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 أستاذ حيىي احلاج املاجستري :ااملشرف

أو نوع اجلنس (املستهدف)الكشف الذايت ، والشخص املقصود يف الكشف الذايت  و اتساعيت الكشف الذاالذايت، وعمق  الكشف: األساسيةاالكلمات 
 .، واملراهقة(النوع االجتماعي)

الكشف الذايت سوف  أن  مع . املشاكل اليت حتدث عادة يف املدرسة، وخاصة يف وقت عملية اإلرشاد هو عندما الطالب ال تريد أن تكشف عن نفسها
ة العوامل اليت تؤثر على الكشف هناك . الطالبة وتساعد على التفاعالت االجتماعية/ غلب على املشاكل اليت يعاين منها الطالب يساعد كثريا يف الت عد 

هذه  يف إجابتها سيتماليت املسائل و استنادا إىل املشاكل املذكورة أعاله، (. النوع)اجلنس  يعتمد علىما و ( اهلدف)يعتمد على اهلدف ما ها ومنالذايت ، 
نس للمراهقني الذين هم طلبة واجل املستهدف االتساع، الشخصم أمن جانب العمق كان مستوى الكشف الذايت للطالب سواء  كيف يكون   ية هالدراس

 .الثانوية معاريف فنداأن ةرساملد
 

. ألفكار واملشاعر والرغباتينطوي على او   شخص خخرىلإنقل املعلومات الشخصية هو عمل من أعمال  Self Disclosure شف الذايتالك
، واهلدف (عمق)عمق ال، و (التنفس)تساع إلا: وهي, ثالثة أبعاداليت يتكون من  الشخص عن نفسه معلوماتهبا هي  ةاملقصود املعلومات الشخصية

فرق بني هل هناك  عن اقشللشخص، لذلك يف هذه الدراسة سينالكشف الذايت تؤثر أيضا على  ، دور اجلنسالكشف الذايت يف (. الشخص املستهدف)
 .الشخص املستهدف يف الكشف الذايتضد كل من  بالنسبة إىل الرجال والنساء

 
 العينات معايري كانت.ةادفاهلعينات الهو تقنية أسلوب أخذ العينات املستخدمة و . ي الوصفي واإلحصاء اإلستدالىلالكم   ت هذه الدراسة املنهجمواستخد 

والتوثيق ، واملقاييس املقابالت البيانات باستخدام مجع طريقةو . كال الوالدين مع الذين يعيشون من يف نفس املقدار ور واإلناثالذك الطالب يف هذه الدراسة
 دامباستخ ثباتال، أما بالنسبة للصدق و  student’s t-testجمموعتني من  حتليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي وحتليل اختبار خمتلفة اما . املراقبةو 

 for windows spss 16.00  تتم معاجلتها مع مساعدة الربنامجاليت  alpha cronbachكرونباخ   ألفا
 
". منخفضة"الذين يف فئة  منهم ٪٤٩، و "معتدلة"الذين يف فئة من الطالب  ٪٦ىل فئتني، ومها إ ينقسم تحليلننيجة الاستنادا إىل  عمق الكشف الذايتو 

كانت   :ثالث فئات، وهي ىلإ فينقسم اتساع الكشف الذايت اما بالنسية إىل. لطالب لديهم عمق الكشف الذايت املنخفضة اأن غالبيومن املعروف  ,لذلك
اتساع لطالب لديهم غالبية افإن  ,إذن". منخفضة"منهم يف فئة  ٪١١، و "متوسطة"يف فئة  من الطالب ٪٣٩، وكانت "عالية"يف فئة من الطالب  ٪٥٣

، ف و هدامل ب واألماألىل هم الذايت إكشفيف  الذايت، مل يكن هناك اختالف بني الرجال والنساء  الكشفعمق  ام ا بالنسية إىل. سطاملتو  الكشف الذايت
 ب واألماإلتساع، على اهلدف األ أبعادإىل أما بالنسبة . اإلناثألصدقاء بالنسية إىل اوالنساء لكن، هناك اختالفات بني الرجال و . رو ذكال واالصدقاء
 اإلناث األصدقاءو  رو ذكال االصدقاءإىل بالنسبة بني الرجال والنساء  ,حنييف  .تساع الكشف الذايتيف ا الرجال والنساءبني  أي اختالف مل توجد، املهدوف

 .الفرق بينهما توجد فيه وفهدامل واملعلمني املستشار عليه


