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 كشف الذات وعالقته بالتوافق الزواجي

 إعداد 

العجمي   مهدي ناصر  معيض  

النفس  علم   قسم ماجستير،  باحث  

الوادي جنوب  جامعة  اآلداب،  كلية  

husseinmagd99@gmail.com 

 
 العربية:اللغة الملخص ب

والتوافق   الذات  كشف  بين  العالقة  طبيعة  على  التعرف  الى  الحالي  البحث  هدف 
( من  األساسية  العينة  تكونت  بدولة  100الزواجي،  األحمدي  محافظة  من  وزوجة  زوًجا   )

( وانحراف معياري  41,29عامًا( بمتوسط عمري )  55-23الكويت، تتراوح أعمار العينة بين )
اعتمدت 3,15) األدوات    (.  على  الذات    التالية: الدراسة  كشف  الباحث(،    )إعدادومقياس 

 . ( 2009ومقياس التوافق الزواجي )إعداد: فرحان العنزي، 
ا بين كشف الذات والتوافق الزواجي  بينت نتائج الدراسة بأنه توجد عالقة دالة إحصائي

لدى عينة الدراسة، أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد التوافق الزواجي  
( بينما تراوح معامل 0.662إلى    0.319وكشف الذات تراوحت معامالت االرتباط ما بين )

 (.  0.678االرتباط الكلي للتوافق الزواجي وكشف الذات )
 

 . التوافق الزواجي ،شف الذات ك :المفتاحيةالكلمات 
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 : مقدمة
مع بداية القرن الحادي والعشرين تبلورت النظرة نحو دراسات علم النفس اإليجابي  

تناول جوانب القوة في الفرد بدال من التركيز    علىبصفة عامة، وأصبح تركيز هذه الدراسات  
معاناته وجوانب الضعف المرتبطة به، وفي هذا السياق نادي سيلجمان، بضرورة دراسة   على

األفكار   في  تنعكس  التي  لألفراد  اإليجابية  بالخصال  المتعلقة  اإلنسانية  القوي  خصائص 
 ( Park, Peterson & Seligman ,2004والمشاعر والسلوكيات )

النف علم  في  المهمة  الموضوعات  من  الذات  كشف  العملية  ويعد  وفي  عموًما  س 
اإلرشادية على وجه الخصوص، فهو يمثل عنصرا من عناصر العملية االرشادية التي يستند  
إليه المرشد في عمله بل هو الركيزة الرئيسية في عملية االرشاد، ويرى بعض المتخصصين  

ا فإن  انه شرط من شروط العملية االرشادية وأنه امر ضروري لنجاح العملية االرشادية. لذ 
 ( 2004عملية كشف الذات أداة لتطوير العالقة االرشادية )رياض ملكوش، 

( أن العالقات الشخصية تحتاج إلى االنفتاح  Jourard, 1971حث يرى جورارد )
والثقة واألمانة وأن الشخصية السليمة هي التي تظهر القدرة لتكون معروفة تمامًا ألنسان  

على نحو كبير في إمكانية تحقيق اإلنجاز الذي يريده  أخر على األقل، ألن االنغالق يؤثر  
 الفرد. 

( أن كشف الذات قد يكون بقصد  2014ويرى خالد العمري وعبد الكريم جرادات )
التنفيس االنفعالي أو توكيد الذات والتبادلية وتوضيح الذات، أو الحفاظ على العالقات وتقويتها  

 . وتكوين االنطباع وتطويرها، أو التحكم االجتماعي 
كما يعد التواصل وكشف الذات من أساسيات التوافق الزواجي عندما يستطيع كل  
طرف أن يفهم الطرف االخر ويعبر عما يرغب به من استجابات دون توقع عدم فهمها من  

(، ويتضمن التواصل الجيد بين الزوجين أربع  1997االخر )بشير الرشيدي وإبراهيم الخليفي،  
لتعبير عن الرسالة بشكل لفظي أو غير لفظي واستقبالها ثم فهمها واالستجابة  خطوات هي ا

