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بینی خود  بررسی نقش خود دلسوزي و ابرازگري هیجانی در پیش

  هاي اجتماعی کننده از شبکه افشاییِ برخط در دانشجویان استفاده

  1 نیلوفر میکائیلی

  ٢ نژاد محمدعلی قاسمی
  ٣ پرویز مولوي

  چکیده
در این  روش:هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ خود دلسوزي و ابرازگري هیجانی با خود افشایی بود.  هدف:
اي  گیري خوشه نهکننده از فضاي مجازي در دانشگاه محقق اردبیلی به شیوة نمو نفر از دانشجویان استفاده 324پژوهش، 

 ها: یافتههاي، خود دلسوزي، ابرازگري هیجانی و خود افشاییِ برخط پاسخ دادند.  انتخاب شدند و به پرسشنامه
هاي خود داوري و انزوا و همانندسازي، بیش از حد  آگاهی، رابطۀ مثبت و مؤلفه هاي مهربانی به خود و ذهن مؤلفه

خط دارند. همچنین، ابراز هیجان مثبت و ابراز صمیمیت، رابطۀ مثبت و ابراز رابطۀ منفی معناداري با خود افشاییِ بر
هیجان منفی رابطۀ منفی معناداري با خود افشاییِ برخط دارند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در کل، 

هاي  با توجه به یافته :گیري نتیجهکنند.  درصد از واریانس خود افشاییِ برخط را تبیین می 62مجموعۀ این متغیرها 
اي  کنندة خود افشاییِ برخط توجه ویژه بینی پژوهش، باید به نقش ابرازگري هیجانی و خود دلسوزي، به عنوان پیش

  .داشت
  

  .خود دلسوزي، ابرازگري هیجان، خود افشاییِ برخطواژگان کلیدي: 
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   مقدمهالف) 
(لنهارت و ارتباطات نزدیک بین دوستان تبدیل شده استاینترنت در بسیاري از کشورها، به وسیلۀ مهمی براي 

و اکثر جوانان از آن براي حفظ روابط دوستی و سهیم کردن افکار و احساسات یکدیگر بهره  )2005 1همکاران،
 اغلب ایرانی که کاربران تعداد ،2006 سال در آمار، اساس بر. )2004 3؛ گروس،2007 2(اسچوتن و همکاران،برند می

 تقریبا یعنی میلیون؛ 36 به 2012سال  بوده و در نفر میلیون 11 دهند، می تشکیل و جوانان نوجوانان را آنها
به خود اختصاص داده  خاورمیانه کشورهاي بین در را اول رتبۀ و رسیده کشور جمعیت درصد 45

ضاي مجازي و اینترنت هاي متناقضی دربارة مؤثر بودن استفاده از ف یافته .)2012 بحري و همکاران، (زربخشاست
 4(ناي،ها حاکی از ارتباطات برخط با کاهش تعامالت و ارتباطات بین فردي واقعی وجود دارد. بعضی یافته

و افزایش تنهایی و  )2010 5(اسچیفرین و همکاران،هاي اجتماعی شناختی و درگیري ، کاهش بهزیستی روان)2001
اما در بعضی، ارتباطات برخط تأثیر مثبتی در روابط  است. )2011و همکاران،  6(اونگمشکالت خانوادگی
  )2007(والکنبرگ و پیتر، اجتماعی داشته است.

است. خود افشایی به عنوان  7یکی از موضوعات مهم در حیطۀ فضاي مجازي، خود افشاییِ برخط
؛ رفتاري )2002 8(آندراده و همکاران،دهد کمیت و کیفیت اطالعاتی است که یک فرد در اختیار دیگري قرار می

. تحقیقات )2010 9(شین،کند است که فرد در ارتباطات، اطالعات شخصی خود را براي دیگري آشکار می
یابی،  اند که خود افشاییِ برخط، تأثیرات متفاوتی دارد. خود افشاییِ برخط با مهارت آغاز دوست نشان داده

و  )2011و همکاران،  11اسماك ؛2015و همکاران،  10(انگیشناختی اساس حمایت اجتماعی، رضایتمندي از نیازهاي روان
ها حاکی  کیفیت دوستی مرتبط است. در مورد تأثیرات منفی خود افشاییِ برخط، کمتر مطالعه شده، اما یافته

. فعالیتهاي برخط، عالئم و )2005(سولر، از آن است که ممکن است منجر به رفتارهاي بزهکارانه شود
شود افراد  دهد و باعث می و تصویر و هیجان را نسبت به روابط رو در رو کاهش میسرنخهایی مانند صدا 

. نتایج تحقیقات )2016(گرین و همکاران، شان را به میزان بیشتر و صمیمت بیشتري افشا کنند اطالعات خصوصی
، اما )2012ران، نایگن و همکا ؛2016(کنپ و همکاران، حاکی از متفاوت بودن خود افشاییِ برخط با آفالین است

