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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة ،لدى
عينة من ( )869طالباً وطالبةً من جامعة الريموك.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة؛ اُ�ستخدمت
�أداتان �إحداهما ُن�سخة مع ّدلة من مقيا�س ك�شف الذات ،والأخرى ن�سخة عربية من مقيا�س
كاليفورنيا لل�شعور بالوحدة.ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود
ٍ
ارتباطات �سالبةٍ دالةٍ
�إح�صائياً ( )P=0.05لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة ،وذلك
على الدرجة الكلية ملقيا�س ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق.كما ك�شفت الدرا�سة عن �أبعاد
ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق املتنبئة بال�شعور بالوحدة لدى الذكور ،وهذه الأبعاد هي
ُبعد االجتاهات والآراء بالن�سبة لك�شف الذات للأب ،و ُبعد الدرا�سة بالن�سبة لك�شف الذات للأم،
وبعدي الدرا�سة والو�ضع املايل بالن�سبة لك�شف الذات لل�صديق.كما ك�شفت الدرا�سة عن �أبعاد
ْ
ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق املتنبئة بال�شعور بالوحدة لدى الإناث ،وهذه الأبعاد
هي ُبعد ال�شخ�صية بالن�سبة لك�شف الذات للأب وللأم ،و ُبعد الأذواق وامليول بالن�سبة لك�شف
الذات لل�صديق.
الكلمات املفتاحية :ك�شف الذات ،ال�شعور بالوحدة ،الفروق بني اجلن�سني.
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Abstract:
The present study aims at exploring the relationship between Selfdisclosure and loneliness among a sample of Yarmouk University students.
To achieve the purposes of this study, two instruments were used: The first
instrument was a modified version of the self- disclosure questionnaire,
and the second instrument was an Arabic version of California scale for
loneliness.The sample of the study consisted of (869) male and female students
randomly selected from Yarmouk University students.The results of the study
revealed a significant negative correlation (P=0.05) between self- disclosure
and loneliness.In addition, the results showed that the dimensions of selfdisclosure to parents and same sex friends that predicted loneliness among
males were: The dimension of attitudes and opinions for self- disclosure
to fathers, the dimension of study for self- disclosure to mothers, and the
dimensions of study and financial status for self- disclosure to friends.The
dimensions of self- disclosure to parents and friends that predicted loneliness
among females were: The personality dimension for self- disclosure to each
of fathers and mothers, and the dimension of tastes and interests for selfdisclosure to friends.
Key words: Self- disclosure, loneliness, gender differences.
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خلفية الدراسة:
يعد ك�شف الذات من املو�ضوعات املهمة يف العملية الإر�شادية؛ فهو ميثل عن�رصاً
أ�سا�سي لعمل املر�شد ،وت�ساعد
ومتطلب �
من عنا�رص الأ�صالة بالن�سبة للمر�شد ،وهي �رشطٌ
ٌ
ٌ
كثرياً يف حث امل�سرت�شد على الإف�صاح وبو�ضوح و�صدق عن ذاته ،مما ي�ؤدي �إىل ك�رس
احلاجز والت�أ�سي�س لبناء الثقة ،الأمر ال�رضوري لنجاح العملية الإر�شادية وحتقيق �أهدافها.
وقد اهتمت الإجتاهات الإن�سانية يف الإر�شاد بك�شف الذات ور�أت فيه �أداةً لتطوير العالقة
الإر�شادية ،التي هي الأ�سا�س الذي تعتمد عليه كل الأن�شطة الإر�شادية (ملكو�ش. )2004 ،
ويعتقد روجرز (� )Rogers,1995أن لدى النا�س ميالً داخلياً للكفاح من �أجل الن�ضج،
وحتقيق الذات وتقديرها ،ويتم �إدراك هذا امليل عندما تتاح للأفراد الفر�صة ل�رشوط تدعم
هذا الن�ضج ،ويف �سياق الإر�شاد النف�سي ،ف�إن ن�ضج امل�سرت�شد مرتبط مب�ستويات مرتفعة
من هذه ال�رشوط ،وهي التعاطف واالحرتام والأ�صالة ،التي يجب �أن يتم �إي�صالها من قبل
املر�شد و�إدراكها من قبل امل�سرت�شد ،وال�رشط الذي له عالقة بدرا�سة الباحث احلالية هو
الأ�صالة ،ويعني �أن يك�شف الطالب ذاته دون تزييف �أو لعب دور ،وللأ�صالة عنا�رص كثرية
و�أحدها ك�شف الذات.
ويرى جورارد ( )Jorardامل�شار �إليه يف (�أبو جدي) (� )2008أن ك�شف الذات يت�ضمن
قيام ال�شخ�ص بالإف�صاح عن معتقداته وم�شاعره ،وي�شرتط �أن يكون ال�شخ�ص �صادقاً يف
ذلك�.أما كور�سيني ( )Corsini,1987فرتى �أن ك�شف الذات هي العملية التي يبوح فيها
الفرد مبعلومات مهمة وحقيقية ل�شخ�ص �آخر ،ويتم هذا البوح ب�شكل طوعي واختياري.
ويرى كفايف (� )1999أن ك�شف الذات� ،أو االنفتاح الذاتي يعني �أن يف�صح الفرد عن م�شاعره
و�أفكاره اخلا�صة �إىل �شخ�ص �آخر ،وتتفاوت درجة الإف�صاح هذه من �شخ�ص لآخر تبعاً
لدرجة قرب هذا ال�شخ�ص�.أما جون�سون ()Johnson,1986
حايل
موقف
 ) )Johnson,1986فريى �أن ك�شف الذات تعبري عن رد �أفعالك جتاه
ٍ
ٍ
معلومات عن املا�ضي ،بحيث تكون تلك املعلومات ذات عالقة بردود �أفعالك
و�إعطاء
ٍ
جتاه املوقف احلا�رض ،فردود الأفعال جتاه النا�س والأحداث هي لي�ست حقائق بقدر ما
هي م�شاعر ،لذلك يعد ك�شف الذات من الق�ضايا احل�سا�سة يف االت�صال ال�شخ�صي وتطوير
العالقات الإن�سانية ،فهو يت�ضمن التوا�صل مع ال�شخ�ص الآخر ،وكيفية �شعورك جتاهه �أو
حول الأحداث التي حدثت تواً ،كما �أنه �أدا ٌة فعال ٌة لإزالة احلواجز النف�سية بني الأفراد.
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تعرف كوزبي ( )Cozbyامل�شار �إليه يف ملكو�ش)  )2004على ثالثة �أبعادٍ �أ�سا�سيةٍ
وقد َ
لك�شف الذات من قبل املر�شد وهي كمية املعلومات التي ي�شارك بها ،وم�ستوى حميمية
املعلومات التي �سي�شارك بها ،والوقت الذي ت�ستغرقه هذه امل�شاركة.
ويعد ك�شف الذات و�سيلةً فعالةً لتخفي�ض اال�ضطرابات النف�سية ،وذلك لقيمته املتمثلة
يف التنفي�س االنفعايل عن املكبوتات املوجودة داخل الفرد ،ويكون ذلك عندما ي�شارك الفرد
الأفراد الآخرين ب�آماله وخماوفه و�أحزانه و�أفراحه ،حيث يجنبه ذلك الوقوع يف كث ٍري من
امل�شكالت النف�سية و�سوء التوافق ،كال�شعور بالوحدة واالنعزال ،كما يعمل ك�شف الذات على
تنمية العالقات الإن�سانية وتقويتها ،ويكون مبثابة التغذية الراجعة ل�سلوك الفرد ،ف�إما �أن
ي�ستمر بذلك ال�سلوك �أو يعمل على تعديله ،وال ي�ستطيع �أحد �أن ينكر وجود ك�شف الذات ،عنده
فمن امل�ستحيل �أن جتعل نف�سك غري معروف لدى الآخرين ،حتى و�إن حاولت ذلك ،ف�أنت
ب�شكل مبا� ٍرش �أو غري مبا� ٍرش رغباتك واهتماماتك و�آراءك واعتقاداتك،
عندما تتكلم تظهر
ٍ
�أو بع�ض املعلومات ال�شخ�صية عنك ،و�إن مل يكن املو�ضوع �شخ�صياً.كما �إن ال�سلوكات غري
متعب �أو ت�شعر بامللل ،كما
اللفظية قد تعرب عن حالة الفرد النف�سية؛ فالتثا�ؤب يعني �أنك
ٌ
�إن امل�سافة بينك وبني ال�شخ�ص الذي يتحدث �إليك تقي�س مدى اهتمامك وارتياحك له ،وقد
حدد كوزبي ( )Cozbyثالثة معايري حتدد فيما �إذا كان نوع االت�صال ك�شفا للذات �أم غري
ذلك� ،إذ يجب �أن يحتوي ك�شف الذات على معلومات �شخ�صية تخ�ص املتكلم وهذا هو املعيار
الأول ،واملعيار الثاين هو �أن على املتكلم �أن يتحدث لفظياً عن هذه املعلومات� ،أما املعيار
ثان م�ستقب ٌل يوجه الكالم له� ،أي �أن ك�شف الذات
الثالث فهو �أنه يجب �أن يكون هناك
�شخ�ص ٍ
ٌ
حدد بات�صال ذات املر�سل بذات امل�ستقبل (جرادات. )1995 ،
ويرى �آدلر وروزنفليد وتاون (� )Adler, Rosenfeld & Towne, 1992أن ك�شف الذات
نوع من �أنواع االت�صال الذي ي�ستخدمه الفرد يف احلفاظ على عالقاته وتطويرها ،و�أن له
�أهميةً كبريةً يف ال�صحة العقلية للفرد ،وقد ذكر جمموعة من النقاط املميزة لك�شف الذات

عن غريه من �أ�شكال االت�صال الأخرى ومنها:
1 .1ال�صدق ( : )Honestyويعني �أن املعلومات التي ُيف�صح عنها يجب �أن تكون

بقدر من ال�صدق ،فما دمنا �صادقني و�أمناء يكون
�صحيحةً وغري مزيفةٍ ؛ فك�شف الذات يتميز ٍ
ك�شف الذات فعاالً وذا جدوى� ،أما �إذا حاولنا �إظهار �صورة كاذبة عن �أنف�سنا� ،أي �أن نقول
جزءاً من احلقيقة ،ونتجنب قول احلقيقة كاملة ،ف�إننا النك�شف ذاتنا ب�صدق و�أمانة ،حيث
يقا�س ال�صدق يف ك�شف الذات من خالل املرجعية الذاتية ،وهي جمموع العبارات التي
ت�صف املتحدث.
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وا�ضح لأنها
2 .2العمق (� : )Depthإن املعلومات التي ُيك�شف عنها تكون ذات عمقٍ
ٍ
تعرب عن �شخ�صية الفرد ،ولكن تتباين طبيعة الأفراد يف ذلك ،فما قد يكون �شخ�صياً و�رسياً
ٌ
ل�شخ�ص �آخر.و تعتمد هذه اخلا�صية �أي�ضاً على
ل�شخ�ص ما ،قد ال يكون كذلك
وذا عمقٍ
ٍ
ٍ
طبيعة املعلومات املف�صح عنها ،وكذلك طبيعة ال�شخ�ص املوجه �إليه ك�شف الذات ،فقد ت�شعر
باالرتياح ،وقد تعرتف ب�أنك ع�صبي املزاج� ،أو تخاف من احل�رشات �أمام �أي �شخ�ص ي�س�ألك،
آخر باحلرج �إذا �س�ألته كم عمرك.
يف حني قد ي�شعر
ٌ
�شخ�ص � ٌ
3 .3توافر املعلومات (� : )Availability of Informationإن الر�سائل اخلا�صة بك�شف
الذات يجب �أن حتتوي على املعلومات التي من غري املحتمل �أن يعرفها ال�شخ�ص املقابل يف
م�صدر �آخر دون بذل جه ٍد كب ٍري من
ذلك الوقت� ،أو قد ال يكون قادراً على احل�صول عليها من
ٍ
خالل كالم النا�س �أو ال�صحف مثالً ،ف�إن ذلك ال يعد ك�شفاً للذات.
�4 .4سياق امل�شاركة ( : )Context of sharingفطبيعة املوقف الذي يتم فيه الك�شف
ي�ؤدي دوراً مهماً يف ك�شف الذات ،فك�شف الذات يف �إطار احلياة العائلية يختلف عن قيام
معلم بك�شف ذاته �أمام تالميذه.
وت�ؤثر يف عملية ك�شف الذات من حيث درجته ونوعه عوامل عديدة ،كحجم اجلمهور
واملو�ضوع ،والتكاف�ؤ ،واجلن�س؛ فمن حيث حجم اجلمهور قد يك�شف ال�شخ�ص ذاته �أمام
املجموعات ال�صغرية �أكرث من املجموعات الكبرية وذلك ب�سبب املخاوف املوجودة لديه،
�أما بالن�سبة للمو�ضوع ،في�ؤثر على مقدار ونوع الك�شف الذي يقوم به الأفراد ،و�أما التكاف�ؤ
فمن حيث �إن ك�شف الذات ال�سلبي ال يكونلدى الأ�شخا�ص بنف�س الدرجة من الك�شف االيجابي
الذي ينجذبون �إليه ،و�أخريا اجلن�س ،فالإناث يقمن بك�شف ذواتهن بدرجةٍ �أكرب من الذكور
(. )Devito, 1993

