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 :الممخص
يشير العمماء الى أف استراتيجيات تقديـ الذات تعطي الفرد نظرة ثاقبة     

في الموقؼ بأكثر مف دور  يقـو الفرد  إذإلى طبيعة التفاعؿ الشخصي، 
عميو اف  ومع كؿ دور تختمؼ استراتيجياتو في تقديـ الذات، أي أف الفرد 

يقدـ نفسو بطرؽ مختمفة وفقًا لما يقـو بو مف أدوار وكؿ ذلؾ مف اجؿ اف 
أكفاء فنقدـ ليـ المساندة ونبدي المجامبلت  ينظر إلينا االخروف عمى أننا 

واالستراتيجيات قد  وة ذواتنا، اال اف بعض ىذه األدوار ونركز عمى نقاط ق
استيدؼ البحث الحالي  تكوف مرغوبة وبعضيا اآلخر غير مرغوب فيو.

التعرؼ عمى استراتيجيات تقديـ الذات السائدة لدى عينة مف طمبة 
داللة الفرؽ في الدراسات العميا، كما حاوؿ البحث الحالي التعرؼ عمى 

عمى وفؽ بعض المتغيرات الديمغرافية )النوع الذات استراتيجيات تقديـ 
المنيج الباحثاف  ولتحقيؽ اىداؼ البحث الحالي اعتمد. والتخصص(

اس مبلئـ الستراتيجيات تقديـ الذات والذي يالى إعداد مقا االرتباطي وعمد
( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت ىي )التخويؼ ، القبوؿ ، 53تكوف مف )

مف الخصائص  افبعد اف تحقؽ الباحث. ات ، التمثيؿ(التوسؿ ، ترقية الذ
تمت معالجة البيانات ، السايكومترية لممقياس التي تتمثؿ بالصدؽ والثبات
اشارت نتائج البحث . إحصائيا باستخداـ الوسائؿ االحصائية المبلئمة

الحالي الى التفاوت في استخداـ استراتيجيات تقديـ الذات حيث حمت 
 يؿ او المثالية اوال،.استراتيجية التمث
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Abstract: 

The scientists refer that self-presentation strategies give 

the individual an insight into the nature of personal 

interaction, where the individual in a specific situation 

acts more than one role and with each role his/ her 

strategies are differed in self-presentation, that is, the 

individual has to present himself/ herself in different 

ways according to his/her roles and all this can serve the 

purpose that others look at us as competent. So, we give 

them support, and show courtesy and focus on ourselves’ 

strengths. However, some of these roles and strategies 

may be desirable and others are undesirable. The current 

research aimed to identify the strategies of self-

presentation prevailing among a sample of postgraduate 

students. it also tried to investigate the self-presentation 

according to some demographic variables (gender, field 

of study). To achieve the aims of the research, the 

researchers adopted the correlative method, and prepared 

appropriate measurement to measure the self-

presentation strategies which consisted of (35) items 

divided into five dimensions that are (intimidation, 

acceptance, supplication, self-promotion, acting). The 

researchers examined the psychometric properties 

(reliability and validity) of the scale. The data were 

statistically calculated by using the appropriate statistical 

methods. The results indicated that there was a disparity 

in the use of self-presentation strategies, where the 

representation or idealism strategy was in the first rank, 

while the supplication strategy was in the last rank. The 

results indicated that there were statistically significant 

differences in the variables of self-presentation strategies 

between males and females and for all strategies, while 

there were no statistically significant differences 

between the participants according to the specialization 

variable. In light of the results of the current study, the 

researchers came out with a set of recommendations, 

including the establishment of lectures, training courses 

and activities that provide awareness of the self-

presentation strategies, and the diversity in their use 

according to the life situations,  
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 :مشكمة البحث
االساسية لتطور المجتمعات وتقدميا وذلؾ مرحمة الدراسات العميا أحد الركائز  عد  ت  

بسبب قدرتيا عمى تييئة الطاقات البشرية المتخصصة التي تسيـ بشكؿ فعاؿ في تطوير 
حركة البحث العممي والتقني، والذي يعد مف أىـ المستمزمات الضرورية لبناء الصرح 

 جتمع.الحضاري والنيوض الشامؿ في الخطط والكفاءات العممية واإلنسانية ألي م
طالبة دراسات  اف )االوؿ( تدريسي ليذه الشريحة منذ زمف والباحث الثانيوكوف الباحث

اف طبيعة ا الدراسة فقد الحظالتدريس و عميا ومف خبلؿ بعض المبلحظات اليومية أثناء فترة 
الدراسة مع بداية العاـ  العبلقات الجديدة التي تحدث بيف الطبلب واألساتذة الجامعييف وزمبلء

الدراسي تتسـ ببعض المشكبلت تتعمؽ بكيفية فيـ ذواتيـ وتقديميا لآلخريف بطريقة تولد 
انطباعًا جيد عنيـ لكوف الطالب لديو بعض المخاوؼ مف التقييمات السمبية واالنطباعات غير 

وبالتالي يقود نحوه، واف فشؿ الفرد في تحقيؽ ذلؾ قد يؤدي إلى فشؿ تمؾ العبلقات  ةسار ال
 بعض االضطرابات النفسية وعدـ اتزانو وتوافقو مع نفسو ومع اآلخريف. 

إلى أف استراتيجيات تقديـ الذات تختمؼ وفقًا  (Williams, 2000)ويشير وليامز 
 إذلمدور الذي يقوـ بو األفراد، كما انيا تعطي الفرد نظرة ثاقبة إلى طبيعة التفاعؿ الشخصي، 

موقؼ بأكثر مف دور ومع كؿ دور تختمؼ استراتيجياتو في تقديـ الذات، أي يقـو الفرد في ال
أف الفرد عميو اف يقدـ نفسو بطرؽ مختمفة وفقًا لما يقوـ بو مف أدوار ولكي ينظر إلينا 
االخروف عمى أننا أكفاء فنقدـ ليـ المساندة ونبدي المجامبلت ونركز عمى نقاط القوة، واف 

اتيجيات التي تستخدـ قد تكوف مرغوبة وبعضيا اآلخر غير مرغوب بعض ىذه األدوار واالستر 
 فييا. 

عندما يتعرض الفرد لمواقؼ جديدة فإنو يستخدـ عممية تقديـ الذات، فمثبًل عندما 
يمتقي شخصاف ألوؿ مرة يحاوؿ كؿ منيما أف يقدـ نفسو لآلخر بطريقة حسنة ويحاوؿ كؿ 

ؾ عف طريؽ اتباع نمط معيف مف الحركة، طرح منيـ نقؿ انطباع إيجابي لمطرؼ االخر، وذل
ذلؾ مف اجؿ  ؿانفعاالتو، كاألفكار التي تثير االنتباه، وقد يتحكـ الفرد في نبرة صوتو وحتى 

كسب المزيد مف القوة والتأثير أو حتى بعض االستحساف، او ربما يكوف اتباع الفرد لتمؾ 
مؼ حسب تنوع المواقؼ واالىداؼ. ومف التقنيات النفسية مف اجؿ مصمحة ذاتية، لكف ىذا يخت

ىنا نقوؿ بأف األنشطة التي يمارسيا األفراد وأف اختمفت وتباينت إال أنيا تصب في شيء 
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بأنو جميع األنشطة  ( (Goffman, 1959واحد وىو تقديـ الذات الذي يعرفو العالـ جوفماف
 .عنوالتي يمارسيا األفراد أثناء محاولتيـ لمتحكـ بانطباعات االخريف 

 ومف ىنا تصاغ مشكمة البحث الحالي في االجابة عمى التساؤالت االتية: 
ماىي االستراتيجيات السائدة في تقديـ االفراد لذواتيـ وخصوصا طمبة  -