دهد که  ها نشان می زنی . گمانه)2012(نایگن و همکاران، هایی در نتایج پژوهشهاي مرتبط وجود دارد ناهماهنگی
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. اما بیان شده است که بسته به )2005(سولر، هاي برخط به مراتب نسبت به آفالین بیشتر است خود افشایی
ن میزان خود افشایی هم در حالت برخط و هم آفالین شرایط موجود، روابط میان ارتباط برقرار کنندگا

. اما در مورد خود افشایی پرخطر هنوز تحقیق منسجمی وجود ندارد. بنابر )2012(نایگن و همکاران، متفاوت است
افتد  شود که خود افشایی پرخطر در حالت برخط بیشتر باشد؛ زیرا احتماالً در زمانی اتفاق می این، فرض می
 تنهاست و مشغلۀ خاصی ندارد. بنابر این، زمینۀ الزم براي مطرح کردن مسائل پرخطر از جمله: که فرد کامالً

جنسی، رد و بدل کردن تصاویر جنسی، تصاویر بسیار شخصی از خودشان و متعاقباً مطرح کردن رازهاي 
و  کنپراستا، هاي آفالین فراهم است. در این  شخصی یا دوستان و اطرافیان خود بیشتر از خود افشایی

مطرح کردند که میزان خود افشایی آفالین، مقدار و وسعت و عمق بیشتري دارد، اما نسبت  )2016(همکاران
تواند بسته به فرهنگ  به خود افشاییِ برخط داراي ارزش کمتري است. بنابر این، بررسی خود افشایی که می

نتایج تحقیقات  د افشایی در فضاي مجازيدر مورد مفید بودن خوشود.  متفاوت باشد، بیشتر احساس می
اور و (اند که خود افشایی براي افراد با اضطراب اجتماعی ترسو متناقض است. بعضی از تحقیقات نشان داده

اند در مشکالت اضطراب اجتماعی پایین، خود افشاییِ برخط تأثیري  مفید است. اما برخی گفته )2009همکاران، 
. بنابر این، خود افشاییِ برخط در فضاي )2011وانگ و همکاران، (نها نداشته استدر افزایش کیفیت دوستی آ

تواند تأثیرات مخرّب در کنار تأثیرات  مجازي، موضوعی است که به دلیلی عدم تناسب با فرهنگ ایرانی می
ابر این، در مورد خود افشایی در ایران، تاکنون تحقیق منسجمی انجام نشده است. بن مثبت آن داشته باشد.

هاي خود افشایی به خصوص خود افشاییِ برخط در جامعۀ ایران مشخص شود. دو  بین نیاز است که پیش
و ابرازگري  1متغیر مهم که ممکن است بر این خود افشایی تأثیر بگذارد و کمتر مطالعه شده، خود دلسوزي

  است. 2هیجان

آزاردهنده است، احساسهاي خود را تشخیص  افراد توانمند از نظر هیجانی، در رویارویی با هر آنچه
کنند و به گونۀ مؤثرتري حالتهاي هیجانی خود را براي دیگران بیان  دهند، مفاهیم ضمنی آن را درك می می
کنند. این افراد در مقایسه با افرادي که مهارت و توانایی ابراز مناسب هیجانهاي خود را ندارند، در کنار  می

تري را در ارتباط با محیط و  فی از موفقیت بیشتري برخوردارند و سازگاري مناسبهاي من آمدن با تجربه
. ابرازگري را به عنوان نمایش بیرونی هیجان، بدون توجه به )2012 3(ولد و همکاران،دهند دیگران نشان می

کنند.  اي، کالمی و حالتهاي بدنی یا رفتاري) تعریف می ارزش(مثبت یا منفی) یا شیوة تجلی آن(چهره
اند. این سه بعد شامل ابراز هیجان  سه بعد اساسی را در ابرازگري هیجانی مطرح کرده )1990(4ایمونزو  کینگ

نشان داد که گرچه  )1385(و همکاران نیا رفیعیمثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی است. نتایج پژوهش 
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ندارد، ولی رابطۀ ابراز هیجان منفی با  بین ابرازگري هیجانی و سالمت عمومی رابطۀ معناداري وجود
دریافتند افراد معتاد به اینترنت، به خاطر  )2014(1و همکاران هسیسالمت عمومی، معکوس و معنادار است. 