�أما �أ�سباب ودوافع ك�شف الذات لدى الأفراد ،فبالرغم من �أن درجة ك�شف الذات تختلف
مبعلومات مهمةٍ عن �أنف�سهم ،وذلك ل�سبب �أو لآخر فقد
من فردٍ لآخر ،ف�إن الأفراد يت�شاركون
ٍ
يكون ك�شف الذات بق�صد التنفي�س االنفعايل� ،أو توكيد الذات� ،أو التبادلية� ،أو تو�ضيح الذات،
�أو احلفاظ على العالقات وتقويتها وتطويرها� ،أو التحكم االجتماعي وتكوين االنطباع
(ال�صبيحني. )2001 ،
ولإي�ضاح �سلوك ك�شف الذات لدى الفرد ،ف�إنه من املفيد التطرق للحديث عن نافذة
جوهاري ( ، )Johariوتتكون هذه النافذة من �أربع مناطق للوعي من جانب الفرد ،وفيما

تو�ضيح لهذه الأجزاء الأربعة (جرادات: )1995 ،
ي�أتي
ٌ
1 .1املنطقة املك�شوفة :وهي منطقة الن�شاط احلر (العام)  ،وت�شمل
ٍ
معلومات معروفةٍ

للفرد وللآخرين يف عملية االت�صال ،كاملعلومات العامة عن الفرد �أو مظهره العام.
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2 .2املنطقة املخفية :وهي منطقة املعلومات والأفكار وال�سلوكيات التي ي�شعر الفرد
باخلجل منها ،والأ�رسار ال�شخ�صية التي يعرفها الفرد عن نف�سه فيخفيها ،وال يبوح بها
للآخرين ،مثل القلق واملخاوف وال�شكوك.
3 .3املنطقة العمياء :وهي املعلومات التي يعرفها الأ�شخا�ص الآخرون عن ال�شخ�ص،
ولكن ال�شخ�ص ذاته ال يعرفها عن نف�سه ،مثل �سمعة الفرد يف املحيط الذي يعي�ش فيه ،ومن
املمكن �أن يتعرف الفرد �إىل هذه املعلومات من خالل التغذية الراجعة من حميطه.
4 .4املنطقة املجهولة :وهي املنطقة التي ال يعرفها الفرد عن نف�سه ،وال يعرفها
الآخرون عنه ،وت�شتمل على الأمور الغام�ضة ،وميكن التعرف �إىل وجود هذه املنطقة من
خالل اكت�شاف الفرد لذاته ب�صورةٍ م�ستمرةٍ يف مراحل حياته املختلفة.
ولكن ك�شف الذات قد ينطوي على خماطر �أو قد ال يكون مفيداً يف بع�ض الأحيان من
حيث �أنه ي�ؤدي �إىل فقدان ال�سيطرة على العالقات مع الآخرين ،الأمر الذي يجعلك غري جدي ٍر
باالحرتام من وجهة نظرهم �إذا ك�شفت ذاتك �إليهم يف بع�ض الأمور ،كما �أن ك�شف الذات
ميكن �أن ي�ؤذي ال�شخ�ص الآخر ،ويكون ذلك �إذا كان الك�شف �صادقاً و�رصيحاً يف مواقف
تكون فيها احلقيقة م�ؤذية مل�شاعر ال�شخ�ص املقابل (جرادات. )1995 ،
ويت�ضح مما �سبق �أن ك�شف الذات يحتاج �إىل �سياق اجتماعي ،وتنطوي عليه خماطر
كالتقومي ال�سلبي� ،أو التهديد االجتماعي لل�شخ�ص الذي يك�شف عن ذاته ،مما يدفع كثرياً
من الأفراد �إىل جتنبهم الك�شف عن ذواتهم يف العديد من املواقف االجتماعية ،ال�سيما �إذا
وخ�صائ�ص معينة كالقلق القلق االجتماعي (�أبو
�سمات
توافرت لدى ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ٌ
ُ
جدي. )2008 ،
�إال �أن ك�شف الذات ي�ؤدي العديد من الوظائف املهمة؛ �إذ ميثل طريقة يف احل�صول على
�شخ�ص �آخر� ،إذ يتوقع من ال�شخ�ص الذي تتم �أمامه عملية
املعلومات مثل �أفكار وم�شاعر
ٍ
ك�شف الذات �أن يقوم هو �أي�ضاً بك�شف ذاته ،ويعرف هذا الأمر بالتبادلية؛ �إذ يعمل الك�شف
املتبادل على تعميق الثقة يف العالقات ،وي�ساعد الأفراد على فهم بع�ضهم بع�ضاً (Farber,
. )2006
ويرتبط ك�شف الذات بال�شعور بالوحدة لدى الأ�شخا�ص� ،إذ �إن ك�شف الذات يعد و�سيلةً
مهمةً ومفيدةً للتوا�صل االجتماعي مع الآخرين ،كما ي�ؤثر يف حت�سني م�ستوى وطبيعة
العالقات االجتماعية ،وتعزيز الثقة بني الأ�شخا�ص وال �سيما طلبة اجلامعة وزمالئهم
وذويهم ،ومن خالل ك�شف الذات ي�صبح الطالب �أكرث ان�سجاماً وتوافقاً مع الآخرين ،وهذا
كله يف النهاية ي�ؤثريف م�ستوى ال�شعور بالوحدة لدى الأفراد� ،سيما يف ظل معاناة الإن�سان
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املعا�رص يف املجتمعات الوقت احلا�رض من
ٍ
م�شكالت نف�سيةٍ واجتماعيةٍ واقت�صاديةٍ
ومهنيةٍ عدةٍ  ،نتيجة التطور التكنولوجي الهائل وال�رسيع ،الذي يعجز الفرد من جماراته،
ف�ضالً عن التغريات التي حلقت بالقيم الإن�سانية والتحوالت ال�رسيعة التي مر بها ،ومن
هذه امل�شكالت النف�سية م�شكلة ال�شعور بالوحدة النف�سية ،وال�شعور بالوحدة النف�سية حال ٌة
ينفرد بها الإن�سان عن غريه من الكائنات احلية ب�سبب امتالكه نظاماً اجتماعياً ،يت�أثر به
وي�ؤثر فيه ،و�أي خلل قد يحدث يف الأوا�رص التي تربط الإن�سان بغريه من �أبناء جن�سه� ،أو
ا�ضطراب يف الطابع
�أي تغري يحدث يف النظام االجتماعي ،ينعك�س على الفرد ،وينتج عنه
ٌ
االجتماعي املكت�سب عند الأفراد ،مما يولد لديهم ال�شعور باالغرتاب �أو االنعزال� ،أو املعاناة
من الوحدة النف�سية ،ترتك �آثاراً على الفرد حيث �إنها ت�ؤثر على جممل ن�شاطاته ،كما �أنها ُتعد
مل�شكالت �أخرى (عرفات. )2009 ،
نواةً
ٍ
كما �أ�شار ق�شقو�ش (� )1983إىل �أن الإح�سا�س بالوحدة النف�سية ميثل واحدةً من
امل�شكالت اخلطرية يف حياة �إن�سان هذا الع�رص ،حيث ُتعد هذه امل�شكلة نقطة البداية لكثري
من امل�شكالت التي يعاين منها الإن�سان ،فيما يرى خ�رض وال�شناوي (� )1997أن ال�شعور
بالوحدة النف�سية حالة ي�شعر بها الفرد ب�شيء ينق�صه ،واملظهر الأ�سا�س للوحدة هو الوح�شة،
وال�شخ�ص الذي ي�شعر بالوحدة ي�صل �إىل النا�س ،ولكنه ال ي�ستطيع �أن يتوا�صل معهم ،ومن
ثم ال ي�ستطيع ا�ستبعاد عن�رص الوح�شة.
َّ
وتربز �أهمية درا�سة ال�شعور بالوحدة النف�سية ،بكونها متثل خربةً غري �سارةٍ  ،تدل على
عدم وجود التوافق ،وينتج عنها العديد من حاالت �صعوبة االندماج االجتماعي على الرغم
من وجود الفرد يف اجلماعة ،و�إن �أهمية درا�ستها وحتديد مدى انت�شارها ي�ساعد يف و�ضع
املعاجلات املنا�سبة لها ،وقد �أكد ال�ساعاتي (� )1990أن االهتمام النظري والتجريبي اجلاد
بالوحدة النف�سية بد�أ عندما ن�رش ويز ( )Weiss, 1973كتاب (الوحدة النف�سية جتربة العزلة
العاطفية واالجتماعية) .كما ن�رش را�سيل وبابال وفريغ�سو ن (�Russell, Peplau, & Fergu
مقيا�س �صادقٍ وثابتٍ للوحدة النف�سية (عرفات. )2009 ،
�. )son 1978أول
ٍ
وقدكان �أول م�ستخدم مل�صطلح ال�شعور بالوحدة النف�سية �سيجموند فرويد
( )Sigmund Freudعام ( ، )1939لو�صف الرتكيب الباطني لل�شخ�ص الذي ميكن �أن يتغري
بالكامل بعد مروره بخربة ال�شعور بالوحدة النف�سية ،وبعد �سنوات تو�سع �سوليفا ن (�Sul
كائنات
 )livanيف و�صف ال�شعور بالوحدة النف�سية �أكرث من و�صف فرويد ،ور�أى �أن الب�رش
ٍ
اجتماعيةٍ بحاجة لالت�صال ،و�أن ال�شعور بالوحدة النف�سية ي�أتي نتيجةً لفقد �إ�شباع هذه
احلاجة ،وما زال هناك عدم �إجماع على تعريف حمدد للوحدة النف�سية ،وكل ما ذكر من
تعريفات ما هو �إال اقرتاحات قدمها الباحثون لفهم هذه الظاهرة ( ، )Abir, 2008حيث يرى
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ويز (� )Weiss.1973أن ال�شعور بالوحدة النف�سية ال يحدث نتيجة انعزال الفرد عن الآخرين،
و�إمنا ب�سبب عدم وجود العالقة املطلوبة �أو عدم وجود االرتباط العاطفي الذي يربطه
بحرمان
بالآخرين.ويرى جوردن (� )Gordon, 1976أن ال�شعور بالوحدة �إح�سا�س الفرد
ٍ
ين�ش�أ عندما تختفي بع�ض العالقات املتوقعة من الآخرين ،وذهب فران�سي�س (Francis,
مرغوب
إح�سا�س غري
� ، )1976إىل مثل هذا التعريف ،حيث ر�أى �أن ال�شعور بالوحدة النف�سية �
ٍ
ٌ
فيه ب�سبب قلة العالقات االجتماعية (ال�رشايري. )2009 ،
ويرى بنتلر ( )Bentlerامل�شار �إليه يف قي�سي (� )2000أنال�شعور بالوحدة النف�سية
ق�صور يف م�ستوى املهارات االجتماعية لدى الفرد بال�صورة التي يكون فيها عاجز عن
حتقيق عالقات اجتماعية مثمرة مع الآخرين�.أما الربيعة ( )1997فريى �أن الوحدة النف�سية
�شعور الفرد باحلرمان الذي ين�ش�أ عندما تختفي بع�ض العالقات التي يتوقعها من الآخرين.
وقد عرف ق�شقو�ش ( )1983الوحدة النف�سية �أنها �إح�سا�س الفرد بوجود فجوةٍ نف�سيةٍ
( )Psychological gapتباعد بينه وبني الأ�شخا�ص املحيطني به ومو�ضوعات جماله
النف�سي� ،إىل درجة ي�شعر معها الفرد بافتقاده التقبل واحلب من جانب الآخرين ،بحيث
عالقات مثمرةٍ وم�شبعةٍ داخل الو�سط االجتماعي الذي
يرتتب على ذلك حرمانه من �إقامة
ٍ
يعي�ش فيه.وينظر هوجز (� )Hughes, 1994إىل الوحدة النف�سية باعتبارها عجزاً عاماً يف
م�ستوى املهارات االجتماعية التي ميتلكها الفرد ،التي يحتاجها لإقامة
ٍ
عالقات اجتماعيةٍ
�سويةٍ مع الآخرين.

