،در نظریهمذهبی تعامل فرضیهای وجود دارد که افراد همیشه در مواجهات ،به دنبال افزایش
انرژی احساسی خود بوده و در تالشند که موجودیِ سرمایه فرهنگی خود را افزایش دهند که این میتواند
1.
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مشخص و یا منجر به گروه خاصی بوده و یا توسط همه افراد جامعه فهمیده و تایید شده و یا تعمیم داده
شود .اگرچه ظرفیت برای افزایش انرژی احساسی مثبت و گسترش سرمایهفرهنگی توسط قدرت و پایگاه
معین میشود .افراد دارای قدرت ومنزلت قادر به افزایش انرژی احساسی مثبت بوده و به نمادهای گروهی
و همچنین ،گسترش سرمایه فرهنگی تعهد بیشتری نشان میدهند ،درحالی که افراد دارای قدرت کمتر باید
احترام گذاشته و در نتیجه انرژی احساسی کمتر و شاید منفی داشته باشند که منجر به تعهد کمتری نسبت
به گروه میشود( .)Turner and Stets, 2006: 33پویاییهای اجتماعی زمانی مهمتر میشودکه افراد پایگاه
خود را از دست بدهند ،چرا که احساسات تجربه و نمایش داده شده ،وابسته به ویژگیها است .هنگامی
که افراد خود را مسئول از دست دادن پایگاهشان میبینند ،احساس شرم و خجالت کرده و هنگامی که
این فقدان بزرگتر باشد ،احساس ناراحتی کرده و افسرده میشوند .هنگامی که افراد دیگران را به خاطر
از دست دادن پایگاهشان سرزنش میکنند ،عصبانی شده و به حالت قدرت پرخاشی تغییر حالت داده و به
ک1
دنبال افرادی هستندکه به ادعای آنها درمورد پایگاه ازدست دادهشان ،احترام بگذارد« .انتظارات» تحر ِ
احساسیِ بیشتری به این پویاییها میافزایند .اگر افراد انتظار داشته باشند که به آنها پایگاهی داده شود
ولی نتوانند آن را به دست آورند ،خودشان را به خاطر این شکست سرزنش کرده و احساس خشم زیادی
میکنند .اما افرادی که انتظار ندارند که پایگاهی به دست آوردند ،اگر پایگاهی به دست آورند ،به دلیل این
که تفاوت زیادی از چیزی که انتظار داشتند را تجربه میکنند ،احساس رضایت کرده و تمایل زیادی دارند
که نسبت به کسانی که این پایگاه را به آنها دادهاند ،احساسات مثبتی داشته باشند( Turner and Stets,
.)2006: 33
نظریه مبادله

نظریات مبادله ،فرض میکند که افراد به دنبال افزایش رضایت خود بوده و این محرکهای متقابل هستند
که موجب بقای روابط میشوند( .)Rown, 2003: 6این نظریات ،انسانها را دارای انگیزه دریافت پاداش یا سود
و دوری از هزینه و تنبیه میبینند .در حالی که واژهگان نظریات مبادله تا حدودی متفاوت است؛ مدل اولیه این
چنین است که افراد به منظور دریافت منابع از دیگر کنشگران متحمل هزینه شده (منابع را رها کرده و از منابع
مادی متناوبی چشمپوشی میکنند) و سرمایهگذاری (بهاء انباشتی) میکنند .تعمیم اولیه نظریات مبادلهی
احساسات این است ،هنگامی که پرداختها بیشتر از هزینهها و سرمایهگذاریهایی باشند که استاندارهای اولیه
را رعایت کردهاند افراد احساست مثبت خواهند داشت .برعکس ،هنگامی که پرداختها بیشتر از هزینهها نبوده
و همچنین در زیر استاندارد چیزی که منصفانه و عادالنه فرض میشود قرار گرفته باشد ،افراد احساسات منفی
خواهند داشت .ماهیت و شدت احساسات تجربه شده ،با توجه به تعداد موقعیتها تفاوت میکند« :نوع مبادله»،
«نوع ساختاری که مبادلهی منابع اتفاق میافتد»« ،قدرت نسبی و وابستگی کنشگران به یکدیگر دربارهی منابع»،
Fuel

1.

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،مشاره بيست و چهارم ،اپييز 1393

16

«انتظارات برای منابع« ،»1استانداردهای عدالتی به کار گرفته شده در مبادله» ،و «ویژگیهایی که کنشگران برای
موفقیت و یا شکست در دریافت وامهای سودمند نسبت میدهند»(.)Turner and Stets, 2006: 41
درنظریات مبادله اجتماعی ،افراد فردگرا ،ابزاری ،خردگرا و بیمفهوم فرض میشوند .کارهومنز و بالو،
نظریات مبادله را در بهترین شکل معرفی میکند .از نظر بالو ،همهی کنشهاییکه با واکنش یا بازگشت از
سوی دیگران برانگیخته میشوند (هنگامی متوقف میشوند که واکنشهای مورد انتظار ارائه نشود) در دسته
مبادالت اجتماعی قرار میگیرند .اگر افراد ،آرزوی ادامه دریافت خدمات مختلف ارائه شده از طریق مبادلهی
اجتماعی را داشته باشند ،آنها باید الزاماً فوایدی را پس دهند که در گذشته دریافت داشتهاند .در نظریههای
معاصر مبادله ،افراد باید مکرراً مفاهیم معاملهای را تکرار کنند که قبالً شناخته شده ،دربارهشان موافقت شده و
همچنین برای هر دو طرف سودمند است .بنابراین مبادله اجتماعی مستلزم اعتماد است (.)Rown, 2003: 6

نظریههای باال دربارهی احساسات معموالً پدیدههای کالن و یا در سطح گروهی را مورد خطاب قرار
میدهند که به نحوی موجب قید و بند و یا محدودیت به جمع میشوند.
این نظریههای کالسیک نشان میدهد که چگونه «احساسات» بیشتر از این که یک پدیدهی فردی
باشند ،پدیدهای اجتماعی هستند .ولی آنها برای ایجاد انسجام و دیدگاهی نظاممند ،از جایگاهی که احساسات
درجامعه برخوردارند ،خیلی مختصر وکوتاه بودند .به عالوه بیشترکارها و نظریههای کالسیک درباره احساسات،
معموالً موقعیت ثانویه یا مماسی 2با دیگر پدیدههای اجتماعی ،مثل مذهب یا تضاد طبقاتی داشتند .بیشتر
نظریههای کالسیک دربارهی احساسات ،به عنوان عوامل قراردادی یا الزامآور در درون جمعیت در سطح کالن
قرار میگرفتند .طرز عمل ظاهری احساسات در کارهای کالسیک در بسط کاملِ ماهیتِ ذاتاً اجتماعی
احساسات موفق عمل نکرد( .)Wisecup & et al, 2006: 107_ 108سال  ،1975نقطهی اوج جامعهشناسی
احساسات بود .آرلی راسل هوخشیلد مقالهای دربارهی احساسات در یک مجموعهی فمنیستی به چاپ رساند؛
توماس شف ،3اولین نشست ،دربارهی احساسات را در جلسهی انجمن جامعهشناسی آمریکا در سانفرانسیسکو
تشکیل داد و رندال کالینز دربارهی نقش مرکزی احساسات در پویاییهای سطح خرد از قشربندی در کتاب
خود با عنوان «جامعهشناسی تضاد» نظریهپردازی کرد(.)Kamper, 1990: 4
هوخشیلد رهبر برساختگرایان اجتماعی