لها برسالة لغوية او غير لغوية وكمهارة اتصال البد للتواصل الجيد من مهارة في االنصات  
( مرسي  إبراهيم  كمال  أشار  حيث  التعبير.  في  بين  1998ومهارة  التواصل  أساليب  إلى   )

 الزوجين: 
ومن هنا يعتبر كشف الذات بين الزوجين بمثابة المفتاح الذي يوصلهم الى سبيل  

  أنفسنا التفاهم واالنسجام فالحوار هو القناة التي توصلنا لألخر فعندما نتحاور فإننا نعبر عن  
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بكل خبراتنا اليومية وبيئتنا االسرية والتربوية ونعبر عن جوهر شخصيتنا فقط بل تعبير ذاتي  
تنا اليومية. ولعل ما دفع الباحث لالهتمام بهذا الموضوع هو تجاهل الباحثين في  عن كل حيا 

مجال االرشاد النفسي لمتغير )كشف الذات( كعامل من اهم العوامل التي تؤدي الى التوافق  
 والفكري. الزواجي واهتمامهم بعوامل اخرى مثل الحب والواجبات والحقوق والتوافق الجنسي 

ين فنجده عضًوا في األسرة وتقع عليه أعباء ومسؤوليات أخرى مثل: )رعاية  وإذا نظرنا للمعلم
األطفال، وتوفير المتطلبات المادية، ورعاية حقوق الزواجية( وقد أشار كمال إبراهيم مرسي  

أنه يجب أن يسهم كل من الزواجين في أداء مثل تلك المسؤوليات    إلى (  145:  1998)
التفاعل الزواجي يتأثر بكفاءة كل من الزواجين في أداء  بدرجات مختلفة، وبناء عليه فإن  

 هذه األدوار. 

 مشكلة الدراسة
 هل توجد عالقة بين كشف الذات التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة؟   -1

 أهداف الدراسة 
والتوافق   الذات  كشف  بين  العالقة  طبيعة  على  التعرف  الى  الحالي  البحث  يهدف 

 االزواج. الزواجي لدى عينة من  

 أهمية الدراسة 
يعتبر كشف الذات عنصرا هاما في تشكيل العالقات اإلنسانية وتكوينها، وتطويرها  
وتنميتها وتقويتها، حيث يمكننا أن نفسر كشف الذات خالل اللقاءات األولى بأنه عبارة عن  

أو إيجابا،  رغبة في تشكيل عالقة حميمية، كما أنه يعد بمثابة تغدية راجعة لسلوك الفرد سلبا  
فعملية كشف الذات تسمح للفرد أن يخرج من ذاته وأن ينخرط في اكتشاف الذات، فكلما زاد  
اهتمام الفرد بتكوين عالقات جرديدة مع األفراد اآلخرين فإن ذلك يعزز من سلوكيات كشف 

 (. 9: 2013الذات لديه )خالد العمري, 
ماعية وطيدة وزيادة في الثقة  ويؤدي اإلفصاح المشترك بين الطرفين إلى عالقات اجت

والتفاهم بين الطرفين وبذلك يزداد شعور الفرد بنفسه وبعالقاته االجتماعية ويمكن أن توصف 
هذه العالقات بأنها طيبة أو سيئة بمقدار ما تنطوي عليه من ثقة متبادلة واحترام وتعاوٍن  

جموعة التفاعالت االجتماعية  بناء بين األطراف، وال شك أن للعالقات اإلنسانية والتي تمثل م
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والنفسية التي تنشأ من اتصال الفرد باآلخرين أهمية ومطلب أساسي ألي مؤسسة في المجتمع 
وخاصة المؤسسات األكاديمية، وشرط ضروري لتحقيق أهدافها وطموحاتها ونجاحها عمومًا،  

)عالء الدين     .فطبيعة الحياة االجتماعية تفرض على الفرد أن يدخل في عالقات مع اآلخرين 
 (.  125: 2003كفافي وآخرين، 

 تعريف كشف الذات
( مفهوم كشف الذات بأنه "عملية جعل الذات  Jourard, 1971: 4يعرف جورارد )

 معروفة لألشخاص اآلخرين عن طريق البوح بمعل ومات شخصية"  
 ( وتايلور  التمان  يعرف  هو Altman & Taylar 1973, 84بينما  بأنه  الذات  كشف   )