وقد حدد يونغ ( )Youngامل�شار �إليه يف النيال (� )1993أنواعاً ثالث ًة لل�شعور
بالوحدة ،اعتمد فيها على الفرتة الزمنية لبداية الإح�سا�س بالوحدة ودوام احلالة
حتى نهايتها وهذه الأنواع هي:
لفرتات طويلةٍ قد
1 .1ال�شعور بالوحدة النف�سية املزمن ( : )Chronicوي�ستمر هذا النوع
ٍ

ت�صل �إىل �سنوات ،ويف هذا النوع ال ي�شعر الفرد بالر�ضا فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية.
فرتات من ال�شعور بالوحدة
2 .2ال�شعور بالوحدة النف�سية العابر ( : )Transientويت�ضمن
ٍ
على الرغم من �أن احلياة االجتماعية للفرد تت�سم بالتوافق واملالءمة.
3 .3ال�شعور بالوحدة النف�سية االنتقايل ( : )Transitionalويف هذا النوع من ال�شعور
بعالقات اجتماعيةٍ طيبةٍ يف املا�ضي القريب ،ولكنه ي�شعر بالوحدة
بالوحدة يتمتع الفرد
ٍ
حديثاً نتيجة الظروف امل�ستمرة (مثالً وفاة �شخ�ص عزيز لديه) .
�أما �أ�سباب ن�شوء ال�شعور بالوحدة ،فغالباً ما يحدث ال�شعور بالوحدة ب�سبب غياب منطٍ
معني من العالقات يف حياة الفرد االجتماعية� ،أو ب�سبب عدم �إكتمال العالقات يف م�سارها
ٍ
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الطبيعي �سواء من حيث الكم �أو الكيف ،و�أن الذين يح�سون بالوحدة هم �إما �أن يكونوا ميالون
لها بطبيعتهم� ،أو �أنها فر�ضت عليهم فر�ضاً بفقدان �شي ٍء عزي ٍز عليهم (النجار. )2003 ،
وقد ترجع الوحدة �إىل التكوين النف�سي للفرد نف�سه ،حيث يف�ضل بع�ض الأ�شخا�ص
الوحدة والعزلة واالن�سحاب من معرتك احلياة االجتماعية� ،أو لأنهم يفتقدون ال�شعور بالثقة
يف �أنف�سهم �أو ي�شكون يف نوايا الآخرين نحوهم� ،أو ي�شعرون بالتعايل على الآخرين� ،أو
ل�شعورهم بالفقر� ،أو لعجزهم عن جماراة زمالئهم� ،أو رف�ض خمالطة �أقران ال�سوء ،وقد
يكون ال�شخ�ص الذي ي�شعر بالوحدة فيه من ال�سمات واخل�صائ�ص املُنفِّرة ،مما يجعل النا�س
ينفرون منه وين�رصفون عنه ،وال يقيمون معه عالقات الت�صافه بالكذب واال�ستغالل
واالبتزاز والو�شاية والغيبة والنميمة (عرفات. )2009 ،
وقد بحثت عالقة ك�شف الذات لدى طلبة اجلامعات مبتغريات عديدة ،وكذلك ال�شعور
درا�سات عديد ٌة حول ك�شف الذات لدى طلبة اجلامعة يف �ضوء متغريات
بالوحدة؛ فقد �أجريت
ٌ
اجتماعيةٍ ودميغرافيةٍ كاجلن�س ،وحجم الأ�رسة ،والتخ�ص�ص وغريها ،فقد قام ملك ني (�Me
 )likian, 1962بدرا�سةٍ هدفت �إىل ك�شف الذات لدى طلبة اجلامعة يف ال�رشق الأو�سط،
ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة جورارد لك�شف الذات.تكونت عينة الدرا�سة
من ( )158طالباً من طلبة اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،حيث مثلوا ت�سع دول خمتلفة ،دلت
نتائج التحليل على عدم وجود فروقٍ دالةٍ �إح�صائياً بني امل�شاركني فيما يخ�ص �سلوك ك�شف
فروقات مهم ٌة بني جمموعات الدرا�سة يف
الذات� ،أو جوانب الذات املك�شوفة ،يف حني وجدت
ٌ
جوانب الذات التي مت ك�شفها.
وقام جرادات ( )1995بدرا�سةٍ هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر اجلن�س ،وحجم الأ�رسة ،ودخل
الأ�رسة يف ك�شف الذات لدى طلبة جامعة الريموك ،وا�ستخدم فيها الباحث ا�ستبانة جورارد
لك�شف الذات ،و�شملت الدرا�سة ( )762طالب�أً وطالبةً من طلبة جامعة الريموك.وبينت نتائج
الدرا�سة �أن هناك انخفا�ضاً كبرياً يف م�ستوى ك�شف الذات لدى طلبة جامعة الريموك ،وقد
ك�شفت الدرا�سة عن وجود فروق تعزى للجن�س يف ك�شف الذات للوالدة ل�صالح الإناث ،وتبني
�أن الذكور يك�شفون ذواتهم لأ�صدقائهم ثم لأمهاتهم وبدرجة �أدنى لآبائهم� ،أما الإناث
فيك�شفن ذواتهن بدرجة مت�ساوية ل�صديقاتهن و�أمهاتهن وبدرجة �أدنى لآبائهن.كما �أظهرت
النتائج وجود فروق دالةٍ �إح�صائياً يف ك�شف الذات لكل من الوالد والوالدة ،تعزى حلجم
الأ�رسة ل�صالح الأ�رس ال�صغرية ،وكذلك �أظهرت النتائج وجود فروقٍ دالةٍ �إح�صائياً يف ك�شف
لكل من الوالد والوالدة وال�صديق من اجلن�س نف�سه تعزى لدخل الأ�رسة وذلك ل�صالح
الذات ٍ
الأ�رس ذات الدخل املرتفع.
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و�أجرى نايربزيدوي�سكي ( )Niebrzydowski, 1996درا�سةً هدفت الك�شف عن العالقة
بني ك�شف الذات ومراحل تطور العالقات البني �شخ�صية ،طبقت على ( )70طالباً �أعمارهم
حوايل ( )17عاماً ،واُ�ستخدم مقيا�س ك�شف الذات املكون من ( )60فقرةً ،واملت�ضمن الأبعاد
الآتية (االجتاهات واالهتمامات والعمل والدرا�سة والو�ضع املايل وال�صفات اجل�سدية
واملعلومات ال�صحية) .ك�شفت النتائج �أن عمق ك�شف الذات يرتبط بتطور العالقات بني
الأ�شخا�ص ،كما �أن ك�شف الذات يف جمال االهتمامات واالجتاهات والعمل �أو الدرا�سة يكون
غريب ،وك�شفت النتائج �أن ك�شف الذات لدى �أفراد العينة كان
خارجي �أو
ل�شخ�ص
بدرجةٍ �أكرب
ٍ
ٍ
ٍ
بدرجة �أقل يف جمال املعلومات ال�شخ�صية واجل�سدية وال�صحية ،كما �أن الذكور يك�شفون
ذواتهم بدرجةٍ �أكرب من الإناث.
وقام �سليمان ودحادحة ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستك�شاف �أثر كل من اجلن�س
والتخ�ص�ص يف ك�شف الذات لكل من الأب والأم وال�صديق من اجلن�س نف�سه ،والإخوة
والأخوات وامل�رشف الأكادميي ،تكونت العينة من ( )462طالباً وطالبةً من طلبة جامعة
ال�سلطان قابو�س من خمتلف الكليات وامل�ستويات التعليمية ،وقد ا�ستخدم الباحثان الن�سخة
املعدلة من مقيا�س جورارد لك�شف الذات ،املعربة واملقننة من جرادات (. )1995ك�شفت
الدرا�سة �أن هناك فروقاً يف متو�سطات درجات ك�شف الذات للأم ولل�صديق من اجلن�س نف�سه،
وللأخوة والأخوات تعزى للجن�س وذلك ل�صالح الإناث ،كما ك�شفت الدرا�سة �أن ال �أثر للجن�س
يف متو�سطات درجات ك�شف الذات لكل من الأب وامل�رشف الأكادميي.كما ك�شفت الدرا�سة
�أن هناك فروقاً دالةً �إح�صائياً لأثر التخ�ص�ص يف متو�سطات درجات ك�شف الذات للأم
ولل�صديق من نف�س اجلن�س وامل�رشف الأكادميي وذلك ل�صالح التخ�ص�صات الأدبية ،و�أنه
ال �أثر للتخ�ص�ص يف متو�سطات درجات ك�شف الذات لكل من الأب والأخوة والأخوات.وتبني
�أي�ضاً �أن هناك �أثراً للتفاعل بني اجلن�س والتخ�ص�ص يف متو�سطات درجات ك�شف الذات لكل
من الأب وال�صديق من نف�س اجلن�س والأخوة والأخوات وامل�رشف الأكادميي ،وذلك ل�صالح
الذكور ذوي التخ�ص�صات الأدبية.كما �أن هناك �أثراً للتفاعل بني اجلن�س والتخ�ص�ص يف
متو�سطات درجات ك�شف الذات لكل من الأب وال�صديق من نف�س اجلن�س والأخوة والأخوات،
وذلك ل�صالح الإناث ذوات التخ�ص�صات العلمية.
وهدفت درا�سة العمري (� )2009إىل معرفة العالقة بني ك�شف الذات والتوافق الزواجي
لدى عينة من معلمي تربية �إربد الأوىل يف �ضوء متغريات( :اجلن�س ،وعدد �أفراد الأ�رسة،
وطول فرتة الزواج) .تكونت العينة من ( )222معلماً ومعلمةً ،وا�ستخدم فيها الباحث �صورةً
معدلةً من ا�ستبانة جورارد لك�شف الذات ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ك�شف الذات لدى
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عينة الدرا�سة كان بدرجةٍ متو�سطةٍ  ،كما دلت النتائج على وجود عالقةٍ موجبةٍ بني ك�شف
الذات والتوافق الزواجي.
�أما الدرا�سات التي تناولت ال�شعور بالوحدة ،فكان من �أهمها درا�سة ح�سني والزياين
( )1994وهدفت �إىل معرفة مدى انت�شار ال�شعور بالوحدة لدى طلبة اجلامعة والفروق
بني اجلن�سني واجلن�سيات والتخ�ص�صات اجلامعية يف ال�شعور بالوحدة.وتكونت العينة من
( )238طالباً وطالبةً من جامعة اخلليج العربي وجامعة البحرين ،وا�ستخدم فيها الباحث
مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية (ق�شقو�ش )1988 ،لطالب اجلامعة.وك�شفت النتائج
�أن ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى طلبة اجلامعة كان مرتفعاً ن�سبياً ،كما �أظهرت النتائج
عدم وجود فروق دالةٍ �إح�صائياً يف ال�شعور بالوحدة النف�سية بني اجلن�سني �أو التخ�ص�صات
املختلفة ،وك�شفت عن وجود فروق يف ال�شعور بالوحدة النف�سية تعزى لعامل العزلة ،حيث
�أظهرت الدرا�سة �أن الطلبة البحرينيني لديهم �شعور �أقل بالوحدة النف�سية من غريهم من غري
البحرينيني.
وهدفت درا�سة حداد و�سوامله (� )1998إىل تطوير مقيا�س يتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية
مقبولة لقيا�س ال�شعور بالوحدة ،والتعرف على �أبعاده ،وعالقته ببع�ض املتغريات ال�شخ�صية
لدى الطلبة اجلامعيني ،وقد �شملت عملية �إعداد املقيا�س عدداً من الإجراءات متثلت باختيار
عددٍ من الفقرات من املقايي�س املعروفة بهذا اخل�صو�ص وترجمتها ومراجعتها من قبل
عدد من املحكمني وتطبيقها ب�صورة �أولية ،ونتيجة لذلك �أبقي على ( )38فقرة ،حيث جرى
تطبيقها على عينة الدرا�سة املكونة من ( )363طالباً وطالبةً ،و�أخ�ضعت اال�ستجابات للتحليل
العاملي الذي �أفرز �أربعة �أبعادٍ لل�شعور بالوحدة تت�صل بالعالقات االجتماعية والعالقات
الأ�رسية وامل�شاعر النف�سية والعالقات احلميمة.وتوافرت ملقيا�س ال�شعور بالوحدة و�أبعاده
دالالت عدة لل�صدق والثبات.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل قدرة املقيا�س على التمييز بني
ٍ
جمموعات من الأفراد ،يفرت�ض اختالفهما يف ال�شعور بالوحدة ،وت�شري البيانات االرتباطية
�إىل وجود ارتباط موجب بني ال�شعور بالوحدة وكل من القلق واخلجل والعدوان واالنطوائية،
وكل من تقدير الذات وك�شف الذات والتحكم الداخلي.
وارتباط
�سالب بني ال�شعور بالوحدة ٍ
ٍ
وهدفت درا�سة �إبراهيم (� )2000إىل الك�شف عن �أثر اخلجل ومفهوم الذات الأكادميي
والتح�صيل الدرا�سي يف ال�شعور بالوحدة النف�سية ،لدى عينة من طالب كلية الرتبية يف
جامعة الأزهر من ال�سنة الأوىل حتى الرابعة ،وتكونت العينة من ( )278طالباً اختريوا
بطريقةٍ ع�شوائيةٍ ا�ستخدم فيها مقيا�س ال�شعور بالوحدة املقنن من قبل البحريي ()1985