 الدراسات العميا.
  :أىمية البحث

معيـ  وسط جماعة ويكوف متفاعبلً التواجد يعد اإلنساف كائنًا اجتماعيًا يرغب 
ومتفاعميف معو ويسعى اإلنساف منذ والدتو إلى تكويف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف تساىـ 
في نموه النفسي السوي، ومف ىذه العبلقات االجتماعية وعممية التفاعؿ مع اآلخريف تتشكؿ 

 الذات االجتماعية لدى اإلنساف. 
)الفارابي( أف اإلنساف  يظير الفبلسفة أىمية دراسة الحياة االجتماعية حيث اشاراذ 

بحاجو الى اف يتفاعؿ مع اآلخريف ليحقؽ السموؾ االجتماعي الذي يتـ بيف األفراد، حيث يؤكد 
كؿ مف )الفارابي( و)أرسطو( اف اإلنساف يوجد لديو اساس فطري نفسي لمحياة االجتماعية 

ية الشخصية تتكوف ونظرًا ألف مفيوـ الذات ال يتكوف خارج محيط التفاعػؿ االجتماعػي، فاليو 
وتستمر خبلؿ التفاعؿ مع اآلخريف، ولكي يستمر مفيوـ ذات معينة لدى الفرد البد أف يبذؿ 
جيدًا في تقديـ ذاتو بطريقة تجعؿ اآلخريف يتصرفوف بطريقة تدعـ ىذا المفيوـ سواء كاف 

 Impression، وىو ما يطمؽ عميو إدارة االنطباع وال يعي  أو الفرد يعي ىذا الجيد

Management))  ،(083، 9110)العنزي. 
لـ يظير في قواميس عمـ النفس إال في بداية الذي مصطمح تقديـ الذات  يعتبر

( كتابة 0232عاـ )  (Goffman)الستينات مف القرف الماضي عندما نشر العالـ جوفماف
"تقديـ الذات في الحياة اليومية" حيث اعتبر تقديـ الذات ظاىرًة اجتماعية ونشاطًا يتـ تشكيمو 
مف خبلؿ مجموعة مف العوامؿ الشخصية او الموقفية بناًء عمى اآلخريف وأعتبره عامبًل ميمًا 

تمامًا ممحوظًا لدراسات اثار موضوع تقديـ الذات اى فلؾ الحيذفي التفاعػؿ االجتماعػي، ومنذ 
وبعد ذلؾ اتسعت دائرة البحث  ميدانية متنوعة في مساحات واسعة مف فروع عمـ النفس،

ة ػيػمػػاعػفػات تػػػػبلقػػػماعي كعػػػالنفس االجت عمـ العممي حوؿ تقديـ الذات والتي خرجت عف نطاؽ
دارة ، إلرشادي وعمـ النفس العياديالنفس ا ػػـمػػػرى في عػػػػػاالت أخػػػجػػػراد في مػػػف األفػيػب وا 
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تقديـ الذات لدى كؿ إنساف تعني التعبير عف نفسو وكيانو وتشمؿ  ، حيث افالسموؾ التنظيمي
أيضًا المعاني الحسية وغير الحسية التي تختزف في كيانو الخاص بو وىذه الذات تحتاج إلى 

في عرض ذواتيـ وىذا االختبلؼ بيا صاحبيا، وىناؾ اختبلؼ بيف األفراد  الكيفية التي يعبر
عنو، وألي درجة يمكف أف يفصح ودرجة الصدؽ التي  يعرضأف  كؿ منيـ دما يريمرده إلى 

يتمتع بيا فالبعض يتعامموف بصدؽ وشفافية وتصارح ويستوي عندىـ الظاىر مع الباطف، أما 
أنفسيـ، وقد  يمجؤوف إلى نوع مف الغموض والضبابية في التعبير عفاالخر غالبا ما البعض 

اتيـ خارج نطاؽ الرقابة و تـ إيصاؿ أكثر مف رسالة عنيـ وبعضيـ يكوف عرضيـ لذي
 واالنفبلت في القيـ وتغمب عمييـ صفو العدوانية والعنؼ فبل وزف لدييـ لما يتكمموف بو.

ضع حاجز و  يؤدي الى لذا يمكف القوؿ أف عدـ تقديـ الذات بصورة صحيحة فإف ذلؾ
بينو وبيف المجتمع مف حولو وبالتالي نفور الناس مف حولو وتعطؿ مصالحو في بعض 
االحياف، بكممة اخرى قدرة الفرد عمى ايصاؿ ذاتو لمناس يشوبيا التشويو وتتعثر العبلقات 
االجتماعية وتتقطع طرؽ التواصؿ بينو وبيف اآلخريف، لذلؾ فاف أىميو دراسة موضوع تقديـ 

 -المباشر في اندماج الفرد مع المجتمع بشكؿ جيد تأثيرىامف االىمية بمكاف مف  الذات ليا
يصاؿ االنطباع  -ىذا اف قدـ الفرد ذاتو بشكؿ سوي ومناسب وكسب المحبة وثقة اآلخريف وا 

طريقة معينة في تقديـ ذاتو، يمتمؾ يجب اف نضع في الحسباف أف لكؿ فرد  ، حيثبشكؿ جيد
خر وكؿ ما تـ عرض الفرد لذاتو بصورة صحيحة كاف أكثر وىي تختمؼ مف فرد إلى آ

انسجامًا مع المجتمع ونجح في إيصاؿ انطباع إيجابي عنو، وكمما استخدـ وسائؿ لعرض ذاتو 
جوفماف يرى أف طريقة ، واف بطريقة غير مقبولة عاش بعزلة عف الناس والمجتمع مف حولو

لممثميف عمى المسرح والتعبير عف آرائيـ شبو طريقة تعامؿ اتتعاممنا مع اآلخريف أحيانًا 
بػ)المبلبس _طريقة التحدث _اإلشارات _االيحاءات(، وأننا نقدـ أنفسنا لآلخريف بأدوار محدده 
تتماشى مع الدور الذي نضعو ألنفسنا، والبحث عف طرؽ يفسر منيا اآلخروف سموكياتنا ومف 

ننا نعمؿ باستمرار عمى تدقيؽ التصرفات اجؿ ايجاد التغيير المناسب لسموكياتيـ نحونا، لذا فإ
والسموكيات لممعنى الرمزي عندنا لمعرفة الكيفية التي نقدـ بييا ذواتنا لآلخريف بشكؿ دقيؽ 

 .)019، 9109،غوليالقرة)
باىتماـ كبير منذ مدة  حظيتاالنطباعات األولى مف الموضوعات التي اذ تعتبر 

، فطويمة ولكنيا ميمة عمى وجو الخصوص في عال  الناس العصور القديمة كاففي ـ اليـو
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مغمقة وفي نفس المكاف الذي ولدوا فيو حيث يختمطوف اجتماعيًا شبو يعيشوف في مجتمعات 
مع أشخاص عرفوىـ طواؿ حياتيـ أما اآلف فنحف نعيش في عصر ينتقؿ فيو الناس مف مدينة 

نوف صداقات وعبلقا آلخرالى اخرى ويغيروف وظائفيـ مف وقت  ت اجتماعية جديدة، وقد ويكو 
يصؿ االمر الى اننا نتفاعؿ مع شخص جديد كؿ يوـ في مواقؼ مختمفة، وبناًء عمى ىذا 
نوف رأيًا يجعميـ يقرروف ىؿ حصمنا عمى إعجابيـ أـ ال  التفاعػؿ فإف ىؤالء األشخاص سيكو 

 (. 91، 9118 ،)وايت
ما يقابموف شخصًا ألوؿ مرة، يحاوؿ األفراد في الغالب أف يقدموا انطباعًا جيدًا عنداذ 