هوخشیلد بر مبنای کار مارکس و گافمن ،جامعهشناسی احساسات را بسط و توسعه داد .او رویکردی
ترکیبیتر و فراگیری را در پیش گرفت و با کتاب «عواطف مدیریت شده» و اظهارات خود ،به عنوان
رهبر برساختگرایان اجتماعی در جامعهشناسی احساسات شناخته میشود.
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در واقع اقتباس او از نظریهی از خود بیگانگی مارکس برای تبیین صدمات «کارِ »1ناشی از کار احساسی ،مفهوم
بنیانی2و دقیقِ عواطف مدیریت شده را اینگونه تایید میکند که در درون سازمانها «لبخندها»« ،احساسات» و
«روابط» بیشتر از این که به خود فرد تعلق داشته باشد به سازمان تعلق میگیرد( .)Brook & et al, 2013: 276و
تحقیق گافمن از نمایشِ احساسی در سازمانهای خدماتی تقریباً پیشنیاز قابل توجهی در کار هوخشیلد
است .مطابق با نظریه نمایشی گافمن ،تعامالت بین مشتریانِ سازمانهای خدماتی ،قابل مقایسه با تئاتر
است ،یعنی جاییکه محلکار صحنه نمایش بوده ،کارمندان همانکنشگران هستند و مشتریان تماشاگران
هستند(.)Torland, 2012: 27
کتاب «عواطف مدیریت شده» ،برای همیشه دیدگاه خوانندگان و تحلیلگرانِ عالقهمند به احساسات
را تغییر داد .در حالی که قبالً چهرههای لبخند به لبِ کارکنان خدماتی ،انعامی 3خوشایند در تبادالت
اقتصادی به شمار میرفت ،حال چنین تشخیص داده شده است که این لبخندها ،جزئی از کار کارکنان
است .شاید بیشترین سهم هوخشیلد در این حوزه ،این بود که او صریحاً احساسات را به عنوان حوزهی با
ارزشی برای مطالعه تعریف کرد؛ چرا که احساسات نسبت به سازمانها ،نهادها و تجربیات افراد در
تعامالت اجتماعی مرکزی هستند .به عالوه ،استدالل او از «کارکرد عالمتدهی » 4احساسات که از
فروید نشات میگیرد ،شدیداً با دیدگاههای برساختگرایانه کنشمتقابل نمادین هیث5و نظریههای تعامل
اجتماعی کمپر 6سازگار است(.)Wisecup & et al, 2006: 108
اگرچه فروید با احساسات سر وکار داشت ولی برای او ،احساسات ،سائقهای ثانویه بودند .او یک نظریه
عمومی درباره سائقهای جنسی و پرخاشگری ارائه داد .اضطراب که از سائقههای پرخاشی و جنسی مشتق
میشود دارای بیشترین اهمیت بود ،در حالی که به مجموعه زیادی از احساسات دیگر که شامل خوشحالی،
حسادت و افسردگی میشود ،به نسبت توجه کمتری شده است .فروید و خیلیهای دیگر که به تشریح این
موضوع پرداختهاند؛ مفهوم «خود »7و یا «من» را ایجاد کردند که از نظر آنها چنین مفهومی در دفاع از
این موضوع به کار میرود که «خود» یا «من» عموماً ،به طور ناخودآگاه و بیاختیار ،در اجتناب از تمایالت8
دردناک و ناخوشایند به کار میرود .دیدگاهِ »مدیریت احساسات ،«9به لحاظ ماهیت عمومیِ منابعی که
افراد از گروههای مختلف برای انجام «تالش احساسی » 10در اختیار دارند و همچنین مفهوم مدیریت
احساساتِ «غیرارادی» و «ناخودآگاه» مدیون فروید است .ولی دیدگاه مدیریت احساسات ،به لحاظ تاکید
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خود بر محدوه همه احساسات و همچنین تاکید خود بر شکلدهی آگاهانه و عمدی احساسات ،متفاوتتر
از مدل فرویدی است(.)Hochschild, 1979: 558
از نظر کمپر ،احساسات اولیه که زمینهی روانشناختی دارند ،از طریق پیوستِ تعریفهای اجتماعی،
برچسبها و مفاهیم ،در شرایط تعاملیِ متفاوت و سازمان اجتماعی به وجود میآیند .احساسات ثانویه( :شرم،
ق ارتباط با تجربیات احساسی اولیه (در یادگیرنده) با احساساتی
گناه ،عشق ،اضطراب ،آزردگی و غیره) ازطری ِ
که به عنوان ثانویه برچسب خوردهاند (از طریق عوامل جامعهپذیری) به رویدادهای معین ،که احساس و یا
احساسات اولیه را بیرون میکشند ،یاد گرفته میشود( .)Thoits, 1989: 321همانطور که افراد ،به دنبال
ک رفتار انحرافی و تجربهی احساساتِ
تجربیاتی هستند که تاییدکنندهی تمایالت آنها باشد ،برای در ِ
منعکس کنندهی موفقیت و یا شکست آنها ،در فرایند استقرار احساسات؛ «انتظاراتِ رفتاری » 1برای
«هویتهایِ وابسته به نقش خود » 2ساخته و به دیگران ویژگیهای شخصیتی نسبت داده و یا برچسب
میزنند( .)Lively & Heise, 2004: 1110هوخشیلد مثل هیث و کمپر تایید میکند که رویدادهای اجتماعی،
منجر به احساساتِ خودانگیختهای میشوند که اهمیتشان را به افراد نشان میدهند و در همین راستا او
شرح میدهد که چگونه این احساساتِ خودانگیخته میتوانند از طریق مدیریت احساسات تغییر شکلیابند
(.)Wisecup & et al, 2006: 108
مفاهیم کانونی در اندیشه هوخشیلد

هوخشیلد ،چندین مفهوم کانونی را دراین رابطه شناساییکردکه جامعهشناسی احساسات را برای بیشتر
کسانیکه تخصص نداشتند تعریف کرده و این مفاهیم ،در بیشتر تحقیقات جامعهشناختی درباره احساسات
برجسته شدهاند.
یکی از مفاهیمی که هوخشیلد به طور دقیق توضیح میدهد «کار احساسی» است .او کار احساسی را به
عنوان تالشی احساسی تعریف میکندکه فرد باید بعنوان بخشی ازکار خود انجام دهد« .تالش احساسی»،
هنگامی به کار گرفته میشود که «قواعد احساسی »3ارائه شده از طریق جامعه و یا خود فرد ،متفاوت با
احساساتِ حس شده فردی باشد .در این صورت ،احساسات باید به منظور تطابق با قواعد احساسی ،مدیریت
شوند .هوخشیلد بیان میدارد که این مدیریت احساسات به روشهای «بازی سطحی»4و «بازی عمقی»5
میتواند انجام گیرد( .)Kenny, 2009: 6جامعهشناسان این دیدگاهِ هوخشیلد را که احساسات توسط قواعد
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احساسی اداره و از طریق مدیریت رهبری شدهی فرهنگی کنترل میشوند را مورد استقبال قرار دادند
(.)Wisecup & et al, 2006: 108
الف) قواعد احساسی و قواعد نمایشی