تر از گروه  اي حساس اي طرف مقابل را ببینند، نسبت به هیجانات چهره توانند هیجانات چهره اینکه نمی
به این نتیجه دست یافتند که رابطۀ مثبتی بین نقص در تشخیص انزجار  )2017(2و همکاران چناند.  نرمال
شود که ابراز هیجان در تعامالت میان فردي  اي در اعتیاد به اینترنت وجود دارد. بنابر این، مشخص می چهره

و  شیزا نقش مهمی دارد. اما در مورد ابراز هیجان و خود افشایی تاکنون تحقیق مدونی انجام نشده است؛ تنه
در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که نوشتن هیجانات در فضاي مجازي، جنبۀ درمانی  )2004(3همکاران

گري کند که اگر این عوامل نباشند، تأثیرات  دارد. اما عوامل مختلفی ممکن است این رابطه را میانجی
ي هیجان در فضاي واقعی و روابط شود. از آنجا که ابرازگر یابد یا حتی مخرّب می درمانی آن کاهش می

، بنابر این، ممکن است در ارتباط بین فردي و خود افشایی )2017 4(ریم،اي دارد تأثیر قابل مالحظه فردي میان
  در فضاي مجازي نیز تأثیرگذار باشد.

ز . ا)2013 5(یارنل و نف،دلسوزي به خود، یکی از متغیرهاي مهم و تأثیرگزار در روابط بین فردي است
شناسی بودائی، ایجاد ظرفیت و توانایی براي حفظ درد و رنج در آگاهی دلسوزانه، توانایی فرد  دیدگاه روان

. )2011 6(هافمن و همکاران،کند را براي گسترش مهربان بودن نسبت به خود، دیگران و همۀ موجودات تسهیل می
رفتار حمایتی و مهربان در روابط بین به خود با  دهد دلسوزي در واقع؛ شواهدي وجود دارد که نشان می

افراد خود دلسوز توسط شریکشان، به عنوان  )2012 7(نف و بریتواس،اي فردي نزدیک همراه است. در مطالعه
کنند، پذیرا، مستقل و حامی توصیف شدند؛ در حالی که  افرادي که به صورت عاطفی ارتباط برقرار می

و  کراکرگرا و تهاجمی بودند. عالوه بر این،  تر منزوي، کنترلبه خود، کم نسبت به افراد فاقد دلسوزي
تري را در  به خود باال هستند، تمایل دارند اهداف دلسوزانه نشان دادند افرادي که در دلسوزي )2008(8سانولو

روابط نزدیک دنبال کنند؛ بدین معنی که تمایل به ارائۀ حمایت اجتماعی و تشویق اعتماد بین فردي با 
تر بودن نسبت  شود آیا به طور کلی تمایل به مهربان ران دارند. در عین حال، وقتی که از افراد سؤال میهمکا

دهند که به یک اندازه نسبت به خود و دیگران  به خودشان دارند یا دیگران، افراد خوددلسوز گزارش می
تر بودن  ویند تمایل به مهربانگ به خود پایین هستند، می اند؛ در حالی که افرادي که در دلسوزي مهربان

به خود، به اندازة  . ممکن است افراد فاقد دلسوزي)2003(نف، نسبت به دیگران دارند تا مهربانی براي خودشان
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گیرند، نگران رفاه دیگران باشند، حتی اگر نسبت به خود  به خود می کسانی که نمرة باالیی در دلسوزي
به خود و نگرانی در مورد دیگران تا حدودي به  ارتباط بین دلسوزي گیر باشند. البته، درك رحم و سخت بی

سازي کرد، پیچیده  توان به روشهاي مختلفی مفهوم دلیل این واقعیت که نگرانی در مورد دیگران را می
شود که دلسوزي به خود که متغیري مهم و تأثیرگذار در روابط بین  . بنابر این، مشخص می)2012(نف، است

قعی است، ممکن است در فضاي مجازي نیز تأثیرگذار باشد. اما در این زمینه تحقیقات کمی انجام فردي وا
هاي انزوا،  در پژوهشی دریافتند که قربانی اینترنتی به طور مثبتی با مؤلفه )2015(1ویدلرو  پاتشده است. 

خودقضاوتی و  خودقضاوتی و همانندسازي بیش از حد مرتبط بود. همچنین آزارگري اینترنتی با
ها نشان داد که قربانیان، بسیار بیشتر از آزارگران  همانندسازي، بیش از حد رابطۀ مثبت معناداري داشت. یافته

هاي  دریافتند که مؤلفه )2011(2آحمتو  اسکندراي،  مجازي تمایل به خودشیفتگی پایین داشتند. در مطالعه
اهی، به طور منفی با اعتیاد به اینترنت مرتبط است؛ آگ خود دلسوزي، خود مهربانی، ارزش مشترك و ذهن

به  )2016(3و همکاران بونلوخود قضاوتی و انزوا به طور مثبتی با اعتیاد به اینترنت مرتبط است. از طرف دیگر، 
کنند، خود دلسوزي و  این نتیجه دست یافتند که افرادي که از فضاي مجازي به میزان زیادي استفاده می