لذلؾ نجدىـ يستخدموف دائمًا الكثير مف األنماط السموكية المفظية ولغة الجسد المناسبة التي 
تبدي اىتماما لمحديث الذي يدور بينيـ وكؿ ذلؾ مف اجؿ الحصوؿ عمى االنطباع الجيد، 

افقة آلراء وأفكار ومف السموكيات المفظية المستخدمة تكرار جمؿ االعجاب والتقدير والمو 
مفظية مثؿ اختيار المبلبس الجذابة والتناسؽ فيما بينيا التي الاآلخريف، اما السموكيات غير 

تكوف مقبولة اجتماعيًا وترتيب الشعر وااليماءات االجتماعية، اال اف ىناؾ اختبلفات ثقافية 
ير المفظية، وفي ىذا بيف المجتمعات في طريقة التعبير عف تمؾ االنماط السموكية المفظية وغ

( إلى وجود تمؾ الفروؽ الثقافية بيف 053_052 ، 9112،العتوـ )السياؽ أكدت دراسة 
 يرى الغرب إذاالنطباع األوؿ ميـ ، واف المجتمعات في معاني السموكيات المفظية ودالالتيا

اكثر مف االنطباع األوؿ يدوـ حيث الثواني الخمسة األولى في أي لقاء أو مقابمة ميمو   اف
الدقائؽ الخمس التالية ليذا فإف االىتماـ بالتفاصيؿ يؤدي إلى اختبلؼ كبير مف ناحية 
االىتماـ بالمظير مف ناحية المبلبس األنيقة وبشاشو الوجو وتصفيؼ الشعر وعندما يقدـ الفرد 
نفسو بشكؿ حقيقي، ستروؽ لشخص آخر أكثر مما يكف متصنعا وأف إعطاء انطباعًا أوليًا 

 .(059، 9109)ابو النصر،  ىو عبلمة عمى االحتراـ وىي حقيقة مف حقائؽ الحياة جيداً 
يحكـ تقديـ الذات دافعيف اوليما دافع ارضاء االخريف وثانييما مف اجؿ تثبيت اذ 

صورة الفرد االجتماعية أي )مركزه االجتماعي( ويمثؿ تقديـ الذات اليوية التي يقدميا لمعالـ 
الممبس، والمظير، ونبرة الصوت، وانتقاء الكممات ومجموعة السموكيات وألنفسنا مف خبلؿ 

فعند ظيور األفراد الى اآلخريف إلعطاء ىوية تعريفية لشخصياتيـ وذواتيـ تطرح التساؤالت 
 ليؤالء األفراد ولنا كيؼ سنظير أماـ اآلخريف؟ وكيؼ سنبدو؟ وكيؼ سنتصرؼ؟ وقد تحسس

ؾ صفقة بيف ذواتنا وبيف اآلخريف في محتوى اجتماعي يعني أف ىنا ،أىمية ذلؾالباحثاف 
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معيف يحكمو الموقؼ، وبما أف األفراد ال يستطيعوف التفاعؿ بعضيـ مع بعض اال بعد أف 
بأنيما صديقاف  اثنيفال يمكف أف يقاؿ لشخصيف حيث انو . يقوـ أحدىـ بتعريؼ نفسو لآلخر

لآلخر، فاإلفصاح عف الذات  حميماف ما لـ يفش كؿ منيما معمومات شخصية حوؿ نفسو
 (. 33 ،9104يسيـ في الرضا عف العبلقة )دخيؿ، 

تؤثر شخصية الفرد في اسموب تقديمو لذاتو فالفرد يقدـ ذاتو لجذب انتباه اآلخريف 
ولتحقيؽ نوعًا مف المرغوبية االجتماعية فيو يقدـ ذاتو لمحصوؿ عمى االستحساف االجتماعي 

وقد حاز  ,(Farrari & Diaz, 2007,34)ميـ السمبي مف اآلخريف أو خوفًا مف تقيي
االىتماـ بالجانب المعرفي الذي يعتبر مف الجوانب الميمة في فيـ وتفسير الشخصية 
االنسانية حيث يعتبر االتجاه المعرفي واحد مف االتجاىات الميمة في عمـ النفس وأكثر اتجاه 

 ،0228لبناء المعرفي لئلنساف )عمياف،نشط الذي يتناوؿ العديد مف جوانب النشاط العقمي وا
92.) 

 ختاما يمكن تمخيص االىمية النظرية لمبحث الحالي في:
تناوليا طمبة الدراسات العميا والذيف يمثموف شريحة ميمة في المجتمع وقمة  -0

 اليـر التعميمي وىـ يسيموف في عممية التطوير والتحديث.
لدراسات العميا في ىذه الدراسة  تمقي الضوء عمى مستوى طمبة اإف  -9

استراتيجيات تقديـ الذات، وقد تصبح وسيمة تشخصية وتنبؤيو بما يكوف عميو سموؾ وشخصية 
 دراستو. مدةطالب الدراسات خبلؿ 

الطمبة في كثير مف األحياف يقوموف بتقديـ انفسيـ ألساتذتيـ وزمبلئيـ إف  -5
ت جيدة عف أنفسيـ وىذه بداية الفصؿ الدراسي لتكويف عبلقات جديدة وتقديـ انطباعا في

 العممية تحدث بشكؿ دائـ في الحقؿ التربوي. 
تشكؿ إضافة عممية في مجاؿ اما االىمية التطبيقية لمدراسة الحالية فتكمف في كونيا 
لمراكز إعداد  ةً كوف مفيدتقد ، عمـ النفس االجتماعي وعمـ النفس المعرفي في المكتبة العراقية

وما يزيد مف أىمية  ،وتدريب وتأىيؿ الطمبة مف حيث االرتقاء بمستوى شخصيات الطمبة
( وقد يكوف مرجعًا جديدًا اف)حسب عمـ الباحثىذا المفيوـ الدراسة قمة الدراسات التي تناولت 

 يفيد الباحثيف الجدد.
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 Aims ىداف البحث:أ 
 ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى:

 استراتيجيات تقديـ الذات السائدة لدى طمبة الدراسات العميا. . 0
. داللة الفروؽ في استراتيجيات تقديـ الذات المفضمة لدى طمبة الدراسات العميا تبعًا 9
 لمتغيري:

 أ . النوع )ذكور /اناث( 
 ب. التخصص )عممي / انساني( 

 Hypothesesفرضيات البحث: 
( بيف المتوسط الفرضي a=0.05عند مستوى الداللة)ال توجد فروؽ دالة احصائيًا . 0

لمقياس استراتيجيات تقديـ الذات ومتوسط درجات عينة البحث لدى طمبة الدراسات العميا 
 تعزى إلى استراتيجيات تقديـ الذات. 