للبيئة امل�رصية ،ومقيا�س اخلجل ،ومقيا�س ملفهوم الذات الأكادميي� ،أ�شارت النتائج �إىل
�أن اخلجل والتح�صيل الدرا�سي ومفهوم الذات الأكادميي من العوامل امل�سهمة يف ال�شعور
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بالوحدة النف�سية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن اخلجل �أهم العوامل امل�ؤثرة يف ال�شعور بالوحدة
لدى طلبة اجلامعة.
و�أجرى العالونة ( )2005درا�سةً هدفت التعرف �إىل درجة ال�شعور بالوحدة النف�سية
لدى طلبة جامعة الريموك ،وقدرة كل من متغري اجلن�س ومكان الإقامة وامل�ستوى الدرا�سي
وامل�رصوف ال�شخ�صي للطالب على التنب�ؤ مب�ستوى ال�شعور بالوحدة النف�سية.ولتحقيق
هدف الدرا�سة و ّزع الباحث ا�ستبانة على ( )811طالباً وطالبةً من خمتلف التخ�ص�صات.
وتو�صلت النتائج �إىل �أن طلبة جامعة الريموك املقيمني وغري املقيمني مع �أ�رسهم ال
يعانون من م�شاعر الوحدة النف�سية ،كما ك�شفت النتائج �أن هناك فروقاً دالةٍ �إح�صائياً بني
الطلبة املقيمني مع �أ�رسهم والطلبة غري املقيمني يف م�ستوى ال�شعور بالوحدة النف�سية،
وذلك ل�صالح الطلبة املقيمني مع �أ�رسهم ،كما ك�شفت النتائج عن عدم وجود فروقٍ دالةٍ
�إح�صائياً يف م�ستوى ال�شعور بالوحدة النف�سية تعزى ملتغري (اجلن�س �أو امل�ستوى الدرا�سي �أو
املعدل الرتاكمي) .وك�شفت النتائج عن وجود فروقٍ دالةٍ �إح�صائياً تعزى ملتغري امل�رصوف
ال�شخ�صي ،حيث كان الطلبة ذوو الدخل املتدين �أكرث �شعوراً بالوحدة النف�سية من غريهم من
ذوي الدخل املتو�سط واملرتفع.
و�أجرى النبهاين وح�سن واجلمايل ( )2005درا�سةً هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى
ال�شعور بالوحدة النف�سية ،وتبادل العالقات االجتماعية ،وامل�ساندة االجتماعية ،ومعرفة
طبيعة العالقة بني (ال�شعور بالوحدة والعالقات االجتماعية وامل�ساندة االجتماعية) ،
طبق مقيا�س ال�شعور بالوحدة النف�سية وتبادل العالقات االجتماعية ومقيا�س امل�ساندة
االجتماعية على ( )245طالباً وطالبةً من جامعة ال�سلطان قابو�س ،وك�شفت النتائج عن
ومرتفع يف تبادل العالقات
قريب من املتو�سط احل�سابي لل�شعور بالوحدة النف�سية،
م�ستوى ٍ
ٍ
االجتماعية وامل�ساندة االجتماعية� ،أما االرتباطات فكانت �سالبةً ودالةً بني ال�شعور بالوحدة
النف�سية وكل من متغريي العالقات االجتماعية وامل�ساندة االجتماعية ،وموجبةً ودالةً بني
تبادل العالقات االجتماعية وامل�ساندة االجتماعية.
و�أجرى ال�رشايري ( )2009درا�سة هدفت للك�شف عن الأفكار الالعقالنية وال�شعور
بالوحدة النف�سية والعالقة بينهما لدى عينةٍ خمتارةٍ من طلبة جامعة الريموك ،ولتحقيق
هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث مقيا�سني �أحدهما للأفكار الالعقالنية من �إعداد (Klages,
 ، )1989والآخر مقيا�س ال�شعور الوحدة النف�سية الذي �أعده كل من حداد و�سوامله ()1998
واملطور للبيئة الأردنية ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )565طالباً وطالبةً.وك�شفت النتائج �أن
م�ستوى الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك جاء بدرجةٍ متو�سطةٍ  ،و�أن م�ستوى
ال�شعور بالوحدة النف�سية كذلك جاء بدرجةٍ متو�سطةٍ لدى طلبة جامعة الريموك ،كما ك�شفت
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دال �إح�صائياً بني الأفكار الالعقالنية وال�شعور بالوحدة
ارتباط �
النتائج عن وجود
ٍ
إيجابي ٍ
ٍ
النف�سية.
وهدفت درا�سة �أبو غزال وجرادات ( )2009بحث عالقة �أمناط تعلق الرا�شدين بتقدير
الذات وال�شعور بالوحدة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )526طالباً وطالبةً اختريوا من جميع
كليات جامعة الريموك ،و�أظهرت النتائج �أن كالً من منطي التعلق ال َقلِق والآمن ،قد ارتبطا
دال بتقدير الذات وال�شعور بالوحدة ،ومل يتبني وجود عالقةٍ دالةٍ بني منط التعلق
ب�شكل ٍ
ٍ
التجنبي وتقدير الذات ،وال بني هذا النمط من التعلق وال�شعور بالوحدة ،وباملثل فقد �أظهر
دال يف التنب�ؤ
حتليل االنحدار �أن كالً من منطي التعلق ال َقلِق و التعلق الآمن قد �ساهما
ب�شكل ٍ
ٍ
بتقدير الذات وال�شعور بالوحدة� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،تبني �أن منط التعلق الآمن هو �أكرث �أمناط
التعلق �شيوعاً.
و�أجرى العا�سمي ( )2009درا�سةً هدفت �إىل التعرف �إىل الفروق بني �أبناء الريف واملدن،
والفروق بني اجلن�سني يف درجة �إح�سا�سهم بالوحدة النف�سية ،وكل من العزلة االجتماعية
واالكتئاب وامل�ساندة االجتماعية ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )486طالباً وطالبةً من طلبة
جامعة دم�شق ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث فيها مقيا�س ال�شعور بالوحدة
النف�سية ،ومقيا�س االكتئاب ،ومقيا�س العزلة االجتماعية ،ومقيا�س امل�ساندة االجتماعية،
وبينت النتائج وجود فروق دالةٍ �إح�صائياً يف ال�شعور بالوحدة بني طلبة اجلامعة من الريف
واملدن ل�صالح �أبناء الريف ،وكذلك وجود فروقٍ دالةٍ �إح�صائياً بني اجلن�سني يف ال�شعور
بالوحدة النف�سية ل�صالح الإناث ،كما ك�شفت عن عالقةٍ موجبةٍ دالةٍ �إح�صائياً بني ال�شعور
بالوحدة واالكتئاب واالغرتاب ،وعالقةٍ ارتباطيةٍ �سالبةٍ بني ال�شعور بالوحدة وامل�ساندة
االجتماعية.
�أما فيما يتعلق بالدرا�سات التي تناولت العالقة بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة،
فقد �أجرى �سوالنو وباتن وباري�ش ( )Solano, Batten & Parish, 1982درا�سةًهدفت �إىل
الك�شف عن االرتباطات بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة لدى عينة من طلبة اجلامعة من
كال اجلن�سني ،ا�ستخدم فيها مقيا�س كاليفورنيا لل�شعور بالوحدة ( )UCLAومقيا�س جورارد
لك�شف الذات.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ك�شف الذات يرتبط �سلبياً بال�شعور بالوحدة لدى
عينة الدرا�سة ،و�أن جميع االرتباطات بني �أبعاد ك�شف الذات لدى كل من الذكور والإناث
وال�شعور بالوحدة �سلبية.
منوذج
ويف درا�سة قام بها فرانزو وديفي�س ( )Franzoi& Davis, 1985هدفت لفح�ص
ٍ
م�صمم لو�صف العالقة ال�سببية بني ال�شعور بالوحدة وك�شف الذات للزمالء والوالدين
نظري
ٍ
ٍ
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ومتغريات �سابقةٍ خا�صةٍ  ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )350طالباً يف املرحلة الثانوية
حيث �أجابوا عن ا�ستبانة تقي�س التفاعل االجتماعي وال�شعور اخلا�ص بالوعي ،ودلت نتائج
الدرا�سة على توافق بني النموذج النظري وبني العالقات التي لوحظت ،كما اتفقت مع نتائج
درا�سات �سابقة من حيث وجود عالقة غري مبا�رشة بني ال�شعور بالوحدة والوعي من خالل
ك�شف الذات للآخرين ،كما ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقةٍ قويةٍ بني الرغبة يف ك�شف
الذات ،بني وتناق�ص ال�شعور بالوحدة ،و�أ�شارت هذه النتائج �إىل �أهمية العوامل الوالدية
واجلن�س والدافعية نحو الذات.
و�أجرى �شواب و�آخرون ( )Schwab et al, 1998درا�سةًهدفت �إىل مقارنة م�ستوى
ك�شف الذات بني جمموعتني من طلبة اجلامعة ممن يعانون من ال�شعور بالوحدة والذين
ال يعانون ،حيث قورن (� )69شخ�صاً يعانون من ال�شعور بالوحدة مع (� )142شخ�صاً ال
ي�شعرون بالوحدة من طلبة اجلامعة ،وطلب �إليهم ك�شف الذات لكل من �صديق ،جمموعه
�أ�صدقاء ،غريب ،جمموعة غرباء�.أو�ضحت نتائج الدرا�سة ب�أن الأ�شخا�ص الذين يعانون
من الوحدة لديهم رغب ٌة �أقل يف ك�شف الذات جتاه جميع الأ�شخا�ص� ،سواءً �أكانوا غرباء �أم
�أ�صدقاء ،و�أن لديهم درجةً عاليةً من العوامل املرتبطة بال�شعور بالوحدة.
�أما درا�سة مات�سو�شيما و�شيمي ( )Matsushima & Shiomi, 2001فقد هدفت ملعرفة
ت�أثري الرتدد ودوافع ك�شف الذات على ال�شعور بالوحدة لدى عينة من طلبة املدرا�س الثانوية،
تكونت العينة من ( )235طالباً وطالبةً� ،أظهرت النتائج �أن البوح بامل�شاعر يعزز من قوة
ك�شف الذات ،و�أن عامل القلق ي�سبب الرتدد يف االنخراط وك�شف الذات ،كما �أظهرت النتائج
�أن الرتدد جتاه ال�شخ�ص يف ك�شف الذات له ت�أثري على ال�شعور بالوحدة.
وقام لونغ ( )Leung, 2002بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن العالقات بني ك�شف الذات
عرب الدرد�شة وم�ستوى ال�شعور بالوحدة لدى طلبة اجلامعات ،تكونت العينة من ( )576طالباً
وطالبةً� ،أظهرت النتائج �أن ك�شف الذات قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى ال�شعور بالوحدة
عندما ي�شعر الطالب بالفهم والتقبل واالهتمام من خالل الدرد�شة ،كما ت�ستند العالقات
احلميمة �إىل درجةٍ عاليةٍ من العمق والق�صد يف ك�شف الذات.
وبحثت درا�سة وي ورا�سيل وزاكاليك ( )Wei, Russel&Zakalik, 2005العالقات بني
الكفاءة الذاتية االجتماعية يف ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة واالكتئاب ،تكونت العينة من
( )308طالبةً جامعيةً�.أظهرت النتائج �أن الكفاءة الذاتية االجتماعية تتو�سط العالقة بني
قلق التعلق وال�شعور بالوحدة واالكتئاب ،حيث �أظهرت النتائج �أن  %55من التباين يف
ال�شعور بالوحدة وقلق التعلق يف ك�شف الذات ،و�أن ( )%42من التباين يف االكتئاب.
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وهدفت درا�سة هوانغ ويانغ (� )Huang & Yang, 2013إىل التحقق من العالقات
بني التحريف عرب االنرتنت يف ك�شف الذات وبني الدوافع وال�شعور بالوحدة ،تكونت العينة
من ( )608مراهقاً ومراهقةً يف تايوان� ،أظهرت النتائج عدم وجود فروقٍ بني اجلن�سني يف
التحريف عرب االنرتنت ،و�أن املراهقني ال يك�شفون عن ذواتهم عن طريق االنرتنت.كما �أظهر
حتليل االنحدار املتعدد �أن التكاف�ؤ �أقل من ك�شف الذات وال�سيطرة ،و�أن املراهقني لديهم
م�ستوى متو�سط لقوة التف�سري ،و�أقل دقة يف ك�شف الذات ،ولديهم م�ستوى منخف�ض من قوة
التف�سري عرب االنرتنت.