 "عملية الكشف عن أشياء سرية او سرية خاصة أو صريحة وكلها تتعلق بذواتنا". 
( كشف الذات بأنه "عملية تبادلية من كشف االسرار  2012يعقوب )ويعرف رياض  

 بين االفراد التي تؤدي الى تطوير عالقات بينهم وتساعد على فهم بعضهم بعضا". 
 النظريات المفسرة لمفهوم كشف الذات: 

تشير االدبيات النفسية الى أنه ليست هناك نظرية موحدة فسرت عملية كشف الذات،  
 :Hendrick, 1981علم النفس قد استعملت في تفسير هذا السلوك ) وان معظم نظريات  

 (. وأن من أهم تلك النظريات:  1150

 ( Altman &Tylor 1973نظرية التغلغل االجتماعي أللتمان وتايلور )
االنسان   لنمو  المفسرة  النظريات  من  وتعد  وتايلور  ألتمان  إلى  النظرية  هذه  تعود 

العالقات   بين  وارتقاء  والتقارب  الذات  كشف  موضوع  بدراسة  باهتمامهما  وذلك  االجتماعية 
االشخاص وتؤكد هذه النظرية على أن التغلغل االجتماعي يحدث بالدرجة األولى من خالل 
تعمد   إذا  ويتطور  يزداد  ان  الممكن  من  االفراد  بين  التقارب  ان  كما  الذات،  كشف  عملية 

عام الى الخاص، إذ ان كشف الذات يحدث عندما  األشخاص باالنتقال بكشف ذواتهم من ال
الطريقة األفضل   الذات هنا يعد  أمام االخرين، فكشف  يكون الشخص واضحا ويفتح نفسه 
لبناء وتطوير العالقات االجتماعية وهي عملية بناء وتكوين االلفة بين االفراد والتي تتم من  

 (. Berkaowtz,1981: 109-110خالل عملية كشف الذات المتبادل بين األشخاص ) 
ويطلق على نظرية التغلغل االجتماعي احيانا اسم نظرية البصل لتفسير الشخصية اذ انها  
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تشبه الشخصية مثل البصل متعددة الطبقات: "الطبقة السطحية" هي الذات العام، والتي تظهر 
ان    لنا من خالل مستوى اتساع كشف الذات ويمثل معظم "الطبقات الخارجية" من البصل اذ

الكشف عن الذات في هذه الطبقة يتضمن معلومات سطحية عن الذات يكشفها الشخص عن  
من   كبيرا  قدرا  هناك  فان  وبذلك  االشخاص،  من  مختلف  عدد  مع  عادة  ويتقاسمها  نفسه 
المعلومات التي من المحتمل ان يكشفها الفرد خالل هذا المستوى من كشف الذات، ومن  

ه المعلومات السطحية في بداية هذه العالقة، "والطبقة الداخلية"  المرجح ايضا ان يتم تبادل هذ 
هي "الذات الخاص" والمتمثلة في مستوى عمق كشف الذات التي تشكل الصميم، فالعالقات  
 الشخصية تنمو وتتطور مع مرور الوقت اذ يبدأ الشخص بالكشف بشكل متدرج عن جوهره. 

(Burgoon, 2012: 242 - 243 ) 

 : (Joharry,1955الذات في أنموذج جوهاري )أنماط كشف 
قدم جوهاري أنموذجًا كإحدى الطرائق المفيدة في توضيح عملية كشف الذات عن  
طريق اظهار العملية التفاعلية وتفسير نوع التفاعل االنساني بعملية كشف الذات )التعرض(  

( ويعتمد  (Harry( وهاري  Josephوالتغذية الراجعة وقدم هذا االنموذج كل من جوزيف )
على أنماط سلوك الفرد أثناء تعامله مع اآلخرون فهو يفصح عن جوانب من مسببات هذا  

العالقات بين األفراد ويقسم أنموذج جوهاري  أالسلوك ويخفي جوانب   خرى منه ومثل أنماط 
الفرد  الفرد الى اربعة مربعات كل مربع منها يمثل مجال من االدراك أو عدم االدراك لكل من  