يف متوسطي ب (a=0.05ال توجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى الداللة  ). 9
 قديـ الذات لدى طمبة الدراسات العميا تعزى إلى:درجات عينة البحث في مقياس ت

 النوع ) ذكور / اناث(  . أ
 التخصص ) عممي / انساني(  . ب

طمبة الدراسات العميا ) الماجستير والدكتوراه( مف بيتحدد مجاؿ البحث  حدود البحث:
 . ( 9108/  9109معاـ الدراسي ) ل جامعة االنبارفي  اإلناث الذكور و

 Definition of the Termsسادسًا : تحديد المصطمحات: 
 Self-Presentationتقديم الذات : .1
 تعريف مفيوم تقديم الذات تعريفات عدة نورد منيا االتي: تم  
جميع األنشطة التي يمارسيا  :بأنو(Goffman, 1959) عرفو جوفمان -

   .(Goffman. 1959:4). األفراد أثناء محاولتيـ لمتحكـ بانطباعات االخريف عنيـ
عبارة عف  :بانو ( Jones &pittman,1982بتمان ) عرفو جونز و -

أساليب يستخدميا الفرد اما اف تكوف تعبيرات شفوية او سموكا ألحراز انطباعات لدى اآلخريف 
 & ,Stong) فإف ىذه االنطباعات تتطمب مجيودًا مف ىؤالء األفراد لترؾ اثر لدى اآلخريف

teal, 1997) 
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اف تقديـ الذات ىي القدرة عمى استخداـ عبارات  (: 2015الحريري )  عرفو -
 .( 93 ، 9103الترحيب والمجاممة بكفاءة عالية ) الحريري، 

عممية إدارة االنطباع التي يستخدميا األفراد لتنظيـ  :ويعرفو الباحثان عمى انو
كوف لو أثرًا يدد والتي االنطباعات التي يشكميا اآلخروف عميو عف طريؽ استخداـ سموؾ مح

 ميمًا في التفاعؿ االجتماعي وتقدير الذات.
الصورة التي يقدـ بيا فيمكن تعريفو عمى انو  االجرائي لتقديم الذاتاما التعريف 

طمبة الدراسات العميا انفسيـ لؤلخريف وتقاس بأنيا الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا عمى 
)ترقية الذات، التوسؿ، التمثيؿ، التخويؼ، القبوؿ(  ادهمقياس استراتيجيات تقديـ الذات بإبع

 المعد ليذا الغرض.
 اإلطار نظري والدراسات سابقة

باىتماـ عدد كبير مف العمماء والباحثيف في   self-conceptحظي مفيوـ الذات
تعتبر  -مف وجية نظرىـ - مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية عمى حد سواء وذلؾ ألنيا

والضبع،  العاسمي( االساس في بناء الشخصية االنسانية واالطار المرجعي لفيمياالمحور 
(، وبرزت العديد مف المفاىيـ الخاصة بيذا المفيوـ كاف اخرىا مفيوـ اساليب 02، 9100

 تقديـ الذات الذي ظير في العقود االخيرة مف القرف الحالي.
مف زوايا مختمفة، بينما لـ تتعرض اشارت االدبيات النفسية االجنبية الى ىذا المفيوـ 

، حيث يمثؿ سموؾ تقديـ الذات لمتأثير  الدراسات العربية بشكؿ واضح وجمي الى ىذا المفيـو
في انطباع اآلخريف الظاىرة األكثر تكرارًا في الحياة الواقعية، وىي مف أىـ حقائؽ التفاعؿ 

يقة في تعبيرات الوجو، او نوع االجتماعي، ويحدث تقديـ الذات في الحياة اليومية بصورة دق
الموضوعات التي يطرحيا الفرد في نقاشاتو، وابسط أشكاؿ تقديـ الذات ىو الجانب الذي 
يتعمؽ بالمظير الخارجي مثؿ : لبس نوع معيف مف األلواف وصبغ الشعر ووضع مواد تجميمية 

لكثير مف الوقت عمى الوجو... إلخ. تجدر االشارة الى اف كؿ مف الذكور واالناث يبذلوف ا
في االخريف بطريقة غير مباشرة وتقديـ  التأثيروالماؿ مف اجؿ الظيور بشكؿ جذاب ومف ثـ 

ذواتيـ بطريقة الئقة وذلؾ الف تقديـ الذات مرتبط بوجود اآلخريف او الوعي بيـ، فما داـ الفرد 
اف واعيا بذلؾ عنو فإنو سيمارس تقديـ ذاتو سواء ك سيعتقدوفيعي وجود االخريف ويفكر فيما 

او لـ يكف، اي أنو يرتبط بالجانب العاـ مف الذات وما يعتقد الفرد اف االخريف يدركونو فيو 
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بكممة اخرى اف التمييز بيف الذات الخاصة والذات العامة  ،(082، 9110)العنزي،  كشخص
ف العقمية إ (Schlenker,1990) ميـ لفكرة تقديـ الذات، ويشير سمينكير و ويجولد

جتماعية لمواعيف بذاتيـ الخاصة تختمؼ بدرجة عف الواعيف بذاتيـ العامة، حيث يتعمؽ اال
المرتفعوف  فاألفرادالوعي بالذات العامة بصورة الفرد لدى الناس، وتخيمو لردود افعاليـ لذاتو، 

 في الوعي بالذات العامة يكوف توجييـ خارجيًا، وييتموف بالتواجد مع الناس، ويتصفوف بأنيـ: 
ثيري التركيز عمى المظير الخارجي، واالعتقاد باف ىذا المظير ميـ ك -

   .االجتماعي بطريقة سيمة وفعالة وجوىري لمتفاعؿ
 يولوف اىمية كبرى لممظاىر االجتماعية في مقابؿ المظاىر الشخصية.  -
 اكثر حساسية آلراء اآلخريف ألنيـ يتأثروف بصورة كبيرة بالرفض الممكف -
  والمحتمؿ.

العديد مف العمماء الميتميف بيذا الجانب الى غائية تقديـ الذات، وفي ىذا  اشارحيث 
اف تقديـ الذات ماىي اال أنشطة غرضية موجية، ويعد  ((Shehkerالمجاؿ يذكر سمينكير

اسموب تقديـ الذات ىو الطريقة التي يستخدميا الفرد في ممارستو لؤلنشطة المختمفة مف أجؿ 
ما اف األشخاص غالبا  ((Arkinكما يشير اركيف  ،ى االخريفتكويف انطباع معيف لد

خمؽ انطباع إيجابي عف ذواتيـ لدى اآلخريف، بغض النظر عف كوف ىذا االنطباع  فيحاولو 
صحيحًا او غير صحيح، وذكر اف تقديـ الذات ىي محاولة لتشكيؿ انطباعات الناس عنا مف 

ض األفراد بنقؿ انطباع مرغوب لؤلخريف اجؿ كسب االستحساف والقبوؿ والتأثير، وييتـ بع
ألىداؼ عديدة منيا جذب تعاطؼ شخص آخر او لمحصوؿ عمى مكسب معيف )مثاؿ عمى 
ذلؾ وظيفة مرموقة(، اما في المواقؼ األقؿ أىمية مف ذلؾ، فإف األفراد يرغبوف في إظيار 

يث يعد كؿ الجانب المقبوؿ في شخصياتيـ والذي يحبو ويحترمو بؿ ويعجب بو االخروف، ح
مف نيؿ القبوؿ واالستحساف محاولة لنقؿ انطباع بأننا محبوبيف، وعممية تزكية الذات ىذه ىي 
محاولة نقؿ انطباع بالكفاءة الشخصية ىما ىدفيف مف أىداؼ التفاعؿ االجتماعي بشكؿ 

 .(099، 9100 ،) العاسمي والضبع . واضح
 وعممت عمى تفسيرىا تفسيراً  الذاتتقديم استراتيجيات النظريات التي تناولت اىم اما 

 ايجازىا بالشكؿ االتي:يمكف ف عممياً 
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  : Dramaturgical modelنظرية النموذج الدرامي -
                                     بنشر كتابو الموسـو  (ErvingGoffman,1959) العالـ ارفف جوفماف حيث قدـ

لتقديـ الذات  بتقديـ نموذج   Goffman  مافقاـ جوف. )عرض الذات في الحياة اليومية(
، والذي مف خبللو يرى انو Dramaturgical modelواطمؽ عميو النموذج الدرامي  0232
بيا واف مصطمح المسرح استخدـ  فرؽ كبير بيف المسرح وبيف الحياة اليومية التي نمر دال يوج