«احساسات» حسیاتی هستند که مردم حس ،تفسیر ،انعکاس ،بیان و مدیریت میکنند .آنها از طریق
تعامالت اجتماعی برانگیخته شده و تحت تاثیر شرایط «اجتماعی»« ،فرهنگی»« ،بینفردی» و «موقعیتی»
قرار دارند .ما اغلب در زندگی روزمره ،خودمان را با احساسات تعجبآور و نمایش احساساتی در مییابیم که
مورد قبول جامعه بوده و مناسب فرض میشوند (به عنوان مثال ،در مورد ترفیع همکارمان هیجان زده شده
و یا به هنگام عدم رعایت نظم در صف انتظار خشم خود را سرکوب میکنیم)(.)Chu, 2012: 16
هوخشیلد و اکمن 1به ترتیب مفهوم «قواعد احساسی» و «قواعد نمایشی » 2را بسط دادهاند .قواعد
احساسی ،یا «هنجارهایاحساسی ،»3اشاره به باور درباره «حوزه اختصاصی»« ،شدت»« ،طول» و «اهداف
احساسات شخصی» ،درموقعیتِ مفروض میکنند( )Thoits, 1989: 322و اشاره بهقواعدی میکندکه زندگی
اجتماعی فرد را از طریق «انتظارات هنجاری وابسته به نقش »4در این باره رهبری میکند که چگونه باید
فردی ،در زمینههای مختلف رفتار کند .به این مفهوم «قواعد احساسی» هم در زندگی شخصی و هم در
زندگی عمومی فرد قرار میگیرند( .)Torland, 2012: 24طبق نظر اکمن« ،قواعد نمایشی» هنجارها و
استانداردهای رفتاری هستندکه مشخص میکنند چه احساساتی درموقعیت مفروض مناسب هستند و چگونه
باید احساسات در معرض عموم نمایش داده شوند( .)Yang and Chang, 2008: 880قواعد نمایشی یا
هنجارهای بیانی ،5نیز به همان صورت محدوده ،شدت و  ...رفتارهای احساسی را تنظیم میکنند( Thoits,
 ،)1989: 322ولی «قواعد نمایشی» به لحاظ انتظارات و یا هنجارهای سازمانی به این نکته توجه دارد که
چگونه باید فردی درموقعیتهای وابسته به شغل رفتارکند( .)Torland, 2012: 24قواعد نمایشی ،به انتظارات
سازمانی دربارهی نمایشهای احساسی وابسته به شغل اشاره میکند .قواعد نمایشی ممکن است از عوامل
اجتماعی ،شغلی و هنجارهای سازمانی ناشی شود .رافائیل 6و ساتون ، 7سه روش شناساییکردهاند که
سازمانها ازطریق آنها این هنجارها را ایجاد و ابقاء میکنند .اینسه روش عبارتنداز :فرایند «استخدام
وگزینش« ،» 8تکنیکهای اجتماعی کردن » 9و «پاداشها و تنبیهها .» 10در مطالعهی دیگری دایندروف11
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و گراسراند 1استدالل میکنند که حضور قواعد نمایشی به خودی خود کافی نبوده و تعهد به قواعد نمایشی
تاثیر مهمی در نمایش احساسات دارد(.)Mishra, 2006: 7
ب) تالش احساسی و کار احساسی

در بسیاری از مشاغل ،کارمندان نه تنها باید کار فیزیکی و ذهنی را به عنوان بخشی از کار انجام دهند،
بلکه آنها همچنین مجبور به انجام چیزی هستند که کار احساسی نامیده میشود(.)Torland, 2012: 23
مشاغلی وجود دارد که خواهان نمایشهای احساسی خاصی هستند .از پرستاران انتظار میرود که «مهربانی»
و «مراقبت» نمایشدهند ،عرضهکنندگان غذا «دوستانهبودن» و «شادبودن» و پلیس باید «آرام» و «خونسرد»
باشد(.)Chu, 2002: 1
کار احساسی نظیر کار ،به طور کلی اشاره به فعالیتهایی میکند که در محیط کار برای دریافت دستمزد
ت
انجام میشود؛ به نحوی که در آن کارگر ،برای حفظ «ظاهر بیرونی» یا نمایش احساسی که قصد تولید «حال ِ
خاصی از ذهن» در دیگران دارد ،وادار به سرکوب یا غلبه بر احساسات خود میشود( .)Turner, 2006: 164و به
ن خدماتی ،از احساساتِ مورد انتظار
عنوان فرآیندی که توسط خود فرد تعدیل میشود ،اشاره به «نمایش» کارکنا ِ
میکند( .)Hennig – Thurau & et al, 2006: 58تعدیل احساسات 2در کار یک فرد ،فقط فرایندی انفعالی نیست؛
بلکه فرایندی است که میتواند به طور استراتژیکی و فعاالنه به کار گرفته شود و با اهداف باطنی کارمند برای
حفظ ،انگیزش و پیشبر ِد هویت حرفهای و منابع فردی پیوند دارد(.)Hayward & Tuckey, 2011: 1518
در نظر گرفتن احساسات فردی به منظور توافق با هنجارهای اجتماعی به «تالش احساسی» تعبیر
میشود .هنگامی که حرفه ای خواهان این است که ما احساسات خاصی را نمایش داده و بقیه را سرکوب
کنیم ،مدیریت احساسی به منظور دریافت مزد انجام میگیرد .هوخشیلد این تعدیل احساسات فردی را که به
منظور توافق با هنجارهای حرفهای یا سازمانی انجام میگیرد «کار احساسی» مینامد(.)Chu, 2012: 17
هوخشیلد ،با استفاده از تمایز مارکس بین «مبادله -ارزش » 3و «مبادله -استفاده » 4کار احساسی را
نمودی از نیروی کار دانسته و این «کار» را «مدیریت احساسات» به منظور نمایش بدنی و صوری قابل
مشاهده تعریف میکند ،از نظر او کار احساسی در مقابل مزد فروخته میشود؛ بنابراین ارزش مبادله دارد
(.)Brook, 2013: 96
هوخشیلد بین تالش احساسی و کار احساسی تفاوت میگذارد .در حالی که قواعد احساسی ،مدیریت
احساسات را در زندگی خصوصی اداره میکنند (تالش احساسی)؛ احساسات ممکن است در حوزهی عمومی
شیءواره بشوند و در نتیجه موجب کار احساسی میشوند که به عنوان مدیریت احساسات به منظور مبادلهی
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اقتصادی تعریف میشود( .)Ritzer, 2006: 249بر این اساس ،کار احساسی به کارمندانی اشاره میکند که
نقابی از احساسات داشته و آنها این نقاب را به منظور مواجه با انتظاراتِ سازمانی که شامل نقش وابسته به
شغل آنها نیز میشود ،به مشتریان نمایش میدهند( .)Yang and Chang, 2008: 879به طور کلی کار
احساسی با سه ویژگی مشخص میشود(:)Smith and Gray, 2001: 230
 .1کارمندان باید با مردم (مراجعهکنندگان) تماس صوری و یا صوتی داشته باشند.
 .2کارمندان باید در دیگری (مشتری) حالت احساسی (به عنوان مثال قدردانی یا ترس و  )...ایجاد کنند.
 .3کارفرمایان تا حدودی میتوانند از طریق آموزش و نظارت ،فعالیتهای احساسی کارمندان را کنترل
کنند(.)Torland, 2012: 26
مدیریت احساسات (بازی عمقی و بازی سطحی)