 واالشخاص الذين يتفاعل معهم وبذلك حدد أربعة نماذج لسلوك االفراد : 
المنطقة العمياء وتتضمن معلومات عن ذات الفرد التي هي معرفة لآلخرين وفي ذات   •

 الوقت غير معروفه للفرد. 
المنطقة المخفية وهي المعلومات التي يعرفها الشخص عن نفسه في حين أنها غير   •

 لألفراد الذين يتفاعل معهم.معرفة 
المنطقة المجهولة وهي المنطقة التي تتضمن معلومات عن الذات والتي ال يدركها الفرد   •

 وال يدركها اآلخرون لكونها خارج أدراكهم. 
المنطقة الواضحة وتتضمن معلومات عن الذات وهذه المعلومات تكون مدركة من قبل  

 (. 257: 2013ت محمود، الفرد واآلخرين الذين يتفاعل مهم. )جود 
( ان التوافق الزواجى هو قدرة كل من الزوجين على  rogers, 1972يرى روجرز )
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 دوام حل الصراعات العديدة ان تركت تحطمت الحياة الزوجية. 
النسبي من  190:  1990تعرف )سناء الخولي،   "التحرر  بأنه  الزواجي  التوافق   )

ا على  الزوجين  بين  النسبي  واالتفاق  بحياتهما  الصراع،  المتعلقة  الحيوية  لموضوعات 
 ". وكذلك المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطف المشتركة،

النفسي المعبر عنه بالود والمحبة  1996كما يعرفه أحمد الكندري ) ( بانه "الميل 
النفسي   األمان  وأن  االسرة.  أفراد  وبقية  الزوجين  بين  الحسنة  الطيبة  والعالقة  واالتفاق 
واالجتماعي الذي تشعر به الزوجة يمثل مكانة مهمة في توفير السعادة والتوافق الزواجي اذ  

 انه يوفر االستقرار االسري". 
 النظريات المفسرة لمفهوم التوافق الزواجي: 

 نظرية التنافر المعرفي: 
السعادة  عندما تكون توقعات الزوجين خيالية وغير واقعية، فان الحياة تتسم بعدم  

ويسطر عدم الرضا. كما تكمن أهمية العملية العقلية التي يقوم بها الزوج لتحقيق التقارب  
بين هذه التوقعات، وبين الواقع والتنازل عن بعض التوقعات المبالغ فيها وتنمية التوقعات  

 . (27:2009)فرحان العنزي،   اإليجابية.
 نظرية الذات: 

الفرد المتوافق بانه الشخص القادر على تقبل  قد عرف روجرز صاحب نظرية الذات  ل
جميع المدركات بما فيها مدركاته عن ذاته. وفقا لهذه النظرية فان االنسان يكتشف من هو 
من خالل خبرته مع األشياء واألشخاص اآلخرين. لهذا ركز "روجرز" على مفهومين وهما  

يعارض أحدهما اآلخر فان مستوى التوافق يكون منخفضا. وعندما    الحي" وقد"الذات والكائن 
 يتوافق الفرد )الكائن الحي( مع ذاته يحدث توافق نفسي.  

 الدراسات السابقة
 (2009دراسة خالد العمري )

دفت الدراسة الى معرفة العالقة بين كشف الذات والتوافق الزواجي لدى معلمي تربية   ه
اربد االولى في ضوء متغيرات )الجنس وعدد افراد االسرة وطول فترة الزواج(، وتكونت عينة  

واستخدم الباحث صورة معدلة من استبانة جوارد لكشف   ومعلمة،معلما    222الدراسة من  
 الذات. 
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نتائج الدراسة الى ان كشف الذات لدى عينة الدراسة كان بدرجة متوسطة  توصلت  
 كما دلت النتائج على وجود عالقة موجبة دالة احصائيا بين كشف الذات والتوافق الزواجي. 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير المعلمين على مقياس التوافق الزواجي تراوحت بين  
مجاالت على الترتيب: المجال النفسي العاطفي، المجال الفكري،  متوسطة وعالية، إذ جاءت ال