 لمتشبيو وذلؾ مف اجؿ فيـ اكثر لتفاصيؿ حياتنا المتشعبة.
يرى جوفماف اف الواجية المسرحية تتكوف مف أثاث وديكور وكواليس وموضوعات 
يزود بيا المشيد وجميع األشياء التي تحتوييا خشبة المسرح والتي تظير بشكؿ نيائي مف 

أما الواجية االخرى والتي اطمؽ عمييا "الواجية الشخصية" والتي ، خبلؿ االخراج المسرحي
ة مثؿ انماط الكبلـ وتعبيرات الوجو والمظير الشكمي تتضمف موضوعات وادوات معبر 

كما يقدـ الممثؿ شخصيتو عمى  لؤلخريفيقـو الفرد بتقديـ ذاتو ، والحركات وااليماءات الجسدية
معيف لدى المتمقي مف خبلؿ  انطباعخشبة المسرح بشكؿ محدد مرتكزا في ذلؾ عمى خمؽ 

ومف خبلؿ ىذا النموذج الدرامي ، خروف عنوالتي يشكميا اآل االنطباعاتمحاولتو بالتحكـ في 
الذي أشار إليو "جوفماف" يمكننا أف نفسر االختبلؼ في استخداـ استراتيجيات تقديـ الذات مف 
موقؼ آلخر واف كؿ فرد يستخدـ تقنية او عدة تقنيات وحسب ما يتناسب مع طبيعة الموقؼ 

 االجتماعي وىي كالتالي:
د بأداء الدور بحيث يتحدث بمفرده مباشرة مع الجميور يقوـ الفر تقنية المناجاة:  ا.

 ليعبر بتمقائية عف مشاعره.
يقوـ الفرد بتمريف إلجراء حوارات ثنائية مع نفسو تيدؼ . تقنية المناجاة العالجية: 2

 مخفي مف مشاعر وافكار لـ يصؿ إلييا بالظروؼ العادية. إلى إخراج ما ىو
التقنية تستخدـ غالبًا قبؿ بداية العرض، وفييا ي سأؿ اف ىذه . تقنية تقديم الذات: 3

الفرد بأف يتحدث عف نفسو، ويقوـ بتصوير المواقؼ التي تكوف جزء مف حياتو اليومية ويخبر 
الجماعة بما يراه ميمًا مف الموضوعات، وخبلؿ تقديمو لنفسو يطمب المخرج منو أف يتحدث 

 المشكمة التي ىو بصددىا.عف عبلقاتو كما يراىا ويقدـ اقتراحاتو لحؿ 
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تقوـ ىذه التقنية اثناء عرض الفرد وتقديمة لنفسو بعرض . تقنية تقديم اآلخرين: 4
فكرة في نمط العبلقة التي يتبناىا الفرد مع االخريف، كما ويدعو المخرج إلى تقديـ اآلخريف 

 .المشاركيف لو
 Symbolic interrelation نظرية التفاعل الرمزي : -

ثير مف المنظريف الذيف ساىموا في صياغة نظرية التفاعؿ الرمزي وليـ دور ىناؾ الك
وىربرت   ,Strykerوسترايكر  (Goffman 1959 )كبير في تحديد مبلمحيا ومنيـ جوفماف

وىيرماف والعديد مف المنظريف الذيف ساىموا في وضع نظرية التفاعؿ   ,Bulmerوبمومر ميد
برز بصفتو احد المفكريف في نظرية التفاعؿ الرمزي  (Stryker )الرمزي، اال اف ستريكر

الجدد حوؿ مفيوـ جوفماف عف تقديـ الذات، وكانت ابرز نشاطاتو في ىذا السياؽ انو اضاؼ 
الذي يعني أف الذات ( Salience Hierarchy) بعدًا جديدًا ىو : البعد اليرمي البارز لمذات

ظيار جانب مف ذاتو تتألؼ مف عدة جوانب مرتبة حسب االىمية لدى األ فراد، وأف تميز وا 
، فمثبًل عندما يتعرض الفرد لموقؼ يواجواكثر مف الجوانب األخرى يقؼ حسب الموقؼ الذي 

اجتماعي يتطمب منو أف يكوف جادًا ووقورًا، كأف يكوف في مقابمة رسميو او اجتماع عمؿ ففي 
ي منو أف يكوف فرحًا ومسرورًا ىذه الحالة ستظير الذات الوقورة أكثر مف غيرىا، وحيف يقتض

في موقؼ اخر، فينا سيبرز جانب آخر مف ذاتو ويحؿ محؿ الجانب الوقور مثبل في الموقؼ 
وحسب وجية  –بوضوح الى انو  يشيرالسابؽ وذلؾ ألنيا لـ تعد مبلئمة لمموقؼ الجديد ىذا 

يع المواقؼ الى انو ال توجد ذات ثابتو عمى وجو واحد يصمح لجم -نظر التفاعؿ الرمزي
التفاعمية التي يتعرض ليا األفراد، بؿ أف ىناؾ وجوىا متعددة لمذات محكومة  -االتصالية 

حسب طبيعة الموقؼ االجتماعي الذي يجد الفرد نفسو فيو، وىذا الترتيب لمذات يعطي لمفرد 
، 9112)ساري،  في الواقع حرية اختيار كبيرة في تقديـ نفسو لؤلخريف بطرؽ متعددة ومختمفة

94). 
ايضا في نظرية التفاعؿ الرمزي ىو "جورج  فاعبلً  مف العمماء الذيف اسيموا اسياماً 

بدأ "ميد" بتحميؿ السمة المتمايزة لمتفاعؿ البشري  حيث  (George. H. Med) ىربرت ميد"
واشار الى أف ىذه الخاصية تنطوي عمى ترجمة أحداث ورموز وافعاؿ األفراد المتبادلة، وقاـ 

أيضًا بالتركيز عمى فيـ التفاعؿ المتبادؿ والذات االجتماعية داخؿ المجتمع خاصة أف "ميد" 
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المجتمع بدأ يعيش اعمى مستويات التصنع والتحضر الشكمي وابتعد نوعا ما عف نزعات 
 (.052 – 053، 9109) القرة غولي،   االصبلح العممية والوعي اإلنساني الذاتي

يعتبر االيماء ردة  إذما بيف االيماءات والرموز،  جوىري   وجود فرؽ  الى أشار ميد  
، أما الرمز فيعبر عف معنى اف اإلنساف وحده المؤثرىمفعؿ اجتماعي يأتي نتيجة االستجابة 

الذي يستطيع أف يستخدـ الرموز، فالتفاعؿ الرمزي يقصد بو االتصاؿ بالمعاني والحصوؿ 
عمى االستجابة التي ترتبط بتوقعات ما سيقوـ بو األفراد اآلخريف، وعندما يعرؼ الفرد ىذه 

ذاتو، فينا ستصبح لذاتو  ستجابةاااليماءات والرموز واالستجابات لآلخريف وكيؼ تتفاعؿ 
 (.091، 9118معنى وداللة رمزية )عثماف، 

االخريف في  تأثيرفقد كاف جؿ اىتمامو وتركيزه عمى طريقة  Goffmanأما "جوفماف 
وىو ما اطمؽ عميو "رموز  آرائيـالسموؾ الذي يبديو الفرد نفسو اماـ االخريف مف اجؿ تصور 

 ،الستجابة ليـ سواء كانت ىذه االستجابة سمبية اـ ايجابيةاالخريف"، وكؿ ذلؾ يخدـ عممية ا
 كما قسـ سموؾ االفراد الى قسميف: 

 رال يعبىو "السموؾ المحتاؿ" وىو ذلؾ السموؾ الذي ي عطي انطباعا األول  -
يمثؿ حقيقتو وكذلؾ يعمد الى اخفاء بعض الجوانب في سموكو والتي يرى انيا سمبية  عنو وال