  تر است. ها پایینآوري آن تاب

ها حاکی از این است که فضاي مجازي نقش بسزایی بر جوانان و  همان طور که مطرح شد، یافته
تواند هم مثبت و هم منفی باشد. یکی از موضوعاتی که کمتر پژوهش  دانشجویان دارد. تأثیر این فضا می

کنار تأثیرات مثبت، تأثیرات مخرّبی  تواند متناسب با فرهنگ ایران، در شده، خود افشاییِ برخط است که می
اي  تواند مرزها را در هم شکند، باعث مشکالت گسترده داشته باشد. خود افشایی در فضاي مجازي که می

آبرو شدن  براي بسیاري از جوانان شده است؛ به نحوي که پخش شدن تصاویر در فضاي مجازي و بی
بنابر این، این پژوهش در نظر دارد دو عامل مهم ها، از جمله عوارض آن است.  بسیاري از خانواده

بینی خود افشاییِ برخط مطالعه کند. لذا  شناختی، شامل خود دلسوزي و ابراز گري هیجانی را در پیش روان
تواند توسط خود دلسوزي و ابرازگري هیجان  سؤال پژوهش حاضر این است که آیا خود افشاییِ برخط می

  بینی شود؟ پیش

  

  

  

                                                
1. Potts & Weidler 
2. Iskandar & Ahmet 
3. Boonlue, Briggs & Sillence 
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  ژوهشب) روش پ
کننده از فضاي مجازي در  دانشجوي استفاده 324روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. 

نفر متناسب با  550دانشگاه محقق اردبیلی، با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند؛ بدین نحو که ابتدا 
از فضاي مجازي استفاده نفر از آنها که حداقل دو ساعت در طول روز  324جدول مورگان انتخاب و سپس 

ها از روش رگرسیون به روش ورود  کردند، به عنوان گروه نمونه گزینش شدند. براي تحلیل داده می
  همزمان و ورودگام به گام استفاده شد.

  . ابزارهاي پژوهش1
 که )2007(پیترو  والکنبرگبراي بررسی خود افشاییِ برخط، از پرسشنامۀ  پرسشنامۀ خود افشاییِ برخط:

شدة برخط ساخته شده است، استفاده شد. این پرسشنامه در  براي بررسی سطحی بودن و عمق ارتباط ادارك
آیتم دارد؛ چهار آیتم آن مربوط به ارتباطات برخط و پنج آیتم مربوط به عمق ارتباطات برخط  9مجموع، 

میزان خود افشایی را مجازي ، 5تا کامالً موافق= 1لیکرتی از کامالً مخالف= اي است و در طیف پنج درجه
سنجی این آزمون را تأیید و آلفاي  شاخصهاي روان )2011(و همکاران وانگکند.  یا برخط سنجش می

گزارش کردند. این مقیاس در پژوهش حاضر نیز با استفاده از تحلیل عاملی  74/0کرونباخ این مقیاس را 
  تأیید شد. 83/0تأییدي و آلفاي کرونباخ 

در سال  نفسؤالی است که توسط  26این مقیاس، یک مقیاس خودگزارشی  :به خود مقیاس دلسوزي
مقیاس مهربانی به خود(پنج گویه)، قضاوت از خود(پنج گویه)،  ساخته شد. این مقیاس، شش خرده 2003

آگاهی(چهار گویه)، انزوا(چهار گویه) و همانندسازي  مروت یا وجه مشترك انسانی(چهار گویه)، ذهن
اي  ها به سؤاالت این پرسشنامه در یک مقیاس پنج نقطه گیرد. آزمودنی حد(چهار گویه) را در بر می بیش از

دهند. میانگین نمرات شش مقیاس نیز(با احتساب  از صفر (تقریباً هرگز) تا چهار(تقریباً همیشه) پاسخ می
به اعتباریابی مقدماتی دهد. پژوهشهاي مربوط  نمرات معکوس) نمرة کلی دلسوزي به خود را به دست می

اند که همۀ این شش مقیاس، همبستگی درونی باالیی دارند. تحلیلهاي عاملی نیز  این پرسشنامه نشان داده
کند. ثبات درونی پرسشنامه،  نشان دادند یک عامل مجزاي دلسوزي به خود، این همبستگی را تبیین می

مقیاسهاي پرسشنامه  ضرایب آلفاي کرونباخ خرده گزارش شده است. 93/0و پایایی بازآزمون آن نیز  92/0
  )1391زادگان،  (بشرپور و عیسیآگاهی به دست آمد. براي ذهن 89/0براي همدردي بیش از حد تا  61/0در دامنۀ 