ما حس میکنیم ولی حسیات چه چیزی هستند؟ هوخشیلد ،احساسات ،را به عنوان یک حس ،همانند
شنوایی یا بینایی تعریف میکند .از نظر هوخشیلد ،ما احساسات را به طور عمومی هنگامی درک میکنیم که
تمایالت 1بدنی ،با چیزیکه ما میبینیم و یا تصور میکنیم ،به هم میپیوندند .احساسات ،همانند حسِ شنوایی
اطالعات را مخابره میکنند« .ما گاهی اوقات میگوییم سعی میکنم که حس کنم .ولی چگونه میتوانیم این
کار را انجام دهیم»؟ هوخشیلد اظهار میکند که احساسات در درون ما اندوخته نشده و مستقل از کنشهای
مدیریتی نیستند .در مدیریت احساسات ما در ایجاد احساس همکاری میکنیم(.)Hochschild, 1983: 17
مدیریت احساسات که بر پایه نظریات هوخشیلد ،تویتز 2و کالرک 3توسعه یافته است ،چنین فرض
میکنند که ،احساسات ،به هنگامِ مدیریت ،ابتدا از طریق اجتماعی برساخته میشوند« .احساسات» ثابت
نبوده ،به طور بیولوژیکی رهبری نشده و پدیدههای طبیعی نیستندکه به راحتی بروز کنند .بلکه آنها ،تابع
جریان اجتماعی هستند .دوماً ،سازهای اجتماعی هستند که ،عمدتاً ،از طریق هنجارها یا قواعد احساسی
تحقق مییابند که به افراد آگاهی میدهند که چه احساساتی مطابق با شرایط است .سوماً ،برساختگرایان
اجتماعی بیان میکنندکه احساسات میتوانند مدیریت شوند .این بدین معنی میباشد؛ هنگامیکه احساس
انحرافی تجربه میشود ،فردی که از هنجارها آگاه است ،میتواند برای یکی کردن تجربیات احساسی خود
با «الزامات هنجاری» احتیاط الزم را بکند( .)Kenny, 2009: 6مدیریت احساسات ،فرایند گستردهای است
که نمایشهای احساسی و یا حالت صوری را با شرایطی منطبق میکند که کار احساسی تحت آن شرایط
انجام میگیرد(.)Turner and Stets, 2006: 164
گاردنر 4و مارتینکو ،توضیح میدهند که کار احساسی ،عملِ نمایش احساساتِ متناسب ،با هدف به
کارگیری شکلی ازمدیریت احساسات برای سازمانها میباشد .بنابراین کار احساسی زیر مجموعه مدیریت
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احساسات می باشد .گاهی اوقات کارکنان بخش خدمات ،به منظور نشان دادن احساساتِ متناسب در یک
موقعیت ،باید احساسات خود را در معرض نمایش قرار داده و یا پنهان کنند( .)Mishra, 2006: 7هوخشیلد
استدالل میکند ،ما فعاالنه درگیر مدیریت احساسات برای ایجاد واکنشهای مناسبتر هستیم .چنین
مدیریتی میتواند چندین شکل به خود بگیرد(.)Wisecup & et al, 2006: 108
هوخشیلد ،به منظور کاهش تنش بین احساساتیکه حس میشود و حسی که تجربه میشود ،دو استراتژی
مدیریت احساسات« :بازی سطحی» و «بازی عمقی» را ارائه میدهد؛ که اولی (بازی سطحی) مستلزم تغییر
در رفتار ،با امید تغییر در احساسات درونی بوده و دومی (بازی عمقی) مستلزم تغییر روانشناختی در ارزیابی
تعامل است؛ بنابراین ،هوخشیلد فقط بر آگاهی از هنجارهای فرهنگی بر احساسات مورد انتظار از فرد تمرکز
نکرده بلکه به این مسئله نیز پرداخته است که چگونه احساسات به منظور برآورد انتظارات اجتماعی ،کنترل و یا
سرکوب میشوند(.)Rown, 2003: 4
بازی سطحی

بازی سطحی ،دربردارندهی احساسات صوری کارمندان است که در حقیقت حس نمیشوند و همچنین،
دربردارندهی تغییرات ظاهر بیرونی (به عنوان مثال :نمایش صوری ،اشارات بدنی و لحن صدا) به هنگام
نمایشِ احساسات مورد نیاز است .به عنوان مثال ،کارمند پذیرشِ هتل ممکن است با وجود این که احساس
ناراحتی میکند ،لبخندی مصنوعی بر لب داشته و به گرمی با مشتریان احوالپرسی کند .در واقع این کارمند
احساساتی را جعل میکند که در حقیقت تجربه نمیشوند .مردم با استفاده از تکنیک بازی سطحی ،نمایش
بیرونیِ احساسات خود را به نفع احساسات درونی خود تغییر میدهند .ازطریق نمایشهای بدنی و یا صوری،
همچون با پایین انداختن شانهها ،با خم کردن سر یا تغییر حالت دهان ،احساسات درونی میتوانند به حالت
متناظر تغییر یابند.
بازی عمقی

برخالف بازی سطحی ،بازی عمقی هنگامی اتفاق میافتد که احساسات کارمندان با موقعیت تناسب
ندارد که در این صورت ،آنها از آموزشهایشان و یا از تجربیات گذشته ،برای به کار بردن احساسات
مناسب استفاده میکنند .بازی عمقی دربردارنده تغییر ،در احساساتِ درونی از طریق چیزی بیشتر از ظاهر
بیرونی است .در بازی سطحی ،احساسات از «بیرون به درون » 1عوض میشوند ،در حالی که در بازی
عمقی ،احساسات از «درون به بیرون »2تغییر میکنند .به عبارت دیگر ،کارمندان ،از آموزشهای خود و
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یا تجربیات گذشته برای کمک به انگیزش احساسات و یا واکنشها استفاده میکنند .با به کار بردن بازی
عمقی ،احساساتِ کنشی ایجاد شده ،سرکوب و یا شکل مییابند(.)Chu, 2012: 18-19
بازی سطحی ،نمایشهای احساسی ما را به الگوهای هنجاری تعدیل میکند .با تقلیدِ احساسات ما
حس نمیکنیم؛ بلکه ما واکنشهایی را فرا میخوانیم که اجرای ما را تقویت کرده و سرانجام ممکن است
آن را تبدیل به یک احساس واقعی بکنند .دربارهی مهمانداران هواپیمای مورد مطالعه هوخشیلد ،چنین
مشاهده شد که آنها تظاهر به بشاش 1بودن میکنند؛ بنابراین ،مسافران طوری به آنها واکنش نشان
میدهند که گویی رفتار مهمانداران دوستانه بوده است .پس واکنشهای مسافران ،منجر به احساسات
مثبت حقیقی 2میشود .بازی عمقی دربردارنده دستکاریِ بنیادیتری از وضعیت احساسی یک فرد است.
«از طریق دستکاری روانشناختی (نفس عمیق)»« ،تغییر مرکز ادراکی (تمرکز بر روی جنبه مثبت از یک
موقعیت بد)» و یا «تعریف دوباره موقعیت (فکر کردن به اینکه مسافر مست ،فرد وحشتزدهای است که
رفتاری کودکانه دارد)» ،کنشگران میتوانند احساسات خود را برای تطابق با عقیدهشان درباره شایستگی
تغییر دهند(.)Wisecup & et al, 2006: 108
هم در بازی عمقی و هم در بازی سطحی ،حسیات به خودی خود و یا اتوماتیکوار به وجود نمیآیند .در
هر دو مورد ،بازیگر یاد گرفته است که یا در ایجاد شکل درونی حسیات و یا در شکل دادن به ظاهر بیرونی
آنها مداخله کند .در کنش سطحی ،حالت صورتِ کنشگر و یا طرز قرار گرفتن بدن او ،وانمودی و تحمیلی
به نظر میرسد .یعنی ،این قسمتی از کنشگر نیست .در کنش عمقی« ،کارکردِ خودآگاه 3من» حسیات
فراخوانده شده مرا به عنوان بخشی از من حفظ میکند(.)Hochschild, 1983: 36
تحقیقاتکیفی نشان میدهد که همه کارکنان تشخیص میدهند که همیشه احساسات واقعیشان
مطابق با نقششان نیست .نظر به این که احساسات ،به خودی خود و یا اتوماتیکوار ظاهر نمیشوند،
کارکنان ،نمایش احساسی خود را از طریق بازی عمقی و یا سطحی تعدیل میکنند .هر دو بازی عمقی و
سطحی ،نشانگر نیتهای متفاوتی هستند .کنشگر موقع به کارگیری بازی عمقی ،تالش میکند که
احساسات خود را جهت سازگاری با قوانینِ نمایشی مورد نیاز تعدیل کند؛ در حالی که در بازی سطحی،
کارکنان نمایشهای خود را بدون شکل دادن به احساسات درونی خود تعدیل میکنند .بازی عمقی،
«تقلید با حسننیت »4نامیده میشود؛ چرا که مقصود از این بازی حقیقی به نظر رسیدن در مقابل حضار
است .بازی سطحی« ،تقلید با عدم حسننیت »5نامیده میشود چرا که کارمندان از قواعد نمایشی برای
حفظ کار خود و نه به خاطر کمک به مراجعه کننده و یا سازمان پیروی میکند .مطابق نظر کوت 6و
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مورگان ، 1احساسات ممکن است هم از طریقِ درونداد (تعدیل احساسات مبتنی بر تقدم) و یا از طریق
برون داد (تعدیل احساسات مبتنی بر واکنش) ،یعنی بعد از شروع تمایالت واکنشیِ احساسی تعدیل شوند.
گراندی ،استدالل میکندکه هم تعدیل احساسات مبتنی بر تقدم و هم تعدیل احساسات مبتنی بر واکنش،
به ترتیب با کنش عمقی و سطحی تطابق دارند(.)Kumar Mishra, 2006: 6
احساسات ابزاری برای سازمانها

