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 المستخمص
إن من االمور التي تيسر عممية التفاعل االجتماعي وتحدد دور الفرد في عالقاتو مع االخرين ىي قدرتو عمى 

معو، كما يتضمن التفاعل االجتماعي التأثير االدراك الجيد لمشاعرىم وسموكيم ليعرف من منيم يتفق أو يختمف 
 المتبادل لسموك الفرد مع اآلخرين ... ويبدأ ىذا التأثير عن طريق االتصال وعند تعامل األفراد فيما بينيم .

فاألفراد بتقاعميم يسعون لتحقيق أىدافيم في بناء نسيج من العالقات االجتماعية .. لذا يحتاج االنسان  
ًا من شخص آخر انفعاليًا وان يشركو بأعمق أسراره الذاتية ، وىذه الحاجة ىي حاجة انسانية الى أن يكون قريب

 فريدة ... إال أن القرب من اآلخرين وحده 
ال يكفي إنما الحاجة الى القرب الصميمي والذي يظير بأجمى معانيو عندما يقترن بعالقة حميمة مع اآلخرين 

ة واالمانة ، فالشخصية السميمة ىي التي تظير القدرة لتكون معروفة إلنسان ... وىذا يحتاج الى االنفتاح والثق
 آخر .

ىذا وتعد عممية كشف الذات جزء أساسي وحيوي في عممية التفاعل االجتماعي ، فالكشف الصريح  
 يمة .واحد من السبل اليامة في تقميل المسافة الشخصية بين االفراد وشرطًا أساسيًا في تطوير العالقات الحم

ويحتوي الكشف عن الذات عمى مجاالت متعددة فقد يكشف الفرد ما ىو سطحي في حياتو إال ان ذلك  
ال يتيح لآلخر أن يتعرف عمى مشاعره وآراءه وطموحاتو واألشياء التي تجعمو مميزًا ، ومن جية أخرى فقد 

 ضيقة ومحدودة .يكشف الفرد ما ىو شخصي وعميق في حياتو وغالبًا ما يكون ذلك في نطاقات 
ويرى العديد من العمماء أن الشخص الذي ال يكشف ذاتو لآلخرين يعد غير قادر عمى فيم نفسو وال  

يمتمك الوعي الكامل بذاتو ويتسم بضعف نمو شخصيتو ... فيكون وحيدًا منعزاًل وال يستطيع حب اآلخرين ، 
 يع توطيد عالقات حميمة معيم .فضاًل عن عدم إمكانية حبو من قبميم أيضًا وبالتالي ال يستط

وتظير الفروق الفردية في الكشف عن الذاتت في كمية المعمومات ومحتواىا وصدقيا ومستوى التعاطف  
 مع مستمم الكشف ، فضاًل عن اليدف من عممية الكشف .

ن وقد لوحظ أن لمكشف عن الذات أىمية في مفيوم الجاذبية الشخصية بين األفراد ، فاألفراد يميمو  
لؤلنجذاب الى األفراد الذين يكشفون ذواتيم ، أو أن جاذبية الفرد تستحث اآلخرين عمى كشف ذواتيم ، أي إن 

 ىنالك عالقة بين المتغيرين .
ىذا وقد وجد الباحث إن من المفيد دراسة العالقة بين ىذين المتغيرين " كشف الذات والجاذبية  

نيما لم يدرسا سوية بشكل مركز بأية دراسة عربية أو أجنبية الشخصية " كأحد أىداف ىذا البحث السيما و  ا 
حسب عمم الباحث ... كما ىدف البحث الحالي الى تعرف مستوى كشف الذات لدى طمبة الجامعة ، وتعرف 
الفروق في كشف الذات بين أفراد العينة تجاه زمالئيم ، وتعرف مستوى الجاذبية الشخصية لدى طمبة الجامعة ، 

روق في الجاذبية الشخصية بين أفراد العينة تجاه زمالئيم ، فضاًل عن التنبؤ بمستوى كشف الذات وتعرف الف
 بداللة الجاذبية الشخصية وبالعكس .

وىذا تطمب بناء مقياس لكشف الذات يتناسب مع أىداف البحث وطبيعة العينة ... وقد تكون المقياس  
( مجاالت ىي )مجال الدراسة ، مجال المواقف واآلراء ، مجال 7( فقرة موزعة عمى )06الذي أعّده الباحث من )

المال ، مجال العالقات األسرية ، مجال العالقات العاطفية ، مجال الشخصية ، مجال الصحة والجسد( يتم 



الكشف فييا لشخصين ىدف ىما )زميل دراسة وزميمة دراسة( وتم إستخراج القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات 
، كما تم التحقق من توفر نوعين من الصدق ىما صدق المحتوى وصدق البناء ، كما إستخرج الثبات  المقياس

 بطريقتين ىما التجزئة النصفية لممقياس بشكل عام ولمجاالتو كل عمى حده وكذلك بإيجاد معامل الفا كرونباخ .
عبيدي(، وقام بإجراء تكييف وأعتمد الباحث في قياس الجاذبية الشخصية عمى مقياس الباحثة )خمائل ال 

 عمى ىذا المقياس بإيجاد بدائل جديدة لو، كما تحقق من صدقو وثباتو .
( طالبا وطالبة من طمبة الجامعة 066جرى تطبيق المقياسين في آن واحد عمى عينة حجميا ) 

واآلداب ،  ( كميات ىي )التربية ،2أختيروا بصورة عشوائية من ) 4662/4662المستنصرية لمعام الدراسي 
 والعموم ، واليندسة(.

وبإستخدام الوسائل األحصائية المناسبة ، أظيرت النتائج أن مستوى كشف الذات لدى طمبة الجامعة  
كان منخفضًا وبداللة احصائية عند مقارنتو بالمتوسط الفرضي لممقياس، كما كان مستوى الجاذبية الشخصية 

ائية عند مقارنتو بالوسط الفرضي لممقياس. وأظيرت النتائج إن أفراد لدى طمبة الجامعة فوق الوسط وبداللة احص
العينة يكشفون ذواتيم لؤلفراد من الجنس المماثل أكثر من كشفيم لؤلفراد من الجنس المغاير ، فيما ظير أن 

جنس الجاذبية الشخصية بين األفراد من الجنس المماثل كانت اعمى من الجاذبية الشخصية بين األفراد من ال
 المغاير وبداللة احصائية .

 كما أظيرت النتائج وجود عالقة خطية إيجابية وقوية بين كشف الذات والجاذبية الشخصية . 
 وقد أوصى الباحث بجممة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة . 
 