 16تهیه و معرفی شد، شامل  )1990(کینگ و ایمونزاین پرسشنامه که توسط  :پرسشنامۀ ابرازگري هیجانی
هیجان مثبت(هفت سؤال)، ابراز صمیمیت(پنج سؤال) و ابراز هیجان منفی(چهار  گویه و سه مؤلفۀ ابراز

گذاري شده است.  اي، از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم نمره سؤال) است و بر اساس طیف لیکرت پنج درجه
دار این مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ بررسی شد و مق پایایی



  

  

  

  
  343 ...  بینی خود افشاییِ برخط بررسی نقش خود دلسوزي و ابرازگري هیجانی در پیش

مقیاسها  به دست آمد. اعتبار پرسشنامه داراي همساالنی باال و معنادار بین خرده 68/0آن براي کل مقیاس 
  )1385نیا و همکاران،  (رفیعیبوده است.

  

  ها ج) یافته
درصد از دانشجویان، دختر و  59بود.  93/3و انحراف معیار  72/21ها نشان داد میانگین سن دانشجویان  یافته

 24/1و  21/4د پسر بودند. میانگین ساعت استفاده از اینترنت و انحراف معیار آن روزانه به ترتیب درص 41
  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشی ارائه شده است. ، یافته1بود. در جدول 

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش : یافته1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  متغیرهاي پژوهش
  74/2  75/12  مهربانی

  48/1  53/6  ود داوريخ
  98/2  25/11  وجه مشترك انسانی

  95/1  03/11  آگاهی ذهن
  25/1  86/4  همانندسازي بیش از حد

  13/1  56/4  انزوا
  61/4  85/26  ابراز هیجان مثبت

  82/2  98/19  ابراز صمیمت
  92/1  24/5  ابراز هیجان منفی

  26/8  36/28  خود افشاییِ برخط

هاي خود دلسوزي، ابرازگري  ی؛ یعنی میانگین و انحراف معیارِ مؤلفههاي توصیف ، یافته1در جدول 
  هیجان و خود افشاییِ برخط آورده شده است.
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  بین با خود افشاییِ برخط : رابطه متغیرهاي پیش2جدول 

  معناداري  ضریب همبستگی  متغیرهاي پژوهش

  خود دلسوزي

  >001/0  - 37/0  مهربانی
  >001/0  32/0  خود داوري

  39/0  01/0  وجه مشترك انسانی
  >001/0  - 59/0  آگاهی ذهن

  >001/0  20/0  همانندسازي بیش از حد
  001/0  33/0  انزوا

ابرازگري 
  هیجان

  >001/0  - 59/0  ابراز هیجان مثبت
  >001/0  - 26/0  ابراز صمیمت

  >001/0  48/0  ابراز هیجان منفی

خود افشاییِ برخط آورده شده است. مشاهده  ، ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش با2در جدول 
) و تنها >001/0Pهاي خود دلسوزي رابطۀ معناداري با خود افشاییِ برخط داشتند( شود که، تمامی مؤلفه می

ها نشان داد که بین  ). یافته=39/0Pمؤلفۀ وجه مشترك انسانی رابطه معناداري با متغیر مالك نداشت(
  ) گزارش شد.>001/0Pخود افشاییِ برخط رابطۀ معناداري( هاي ابرازگري هیجان با مؤلفه

هاي  : نتایج رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان خود افشاییِ برخط توسط مؤلفه3جدول 
  خود دلسوزي و ابراز هیجان

  B S.E Β  T P  بین متغیرهاي پیش  متغیر مالك

خود افشاییِ 
  برخط

  001/0  47/9  -   22/5  48/49  عرض از مبدء
  25/0  - 14/1  - 13/0  35/0  - 40/0  مهربانی

  001/0  13/7  38/0  30/0  16/2  خود داوري
  001/0  44/4  42/0  27/0  17/1  وجه مشترك انسانی

  001/0  51/6  - 65/0  42/0  - 77/2  آگاهی ذهن
  64/0  46/0  02/0  33/0  15/0  همانندسازي بیش از حد

  12/0  52/1  - 09/0  42/0  - 65/0  انزوا
  001/0  13/5  - 34/0  12/0  - 62/0  مثبتابراز هیجان 

  001/0  56/3  16/0  13/0  49/0  ابراز صمیمت
  02/0  20/2  - 15/0  31/0  - 68/0  ابراز هیجان منفی

79/0, R= 63/0, R2= 45/59=  ،001/0P<  
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بین، تنها متغیرهاي  دهد که از بین متغیرهاي پیش نتایج رگرسیون به روش ورود همزمان نشان می
بیش از حد، مهربانی و انزوا رابطۀ معناداري با خود افشاییِ برخط نداشتند و سایر متغیرها همانندسازي 

ترین متغیر براي پیش بینی متغیر  بین معناداري براي خود افشاییِ برخط داشتند. به منظور تعیین نقش مهم پیش
  ص است.مشخ 4مالك، از رگرسیون گام به گام بهره گرفته شد که نتایج آن در جدول 