مشكلة الدراسة:
متغريي الدرا�سة ،وهما ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة،
لكل من
بعد درا�سة الباحثني ٍ
ْ
وبعد مراجعة الأدب النظري املتعلق بهما ،يرى الباحثان �أن هنالك حاجةً لدرا�سة العالقة
بينهما ،ف�إذا كان ك�شف الذات يعني �أن يف�صح الفرد ب�صدقٍ  ،وبدون تزييف عن م�شاعره
و�شخ�صيته ومعتقداته ،ف�إن هذا ال يتم �إال يف �إطار عالقةٍ �إن�سانيةٍ واجتماعيةٍ �آمنةٍ  ،وهذا
يقودنا منطقياً للحديث عن ال�شعور بالوحدة ومدى ت�أثريها وت�أثرها بك�شف الذات� ،سيما
و�أن ك�شف الذات له فوائد على �شخ�صية الفرد ،ويف توا�صله مع الآخرين؛ ف�إن ذلك ي�ستثري
ف�ضول الباحثني من حيث وجود عالقة بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة ،ثم مدى ت�أثر
هذين املتغريين باجلن�س ،و�إذا علمنا الآثار ال�سلبية لل�شعور بالوحدة كما يفيد الأدب ال�سابق
ومدى ت�أثري ذلك على طلبة اجلامعة باعتبارهم �رشيحةً وا�سعةً ال ميكن �إهمالها ،ومكوناً
ؤوليات
�أ�سا�سياً من مكونات املجتمع؛ �إذ �إن غالبيتها من ال�شباب الذين تقع على عاتقهم م�س�
ٌ
كبري ٌة ،وهذا يدعونا كباحثني �إىل الت�صدي لهذه امل�شكالت والعمل على الإفادة من كل ما
ميكن التو�صل �إليه من نتائج.
كما يالحظ �أن هذا املو�ضوع ما زال بحاجة �إىل البحث ،ويف حدود علم الباحثني
درا�سات تعالج العالقة بني هذين املفهومني وتناق�شها يف �آن واحد ،على
ف�إنهما مل يجدا
ٍ
الرغم من �أن بحث العالقة بني هذه املتغريات له �أهمي ٌة يف الإر�شاد ،لذلك جاءت هذه
الدرا�سة التي هدفت التعرف �إىل العالقة بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة لدى عينة من
طلبة جامعة الريموك ،وحتاول الدرا�سة احلالية حتقيق �أهدافها من خالل �إجابتها عن
ال�س�ؤال الرئي�س لهذه لدرا�سة وهو» :هل توجد عالق ٌة دال ٌة �إح�صائياً بني م�ستوى ك�شف الذات
و م�ستوى ال�شعور بالوحدة لدى الطلبة اجلامعيني؟ ».
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أسئلة الدراسة:
1 .1هل توجد عالق ٌة دال ٌة �إح�صائياً بني م�ستوى ك�شف الذات و م�ستوى ال�شعور بالوحدة
لدى طلبة جامعة الريموك يف �ضوء متغري اجلن�س؟ .
2 .2هل توجد عالق ٌة تنب�ؤي ٌة بني �أبعاد ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق وبني ال�شعور
بالوحدة لدى طلبة جامعة الريموك الذكور؟
3 .3هل توجد عالق ٌة تنب�ؤي ٌة بني �أبعاد ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق وبني ال�شعور
بالوحدة لدى طلبة جامعة الريموك الإناث؟ .

أهمية الدراسة:
تتناول الدرا�سة احلالية مو�ضوعاً حظي باهتمام الباحثني يف خمتلف فروع علم
النف�س والإر�شاد وعلم االجتماع.فك�شف الذات له �أهمي ٌة كبري ٌة يف العملية الإر�شادية؛ فك�شف
الذات يف �إطار العالقة الإر�شادية من قبل املر�شد �أمام امل�سرت�شد ال يقل �أهميةً عن ك�شف
ذات امل�سرت�شد �أمام املر�شد؛ فهذا من �ش�أنه �أن ي�شجع امل�سرت�شد على �أن يف�صح ب�صدق عن
�شخ�صيته؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إىل حتقيق �أهداف العملية الإر�شادية ،والأمر ين�سحب على عالقة
طلبة اجلامعة ببع�ضهم بع�ضاً وب�أ�ساتذتهم و�أفراد عائالتهم و�أ�صدقائهم الذين هم يف الغالب
من طلبة اجلامعة ،فالو�ضوح وال�صدق وال�رصاحة هي �أ�سا�س �أي عالقةٍ �إن�سانيةٍ ناجحةٍ لكي
تبنى على الثقة ،وحتى يعي طلبة اجلامعات �أهمية هذا املفهوم ف�إنه من ال�رضوري تناوله
بالدرا�سة والبحث� ،سيما �أنه مل ي�أخذ حقه حتى الآن من البحث والدرا�سة ،رغم وجود بع�ض
الدرا�سات عليه ،والرتباطه بال�شعور بالوحدة ،هذا وتكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها اخلا�صة
من حيث �إنها تبحث العالقة بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة يف �ضوء متغري اجلن�س لدى
طلبة اجلامعة ،الأمر الذي مل تعاجله � ّأي من الدرا�سات ال�سابقة ،كما تكت�سب الدرا�سة �أهمية
خا�صة لكونها توافر مقيا�ساً خا�صاً لل�شعور بالوحدة ،قام الباحثان بتطويره وتقنينه
م�شتق من مقيا�س كاليفورنيا لل�شعور بالوحدة
لينا�سب عينة الدرا�سة والعينات امل�شابهة
ٌ
من �إعداد را�سيل وبيبلو وفريج�سون ()Russell , D., Peplau, A., & Ferguson, L, 1978
 ،حيث ميكن للباحثني يف هذا املجال االعتماد عليه وا�ستخدامه ،ال �سيما �أنه يتمتع ب�صدقٍ
وثبات عاليني.
ٍ
بحوث جديدةٍ يف هذا ال�صدد
وي�ؤمل من الدرا�سة �أن تفيد الباحثني من خالل ا�ستثارة
ٍ
و�سلوكات ت�سهم يف بناء �شخ�صيةٍ �سويةٍ  ،كما ي�ؤمل
أمناط
ٍ
لتطوير برامج للتدريب على � ٍ
منها �أن تفيد كل املهتمني مبو�ضوع الدرا�سة من القادة الرتبويني واملربني وعلماء النف�س
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كشف الذات وعالقته بالشعور بالوحدة لدى طلبة
جامعة اليرموك في ضوء متغير اجلنس.

واملر�شدين اجلامعيني والآباء والأمهات واملعلمني وم�ؤ�س�سات التنمية والتن�شئة االجتماعية
املختلفة.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄ك�شف الذات� :أن يف�صح ال�شخ�ص عن �شخ�صيته و�أفكاره ومعتقداته واجتاهاته
تزييف �أو تزوير ،و يقا�س �إجرائياً بالدرجة التي
ل�شخ�ص �آخر بطريقة طوعية ب�صدقٍ ودون
ٍ
�سيح�صل عليها املفحو�ص عند �إجابته على مقيا�س جورارد لك�شف الذات.
عالقات
◄◄ال�شعور بالوحدة� :إح�سا�س الفرد باالنعزال عن الآخرين ،وعجزه عن �إقامة
ٍ
جت عن
اجتماعيةٍ نا�ضجةٍ �أو مثمرةٍ �أو عدم قدرته على اال�ستمرار يف العالقات االجتماعية نا ٌ
افتقار ملهارات التوا�صل االجتماعي ،ويقا�س �إجرائياً بالدرجة التي يح�صل عليها
نق�ص �أو
ٍ
ٍ
املفحو�ص عند �إجابته على مقيا�س ال�شعور بالوحدة الذي قام الباحثان بتعريبه.

حدود الدراسة:
حتددت نتائج الدرا�سة مبا ي�أتي:
1 .1اقت�رصت عينة الدرا�سة على طلبة جامعة الريموك الذين يف مرحلة البكالوريو�س.
2 .2طبقت الدرا�سة يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي ( ، )2013 -2012فالنتائج قد

تختلف �إذا طبقت الدرا�سة يف فرتةٍ زمنيةٍ �أخرى.
أ�شخا�ص م�ستهدفني هم :الأب والأم
3 .3اقت�رص مقيا�س ك�شف الذات على ثالثة �
ٍ
وال�صديق من اجلن�س نف�سه.

الطريقة واالجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة مرحلة البكالوريو�س يف جامعة الريموك
امل�سجلني يف الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي  2013 /2012م،
والبالغ عددهم ( )27697بلغ عدد الذكور منهم ( )11798طالبا ً ،وعدد الإناث ()15899
طالبةً.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )869طالباً وطالبةً بواقع ( 351طالباً و  518طالبةً) يف
وتخ�ص�صات �أكادمييةٍ خمتلفةٍ يف جامعة الريموك ،بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة،
م�ستويات
ٍ
ٍ
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فقد اختريت (� )8شعب من م�ساق الرتبية الوطنية لتمثيل طلبة اجلامعة ،لكون هذا امل�ساق
�إجبارياً جلميع طلبة اجلامعة ،و الطلبة امل�سجلون فيه هم من كال اجلن�سني ،ومن خمتلف
امل�ستويات والتخ�ص�صات الأكادميية يف اجلامعة ،وقد كان عدد الإناث �أكرث من الذكور يف
العينة ،وذلك لأن عدد الإناث �أكرث من عدد الذكور يف جمتمع الدرا�سة ،واجلدول ( )1يو�ضح
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

العدد

الن�سبة

اجلن�س
ذكر

351

40.4

انثى

518

59.6

869

100.0

Total

أدوات الدراسة:
♦

♦�أوالً -مقيا�س ك�شف الذات:

بهدف التعرف �إىل ك�شف الذات لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،اُ�ستخدمت ن�سخةً معدلةً ملقيا�س
ك�شف الذات الذي طوره جورارد ( )1973بناءً على خرباته االكلينيكية.وتكون املقيا�س
ب�صورته الأ�صلية من ( )60فقرةً.وقد كيف جرادات ( )1995املقيا�س مبا ينا�سب البيئة
م�ستهدفني هم:
أ�شخا�ص
الأردنية ،وقد ت�ضمنت الن�سخة املكيفة للمقيا�س ( )50فقرةً ،وثالثة �
ٍ
ٍ
(الأب ،والأم ،وال�صديق)  ،وتغطي �ستة �أبعادٍ هي( :االجتاهات والآراء ،والأذواق وامليول،
والدرا�سة ،والو�ضع املايل ،وال�شخ�صية ،واحلالة اجل�سمية) .ولت�صحيح املقيا�س تعطى الفقرة
التي يجاب عنها بالبديل ( )1درجتان ،والفقرة التي يجاب عنها بالبديل ( )2درجةً واحدةً،
وللبديل (� )3صفر ،وللبديل (� )4صفر ،وذلك لأن البديلني ( 3و )4بديالن �سلبيان �أي ال يدالن
على �أي م�ستوى من م�ستويات ك�شف الذات ،علماً ب�أن جميع فقرات املقيا�س �إيجابية ،وبهذا
�شخ�ص م�ستهدف هي ( )100و�أدنى
تكون �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها الطالب لكل
ٍ
درجةٍ هي (�صفر) .