المجال االجتماعي، المجال األسري، المجال االقتصادي، ووجود فروق ظاهرية في متوسطات  
تقديرات المعلمين على أداة التوافق الزواجي ككل وفق متغير: الجنس، عدد أفراد األسرة، طول 

 مدة الزواج. 
 ( 2018دراسة أسماء بدري )

هدف البحث الحالي إلى التعرف على مستويات التعبير العاطفي وعالقتها بمستويات  
التوافق الزواجي لدى النساء األردنيات في ضوء بعض المتغيرات، واشتملت عينة الدراسة 

( سيدة أردنية؛ واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة،    80على )
بمقياس   توصل  واستعانت  وقد  للبحث،  كأدوات  الزواجي  التوافق  ومقياس  العاطفي  التعبير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )    :البحث للعديد من النتائج أهمها
( في آراء أفرد عينة البحث حول الدرجة الكلية لمقياس التعبير العاطفي وفقا لمتغيرات    0,05
ال توجد فروق ذات   مستوى الدخل الشهري(   -عدد األبناء    -عدد سنوات الزواج  - )العمر

عدد   - داللة إحصائية بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس التوافق الزواجي وفقا لمتغيرات )العمر  
 .مستوى الدخل الشهري(  -عدد األبناء    -سنوات الزواج 

 فروض الدراسة:
 يمكن صياغة فرض الدراسة فيما يلي:

 الذات والتوافق الزواجي لدى عينة الدراسة. توجد عالقة بين كشف  .1
  أدوات الدراسة:

 مقياس كشف الذات من اعداد الباحث: 
( كرونباخ  ألفا  بطريقة  الثبات  حساب  النصفية    وبطريقة (،  0.789تم  القسمة 

مفردات  0.814) تم عرض  المحكمين    بطريقة صدق  الصدق  حساب  تم  الصدق  أما   ،)
  على ( بندًا  23المقياس والتعريف اإلجرائي الخاص بالمقياس في صورته األولية والذي بلغ )

المحكمين   اتفاق  نسبة  ووصلت  النفس  علم  مجال  في  المتخصصين  األساتذة  من  عدد 
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قوي لصدق مقياس كشف الذات.  كما تم حساب الصدق بطريقة يعد مؤشر    %100نسبة
ومقياس    الحالي الصدق المرتبط بالمحك وتم حساب معامل االرتباط بين مقياس كشف الذات  

(، مما  0.637( وبلغ معامل االرتباط بينهما )1994كشف الذات الذي أعده )أحمد جاسم،  
 يعد مؤشر جيد لصدق المقياس. 

 2009جي إعداد: فرحان العنزي، مقياس التواُفق الزوا
( أبعاد، تم التحقق من وجود عالقة  5( عبارة، تتوزع على )82يتكون المقياس من )

بين الدرجة الكلية وجميع البنود ما عدا      0.05و  0.01دالة عند مستويات تتراوح ما بين  
(، وقد قام الباحث بحذفهما من الصورة النهائية للمقياس، وبذلك  79( ورقم )7البندين رقم )

 ( المقياس  بنود  عدد  إليجاد  82يصبح  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحث  استخدم  كما  بندًا.   )
 معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس ودرجته الكلية. 

 ج الدراسة ومناقشتها نتائ
 نتائج الفرض األول  

ينص الفرض على أنه "توجد عالقة بين كشف الذات والتوافق الزواجي لدى عينة الدراسة"،  
( يعرض  1للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون وجدول رقم )

   :ذلك 
 والتوافق الزواجي ( نتائج معامل ارتباط بيرسون بين كشف الذات 1جدول )

 كشف الذات  التوافق الزواجي 
 **0.344 البعد التنظيمي 
 **0.349 البعد الشخصي 
 **0.662 البعد العاطفي 