 .اجتماعيا مرغوبيواخرى اكثر بينما يظير جوانب 
" وفي ىذا النوع مف السموؾ يعمد االدعائيفقد اطمؽ عميو "السموؾ  الثاني -

لو صمة بواقعيا اي أنو يقـو  فال يكو عف سموكو وشخصيتو ونفسو  الفرد الى اعطاء انطباع  
 ، 0289) عمر،  بسموؾ غير موجود لديو حتى يصؿ لغاياتو ومبتغاه مف الناس اآلخريف

919). 
مف  يرى الباحثاف انوىناؾ بعض المفاىيـ الرئيسية التي اشارت الييا النظرية والتي 

 االىمية بمكاف االشارة الييا مف اجؿ اعطاء صورة واضحة عف ىذه النظرية ومنيا:
مفيوـ التفاعؿ الذي عده جوفماف بانو سمسمة متبادلة ومستمرة بيف االفراد انفسيـ 

يبدو اف ىذا التفاعؿ  ،التي ينتموف الييا وكذلؾ بيف جماعة واخرى وبيف الجماعات االجتماعية
اشارت النظرية  ،ميـ جدا مف اجؿ ايضاح الصور التي يسعى الفرد مف خبلليا الى تقديـ ذاتو

رؽ اليو طالى اىمية ىذا التفاعؿ بغض النظر عف االلية التي يقدـ بيا الفرد ذاتو وىو ما تـ الت
 :سابقاً 
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بيا قدرة الفرد عمى التصرؼ بطرؽ مختمفة ضمف ظروؼ المرونة ويقصد  -0
المبلحظ ىنا اف الفرد يقوـ بيذه السموكيات بطريقة  ،محددة وبطريقة محددة وفي وقت محدد
 فعالة عمى الرغـ مف اختبلؼ المواقؼ. 

الرموز ويراد بيا مجموعة االشارات والمغة المصطنعة التي يميؿ الفرد الى  -9
ؿ مع االخريف مف اجؿ تيسير عممية التواصؿ. تمثؿ ىذه السمة استخداميا اثناء التفاع

كما اشار كؿ مف "ميد" و  ،خاصية متميزة في الفرد الذي يسعى الى تقديـ ذاتو بطريقة فعالة
"بمومر" الى ىذا المفيوـ عمى انو يمثؿ "المغة" و "المعاني" عمى حد سواء، بينما نرى اف ىذا 

 "االنطباعات والصور الذىنية". المفيـو لدى جوفماف يمثؿ مفيوـ
وعي الذات ويعني قدرة الفرد عمى تمثؿ وتشرب الدور او مجموعة االدوار،  -5

واف التوقعات التي يحمميا االفراد عف السموكيات التي نقـو بيا تعتبر بمثابة نصوص يجب 
الذات عمينا فيميا وادراكيا كي نكوف اكثر قدرة عمى تمثميا كما يرى جوفماف، غير اف وعي 

عند "ميد" ىي النظاـ الديناميكي لمجمؿ المفاىيـ واالىداؼ والقيـ التي تحدد الطريقة التي 
يسمؾ بيا االخريف، وانيا حصيمة تفاعؿ عامميف رئيسييف ىما العامؿ النفسي والعامؿ 
االجتماعي. يشير العامؿ النفسي الى خصوصية الفرد وشخصيتو، بينما يشير العامؿ 

 (.052: 9109مؤثرات البنية االجتماعية المحيطة بالفرد )القره غولي،االجتماعي الى 
 (  Jones & Pittman 1982:) نظرية جونز وبيتمان -

ذكر جونز وبيتماف اف استراتيجيات تقديـ الذات تعبر عف اساليب قد تكوف تعبيرات 
ىذا  شفوية او سموكية لتشكيؿ انطباعات معينة لدى اآلخريف، ويتطمب تشكيؿ االنطباع

  مجيودًا مف ىؤالء األفراد لترؾ أثر/ اثار ايجابية لدى اآلخريف.
قدـ جونز وبيتماف ىذه األساليب واالستراتيجيات في شكؿ أبعاد مختمفة أطمؽ عمييا   

 :استراتيجيات تقديـ الذات يستخدميا األفراد في المواقؼ المختمفة وىي
 : Intimidationالتخويف أو التيجم   -1

وىي استراتيجية يستخدميا بعض األفراد مف أجؿ تخويؼ اآلخريف وعدـ إتاحة 
الفرصة ليـ، وايذائيـ ماديًا ومعنويًا بطرؽ مباشرة وغير مباشرة يوصؼ الشخص الذي 
يستخدـ ىذه االستراتيجية بانو شخص ال يرحـ كؿ مف يقؼ في طريؽ غاياتو وحاجاتو، وىذا 

مف قبؿ اآلخريف ويتـ تجنبو، وتتضمف ىذه االستراتيجية  النوع مف األفراد يعتبر مصدر خطر



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0202اذار 

 

)810 ) 
 

السموكيات التالية: إظيار الغضب والتيديدات والتسبب باأللـ والضيؽ واالذى لؤلفراد، والتقميؿ 
 .مف شأنيـ 
 : Ingratiationالقبول أو االستحسان  -2
اآلخريف ىي تمؾ االستراتيجية التي يميؿ االفراد الى استخداميا ليتـ قبوليـ بيف  

اف أفراد ىذه  ،والنظر إلييـ عمى انيـ أشخاصا محبوبيف ويتركوف انطباعا إيجابيا لدييـ
وذلؾ الف  -كما أشار الى ذلؾ جونز-االستراتيجية يمتمكوف الجاذبية والمرح وكذلؾ الحذر

استخداـ ىذا االسموب او ىذه االستراتيجية قد يؤدي الى اعتقاد االخريف اف الشخص الذي 
تتضمف ىذه االستراتيجية السموكيات التالية:  ،ىو شخص متممؽ ةاالستراتيجيـ ىذه يستخد

 مدح اآلخريف، تقديـ الخدمات والعطايا لؤلفراد، وتدعيـ وتشجيع ما يقوموف بو مف أعماؿ.
 : Supplicationالتوسل  -3

ىي تمؾ االستراتيجية التي يميؿ بعض االفراد الى استخداميا كأسموب لتقديـ       
ذواتيـ معتمديف عمى إظيار مصادر ضعفيـ وعجزىـ بغية الحصوؿ عمى الشفقة والعطؼ مف 
اآلخريف ومف ثـ الوصوؿ إلى أىدافيـ عف طريؽ تقديـ العوف والمساعدة ليـ، وأشار جونز 

عايير اجتماعية شتى ومبادئ أخبلقية، فمف غير البلئؽ أف ىذه االستراتيجية تحكميا م الى
ترى أشخاصا عاجزيف وطالبيف لمعوف دوف اف تقدـ ليـ المساعدة البلزمة، كما يشير "جونز" 
الى اف االفراد الذيف يتبنوف ىذه االستراتيجية يبذلوف جيدًا ويتبعوف وسائؿ كثيرة مف أجؿ 

 ف طريؽ الكبلـ الصريح أو المظير الخارجي.إقناع اآلخريف بعجزىـ سواء اكاف ذلؾ ع
 : Self _promotionترقية الذات -4

ىي االستراتيجية التي يستخدميا بعض األفراد مف اجؿ عرض مياراتيـ وقدراتيـ 
العقمية والشخصية واالجتماعية والتي يمكف مف خبلليا اف يحقؽ ىؤالء األفراد االحتراـ وينالوا 

ف الى تعزيز انفسيـ ومكانتيـ أماـ اآلخريف مف خبلؿ السموؾ التقدير مف اآلخريف ويسعو 
االيجابي الذي يتبعونو، وتعني أيضًا تسامي الفرد بذاتو واعتقاده في قدراتو عمى إنجاز 
األعماؿ التي يقوـ بيا بدقو متناىية، ويشير "جونز" الى أف األفراد ىنا يتمتعوف باإليثار 