: نتایج رگرسیون چندگانه به روش ورود گام به گام خود افشاییِ برخط توسط متغیرهاي خود 4جدول 
  دلسوزي و ابرازگري هیجان

  B S.E Β  T P  بین متغیرهاي پیش  متغیر مالك

خود افشاییِ 
  برخط

  001/0  19/12  -   63/3  38/44  عرض از مبدأ
  001/0  87/6  - 65/0  40/0  - 78/2  آگاهی ذهن

  001/0  43/6  32/0  13/0  89/0  وجه مشترك انسانی 
  001/0  94/9  40/0  22/0  27/2  خود داوري

  001/0  - 45/6  - 37/0  10/0  - 67/0  ابراز هیجان مثبت
  001/0  48/4  19/0  12/0  56/0  ابراز صمیمت

  02/0  17/2  - 14/0  29/0  63/0  ابراز هیجان منفی

79/0, R= 62/0, R2= 93/88 F=  ،001/0 P<   

). به >001/0P؛ =93/88F(بین بر متغیر مالك، معنادار است ترکیب خطی متغیرهاي پیش Fنسبت 
آگاهی، وجه مشترك انسانی، خود داوري،  بین به ترتیب: متغیرهاي ذهن عبارت دیگر؛ از بین متغیرهاي پیش

). =77/0Rخط داشت (بینی خود افشاییِ بر ابراز هیجان مثبت و ابراز صمیمت، بیشترین نقش را در پیش
  کنند. درصد از واریانس خود افشاییِ برخط را تبیین می 62ها نشان داد که این متغیرها روي هم رفته  یافته

  
  گیري نتیجهبحث و د) 

بینی خود افشاییِ برخط  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش خود دلسوزي و ابرازگري هیجان در پیش
هاي خود دلسوزي؛ خود داوري، همانندسازي بیش از  نشان داد که از بین مؤلفه ها در دانشجویان بود. یافته

آگاهی رابطۀ  حد و انزوا، رابطۀ مثبت معناداري با خود افشاییِ برخط داشت. همچنین خودمهربانی و ذهن
، )2011(آحمتو  اسکندرمنفی معناداري با خود افشاییِ برخط داشتند. نتیجۀ این پژوهش با پژوهشهاي 

  همسو است. )2016(و همکاران بونلوو  )2015(ویدلرو  پات، )2012(نف

توان چنین مطرح کرد که دلسوزي به خود، مستلزم این است که فرد زمانی  براي تببین این یافته ها می
شده  کند، به جاي آنکه رنجی را که متحمل کفایتی می خورد، یا احساس بی بیند، شکست می که آسیب می
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، 1(نف و مک گهید یا خود را به باد انتقاد بگیرد، نسبت به خودش مهربان باشد و خود را درك کندنادیده بگیر

گیرد که در آن، فرد خود را به خاطر  . این خودمهربانی در مقابل رویکرد خود داوري قرار می)2010
بخش  امشدهنده و آر مشکالت کلی زندگی قضاوت و سرزنش کند، به جاي آنکه به طور فعال، تسکین

هاي  . زمانی که به برخی از جنبه)1394؛ نقل از: آخش، 2006 2(گیلبرت و بالدوین،ها باشد خود در زمان آشفتگی
کنیم و با لحن نرم و  اي از او انتقاد می کنیم، یا به صورت محترمانه ناخوشایند شخصیت کسی توجه می

مله بردن و سرزنش خودمان براي غیر قابل دهیم؛ به همین صورت، به جاي ح حمایتی او را خطاب قرار می
قید و شرط داشته باشیم. به طور مشابه، وقتی  قبول نبودن، نسبت به خود گرمی و صمیمیت و پذیرش بی

شرایط زندگی سخت و دردناك باشد، به جاي تمرکز صرف بر بیرون براي کنترل یا حل مشکل، افراد 
کند، توجه  بخش را فراهم می دهنده و آرام تسکینداراي دلسوزي به خود، به درون خود که اثري 

کنند که کامل نبودن و  . در واقع؛ انسانهایی که نسبت به خود دلسوزي دارند، درك می)2009(نف، کنند می
هاي زندگی، غیر قابل اجتناب است. بنابر این، زمانی که با تجارب سخت  شکست خوردن و تجربۀ سختی

آلهاي خود عصبانی شوند، تمایل دارند با خود با  آنکه از نرسیدن به ایده شوند، به جاي زندگی مواجه می
  )2012 3؛ سبرا و همکاران،2011(هافمن و همکاران، مهربانی رفتار کنند.