�إجراءات �صدق مقيا�س ك�شف الذات:
للتحقق من �صدق مقيا�س ك�شف الذات �أجرى الباحثان �صدق املحتوى بعر�ض الأداة
على جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف الإر�شاد وعلم النف�س الرتبوي ،والقيا�س
والتقومي ،بلغ عددهم (� )10أع�ضاء ،وقد �أجرى الباحثان التعديالت الالزمة بناءً على
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اقرتاحات جلنة التحكيم� ،إ�ضافةً �إىل ذلك ا�ستخدم �صدق البناء ،للت�أكد من بنية املقيا�س
وا�ستخدمت البيانات املحو�سبة لعينة الدرا�سة اال�ستطالعية التي تكونت من ( )60طالباً
وطالبةً ،حيث ُح�سب معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية على املقيا�س ،ومعامل ارتباط
�شخ�ص من الأ�شخا�ص امل�ستهدفني (الأب ،الأم،
الفقرة بالدرجات الفرعية للأبعاد وذلك لكل
ٍ
ال�صديق)  ،وقد اُعتمد معيار �أن ال تقل درجة ارتباط الفقرة بالبعد �أو باملقيا�س عن ()0.25
كمعيار لقبول الفقرة ،وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط �أعلى من هذه الدرجة،
مقبول للمقيا�س.
بنائي
واعتربت معربةً عن �صدقٍ
ٍ
ٍ

�إجراءات ثبات مقيا�س ك�شف الذات:
حتقق الباحثان من ثبات املقيا�س من خالل ا�ستخدام طريقة االت�ساق الداخلي
با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا ،ال�ستخراج معامل الثبات الكلي ومعامل الثبات لكل بعد
من الأبعاد ال�ستة ،وذلك لكل �شخ�ص من الأ�شخا�ص امل�ستهدفني( :الأب ،الأم ،ال�صديق)
وا�ستخدمت لذلك البيانات املحو�سبة لعينةٍ ا�ستطالعيةٍ من خارج عينة الدرا�سة تكونت
من ( )60طالباً وطالبةً ،وقد كانت قيم الثبات لكل من الأب والأم وال�صديق مرتفعةً بلغت
( )0.91وذلك للمقيا�س ككل ،وبالن�سبة للأبعاد فقد تراوحت بني (. )0.75 -0.64
♦

♦ثانياً -مقيا�س كاليفورنيا لل�شعور بالوحدة:

يتكون مقيا�س كاليفورنيا لل�شعور بالوحدة من �إعداد را�سيل وبيبلو وفريج�سو ن (�Rus

 ، )sell , D., Peplau, A., & Ferguson, L, 1978من ع�رش
ٍ
فقرات �سلبيةٍ  ،وع�رش �إيجابيةٍ
لت�شكل مبجموعها ( )20فقرة �أعدت لتقي�س ال�شعور بالوحدة ،وقد ا�ستخدم املقيا�س يف كثري
عرب الباحثان يف الدرا�سة احلالية املقيا�س وقنناه لينا�سب
من الدرا�سات العاملية ،وقد َّ
جمتمع الدرا�سة.وا�ستقر املقيا�س يف �صورته النهائية يف ( )20فقرة ،ع�رش فقرات منها
�إيجابيةٍ و�ضعت �إزاءها عالمة النجمة كما هي يف املقيا�س الأ�صلي ،وذلك ملراعاة ذلك عند
�سلم من ()4
ت�صحيح املقيا�س ،وعك�س التدرج عند هذه الفقرات.ويتدرج هذا املقيا�س على ٍ
نقاط ( ، )4 -1حيث �إن درجة ( )1تعني انعدام العر�ض ،يف حني �أن درجة ( )4تعني وجود
ٍ
العر�ض ب�صورةٍ مرتفعةٍ جداً�.أما ت�صحيح املقيا�س ،ف�إنه يتم بجمع الدرجات التي يح�صل
عليها الفرد على جميع الفقرات ،وبهذا تكون �أعلى درجةٍ ميكن �أن يح�صل عليها الطالب هي
( )80و�أدنى درجةٍ هي (�(. )20أنظر امللحق �أ) .

�إجراءات �صدق مقيا�س ال�شعور بالوحدة:
بغر�ض التحقق من �صدق املقيا�س ا�ستخدم قام الباحثان �صدق املحتوى بعر�ض
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الأداة على جمموعةٍ من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف الإر�شاد وعلم النف�س الرتبوي والقيا�س
والتقومي ،وقد كان عددهم (� )10أع�ضاء ،وقد �أجرى الباحثان التعديالت الالزمة بناءً
كمعيار �آخ ٍر لل�صدق ،للت�أكد من بنية
على اقرتاحات جلنة التحكيم.وا�ستخدم �صدق البناء
ٍ
املقيا�س ،طبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )60طالباً وطالبةً ،وا�ستخدمت
البيانات املحو�سبة اخلا�صة بها ،حيث ُح�سب معامل ارتباط الفقرات باملقيا�س ،وقد اعتمد
معيار �أن ال تقل درحة ارتباط الفقرة باملقيا�س عن ( ، )0.25معياراً لقبول الفقرة ،وقد
بنائي
كانت جميع قيم معامالت االرتباط �أعلى من هذه الدرجة واعتربت معربةً عن �صدقٍ
ٍ
مقبول للمقيا�س.
ٍ

�إجراءات ثبات مقيا�س ال�شعور بالوحدة:
بهدف التحقق من ثبات املقيا�س ا�ستخدم الباحثان طريقة االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا ال�ستخراج معامل الثبات ملقيا�س ال�شعور بالوحدة ،وكما يف اجراءات
ال�صدق فقد طبق املقيا�س على عينةٍ ا�ستطالعيةٍ قوامها ( )60طالباً وطالبةً ،وا�ستخدمت
البيانات املحو�سبة اخلا�صة به ،وقد كانت قيمة ثبات املقيا�س مرتفعةً حيث بلغت ()0.86
.واعتربت جميعها قيماً ُمر�ضيةً ومقبولةً لأغرا�ض الدرا�سة.
إجراءات الدراسة:
�شعب من م�ساق الرتبية الوطنية لتمثيل طلبة اجلامعة ،لكون هذا
اختريت ()8
ٍ
امل�ساق �إجبارياً جلميع طلبة اجلامعة ،وامل�سجلني به من كال اجلن�سني وخمتلف امل�ستويات
وو�ضح
والتخ�ص�صات الأكادميية ،وقد و ِّزعت املقايي�س على الطلبة داخل القاعة التدري�سيةِّ ،
الهدف والأهمية من الدرا�سة ،والتعليمات املتعلقة بكل مقيا�س على حدةٍ  ،حيث و ِّزعت
( )1000ا�ستبانةٍ ُ ،عبئت ( )869ا�ستبانةٍ منها بطريقةٍ �صحيحة.وهكذا فقد اُ�ستبعدت 131
ا�ستبانة.
متغريات الدراسة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
1 .1ك�شف الذات :للأب ،وللأم ،ولل�صديق.
2 .2ال�شعور بالوحدة.
املعاجلة اإلحصائية:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على
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كشف الذات وعالقته بالشعور بالوحدة لدى طلبة
جامعة اليرموك في ضوء متغير اجلنس.

مقيا�س ك�شف الذات ككل ،وذلك لكل �شخ�ص من الأ�شخا�ص امل�ستهدفني يف ك�شف الذات،
.وح�سبت ح�ساب
كالآتي( :ك�شف الذات للأب ،وك�شف الذات للأم ،وك�شف الذات لل�صديق) ُ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على �أبعاد مقيا�س
ك�شف الذات ،كما ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة
على مقيا�س ال�شعور بالوحدة.كما ُح�سبت معامالت االرتباط بني ك�شف الذات للأب وللأم
ولل�صديق وال�شعور بالوحدة ،وا�ستخدم كذلك حتليل االنحدار املتعدد املتدرج للك�شف عن
�أبعاد ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق املتنبئة بال�شعور بالوحدة لدى كل من اجلن�سني.

النـتـائـج:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وهو« :هل توجد عالق ٌة دال ٌة �إح�صائياً
بني م�ستوى ك�شف الذات وم�ستوى ال�شعور بالوحدة لدى طلبة جامعة
الريموك يف �ضوء متغري اجلن�س؟»
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات �أفراد العينة( :الذكور ،الإناث) على مقيا�س ك�شف الذات لكل من الأب والأم وال�صديق
(الدرجة الكلية والأبعاد) ولدرجاتهم على مقيا�س ال�شعور بالوحدة ،كما مت �إيجاد العالقة
�شخ�ص من الأ�شخا�ص امل�ستهدفني( :الأب ،الأم ،ال�صديق)
االرتباطية بني ك�شف الذات لكل
ٍ
وال�شعور بالوحدة للعينة كاملة ،وح�سب فئات متغري اجلن�س( :ذكر� ،أنثى)  ،كما اُحت�سبت
قيمة ( )Zلبيان الفروق يف قوة العالقة االرتباطية بني الذكور والإناث ،كما هو مبني يف
اجلدول (. )2
الجدول ()2
معامالت ارتباط بيرسون بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياسي كشف الذات والشعور بالوحدة

ذكور
(ن=)351

اناث
(ن=)518

العينة كاملة
(ن=)869

قيمة

ك�شف الذات للأب

** -0.166

** -0.112

** -0.130

0.72

ك�شف الذات للأم

** -0.190

** -0.223

** -0.206

0.37

-0.78

* -0.112

** -0.100

0.10

الأ�شخا�ص امل�ستهدفني يف مقيا�س

ك�شف الذات لل�صديق

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01
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يتبني من اجلدول ( )2وجود عالقةٍ �سلبيةٍ دالةٍ �إح�صائياً بني ك�شف الذات للأب ،وك�شف
الذات للأم ،وك�شف الذات لل�صديق وال�شعور بالوحدة ،لدى جميع �أفراد عينة الدرا�سة ،كما
دال �إح�صائياً ( )0.05 = αيف قوة العالقة االرتباطية بني ك�شف
تبني عدم وجود
ٍ
اختالف ٍ
الذات وال�شعور بالوحدة تبعاً ملتغري اجلن�س ،حيت كانت جميع قيم ( )Zاملح�سوبة �أقل من
قيمة  Zاجلدولية ( )1.96عند م�ستوى الداللة (. )0.05

◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو« :هل توجد عالق ًة تنب�ؤي ًة بني
�أبعاد ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق وبني ال�شعور بالوحدة لدى طلبة
جامعة الريموك الذكور؟»
اُ�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد املتدرج للك�شف عن مدى م�ساهمة كل بع ٍد من �أبعاد
مقيا�س ك�شف الذات لكل من الأب والأم وال�صديق يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الذكور،
ويبني اجلدول ( )3نتائج هذا التحليل.
الجدول ()3
تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن مدى مساهمة كل بعد من أبعاد مقياس كشف الذات
لكل من األب واألم والصديق في التنبؤ بالشعور بالوحدة لدى الذكور

�أبعاد ك�شف الذات

املعامل
Beta

االرتباط
املتعدد

R

التباين املف�رس
R2

قيمة
F

االحتمالية
P

�أبعاد ك�شف الذات للأب
االجتاهات واالراء

-0.170

0.170

0.029

10.267

0.001

�أبعاد ك�شف الذات للأم
الدرا�سة

-0.192

0.192

0.037

13.227

0.000

�أبعاد ك�شف الذات لل�صديق
الدرا�سة

-0.233

0.233

0.054

19.929

0.000

الو�ضع املايل

-0.196

0.298

0.089

16.867

0.000

يظهر اجلدول �أن ُبعد االجتاهات والآراء للأب و�ضح ( )%2.9من التباين يف ال�شعور
دال يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الذكور (P
بالوحدة ،وبذلك يكون قد �ساهم
ب�شكل ٍ
ٍ
دال
< �. )0.01أما فيما يتعلق بالأبعاد الأخرى لك�شف الذات للأب ،ف�إنها مل ت�سهم ب�شكل ٍ
�إح�صائياً يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الذكور.
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كشف الذات وعالقته بالشعور بالوحدة لدى طلبة
جامعة اليرموك في ضوء متغير اجلنس.