 آلخريف.وااللتزاـ واإليجابية تجاه مشاكؿ ا
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 : Exemplificationالتمثيل -5
وىي استراتيجية يميؿ بعض االفراد الى استخداميا لكسب ثقة اآلخريف بيـ عف طريؽ 
تقديـ نفسو إنو شخص مثالي ومحب ليـ وىو خير مف يقدـ المشورة والنصيحة ليـ وصادؽ 

يتمتعوف بالقيادة ويتوقعوف ومضحي بنفسو تجاه اآلخريف، تجدر االشارة الى أف ىؤالء االفراد 
المكافأة عمى سموكيـ، ويؤكد "جونز" أف األفراد الذيف يتبنوف ىذه االستراتيجية مف اجؿ تقديـ 
ذواتيـ يسعوف جاىديف ويتفانوف كثيرا مف اجؿ كسب ثقة االخريف، كما يعمموف عمى اقناع 

يشير "جونز" اف ذ . ا(Stong, & teal, 1997نوايا حسنة ) ياالخريف بانيـ محط ثقة وذو 
جميع ىذه االستراتيجيات محفوفة بالمخاطر، ولكف التودد والتخويؼ تعد أكثر االستراتيجيات 
خطرًا، فالفرد الذي يكثر مف التودد يخاطر باف ينظر إليو عمى أنو متممؽ، كما أف محاولة 

كما اف ىناؾ  تخويؼ اآلخريف يمكف أف تقود األفراد الى النظر ليذا الفرد عمى انو غير كفؤ،
عدد مف االستراتيجيات لتقديـ الذات التي ترتبط بالجماعة، حيث تشتؽ الذات دورًا ميمًا مف 
خبلؿ مكانتيا االجتماعية المكتسبة بحكـ عضويتيا في جماعة، ومف ثـ تتولد دافعية لدى 

لمخاطر ومف اجؿ توضيح ا ،األفراد لبلرتباط بالجماعات التي تتمتع بمكانو اجتماعية إيجابية
لكؿ استراتيجية قاـ "جونز" بعمؿ ممخص ليذه االستراتيجيات والسموؾ ومف ثـ العائد المتوقع 

 ( يوضح ذلؾ. 0والجدوؿ ) .(Stong, & teal, 1997) والمخاطر،
 (1جدول رقم )

 توضح استراتيجيات تقديم الذات، مخاطرىا والعائد المتوقع
االستراتيج

 ية
 المخاطر المتوقعالعائد  السموك

التيجم  ،  التخويف
قد ينظر لو كشخص متسمط  ان ينظر لو كشخص خطير التيديد

 ومخادع

العطف،  القبول
 قد يوصف بالتممق ان ينظر لو كشخص محبوب المجاممة

التماس  التوسل
 المساعدة

ينظر لو كشخص عاجز وضعيف 
 وقميل الحيمة

قد ينظر لو كشخص متكل وال 
 يستحق المساعدة

قد ينظر لو بانو متباىي وال ينظر لو كشخص ذو كفاءة عرض ترقية 
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لمميارات  الذات
 واالنجازات

 يقبل من البعض ويمتمك قدرات عالية

التضحية  التمثيل
 بالذات

ينظر لو كشخص ودود و يمتمك 
 قد ينظر لو كشخص منافق اخالق طيبة

االقرب الى الجانب  ( لكونياStong, & teal, 1997عمى نظرية ) افاعتمد الباحث
التطبيقي والعممي وسيولة تطبيقيا وفي ضوء ىذه النظرية تـ اعداد اداة البحث لكونيا االنسب 

 مع اىداؼ البحث الحالي .
  استراتيجيات تقديم الذات وعالقتيا بالنوع:

ىناؾ العديد الدراسات اوضحت اف كؿ مف الذكور واالناث يستخدموف اساليب خاصة 
يميؿ يتناسب حسب طبيعة االىداؼ التي تحظى باىتماـ الرجؿ او المرأة، فعادة لتقديـ ذاتيـ 

االناث الى االىتماـ باألىداؼ العاطفية واالجتماعية اما الذكور يكوف اىتماميـ باألىداؼ 
(، حيث اشارت دراسة كيـ  992،  9109 ،االجرائية ذات طابع السيطرة والسيادة )الدمنيوري

يحمؿ طابع الصفات غير ر الى اف اسموب التفاخ (،Kim et. al. 2003, 90)  واخروف
الموضوعية مثؿ التقميؿ مف شأف االخريف وتأكيد الشخص عمى القوة والكفاءة واالبداء بعدـ 

يعرضف انفسيف عمى انيف افضؿ مف  نفسو الحاجو عادة ما يرتبط باإلناث، وفي الوقت
ضوعية ذات طابع االرادة والعزيمة عادة ما يرتبط االخريف، اما اسموب المفاخرة الفعالة والمو 

وف الى التعبيرات االيجابية فيـ يميموف عمى التأكيد ؤ بالذكور فيي تظير لؤلفراد الذيف يمج
 لمجيودىـ الخاص بيـ ومسؤوليتيـ تجاه وظائفيـ.  

( بيف اف الجنس الطرؼ االخر   Leary et. 1999وفي دراسة ليري واخروف )     
ديد كميو التقبؿ وادراؾ االخر بإمكاناتو وقدراتو، وغالبا االفراد يقوموف باالىتماـ بشكؿ يقـو بتح

اكبر بتكويف انطباعات جيدة عف انفسيـ خصوصا عند التعامؿ مع الجنس االخر، ويرجع 
 ذلؾ ألسباب عديدة منيا:

اف طريقة التفاعؿ والتعامؿ التي تحصؿ مع الجنس االخر يحقؽ نوع مف  -
 االجتماعية والتي ال تتحقؽ مع فرد مف نفس الجنس.ة أالمكاف

يقوـ االفراد احيانا بالتفضيؿ في التعامؿ مع الجنس االخر وذلؾ يتيح ليـ  -
 فرصة لمتعاطؼ في المشاعر وظيور االساليب الخاصة لتقديـ الذات.
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يحاوؿ االفراد غالبا تكويف انطباع مناسب لدى الجنس االخر، واف ىذه  -
 الذات والتي تنطمؽ مف فكرة اف االفراد  تأكيدوف السبب الرئيسي في عممية االنطباعات قد تك

مرغوبيف ومقبوليف اجتماعيا وجنسيا لدى الجنس االخر، وىذه العممية مف  -
 الصعب اف تتحقؽ في حاؿ تعامؿ الفرد مع شخص مف نفس الجنس. 

دورا ميما في طريقة تقديـ الذات، فالذكور يقوموف بتقديـ انفسيـ  ديةاف لمجاذبية الجس
لئلناث صاحبات الجاذبية والقبوؿ بطريقة تختمؼ عف تقديميـ لئلناث االقؿ جاذبية، حيث اف 
جاذبية المرأة ليا تأثير كبير عمى سموؾ الرجؿ ويصدقوف الرجاؿ المرأة متجاىميف سمات 

 واف ،( 999،  9109،قؿ )الدمنيوري وعابديف شخصية اخرى تكوف موجودة بدرجات ا
الذكور يفضموف استخداـ التكتيكات الخاصة بالسيطرة المباشرة )التوجييية والتي يقـو بيا الفرد 
بتوجيو االخريف( اكثر مف االناث حيث يفضمف التعبير عف مصالحيف الشخصية واالكثار مف 

 استخداـ الضمائر الشخصية اثناء الكبلـ.
 الشخصية التي تسيم في تقديم الذات:العوامل 

اف االشخاص يسعوف الى تحسيف الصورة التي يظيروف بيا اماـ االخريف لمتأثير 
بآراء االخريف تجاىيـ، واف العديد مف االبحاث كشفت اف ىنالؾ العديد مف الخصائص 
الشخصية التي مف الممكف اف تساىـ في ادارة االنطباعات التي تتكوف عند االخريف وتحسيف 

 طريقة تقديـ الذات منيا: 
  (:Self-Consciousness)وعي الذاتي ال -

اف المستويات العالية مف الوعي  (Baumwister ,1989) اوضح باويمستر    
الذاتي ترتبط بميؿ الفرد لمتركيز عمى نفسو ومحاولة تقديـ ذاتو بصورة ايجابية، فالوعي الذاتي 

ىنا لدى الفرد حساس لدى الفرد بانو مبلحظ او مراقب مف قبؿ االخريف، فيتشكؿ يعزز اإل
 حافز لتقديـ ذاتو بشكؿ ايجابي لخمؽ صورة ايجابية لدى الناس.