 **0.550 البعد االجتماعي 
 **0.319 البعد الثقافي 
 **0.678 الدرجة الكلية 

 0.01** دال عند مستوى داللة 
 مناقشة نتائج الفرض  
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يتبين لنا من الجدول السابق تحقق الفرض القائل بأنه توجد  في ضوء تحقق الفرض  
عالقة دالة إحصائيا بين كشف الذات والتوافق الزواجي لدى عينة الدراسة، أوضحت النتائج  
وجود عالقة موجبة بين أبعاد التوافق الزواجي وكشف الذات تراوحت معامالت االرتباط ما  

  االرتباط الكلي للتوافق الزواجي وكشف الذات   ( بينما تراوح معامل0.662إلى  0.319بين )
(0.678 ) 

السابقة فقد   نتائج الدراسات  الحالية مع  الدراسة  نتائج  اتفاق واختالف  وفي ضوء 
( العمري  خالد  دراسة  نتائج  مع  الراهنة  الدراسة  نتيجة  نتائج  2009اتفقت  توصلت  التي   )

متوسطة كما دلت النتائج على  الدراسة الى أن كشف الذات لدى عينة الدراسة كان بدرجة  
وجود عالقة موجبة دالة احصائيا بين كشف الذات والتوافق الزواجي، وكما اتفقت مع نتائج  

( التي كشفت عن وجود عالقة دالة احصائيا بين مستويات التعبير  2018دراسة أسماء بدري )
 العاطفي ومستويات التوافق الزواجي. 

( كشف الذات بأنه "عملية  2012اض يعقوب )أما في ضوء التراث النظري يعرف ري 
تبادلية من كشف األسرار بين األفراد التي تؤدي الى تطوير عالقات بينهم وتساعد على فهم 
ويعتبر محصلة   الزوجية  العالقة  تقبل  الى مدى  تشير  "حالة وجدانية  بعضا". وهو  بعضهم 

ر عن المشاعر الوجدانية للطرف  التفاعالت المتبادلة بين الزوجين في جوانب عدة منها: التعبي
اآلخر واحترامه والثقة فيه، االتفاق على األساليب في تنشئة االطفال وأوجه إنفاق الميزانية.  
عمار،   حامد  النجار،  زينب  شحاته،  )حسن  الجنسي"  باإلشباع  الشعور  الى  إضافة 

160:2003.) 
اإلنسانية العالقات  تشكيل  في  هاما  عنصرا  الذات  كشف  يعتبر  وتكوينها،    حيث 

وتطويرها وتنميتها وتقويتها، حيث يمكننا أن نفسر كشف الذات خالل اللقاءات األولى بأنه  
عبارة عن رغبة في تشكيل عالقة حميمية، كما أنه يعد بمثابة تغدية راجعة لسلوك الفرد سلًبا  

الذات،  أو إيجاًبا، فعملية كشف الذات تسمح للفرد أن يخرج من ذاته وأن ينخرط في اكتشاف  
فكلما زاد اهتمام الفرد بتكوين عالقات جديدة مع األفراد اآلخرين فإن ذلك يعزز من سلوكيات  

  ( 9: 2013كشف الذات لديه )خالد علي, 
فكشف الذات يعد جزءًا أساسيًا وحيويًا في تداخل الفرد مع اآلخرين وتفاعله معهم  

الود والمحبة، كما إنه يساعد الفرد  سواء بإظهار األفكار والمشاعر أو التجارب الماضية أو  
الكشف، وان كمية الكشف ونوعه   نتائج عملية  اختيار أصدقائه من خالل  القرار على  في 
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ووقته تعد مدخاًل لمعرفة مستوى وعيه وادراكه فاإلنسان ال يستطيع مواجهة الحياة من دون  
دة تفقد الفرد إنسانيته  مساعدة اآلخرين وحبهم كونه بحاجة لالتصال معهم، ألن العزلة والوح

 (. 169: 1988وتجعل حياته ليست ذات معنى مما يفقده ثقته بنفسه )جوارد، 
لذا ُتعد القدرة على التعبير عن المشاعر من الكفاءات االجتماعية األساسية فالمشاعر تلعب  
الوعي   القرارات الشخصية، ونقص  اتخاذ  الحياة وما يصاحبها من  دورا أساسيا في تسيير 

القرارات المصيرية مثل تحديد الوظيفة    مدمرًا،مشاعر يمكن أن يكون  بال خاصة عند اتخاذ 
فيها    يكفي التي يرغبها الفرد، والشخصية التي سيتزوجها وأين سيعيش، فمثل هذه القرارات ال  

:  2000التفكير المنطقي وحسب، وإنما تتطلب إلى جانب ذلك وجود المشاعر )روبنز، سكوت،  
45 .) 