متغیر مهم دیگر، انزوا است که نقش مهمی در خود افشاییِ برخط دارد. اغلب افراد هنگام توجه به 
کنند؛ انکار شکست، خطایی است که با  دور بودن از دیگران میمعایب شخصی خود، احساس تنهایی و 

اند که  افتند که تنها کسانی هیچ انسان دیگري مشترك نیست. به طور مشابه، اغلب افراد در دام این باور می
کنند؛ در حالی که  کنند، تالش می وقتی شرایط دشوار را تجربه و احساس انزوا و جدایی از افراد دیگر می

. بنابر این، این افراد ممکن است براي احساس نزدیکی )2012(نف، اند الً افراد درگیر زندگی شاد، عادياحتما
دهد افرادي که داراي اضطراب  کردن، به سمت فضاي مجازي بروند. هرچند تحقیقات نشان می

این پژوهش نیز نشان . در )2009(اور و همکاران، روند اند، بیشتر سمت خود افشایی در فضاي مجازي می اجتماعی
داده شد که انزوا با خود افشایی رابطۀ مثبت دارد. ولی تحقیقات حاکی از این است که خود افشاییِ برخط 

. در ایران نیز به دلیل مسائل فرهنگی این پدیده )2011(وانگ و همکاران، در کیفیت دوستی تأثیر معناداري ندارد
تواند با خود افشایی  اجتماعی همراه شود. بنابر این، انزوا میممکن است با مسائل و مشکالت خانوادگی و 

  رابطه داشته باشد؛ لذا دانشگاهها باید به طور هدفمندتر براي پر کردن اوقات فراغت دانشجویان عمل کنند.

دانند فضاي مجازي محیط امنی براي در میان  شود که افراد خود دلسوز، چون می همۀ این عوامل باعث می
کنند و به همین  هاي آنان نیست، کمتر رمز و راز زندگی خود را در فضاي مجازي بازگو می خواسته گذاشتن

کنند. اما افرادي که آگاهی  خاطر، با خودآگاهی نسبت به ارائۀ اطالعات شخصی و خصوصی خود اقدام می
                                                

1   . McGehee 
2. Baldwin 
3. Sbarra, Smitth & Mehl 
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آگاهی  کنند؛ زیرا ذهن می گونه موارد بهتر عمل چندانی نسبت به سود و زیان این خود افشایی ندارند، در این
اندازي باالتر به تجربۀ خود نگریستن است؛ به طوري که آن تجربه  شامل نوعی گام نهادن بیرون از خود و از چشم

سازد که در  آگاهی نوعی از ارتباط خود به خود را قادر می طرفی در نظر گرفته شود. بنابر این، ذهن تواند با بی می
آگاهی  . افرادي که ذهن)2009(نف، تواند به جنبۀ دیگري از خود همدردي و محبت کند آن، یک جنبه از خود می

باالیی دارند، به دلیل باخبر بودن مداوم از هیجانات و احساسات خود، اطالعات خود را به صورت بیمارگونه در 
اند، فضاي  ت هیجانیدانند وقتی دچار مشکالتی مانند تنهایی و مشکال کنند. آنان می فضاي مجازي منتشر نمی

 )2015(ویدلرو  پاتمجازي جاي مناسبی براي تبادل احساسات و مسائل شخصی و خصوصی نیست. در این راستا، 
شوند، به میزان زیادي داري کاهش در میزان خود  هاي اینترنتی می نیز دریافتند افرادي که قربانی دسیسه

کند و وجود خود  قربانی شدن در فضاي مجازي را فراهم می اند. بنابر این، کمبود خود دلسوزي، زمینۀ دلسوزي
  دهد. دلسوزي باال، زمینۀ الزم را براي خود افشایی پرخطر کاهش می

ها نشان داد که ابراز هیجان مثبت و صمیمت، رابطۀ منفی و ابراز هیجان منفی، رابطۀ مثبت  همچنین یافته
و  هسیاین، نتیجۀ این پژوهش با پژوهشهاي  با خود افشاییِ برخط در فضاي مجازي دارد. بنابر

  همسو است. )2004(و همکاران شیز )2017(و همکاران چن، )2014(همکاران

تواند نقش مهمی در روابط  توان چنین مطرح کرد که ابراز هیجان می براي تبیین این یافته ها می
خیلی کمتر دچار اختالالت  دهند، اجتماعی داشته داشته باشد. افرادي که هیجانات خود را بروز می

تواند نقش مهمی در تعامالت  . بنابر این، خود ابراز هیجان می)2014(هسی و همکاران، شوند شناختی می روان
یند مقابله را آسان افر زا، معتقدند ابراز کالمی تجارب آسیب )2000(1و همکاران سالوياجتماعی داشته باشد. 