كما تبني �أن ُبعد الدرا�سة للأم و�ضح ( )%3.7من التباين يف ال�شعور بالوحدة ،وبذلك
يكون قد �ساهم ب�شكل دال يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الذكور (. )0.001 < Pوفيما
دال �إح�صائياً يف التنب�ؤ
يتعلق ب�أبعاد ك�شف الذات للأم الأخرى ،ف�إنها مل ت�سهم
ب�شكل ٍ
ٍ
بال�شعور بالوحدة لدى الذكور.
كما تبني �أن ُبعدي الدرا�سة والو�ضع املايل لل�صديق و�ضحا معاً ( )%8.9من التباين
يف ال�شعور بالوحدة ،فقد و�ضح بعد الدرا�سة لل�صديق ( )%5.4من التباين ،وبذلك يكون قد
دال يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الذكور ( ، )0.001 < Pيف حني �أن ُبعد
�ساهم ب�شكل ٍ
الو�ضع املايل لل�صديق �أ�ضاف (� )%3.5أخرى للتباين ،وقد كانت هذه امل�ساهمة �أي�ضا دالةً
�إح�صائياً يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الذكور ،وفيما يتعلق ب�أبعاد ك�شف الذات لل�صديق
دال �إح�صائياً يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الذكور.
الأخرى ،ف�إنها مل ت�سهم ب�شكل ٍ

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو «هل توجد عالق ٌة تنب�ؤي ٌة بني
�أبعاد ك�شف الذات للأب والأم وال�صديق وبني ال�شعور بالوحدة لدى طلبة
جامعة الريموك الإناث؟»
فقد اُ�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد املتدرج للك�شف عن مدى م�ساهمة كل بعد من
�أبعاد مقيا�س ك�شف الذات لكل من الأب والأم وال�صديق يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى
الإناث ،ويبني اجلدول ( )4نتائج هذا التحليل.
الجدول ()4
تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن مدى مساهمة كل بعد من أبعاد مقياس كشف الذات
لكل من األب واألم والصديق في التنبؤ بالشعور بالوحدة لدى اإلناث

�أبعادك�شف الذات

املعامل
Beta

االرتباط
املتعدد

R

التباين املف�رس
R2

قيمة
F

االحتمالية
P

�أبعاد ك�شف الذات للأب
-0.121

ال�شخ�صية

0.121

0.015

7.622

0.006

�أبعاد ك�شف الذات للأم
-0.248

ال�شخ�صية

0.248

0.061

33.308

0.000

�أبعاد ك�شف الذات لل�صديق
الأذواق وامليول

-0.129

0.129

0.017

8.590

0.004

يظهر اجلدول �أن بعد ال�شخ�صية للأب و�ضح  %1.5من التباين يف ال�شعور بالوحدة،
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دال يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الإناث ()0.01 < P
وبذلك يكون قد �ساهم ب�شكل ٍ
دال �إح�صائياً يف
.وفيما يتعلق ب�أبعاد ك�شف الذات للأب الأخرى ،ف�إنها مل ت�سهم ب�شكل ٍ
التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الإناث.
كما تبني �أن بعد ال�شخ�صية للأم و�ضح ( )%6.1من التباين يف ال�شعور بالوحدة،
وبذلك يكون قد �ساهم ب�شكل دال يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الإناث ()0.01 < P
دال �إح�صائياً يف التنب�ؤ
.وفيما يتعلق ب�أبعاد ك�شف الذات للأم الأخرى ،ف�إنها مل ت�سهم
ب�شكل ٍ
ٍ
بال�شعور بالوحدة لدى الإناث.
كما تبني �أن بعد الأذواق وامليول لل�صديق و�ضح ( )%1.9من التباين يف ال�شعور
دال يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الإناث (P
بالوحدة وبذلك يكون قد �ساهم
ب�شكل ٍ
ٍ
دال
< . )0.001وفيما يتعلق ب�أبعاد ك�شف الذات لل�صديق الأخرى ،ف�إنها مل ت�سهم
ب�شكل ٍ
ٍ
�إح�صائيًا يف التنب�ؤ بال�شعور بالوحدة لدى الإناث.

املناقشة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن العالقة بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة ،لدى
الطلبة اجلامعيني ،وقوة تلك العالقة ،وما �إذا كانت تختلف قوة العالقة بني ك�شف الذات
وال�شعور بالوحدة لكل �شخ�ص من الأ�شخا�ص امل�ستهدفني( :الأب ،والأم ،وال�صديق) لدى كل
من الذكور والإناث ،كما هدفت �إىل الك�شف عن �أبعاد ك�شف الذات املتنبئة بال�شعور بالوحدة
لدى كل من الذكور والإناث.
و�أظهرت النتائج وجود عالقةٍ �سلبيةٍ دالةٍ �إح�صائياً بني ك�شف الذات للأب ،وك�شف
الذات للأم وك�شف الذات لل�صديق وال�شعور بالوحدة ،لدى جميع �أفراد عينة الدرا�سة ،كما
دال �إح�صائياً ( )0.05 = αيف قوة العالقة االرتباطية
�أظهرت النتائج عدم وجود
ٍ
اختالف ٍ
بني ك�شف الذات وال�شعور بالوحدة تبعاً ملتغري اجلن�س.
وميكن تف�سري النتائج هذه ب�أن ك�شف الذات للأب وللأم ولل�صديق يرتبط ارتباطاً �سلبياً
ذات �أكرب ،كلَّما قلت �أو انح�رست م�شكلة
بال�شعور بالوحدة مبعنى كلما كان هناك ك�شف ٍ
ال�شعور بالوحدة ،وذلك لدى جميع �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد يكون تف�سري ذلك يف �أن من
�أهم فوائد ك�شف الذات احلفاظ على العالقات االجتماعية وتقويتها وتطويرها ،مما ي�ؤدي
�إىل وجود الأ�صدقاء والزمالء الذين ي�سهمون بدورهم يف التكيف االجتماعي ،وعدم ال�شعور
بالوحدة لدى الفرد ،كما �أن ك�شف الذات ي�ؤدي �إىل تعميق الثقة يف العالقات ،وي�ساعد الأفراد
على فهم بع�ضهم بع�ضاً من خالل ما ي�سمى بالك�شف املتبادل �أو التبادلية التي �أ�شار اليها
فاربر ( )Farber, 2006يف حديثه عن �أهمية وفوائد ك�شف الذات.
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كشف الذات وعالقته بالشعور بالوحدة لدى طلبة
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كما ميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن ك�شف الذات ي�سهم يف التوافق النف�سي واالجتماعي،
من خالل م�ساعدة الفرد يف الإف�صاح عن داخله ،وح�صوله على التغذية الراجعة من
الآخرين ،وفهمه لذاته ،وبالتايل يجنبه ذلك العديد من امل�شكالت النف�سية ك�سوء التوافق
وال�شعور بالوحدة واالنعزال.
وميكن عزو هذه النتائج �إىل الدور املهم والإيجابي الفاعل للأب والأم وال�صديق الذي
ي�ؤدونه باعتبارهم من �أهم م�صادر الدعم االجتماعي والرعاية ،وباعتبارهم �أ�شخا�صاً
مهمني وم�ؤثرين بالن�سبة للفرد ،فك�شف الذات للأب والأم ي�شعر الفرد ب�أن �أهم �شخ�صني يف
حياته يفهمانه ويتوا�صالن معه ،وميدانه بالتوجيهات واخلربة ،والعطف واحلنان وال�شعور
بالر�ضى عن الذات ،والتخل�ص من م�شاعر الذنب وعذاب ال�ضمري� ،إذا كانت هناك �أخطاءً �أو
ذنوب قد اقرتفها ،وذلك عندما يحتويانه ويتقبالنه ،كما �أن لك�شف الذات لل�صديق دوراً مهماً
ٌ
وم�ؤثراً يف خف�ض �أو جتنب م�شاعر الوحدة واالنعزال� ،سيما يف هذه املرحلة املهمة من حياة
الفرد وهي احلياة اجلامعية ،التي تكرث فيها عالقات الزمالة وال�صداقة بني الطلبة ،بحكم
طبيعة احلياة اجلامعية من حيث الوقت الذي يق�ضونه يف اجلامعة ،وتواجدهم فرتات طويلة
يف �أماكن معينة ،وحاجتهم لتكوين العالقات ،فهم يعي�شون ظروفاً مت�شابهةً؛ ولذلك فهم
يفهمون بع�ضهم بع�ضاً ،وي�ستمعون �إىل بع�ضهم بع�ضاً ،ويدركون م�شكالتهم وحاجاتهم،
فك�شف الذات لل�صديق بالن�سبة لطلبة اجلامعة ي�شعرهم بالتكيف والقبول والأمان ،وذلك
لكال اجلن�سني على ح ٍد �سواء.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �سوالنو وباتن وباري�ش (Solano, H., Batten,
. )G., & Parish, A.1982التي �أظهرت نتائجها �أن ك�شف الذات يرتبط �سلبياً بال�شعور
بالوحدة لدى عينة الدرا�سة ،و�أن جميع االرتباطات بني �أبعاد ك�شف الذات لدى كل من
الذكور والإناث وال�شعور بالوحدة كانت �سلبية.و درا�سةٍ قام بها فرانزو وديفي� س (�Fran
 )zoi& Davis, 1985التي �أظهرت وجود عالقةٍ قويةٍ بني الرغبة يف ك�شف الذات وتناق�ص
ال�شعور بالوحدة ،ودرا�سة �شواب وزمالئه ( )Schwab, et al., 1998و�أو�ضحت نتائجها ب�أن
الأ�شخا�ص الذين يعانون من الوحدة لديهم رغبةً �أقل يف ك�شف الذات جتاه جميع الأ�شخا�ص
وجودارتباط
�سواءً �أكانوا غرباء �أم �أ�صدقاء.ودرا�سة حداد و�سواملة ( )1998التي ك�شفت عن
ٍ
وكل من تقدير الذات وك�شف الذات والتحكم الداخلي.ودرا�سة
�سالب بني ال�شعور بالوحدة ٍ
ٍ
مات�سو�شيما و�شيمي ( )Matsushima & Shiomi, 2001التي �أظهرت نتائجها �أن الرتدد
جتاه ال�شخ�ص يف ك�شف الذات له ت�أثري على ال�شعور بالوحدة.وكذلك النتائج التي تو�صل
لهالونغ ( )Leung, 2002يف درا�سته ،حيث �أظهرت النتائج �أن ك�شف الذات قد ي�ؤدي �إىل
انخفا�ض م�ستوى ال�شعور بالوحدة لدى الطالب.
318