واصل وكشف الذات من أساسيات التوافق الزواجي عندما يستطيع كل طرف  ويعد الت
أن يفهم الطرف االخر ويعبر عما يرغب به من استجابات دون توقع عدم فهمها من االخر 

الخليفي،   وبشير  الرشيدي  أربع  1997)ابراهيم  الزوجين  بين  الجيد  التواصل  ويتضمن   ،)
أو غير لفظي واستقبالها ثم فهمها واالستجابة  خطوات هي التعبير عن الرسالة بشكل لفظي 

لها برسالة لغوية او غير لغوية وكمهارة اتصال البد للتواصل الجيد من مهارة في االنصات  
( مرسي  إبراهيم  كمال  أشار  حيث  التعبير.  في  بين  1995ومهارة  التواصل  أساليب  إلى   )

 الزوجين: 
الزوجين بالكالم العادي للتفاهم حول أمور االسرة  أساليب التواصل العقلية: التواصل بين   •

 والحياة واالفصاح عن االهتمامات والحاجات واالفكار واالنفعاالت. 
العواطف   • وتبادل  والغزل  الحب  بكالم  الزواجي  التواصل  العاطفية:  التواصل  أساليب 

 الجسمية. 
الزوجان   • يقضيانه  الذي  بالوقت  والعاطفي:  العقلي  التواصل  االنشطة  أساليب  في  معا 

 المشتركة. 
باالنتقال   االشخاص  تعمد  غذا  ويتطور  يزداد  أن  الممكن  من  االفراد  بين  فالتقارب 
بكشف ذواتهم من العام الى الخاص، إذ ان كشف الذات يحدث عندما يكون الشخص واضحا  

الطريقة   يعد  الذات هنا  أمام اآلخرين، فكشف  نفسه  العالقات    األفضلويفتح  لبناء وتطوير 
االجتماعية وهي عملية بناء وتكوين االلفة بين االفراد والتي تتم من خالل عملية كشف الذات  

 (. Berkaowtz,1981: 109-110المتبادل بين األشخاص )
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والتوافق الزواجي يتوقف على ما يمتلكه الزوجان من مهارات الذكاء الوجداني التي  
كثر قدرة على إدارة الحياة المشتركة، وأكثر  أذاته وبشريك حياته، و تجعل كليهما أكثر وعيا ب

قدرة على التعبير عن المحبة والتعاطف والتواد واالحترام واإلفصاح عن المشاعر واألحاسيس  
بأساليب    وأكثر وفهمها   اليومية  الحياة  ومواجهة ضغوط  اليومية  المشكالت  حل  على  قدرة 

وط ويفسرها ويقيمها لكي يتفاعل معها ليصل الى حالة من  ايجابية يدرك بها الفرد هذه الضغ
التوافق معها استنادا على مداركه وخبراته أثناء التفاعل مع هذه المواقف. )منى عبد هللا،  

2002: 27) 
حيث يؤدي االفصاح عن الذات دورا بارزا في جوانب مختلفة من حياة الفرد كونه  

خرين سواء كان ذلك في أطار االسرة او المدرسة يساهم في تطوير عالقاته الشخصية مع اآل
غير ذلك، وتعد عملية اإلفصاح عن الذات جزئا أساسيا وحيويا في عملية    و أاو الجامعة  

التفاعل االجتماعي فاإلفصاح الصريح عن الذات واحد من السبل المهمة في تقليل المسافة  
 & waring)الشخصية بين االفراد وهو شرط أساسي في تطوير العالقات الحميمة بينهم  

chelone, 1983: 184) ) 
يعد من المقومات الرئيسة للصحة النفسية وذلك لقيمته المتمثلة في  فضال عن كونه  