کنش سطحی و عمقی درمحیط تجاری برعکس بازی در زمینه نمایشیِ خصوصی و یا درمانی موجب
میشود که صورت و احساسات فرد ،مشخصات منابع سرمایه را به خود بگیرد .ولی این «منابع سرمایه»
منابعی نیستند که آنگونه به کار گرفته شوند که در تئاتر ،درمان و یا زندگی روزمره به منظور هنری،
خودشناسی و یا پیگیری اهداف مورد استفاده قرار میگیرند .اینها منابعی هستند که برای به دست
آوردن پول استفاده میشوند( .)Hochschild, 1983: 59در کل ،ما میتوانیم احساسات را به عنوان منبع
ناآشکاری همانند پول ،دانش و یا کار جسمانی در نظر بگیریم که شرکتها برای انجام کار نیاز دارند
(.)Brook, 2013: 98
هنگامی که «نهادها» مورد بحث قرار میگیرند ،چیزی فراتر از خودِ فرد عمل میکند؛ چرا که درون
نهادها ،عناصرِ مختلف بازی از فرد گرفته شده و مکانیزمهای سازمانی جانشین آن میشوند .مکانِ بازی
مدیریتِ احساسات ،به سطوح نهادی حرکت میکند .بیشتر افراد و اشیاء ،طبق قوانین و رسوم نهادیِ
سازمان یافته ،با هم بازی را انجام میدهند .شرکتها ،زندانها ،مدارس ،کلیساها ،انواع نهادهای مجازی،
بعضی از وظایف هدایتی را درنظر گرفته و رابطه «کنشگر» را با «هدایتکننده» عوض میکنند .به عقیده
«عالیرتبهگان» نهادها ،استفاده از خیاالت باطلی که حسیات مطلوب را در کارمندان تسریع میبخشد،
کار درستی است( .)Hochschild, 1983: 59سازمانها با این دیدگاه که کارمندان خود را در مسیر درست
قرار دهند و با وادار کردن آنها به ایجاد «نمایشهای احساسی مطلوب ،»2رهنمودهایی را ایجاد کرده و
افسانهها و داستانهایی منتشر میکنند( .)Lazanyi, 2010: 150این بدین معنی میباشد که کارمندان اجازه
ندارند همانگونه که دوست دارند بیاندیشند و ببینند ،و فقط مستلزم هستند که به شیوههای مورد پسند
نهادی (بازی سطحی) ،حسیات خود را نمایش دهند .اگر موضوع به اینجا ختم میشد ،قضیه بسیار سادهتر
میبود .برخی نهادهایی که در تکنیکهای بازی عمقی اطالعات زیادیکسب کردهاند به کارمندان خود القاء
میکنند که چگونه فکر کرده و بنابراین چگونه حس کنند .همانگونه که یک کشاورز ،به منظور هدایت دیدِ
اسبِ بارکشی خود ،بر او چشمبند میزند ،نهادها هم احساسات ما را مدیریت میکنند .یکی از شیوههای
آنان ،این است که از قبل تعیین میکنند که چه چیزی باید توسط کارمندان دیده شود .به عنوان مثال،
Morgan
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بیمارستانهای آموزشی ،صحنهای را برای اولین کالبدشکافی دانشجویان طراحی میکنند .دیدن چشمان
فرد مرده و یا این که قسمتی از اعضاءی بدن او با چاقو بریده میشود ،ممکن است تداعیگر فرد مورد
عالقه یا خود شخص باشد و شاید باعث شود که دانشجو غش کرده ،یا از ترس ،پزشکی را همان لحظه و
در آنجا ترک کند .ولی این به ندرت اتفاق میافتد .پوشاندن صورت و اندامهای تناسلی مرده ،دستها و
سپس دور کردن جسدِ شخص مرده ،حرکتهای سریع ،استفاده از یونیفرم ،و صحبتهای رسمی ،اینها
همه ،سنتهایی است که برای مدیریتِ حسیات انسانی 1طراحی میشوند« .نهادها» جلوی صحنه را
میآرایند؛ شیوههای دید و حتی چیزیهایی را که محتمل است احساس کنیم را نیز هدایت میکنند
(.)Hochschild, 1983: 49-50
در نتیجه نمایش احساسات یک کارمند ،دیگر تجربهای شخصی نبوده ،بلکه نمایشی عمومی است که با
نظارت کارفرما کنترل میشود .بر این اساس ،قوانینی ،برای نمایش احساسات ایجاد شده و ارائه برنامههای
آموزشی الزامی میشود .کارمندان به منظور یادگیری اینکه چگونه مخلصانه لبخندزده و خشم درونی را به
مهربانی و همدردی عمومی تغییر دهند به جلسات دورهای میروند .از طریق این نوع آموزشها ،کارمندان یاد می-
گیرند که احساسات واقعی خود را سرکوب کرده و «احساساتِ مطلوب» سازمانی را نمایش دهند(.)Chu, 2002: 2