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )6نيسان 2014

كما ميكن تف�سري ارتباط ك�شف الذات �سلبياً بال�شعور بالوحدة لدى جميع �أفراد العينة
من الذكور والإناث على حد �سواء ،وعدم وجود فروق ذات داللةٍ بني الذكور والإناث �إىل �أن
�رضوري لتكوين العالقات االجتماعية والإن�سانية الناجحة التي
متطلب
ك�شف الذات هو
ٌ
ٌ
جتنب الفرد �سواءً �أكان ذكراً �أم �أنثى ال�شعور بالوحدة واالنعزال؛ فهي حاج ٌة نف�سيةٌ؛ لأنها
ت�سهم يف التنفي�س االنفعايل وال�شعور بالقبول والأهمية االجتماعية ،وخف�ض كثري من
ومتطلبات
حاجات
م�شاعر القلق والكبت ،وحتقق التكيف االجتماعي وهذه جميعها متثل
ٍ
ٍ
فطري
مهمةٍ ومظاهر لل�صحة النف�سية ،وذلك الأفراد كلّهم ذكوراً كانوا �أم �إناثاً ،فهناك مي ٌل
ٌ
لدى الب�رش كلّهم لالندماج والقبول االجتماعي؛ وهذا ما عرب عنه �آدلر ( )Adlerحيث يرى
اجتماعي بطبعه ،و�أن االهتمام االجتماعي فطري فيه (العمري. )2008 ،
كائن
�أن الإن�سان ٌ
ٌ
وقد يرجع ال�سبب �أي�ضاً يف عدم وجود فروقٍ يف العالقة بني ك�شف الذات وال�شعور
بالوحدة لدى �أفراد العينة ،تعزى ملتغري اجلن�س �إىل حالة الوعي لدى الطلبة ولدى الآباء
والأمهات كذلك� ،سواءً كانوا ذكوراً �أم �إناثاً ب�أهمية ك�شف الذات ودوره يف تقليل م�شاعر
الوحدة ،وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �أي�ضاً �إىل العدل يف التعامل مع الأبناء ،وعدم التمييز
بني الذكور والإناث عند �أ�رس طلبة جامعة الريموك وتبنيهم النمط الدميقراطي ،وحر�صهم
على تهيئة بيئةٍ �أ�رسيةٍ م�شجعةٍ على ك�شف الذات والتوا�صل ال�سليم والتعبري عن الذات
بني �أفراد الأ�رسة والتنفي�س االنفعايل ،وكذلك دور اجلامعة يف �إتاحة الفر�ص املتكافئة
واملت�ساوية جلميع الطلبة دون متيي ٍز على �أ�سا�س اجلن�س ،وتهيئة اجلو الآمن للتعبري
والتوا�صل ال�سليمني ،وتتفق هذه النتيجة من حيث عدم وجود فروق بني اجلن�سني يف ك�شف
الذات وال�شعور بالوحدة لدى �أفراد الدرا�سة مع درا�سة ح�سني والزياين ( )1994التي ك�شفت
النتائج عن عدم وجود فروقٍ دالةٍ �إح�صائياً يف ال�شعور بالوحدة النف�سية بني اجلن�سني،
ودرا�سة العالونة ( )2005حيث �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروقٍ دالةٍ �إح�صائياً يف
م�ستوى ال�شعور بالوحدة النف�سية تعزى ملتغري اجلن�س ،ودرا�سة �سليمان ودحادحة ()2006
حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن ال �أثر للجن�س يف متو�سطات درجات ك�شف الذات لكل من
الأب وامل�رشف الأكادميي.
وقد �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين �أن �أبعاد ك�شف الذات املتنبئة بال�شعور
بالوحدة بالن�سبة للذكور هي بعد( :االجتاهات والآراء) بالن�سبة لك�شف الذات للأب ،وبعد
(الدرا�سة) بالن�سبة لك�شف الذات للأم ،وبعدي( :الدرا�سة والو�ضع املايل) بالن�سبة لك�شف
الذات لل�صديق.
وميكن للباحثني تف�سري هذه النتائج بكون الذكور ويف هذه املرحلة العمرية واحلياتية
تنمو �شخ�صياتهم ،وتن�ضج وتت�شكل �آرا�ؤهم واجتاهاتهم ،وي�صبحون �أكرث ميالً للإف�صاح
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كنوع من توكيد الذات واثبات رجولتهم ،وهذا ي�شعرهم
والتعبري عنها� ،سيما �أمام �آبائهم
ٍ
ب�أنه لي�س وحيداً بهذه الآراء و�أن هناك من ي�شاركهم بها وي�ستمع اليهم ،وهم �آبا�ؤهم،
الأمر الذي يجعل ك�شف الذات بالن�سبة للذكور �أمام �آبائهم من �ش�أنه �أن يجنبهم �أو يحد من
�شعورهم بالوحدة.
دور يف ت�شجيع �أبنائهم على احلديث عن �آرائهم واجتاهاتهم ،من
وقد يكون للآباء ٌ
خالل حماكاتهم والتوا�صل معهم ،وهذا ي�سهم �أي�ضاً يف احلد من �شعور الأبناء بالوحدة وقد
يف�رس لنا هذه النتيجة ،ويف �ضوء ذلك ف�إنه ين�صح الآباء بفتح قنوات التوا�صل واال�صغاء
واال�ستماع لأبنائهم ،وتهيئة بيئة �آمنة ت�شجع الأبناء على ك�شف الذات.
كما �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين �أي�ضاً �أن بعد (الدرا�سة) بالن�سبة لك�شف
الذات للأم كان متنبئا بال�شعور بالوحدة بالن�سبة للذكور ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن الطالب
مييل �إىل اال�ستعانة واللجوء لأمه �أكرث من �أبيه يف الأمور احل�سا�سة ،التي ميثل الأب فيها
�سلطة ،لذا وخوفاً من العقوبة يف حال الف�شل �أو وجود عقبات �أو قرارات مهمة يف جمال
الدرا�سة ،ف�إن الإبن يطمئن �إىل �أمه �أكرث من �أبيه ،ويعتربها ج�رساً بينه وبني �أبيه ،كما �أن
الأب قد يكون م�شغوالً ،ولي�س لديه الوقت الكايف لال�ستماع لأبنائه؛ فك�شف الذات للأم يف
جمال الدرا�سة ي�سهم يف احلد من ال�شعور بالوحدة ويف �ضوء ذلك ،ف�إنه ين�صح للأمهات �أن
يتقبلن �أبناءهن ويتابعن الأمور الدرا�سية لأبنائهن كما ي�شجع الأبناء على ك�شف الذات للأم
يف جمال الدرا�سة.
كما �أظهرت النتائج �أن بعدي( :الدرا�سة والو�ضع املايل) بالن�سبة لك�شف الذات لل�صديق
كانا متنبئني بال�شعور بالوحدة بالن�سبة للذكور ،وميكن للباحث عزو هذه النتيجة �إىل
قوة العالقة والروابط بني الأ�صدقاء يف هذه املرحلة ،كما �أن ال�صديق ال ميثل �سلطةً �أو
م�صدر تهديد بالن�سبة للطالب ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�شاركه هموم الدرا�سة والأو�ضاع املالية
يف غالب الأحيان ،ويف �ضوء ذلك ف�إنه ين�صح بك�شف الذات لل�صديق يف جمايل الدرا�سة
والو�ضع املايل.
وتتفق هذه النتائج مع درا�سة �سوالنو وباتن وباري�ش (& Solano, H., Batten, G.,

. )Parish, A.1982و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ك�شف الذات يرتبط �سلبياً بال�شعور بالوحدة
حيث ارتبطت �أبعاد ك�شف الذات لدى كل من الذكور والإناث �سلبياً مع ال�شعور بالوحدة.و
درا�سة قام بها فرانزو وديفي�س ( )Franzoi & Davis, 1985وك�شفت نتائج الدرا�سة عن
وجود عالقة قوية بني الرغبة يف ك�شف الذات وتناق�ص ال�شعور بالوحدة.ودرا�سة حداد
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�سالب بني ال�شعور بالوحدة ،وبني من تقدير
ارتباط
و�سواملة ( )1998التي ك�شفت عن وجود
ٍ
ٍ
الذات وك�شف الذات والتحكم الداخلي.
كما �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث �أن �أبعاد ك�شف الذات املتنبة بال�شعور
بالوحدة للإناث هي بعد (ال�شخ�صية) بالن�سبة لك�شف الذات للأب وللأم ،وبعد (الأذواق
وامليول) بالن�سبة لك�شف الذات لل�صديق.
وقد يرجع ال�سبب يف كون بعد ال�شخ�صية بالن�سبة لك�شف الذات للأب والأم كان متنبئاً
بال�شعور بالوحدة لدى الإناث �إىل الطبيعة التكوينية للأنثى ،من حيث كونها بحاجةٍ
للرعاية امل�ستمرة من قبل �أبويها ،وهما �أقرب النا�س �إليها و�أحر�صهم على م�صلحتها و
�إ�شباع حاجاتها واحلفاظ على خ�صو�صياتها و�أ�رسارها ،و�إىل مقدار الثقة املمنوحة لها من
قبل والديها ،وهذا ميدها بال�شعور بالدفء والطم�أنينة والقبول.
وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل منط التن�شئة الأ�رسية يف �أ�رس تلك الطالبات ،حيث يربون
بناتهن على �رضورة التوا�صل معهم والرجوع �إليهم واالطمئنان لهم ،وهذا ي�سهم يف جتنب
ال�شعور بالوحدة لدى الإناث ،ويف �ضوء هذه النتائج يجد الباحثان �أنه من املفيد للطالبات
ك�شف ذواتهن يف جمال ال�شخ�صية لآبائهم ولأمهاتهم؛ لأن ذلك �سي�شعرهم بالأن�س والأمان
كما ين�صح للآباء والأمهات مبد ج�سور من الثقة والتوا�صل مع بناتهن� ،سيما يف جمال
ال�شخ�صية ملا لذلك من �أث ٍر جي ٍد يف التخل�ص من ال�شعور بالوحدة.
كما �أظهرت النتائج �أن الإناث يقمن بك�شف ذواتهن �ضمن بعد( :امليول والأذواق)
ل�صديقاتهن ب�شكل متنبئ بال�شعور بالوحدة ،وميكن تف�سري ذلك بكون هذا املجال فيه من
اخل�صو�صية ما يجعل الأنثى حمرجةً من الإف�صاح عنه �أمام �أبويها ،ومن غري املنا�سب
احلديث عنه �أمام والديها؛ فهي تتحدث بحريةٍ و�رصاحةٍ �أكرب �أمام �صديقاتها وال تواجه
نقداً �أو رف�ضاً �إذ �إن �صديقتها ال ت�شكل تهديداً �أو �سلطةً ،كما �أنها الأقرب للطالبة والأكرث
فهماً لها يف هذه الأمور.
وتتفق هذه النتائج مع درا�سة �سوالنو وباتن وباري�ش (& Solano, H., Batten, G.,
. )Parish, A.1982و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ك�شف الذات يرتبط �سلبياً بال�شعور بالوحدة،
حيث ارتبطت �أبعاد ك�شف الذات لدى كل من الذكور والإناث �سلبياً مع ال�شعور بالوحدة.
ودرا�سةٍ قام بها فرانزو وديفي�س ( )Franzoi & Davis, 1985وك�شفت نتائج الدرا�سة فيها
عن وجود عالقةٍ قويةٍ بني الرغبة يف ك�شف الذات وتناق�ص ال�شعور بالوحدة ،ودرا�سة حداد
�سالب بني ال�شعور بالوحدة ،وبني تقدير
ارتباط
و�سواملة ( )1998والتي ك�شفت عن وجود
ٍ
ٍ
الذات وك�شف الذات والتحكم الداخلي.
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التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
�1 .1إجراء املزيد من الدرا�سات يف ك�شف الذات ،وبحث العالقة بني ك�شف الذات وال�شعور

قيا�س �أخرى ،غري تلك امل�ستخدمة
جمتمعات �أخرى ،وبا�ستخدام �أدوات
بالوحدة على
ٍ
ٍ
يف الدرا�سة احلالية مثل جمتمع كبار ال�سن �أو املتزوجني �أو الأطفال ،وكذلك ا�ستخدام
متغريات غري تلك امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية ،كنمط التن�شئة الأ�رسية ،والفاعلية الذاتية
ٍ
االجتماعية ،والت�سويف الأكادميي ،وا�ضطرابات ال�شخ�صية ،والرتتيب امليالدي ،والو�سوا�س
القهري ،واال�ضطرابات الع�صابية...وغريها.
2 .2تفعيل مراكز الإر�شاد الطالبي يف اجلامعات ،بحيث يكون من �أهدافها تعريف
الطلبة ب�أهمية التوا�صل مع زمالئهم الطلبة ،و�أهمية بناء عالقات تقوم على ال�صدق
وال�رصاحة ،وت�شجيعهم على ك�شف الذات �أمام �أ�صدقائهم ،ملا لذلك من �إ�سهام �إيجابي يف
�شخ�صية الطالب.
3 .3تثقيف الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني ،خا�صة العاملني يف اجلامعات،
والآباء والأمهات ب�أهمية ك�شف الذات وفوائده النف�سية بالن�سبة للطلبة ،و�إ�رشاكهم يف عالج
م�شكلة ال�شعور بالوحدة لدى الطلبة.
4 .4ين�صح للمر�شدين النف�سيني والأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني العاملني يف
ميدان االر�شاد وال�صحة النف�سية والآباء والأمهات واملربني ت�شجيع �أبنائهم وطلبتهم على
ك�شف الذات ،وتهيئة الفر�صة �أمامهم للتعبري عن ذواتهم و�أنف�سهم ،والإ�صغاء �إليهم وعدم
النقد �أو التجريح ،ملا لك�شف الذات من ف�ؤاد نف�سية ت�سهم يف االندماج والتوافق االجتماعي
وال�شعور بالقبول وجتنب ال�شعور بالوحدة.
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املصادر واملراجع:
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