التنفيس االنفعالي ألنه يمكن الفرد من التخلص من انفعاالته بالتعبير عنها لفظيا لشخص 
من   كثير  في  الوقوع  يجنبه  حيث  النفسي  االتزان  من  الطبيعية  حالته  الى  يعيده  مما  آخر 

يجابي للفرد فأنه عندما  إعن الذات ببناء مفهوم ذات  المشكالت النفسية، ويرتبط اإلفصاح  
أفكاره ومشاعره يتيح لهم الفرصة الن يقيموا سلوكه عن طريق أبداء   يطلع اآلخرين على 

 (. 83: 2013خالد العمري، )بها  آرائهم حوله مما يزيد من فهم الفرد لذاته والوعي  
اجتماعية وطيدة وزيادة في الثقة والتفاهم  ويؤدي اإلفصاح المشترك بين الطرفين إلى عالقات  

بين الطرفين وبذلك يزداد شعور الفرد بنفسه وبعالقاته االجتماعية ويمكن أن توصف هذه 
العالقات بأنها طيبة أو سيئة بمقدار ما تنطوي عليه من ثقة متبادلة واحترام وتعاوٍن بناء  

تمث والتي  اإلنسانية  للعالقات  أن  وال شك  األطراف،  االجتماعية  بين  التفاعالت  مجموعة  ل 
والنفسية التي تنشأ من اتصال الفرد باآلخرين أهمية ومطلب أساسي ألي مؤسسة في المجتمع 
وخاصة المؤسسات األكاديمية، وشرط ضروري لتحقيق أهدافها وطموحاتها ونجاحها عمومًا،  

)عالء الدين   رين. فطبيعة الحياة االجتماعية تفرض على الفرد أن يدخل في عالقات مع اآلخ 
 (. 125: 2003كفافي وآخرين، 
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لذا يرى الباحث ان العالقة بين كشف الذات والتوافق الزواجي عالقة في اتجاهين  
فكشف الذات يساعد على التوافق الزواجي والتوافق الزواجي يدعم كشف الذات، كما أن كشف 

ة في العالقة الزواجية عموما،  الذات من أهم الوسائل في عملية التوافق الزواجي وركيزة أساسي
فعملية كشف الذات في مضمونها عرض الجانب الخفي لشخصية الطرفين باإلضافة إبراز  
التوافق   لتحقيق  الخصوص  وجه  على  والجنسية(  )العاطفية  الداخلية  والحاجات  المتطلبات 

 الزواجي.  
بيل التفاهم  حيث يعتبر كشف الذات بين الزوجين بمثابة المفتاح الذي يوصلهم الى س 
بكل   أنفسنا واالنسجام فالحوار هو القناة التي توصلنا لألخر فعندما نتحاور فإننا نعبر عن  

خبراتنا اليومية وبيئتنا االسرية والتربوية ونعبر عن جوهر شخصيتنا فقط بل تعبير ذاتي عن  
ثين في مجال كل حياتنا اليومية. ولعل ما دفع الباحث لالهتمام بهذا الموضوع هو تجاهل الباح 

االرشاد النفسي لمتغير )كشف الذات( كعامل من اهم العوامل التي تؤدي الى التوافق الزواجي  
 . واهتمامهم
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Revelation and its Relation to Marital Adjustment-Self 

 

Ajamy-Maied Nasser Mahdy Al 

ct:Abstra 

The aim of the current research is to identify the nature of the 

relationship between Self-revelation and Marital adjustment. The main 

sample consisted of (100) husbands and wives from Al-Ahmadi 

Governorate in the State of Kuwait. The age of the sample ranged 

between (23-55 years) with an average age of (41,29) and a standard 

deviation of (3,15). The study relied on the following tools: the self-

disclosure scale, and Marital adjustment scale. 

The results of the study revealed that there is a statistically 

significant relationship between Self-revelation and marital Adjustment 

in the study sample. The results showed a positive correlation between 

the dimensions of marital Adjustment and Self-revelation. The 

correlation coefficients ranged between (0.319 to 0.662). while the total 

correlation coefficient of marital Adjustment and Self-revelation ranged 

(0.678). 

Key Words: Self-revelation, marital Adjustment. 
 

 

 