ازطریق بسط مفهوم کار احساسی ،هوخشیلد تاکید کردکه چگونه کارفرمایان بخشخدماتی بر کارمندانی
تکیه میکنند که به منظور ارائهی احساسات مناسب با کارمندان و مراجعهکنندگان تعامل دارند .این مدیریت
احساسات ،بخش مهمی از«مزیتِ رقابتی» در مشاغل مربوط به خدمات است؛ در حالی که کاری که از
کارمندان خواسته میشود ،صریحاً قدردانی نشده و پاداش داده نمیشود .هنگامی که «مدیریت احساسات»
از نمایشی کامالً شخصی به نمایشی عمومی تبدیل میشود که مطابق با راهبردها اجرا میشود ،ممکن
است این کار منجر به نتایج منفی شود که این نتایج منفی دربردارندهی «غیبت از کار» و «بیگانگی از
احساسات واقعی خود» فرد میباشند( .)Rown, 2003: 4ولی پس از آن که احساسات« ،به نحو احسنت» به
صورت تجاری درآمدند ،کارمند دیگر احساس ساختگی بودن و یا از خودبیگانگی نمیکند؛ در واقع ،او به
نوعی در مورد این که چگونه خدمات او شخصی واقع شده است ،احساس رضایت میکند« .بازی عمقی» نه
تنها منبع بیگانگی نبوده ،بلکه به انجام این کار کمک میکند .در هر صورت چه با سربلندی و چه با بیمیلی،
صورت و احساسات به عنوان ابزار استفاده میشوند(.)Hochschild, 1983: 135
ی مهمانداران هواپیما ،به ما این بینش را میدهد که چگونه احساسات
تحلیلهای هوخشیلد از کار احساس ِ
شکل کاال به خود گرفته و در جامعهی سرمایهداری همراه با نیروی کار فردی به فروش میرسند .کارگران به
اجبار وادار میشوند احساساتی را که ممکن است به طور طبیعی در شرایط مختلف احساس کنند ،مطابق با
ی» کارفرمایان تعدیل کنند(.)Kenney: 6
«قواعد احساس ِ
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هوخشیلد ،در تحقیقات خود در رابطه با مدیریت احساسات به این نتیجه رسید که در «کارهای خدماتی»،
«مشاغل مربوط به طبقهی متوسط» و همچنین«مشاغل زنانه» کار احساسیِ بیشتری انجام میشود؛ این
بدین معنی میباشدکه «زنان» اغلب به دلیلکارهای احساسیشان بهتر برای مدیریت احساسات ،جامعه-
پذیر میشوند .همچنین ،تحقیقات هوخشیلد نشان داد که «والدین طبقه متوسط» بهتر از «والدین طبقه
کارگر» فرزندان خود را برای مدیریت احساسات آماده کرده و آنها را برای مشاغل مرتبط با کار احساسی
جامعهپذیر میکنند .تحقیقی در این موضوع نشان میدهد که والدین طبقه کارگر ،فرزندان خود را طوری
تربیت میکنند که بیشتر با قوانین کنترل شوند که این در رفتار بیرونی به کار میرود؛ درحالی که والدین
طبقهی متوسط ،کودکان خود را طوری تربیت میکنند که بیشتر تابع قوانین شوند که این قوانین شامل
احساسات هم میشوند(.)Hochschild, 1983: 156
در میان طبقات پایینتر ،طبقاتی که کار ،اغلب «نامطلوب» و «خستهکننده» بوده و فرایند کار فراتر از
کنترل کارگر است؛ تالشِ احساسی« :سرکوب احساسِ ترس»« ،ناامیدی»« ،خشم» و اغلب «سرکوبِ هر
نوع احساسی» میباشد .چنین چیزی میتواند بار هولناکی باشد ،ولی به خودی خود کار احساسی نیست .روی
هم رفته آنطور که مهمانداران هواپیما و افراد شاغل در مشاغل خدماتی« ،با هویت به کار گرفته شده»« ،با
آداب معاشرت مورد استفاده قرار گرفته» و «تالش احساسی که به شدت در معرض خشونت حرفهای قرار
میگیرد» عمل میکنند؛ کارگران کارخانهها ،رانندگان کامیون ،کشاورزان و ماهیگیران ،گردانندگان جرثقیل،
لولهکشان ،بنّاها و غیره در حرفهی خود چنین عمل نمیکنند(.)Ibid: 153
در بین طبقهی متوسط کارمندان به دو دسته تقسیم میشوند .در این سطح «اجتماعی -اقتصادی»
کارمندان زیادی وجود دارد افرادی که برای ترویج فرآورده و یا شرکتی مشغول به کارندکه نمایش هویت
خود را به «نمادِ آنشرکت» (نشانی ازماهیت آن فرآورده) تغییر میدهند .اینکارمندان به ندرت کارمندانی
هستند که تصمیمگیریهای مهم را بر عهده دارند ولی به نحوی نماینده تصمیمگیران هستند و مهم است
که این کارمندان در گفتگوهای احساسی چگونه به نظر برسند .قاعده کلی تبلیغات ،مبنی بر اینکه «چیزی که
به آن اعتقاد نداری را نفروش» ،خواهان کنشهای اعتقادی است .ولی از آنجایی که «کارمندان طبقهی
متوسط» (افرادی که مشغول به فروش و ترغیب خدمات هستند) به اندازه رئیسانشان درآمد ندارند ،تمایل
دارند که کار احساسی را چیزی فراتر از کار ندیده و بیشتر ،به بهای این کار اهمیت میدهند .ولی «اعضا ِء
ارشد» تصمیمگیرندگان شرکتهای بزرگ هستند ،برای آنها ،عقاید سیاسی ،مذهبی وفلسفی بیشتر وابسته
به شغل میشود و ملزومات بین خود و کار ،زیاد و پراکنده هستند .در این جا ،سالها آموزش و تجربهی
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همراه با قوانین چماق و هویچ 1روزانه ،دست به دست هم میدهند که قوانین احساسیِ سازمانی را بیشتر و
بیشتر به دور از «خودآگاهی» جلو ببرند .سرانجام این قوانین ،در مورد اینکه آنها چگونه ببینند و احساس
کنند به نظر طبیعی و بخشی از «هویت یک فرد» به نظر میرسند .هرچه قدرکه طول مدت استخدام بیشتر
بوده و کار به لحاظ عالقه ،قدرت و حقوق ماهیانه راضیکننده باشد ،کار احساسی حقیقیتر میشود( Ibid:
.)154-155
در باالترین نقطه طبقه باال «سرمایهداران» یعنی «تصمیمگیرندگان عالیرتبه» قرار دارند .آنها فرض
ی رایجی که افراد زیردست ،مشتاقانه خود را با آن وفق میدهند؛ قوانینی هستند
میکنند که قوانین غیررسم ِ
که متناسب با هویت خود آنان در نظر گرفته شده است .تصور این کارمندان عالیرتبه از اینکه «چه چیزی
خندهدار است»« ،از چه چیزی باید آگاه شد»« ،چقدر باید سپاسگزار بود» و «چقدر باید نسبت به بیگانگان
احساس دشمنی کرد»؛ تبدیل به «فرهنگی رسمی» برای بهترین کارمندان آنها میشود« .کارمندان» در
دورترین نقطه نردبان طبقاتی ،ممکن است با وجود اینکه حقی جهت وضع قانون برای دیگران نداشته
باشند ،بااین وجود ،از آزادی کامل از قواعد احساسی لذت ببرند .چرا که آنها از مجوز 2خلع ید لذت می-
برند .خالصه این که مشاغلی که باری بر احساسات مینهند در همهی طبقات وجود دارند و این یکی از
دالیلی است که این کار به عنوان «کار» و نه «بازی» تعریف میشود .ولی کار احساسی فقط در مشاغلی
اتفاق میافتد که «مستلزم تماس فردی با جمع بوده»« ،در دیگران حالت ذهنی ایجاد کرده» و توسط
«ناظران » 3نظارت شود .احتماالً تعداد اندکی از این گونه مشاغل که خواهان استحاله کامل زندگی
احساسی بوده دربین طبقات پایین وکارگران وجود دارد .بیشتر افرادیکه کاراحساسی انجام میدهند
دارای مشاغلی هستند که در طبقه متوسط قرار دارد( .) Ibid:155-156به طور کلی بنابر عقیده هوخشیلد
افراد طبقه پایین و طبقهی کارگر بیشتر گرایش به کار با اشیاء دارند ،اما افراد طبقهی متوسط و باال بیشتر
گرایش به کار با افراد دارند(استونز.)370 :1379 ،
چیزی که یک فرد در کار انجام میدهد ،ممکن است دربردارندهی شباهت غریبی به «تعریف شغل» ،از
فرزند چنین کارگری در خانه داشته باشد .کارکنان احساسی بزرگتر تمایل دارند که کارکنان کوچکتری را
تربیت کنند .والدین همچنان که به آموزش فرزندانِ خود میپردازند به آنان یاد میدهند که کدام ناحیه از
«خود» ،بعدها به لحاظ کاری مورد خطاب قرار خواهد گرفت( .)Hochschild, 1983: 156هوخشیلد استدالل
میکند که الزامات و پاداشهای متمایز «یقه آبیها» در مقابل «شغلهای خدماتی» باید در نتیجه تمرین-
های جامعهپذیری احساسی والدین باشد .این در بازگشت ،به این موضوع داللت میکند که نوزادان طبقهی
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متوسط باید بیشتر از فرزندان طبقه پایین خود را با «کارهای احساسی» تطبیق دهند؛ به این معنی که آنها
چیزی را تغییر میدهند که واقعاً حس میکنند(.)Thoits, 1989: 324
برنشتاین ، 1زبانشناس جامعهشناس ، 2در مطالعه خود ،دربارهی خانوادههای طبقهی متوسط و طبقه
کارگر انگلیسی بین دو نوع سیستم «کنترل خانواده» یعنی سیستم «وابسته به موقعیت » 3و «سیستم
وابسته به شخص » 4تمایز قائل میشود .در سیستم وابسته به موقعیت ،قواعد رسمی و مشخص تعیین
میکند که چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی باید چه چیزی انجام دهد .حق ایجاد قانون بر مبنای
نسبتهای رسمی مثل «سن»« ،جنس» و «پایگاه والدینی» قرار دارد .خانواده «وابسته به موقعیت» لزوماً
استبدادی و یا از لحاظ احساسی سرد نیستند ،آنها به راحتی قدرت را در بنیان پایگاههایی قرار میدهند که
به طور« غیرشخصی» و نه بر مبنای« احساسات فردی» تعیین میشوند؛ بنابراین« ،جاذبههای وابسته به
پایگاه» جاذبههایی هستند که به طور غیرشخصی به آن پایگاه اختصاص داده شدهاند .در سیستمِ کنترل
وابسته به فرد« ،احساسات والدین» و «کودک» مهمتر از پایگاههای رسمی است .برنشتاین مشاهده کرد ،به
نظر میرسدکه در خانواده وابسته به فرد ،کودک دارای حق انتخاب است .اگرکودکی ،قوانینی را که از طریق
والدین فراخوانده میشود را مورد سوال قرار دهد« ،موقعیت» برای او بیشتر توضیح داده شده و گزینهها با
دقت بیشتری توضیح داده میشوند .با معین کردن و توضیح دادن موقعیت ،کودک انتخاب میکند که
«قوانین» را مورد مشاهده قرار دهد .ولی در خانوادهی وابسته به مقام ،به کودک گفته میشود که مطابق با
قوانین رفتارکرده و هرگونه سوالی اگر وجود داشته باشد با توسل به «پایگاه تغییرناپذیر» جواب داده میشود.
برنشتاین میگوید« :خانوادههای طبقه کارگر» عموماً وابسته به موقعیت بوده و «خانوادههای طبقه متوسط»
بیشتر وابسته به فرد هستند(.)Hochschild, 1983: 156-157
مشابه با همین« ،ملوینکوهن » 5در کتاب «طبقه و انطباق » 6خود مشاهده کرد که «والدین طبقه
متوسط» بیشتر تمایل به تصویب کارهایی دارندکه در آینده به احساسات و نیاتکودک اشاره کند؛ درحالی
که «والدین طبقهی کارگر» بیشتر تمایل دارند که «خودِ رفتار» را تصویب کنند .به احتمال خیلی زیاد،
«مادر طبقه متوسط» فرزندش را به دلیل این که در یک بازی گستاخانه و شرورانه شرکت کرده تنبیه
نمیکند؛ بلکه بیشتر به این دلیل تنبیه میکندکه چرا عصبانی شده است .عصبانیشدن کودک و نه
گستاخی او غیر قابل تحمل است .به نظر میرسدکه کودک طبقه متوسط باالخص درمعرض سه پیام
قراردارد .اولین پیام این است« :احساساتِ مافوق ما ،مهم است» .احساسات به قدرت و اقتدار گره خورده
1.
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و به این دلیل ،اغلب تصمیمات توسط بزرگساالن گرفته میشود .کودک با حساسیت نسبت به احساسات
بزرگ شده و یاد میگیرد که آن را به خوبی تعبیر کند .دومین پیام این است :که «احساسات خود کودک
مهم است» .احساسات ارزش توجه دارند و میتوانند به دلیل انجام دادن و یا انجام ندادن کاری محترم
شمرده شوند .حس فردیِ کودک طبقهمتوسط بیشتر از تظاهراتِ بیرونی ،با احساسات گره خورده است.
سومین پیام این است که «احساسات باید مدیریت ،نظارت ،تصویب و کنترل شوند»؛ بنابراین ،به نظر
میرسد فرزندان طبقهی متوسط بیشتر تمایل به این دارندکه ازآنها خواسته شود احساسات خود را
مطابق با قوانینی شکل دهند که دربارهشان آگاهی پیدا کردهاند .در نهایت ،آنها یاد میگیرند چگونه
احساسات خود را مدیریت کنند .به عبارت دقیقتر ،پیام طبقاتیِ والدین به فرزندان خود شاید تقریباً به این
صورت باشد :طبقهی متوسط« :به احساسات شما توجه میشود چرا که شما برای دیگران مهم به شمار
میروید و یا خواهید رفت» .طبقه پایین« :به احساسات شما توجهی نمیشود چرا که شما برای دیگران
مهم به شمار نمیروید و نخواهید رفت» .والدین طبقهباال که کار احساسی انجام میدهند ممکن است
این پیام را به این صورت ترکیب کنند «احساسات شما مهم است» و «یاد بگیرید که آنها را مدیریت
کنید» در حالی که کارکنان احساسی طبقهپایین ممکن است فقط بر«آنها را خوب مدیریت کنید» تاکید
کنند .برعکس ،والدین طبقه باال که در کار احساسی تخصص ندارند ممکن است بدون توجه به این پیام:
«آنها را خوب مدیریت کنید» بر این پیام که «احساسات شما مهم است» تاکید کنند؛ و والدین طبقات
پایین که کار بدنی یا تکنیکی انجام میدهند ،ممکن است هیچ رابطهای بین این دو پیام نبینند(-159
.)Ibid: 158
از دیگر موضوعاتی که هوخشیلد به آن پرداخته است ،مبحث جنسیت است .از نظر هوخشیلد ،هر دوی
زنان و مردان ،هم در زندگی خصوصی و هم در محل کار ،تالش احساسی انجام میدهند .در همهی
روشها ،مردان به خوبی زنان ،سعی میکنند از چنگ ناامیدیها فرار کرده ،دوست داشته شده ،افسردگی را
از خودشان دور کرده و غمخوار باشند .ولی در حوزهی کلیِ تجربهی احساسی ،آیا تالش احساسی به همان
اندازه که برای زنان مهم است برای مردان نیز اهمیت دارد؟ و آیا برایشان اهمیت یکسانی دارد؟ هوخشیلد
عقیده دارد که جواب هر دو سوال منفی است(.)Hochschild, 1983: 62
در میان نظریههای مختلفی که تفاوتهای جنسیتی را تبیین میکنند ،هوخشیلد بر آن دسته نظریههای
اجتماعی تاکید میکند که ریشه در نظریه هنجاری او دارند .نظریهایکه ،بر نقش گسترده زمینه فرهنگی در
شکل دادن به هنجارهای جنسیتی بر واکنشهای رفتاری و احساسی مناسب تاکید میکند .زنان و مردان با
انتظارات هنجاری متفاوتی مواجه میشوند .همچنین ،ارزشهای فرهنگی بر روی نوع و چگونگی نمایش
احساسات اعمال محدودیت میکنند .این تفاوتها ،در تجربه احساسات و اهمیت آنها برای نقشهای
جنسیتی «هنجارهای فرهنگیِ احساسی» ایجاد کرده و در بازگشت ،این هنجارهای فرهنگی ،عقاید و
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مهارتهایی را القا میکنند؛ که موجب میشود زنان بیشتر از مردان به احساسات
.)& Douglas, 2007: 7
از نظر هوخشیلد ،زنان اختیارِ دسترسی خیلی کمی به پول ،قدرت ،اقتدار و یا پایگاه در جامعه دارند.
آنها قشر اجتماعی وابسته هستند و این چهار نتیجه دارد:
نخست« ،زنان» به دلیل کمبود دیگر منابع ،منبعی از احساسات ایجاد کرده و در عوض آن را به عنوان
پیشکشی برای کمبود منابع مادی ،به مردان عرضه میکنند (به عنوان مثال ،در سال  1980فقط  6درصد از
زنان ولی  50درصد مردان ،درآمد سالیانه باالی  15000دالری داشتند) بنابراین ،توانایی آنها در مدیریت
احساسات و انجام کارهای «وابسته» برای آنان منبع مهمتری است.
دوم ،تالش احساسی به طرق مختلفی برای زنان و مردان اهمیت دارد .به این دلیلکه هر جنسیتی تمایل
به فراخوانی به انواع مختلفی از این کار دارد .به طورکلی ،تخصصی شدن کار احساسی در بازار ،به تعلیمات
مختلف دوران کودکی و عواطفی تکیه دارد که به دخترها و پسران داده میشود «دختر بچهها از چه چیزی
ساخته شدهاند؟ از شکر و نمک و هر چیزی که خوب است .پسر بچهها از چه چیزی ساخته شدهاند؟ آدم
کوچولوهای تنبل و توله سگ» همچنین هر نوع تخصصی شدن« ،زنان و مردان» با وظایف احساسی مختلف
آماده میکند .زنان بیشتر تمایل به تربیت ،با وظایف کنترل «خشم» و «پرخاشگری» در خدمت «خوب بودن»
دارند .برای مردان ،وظیفهی تعیین شدهی اجتماعی از خشم علیه افرادی که به طرق مختلف قانون شکنی
میکنند ،وظیفهی شخصی کنترل «خشم» و «آسیبپذیری» را ایجاد میکند(.)Hochschild, 1983: 163
جوامع« ،فرهنگِ واژگان دقیق و ظریفی» برای احساسات معین و «ایدئولوژیهای پیچیدهای» درباره
بعضی احساسات ایجاد میکنند و این فرهنگ احساسی باید یاد گرفته شود .همچنین ،جوامع محیط
پیرامون کودکان را تعمداً میسازند؛ بنابراین احتمال تجربهی بعضی احساسات ،بیشتر از احساسات دیگر
است (.)Thoits, 1989: 324
پگی تویتز ،به این نتیجه رسیدکه درمواجه با «تجربیات احساسیِ نگرانکننده» زنان و مردان ،روش-
های مدیریت احساسی متفاوتی برمیگزینند .زنان ،به دنبال روشهای تصفیهی ذهنی و حمایت اجتماعی
بوده و سعی میکنند که به طور متفاوتی به موقعیت بنگرند و از طریق نوشتن خاطرات ،نامه ،شعر و
چیزهایی مثل این ،موقعیت را تجسم کنند .مردان ،سعی میکنند که وضعیت موجود را آشفتهتر کرده ،در
اعمال ناخوشایندی درگیر شده و یا به راحتی اندوه خود را میپذیرند( .)Kenney, 2009: 6به عنوان مثال
بر اثر جامعهپذیریِ متمایز جنسیتی ،زنان یاد میگیرند که بیشتر دارای حس همدلی بوده ،بیشتر احساس
عشق کنند و کمتر قادر به ابراز خشم باشند؛ در حالی که مردان باور میکنند که در مقایسه با زنان ،باید
ترس و یا ناراحتی کمتری احساس و یا بیان کنند(.)Thoits, 1989: 322
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به عبارتی میتوان گفت« :مردانگی فرهنگی »1برکنترل و سرکوب احساسات تاکید کرده و «زنانگی
فرهنگی »2بر تاثیرپذیری 3و تابعیت تاکید میکند(.)Leisha & Douglas, 2007: 4
نتیجهی سوم و کمتر توجه شده این است که فرمانبرداری عمومی زنان ،هر زنی با «حامی پایگاهی»
ضعیفتر را ،در مقابل احساسات جابهجا شدهی دیگران قرار میدهد .به عنوان مثال ،مهمانداران هواپیمای
مونث ،بیشتر در معرض بدزبانی مسافران قرار دارند؛ در حالی که از مهمانداران مذکر ،اغلب خواسته میشود
که در مقابل مسافران خشم توجیهناپذیر خود را کنترل کنند( .)Hochschild, 1983: 163یعنی هنگامی که
مردان درحرفه خود ،کار احساسی انجام میدهند ،پایگاه باالیشان آنان را از بعضی تاثیراتکار احساسی ایمن
میسازد(.)Wisecup & et al, 2006: 109
چهارمین نتیجهی تفاوت قدرت بین جنسیتها این است که برای هر جنسی سهم متفاوتی از عواطف
مدیریت شده در فهرست استفادهی تجاری قرار دارد« .زنان» اغلب به فرودست بودن با استفادهی تدافعی از
زیبایی جنسیتی ،دلربایی و مهارتهای وابسته واکنش نشان میدهند .برای آنها ،این استعدادهاست که
بیشتر برای بهرهبرداری آسیبپذیر میشود و بنابراین احتمال دارد که بیشتر از این تواناییها بیگانه شوند.
برای مردانی که در مشاغل مردانه کار میکنند احتمال دارد که بیشتر از توانایی کنترل خشم و ایجاد
تهدیدهایی که در سراسر شرکت انتقال داده میشود و از چنین تواناییها بیگانه شوند .پس بعد از استحالهی
ماهرانه ،مردان و زنان کار احساسی را به طرق مختلف تجربه میکنند(.)Hochschild, 1983: 163
نتیجهگیری