 - یکرد بازداريودر ر )1996(2فرانسیس و بکر ینیپدانند.  ی شناختی میتکان و افشاي هیجان را خانه کند می
افکار و احساسات  ،کنند. آنها معتقدند بازداري فعال مواجهه، دلیل اثرات سودمند افشاي هیجانی را تبین می

ی را دگی متراکم، تنیزا، به کار فیزیولوژي نیاز دارد و با گذشت زمان طرات آسیباهمراه با خ ،ها و تکانه
 خصوص احساسات در امواجهۀ فعال ب ،نای بنابر. دهد پذیري بیماران را افزایش می آسیب در بدن جاي داده،

و مقاومت در برابر بیماري را  خنثی ژیکی تراکمی ناشی از بازداري رالوآسیبهاي گذشته، باید تنیدگی فیزیو
ین است که ابراز هیجان در همۀ موارد اما نکتۀ مهم که در این پژوهش به آن توجه شده، اتقویت کند. 

تواند راهگشا باشد. ابراز مثبت هیجان و ابراز صمیمت در فضاي مجازي و خود افشایی کردن به  نمی
صورت برخط، رابطۀ منفی با یکدیگر دارند. وقتی محیط براي فرد ناشناخته است و فرد توانایی ابراز هیجان 

محابا به ابراز هیجان  آورد. ولی افرادي که بی فضاي مجازي روي می مثبت را دارد، کمتر به خود افشایی در
آورند یا ابراز هیجان منفی دارند، احتمال اینکه در فضاي مجازي نیز این رفتار خود را ادامه دهند،  روي می

کمتر یابد. بنابر این، اگر افراد یاد بگیرند به صور مثبت و صحیح هیجانات خود را بروز دهند،  افزایش می
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یابد. در این راستا،  شوند و سوء استفاده از این افراد نیز کاهش می درگیر خود افشایی در فضاي مجازي می
مطرح کردند به دلیل مشخص نبودن هویت فرد و قابل مشاهده نبودن زبان  )2015(1و همکاران لیفلر -دات لپی

ارند، ظهور هیجانات در فضاي مجازي بدن در افراد با اضطراب اجتماعی که در ابراز هیجانات مشکل د
تر بروند. این افراد در ارتباطات  هاي با خطرپذیري پایین یابد؛ زیرا آنان تمایل دارند به سمت زمینه تسهیل می

یابد. تحقیقات  ترند و حتی آن را ترجیح داده و احتمال اجتناب در روابط واقعی کاهش می برخط راحت
با اضطراب اجتماعی، خود افشاییِ برخط باعث گسترش تعامالت فردي آنها نشان داده است که براي افراد 

پذیري و عدم بازداري، اعتماد آنها به افشاي مسائل شخصی و میزان شرم،  شود. اما نحوة نگرش کنترل می
باالیی  . افرادي که توانایی هیجانی)2007 2(برنت و اسچیمیدت،دهد میزان خود افشاییِ برخط را تحت تأثیر قرار می

کنند و در کنار  دارند، با تشخیص دادن مفاهیم ضمنی، به طور مؤثرتر حالتهاي هیجانی خود را بازگو می
شود که میزان خود  . بنابر این، همۀ این عوامل باعث می)2012(ولد و همکاران، ترند آمدن با هیجانات منفی موفق

نیا و  (رفیعیات، باعث کاهش سالمت روان افراد شدهافشایی را در فضاي مجازي تنظیم کنند. بروز منفی هیجان

  شود به طور بیمارگونه مسائل شخصی خود را در این فضا ابراز کنند. و در نهایت سبب می )1385همکاران، 

آگاهی، وجه مشترك، خود داوري، ابراز هیجانات  نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهاي ذهن
بینی خود افشاییِ برخط داشتند و  ابراز هیجانات منفی، به ترتیب بیشترین نقش را در پیشمثبت، ابراز صمیمت و 

بینی  درصد از واریانس خود افشایی را پیش 62سایر متغیرها نقش معناداري نداشتند. در مجموع، این متغیرها 
به نقش این متغیرها در خود هاي فضاي مجازي  شود متخصصان و مسئوالن حیطه کنند. بنابر این، پیشنهاد می می

  اي داشته باشند. افشایی در فضاي مجازي که کمتر متناسب با فرهنگ ایران است، توجه ویژه

  پیشنهاد پژوهش
خود افشاییِ برخط یکی از متغیرهاي مهم و تأثیرگزار در فرهنگ کنونی ایران است. بنابر این، پیشنهاد 

زي، کارگاههایی در دانشگاهها برگزار شود تا از میزان خود شود در زمینۀ ابراز هیجان و خود دلسو می
  افشایی در فضاي مجازي کاسته شود.

  محدودیت پژوهش

شود از  از جمله محدودیتهاي این پژوهش، استفاده از پرسشنامۀ خودگزارشی بود. بنابر این، پیشنهاد می
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