جامعهشناسی احساسات ،از بطن جامعهشناسی و نظریههای کالسیک آن ظهور یافت .این حوزه از
جامعهشناسی ،با این فرض به وجود آمد که احساسات دارای صبغهی زیستی و غریزی نبوده و بیشتر ،از
طریق فرهنگی بسط و گسترش مییابند .و این بیانگرِ عظمت رشد و گسترش جامعهشناسی است که از
طریق اندیشمندان نوظهورش ،نظریات تبیینگری دراین حوزه ارائه داده است .گرچه در البهالی نظریات
اندیشمندان کالسیک ،میتوان ردی از احساسات را پیدا کرد؛ ولی این حوزه از جامعهشناسی ،عمدتاً ،از
دههی  1970و با ظهور چندین اندیشمند عمده و کارهای ارزشمندشان به رسمیت شناخته شد .از جمله
این اندیشمندان ،همانطور که در بخشهای قبلی اشارت رفت ،میتوان به نام آرلی راسل هوخشیلد
اشاره کرد که گام مهمی در راستای توسعهی جامعهشناسی احساسات برداشته و بر مبنای کار مارکس و
گافمن نظریهیکار احساسی خود را پیریزی کرده است .بدیهی است که ماهیت کار در عصر ما دگرگون
شده است؛ و احساسات و عواطف نقش مهمی را در این دگرگونی بازی میکنند .اگر زمانی ،کار یدی
موجب انقیاد کارگران میشد ،در عصر ما این احساسات و عواطف هستند که موجب از خود بیگانگی
1.

Cultural Masculinity
Cultural Femininity
3.
Responsiveness
2.
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 هوخشیلد با مطالعهی مهمانداران هواپیما ما را متوجه افرادی میکند که در مشاغل.کارمندان میشود
 مبین این، تحقیقات هوخشیلد. مشغول به کارند...  منشگری و، پلیس، معلمی،خدماتی هم چون پرستاری
 منجر به کار،مسئله است؛ که تناقضات بین احساسات حس شده فردی و احساسات مورد مطالبهی جامعه
 کار،احساسی شده و چنانچه تالش برای جبران چنین تناقضاتی در محیط سازمانی به فروش برسد
 هوخشیلد بیان میکند که چنین کاری مستلزم روشهای مختلف مدیریتی بوده و.احساسی نام میگیرد
 از دیگر دستاوردهای مهم هوخشیلد این موضوع میباشد که افراد از.نتایج متفاوتی را منجر میشود
 احساسات متفاوتی را تجربه میکنند که این تنوع ناشی از،طبقات مختلف و همچنین زنان و مردان
 همه موارد یاد شده در مجموع این.جهانبینی متفاوتی است که تحت سیطرهی فرهنگها شکل میگیرد
نکته را به ذهن متبادر میسازد که راه برای توسعه جامعهشناسی احساسات باز شده و این شاخه از جامعه
.شناسی میتواند در راستای فهم پدیدههای اجتماعی کمک شایانی بنماید
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