 (:  Self Esteemتقدير الذات )  -
الذات فقد اوضح  ديراف مستوى تقدير الذات واستقرارىا لو تأثير في عممية تق      

اف االشخاص الذيف لدييـ مستويات  (Turkat & Schneider,1975"تركات وشنايدر" )
 أي  عالية مف تقدير الذات يميموف الى االعتراؼ بوجود الناس مف حوليـ  ولكف ال يبدوف 

اىتماـ لتقديرات اولئؾ االشخاص ويميموف الى استخداـ االستراتيجيات التوكيدية بشكؿ اكبر 
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الذيف يميموف الى استخداـ مف اولئؾ الذيف يتسموف بمستويات منخفضة مف االحتراـ الذاتي و 
االستراتيجيات الدفاعية التي تيدؼ الى حماية الذات او استعادة اليوية الذاتية التي تتعرض 
لمتيديد في المواقؼ االجتماعية، فيـ يميموف الى خمؽ صورة مرغوبة عف انفسيـ فيميموف 

 (.Mazeikiene , et. al.,2010,355)لمتصرؼ بشكؿ حذر عند االتصاؿ باألخريف 

 :( Self Confidence) الثقة بالنفس  -
( اف االشخاص الواثقيف بأنفسيـ ال يميموف  Baumeister, 1989) وضح باويمستر 

الى استخداـ االساليب الدفاعية اثناء عممية تقديـ الذات، عمى العكس مف ذلؾ فاألشخاص 
ح في المواقؼ العامة غير الواثقيف مف انفسيـ يميموف الى استخداـ االساليب الدفاعية بنجا
( Bussl,1986,543والمقمقة لتجنب المسؤولية الشخصية في المواقؼ الفاشمة. وقاـ "باسؿ" )

باإلشارة الى اف اليدؼ مف تقديـ الذات في مثؿ ىذه المواقؼ ليس التبلعب باألخريف )اي 
كؿ اجتماعيا او اقتصاديا( واف اليدؼ مف ذلؾ ىو اف يش معيف   لغاية الشخص في ربح  

الشخص انطباعا معينا عف نفسو عندما ال يستطيع اف يعتمد عمى سموكو التمقائي، وعندما ال 
 تكوف لديو ميارات اجتماعية كافية. 

 دراسات سابقةال
 العربية : الدارسات أوالً 
 :(2008دراسة  )الشختور ،.1

عينة  ادوات الدراسة اىداف الدراسة الدراسة عنوان الباحث
 الدراسة

 الشختور
9118 
 مصر

 
 

فعالية برنامج  
ارشادي لتنمية 
الذكاء الوجداني 
في تحسيف 
التفكير الخمقي 

واستراتيجيات 
تقديـ الذات لدى 

التعرؼ عمى فاعمية البرنامج 
االرشادي لتنمية ميارات 
الذكاء الوجداني لدى 
المراىقيف وييدؼ الى 
توظيؼ ميارات الذكاء 

بشكؿ  الوجداني في حياتيـ
عاـ مف خبلؿ معرفة اثره 

_ مقياس 
الذكاء 

 الوجداني
 اعداد الباحث

_ مقياس 
استراتيجيات 

 الذات

21  
طالبا 
تتراوح 

اعمارىـ 
ما بيف 

04- 
 سنة02
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 :(2011. دراسة )العاسمي والضبع، 2
عينة  ادوات الدراسة اىداف الدراسة عنوان الدراسة الباحث

 الدراسة

العاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 والضبع

9100 

 دمشؽ

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات 
تقػػػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػػػذات 
وعبلقتيػػػػا بػػػػالقمؽ 
االجتمػػػاعي لػػػدى 
 طبلب الجامعة.

تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
اسػػػػػػػػػتراتيجيات تقػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػذات 

وكشػػػػػػؼ  ،والقمػػػػػػؽ االجتمػػػػػػاعي
الفػػػروؽ لػػػدى افػػػراد العينػػػة فػػػي 
اسػػػػػػػػػتراتيجيات تقػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػذات 
 بػػػػػػػػػػػػاختبلؼ عػػػػػػػػػػػػده متغيػػػػػػػػػػػػرات
ومعرفػػػػػػػػة اكثػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتراتيجيات 
تقػػػػػديـ الػػػػػذات اسػػػػػتخداما لػػػػػدى 

 .افراد العينة

_ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
اسػػػػػػػػػػتراتيجيات 

 تقديـ الذات

_ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 االجتماع

511  
طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 وطالبة

تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراوح 
اعمػػػػػػػػػػػػػارىـ 

-08بػػػػػيف 
 سنة 99

 نتائج الدراسة الوسائل االحصائية

_االختبػػػػػػػػار التػػػػػػػػائي 
 لعينتيف مستقمتيف

_معامػػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػػاط 
 بيرسوف

وجػػػػػػود عبلقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػة موجبػػػػػػة ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف 
اسػػػػػتراتيجيات التوسػػػػػؿ، الػػػػػتيجـ، والقمػػػػػؽ االجتمػػػػػاعي لػػػػػدى افػػػػػراد العينػػػػػة 
،ووجػػػػود عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة سػػػػالبة ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف اسػػػػتراتيجية 

يف الحظػػػوة وترقيػػػة الػػػذات والمثاليػػػة ، . كمػػػا اشػػػارت الػػػى االشػػػخاص الػػػذ
لدييـ قمؽ اجتماعي النتائج منخفض كانوا اكثػر اسػتخداما السػتراتيجيات 

 الدفاعية. اتالتوكيدية ،بينما مرتفعي القمؽ االجتماعي االستراتيجي

في تحسيف التفكير الخمقي  المراىقيف.
 واستراتيجيات تقديـ الذات.

  اعداد الباحث

 نتائج الدراسة الوسائل االحصائية
اختبار مات ويتني 
لحساب داللة 

 الفروؽ 

اف تنمية ميارات الذكاء الوجداني يرتبط ايجابيا باستراتيجيات تقديـ 
الذات االيجابية وىي ترقية الذات والقبوؿ والحظوة مف االخريف والمثالية 

 ويرتبط سمبيا بالتخويؼ والتوسؿ.
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 :   (2012. دراسة ) الدمنيوري ، 3

ادوات  اىداف الدراسة الدراسة عنوان الباحث
 الدراسة

 عينة الدراسة

 الدمنيوري
9109 
 مصر

تقػػػػػػػػػػػػديـ اسػػػػػػػػػػػػاليب 
الذات لدى طػبلب 
المرحمػػػػػػة الثانويػػػػػػػة 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء 
المرغوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والخػػػػػػػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػػػػػػػف 

 التقييـ السالب.

الكشػػػػؼ عػػػػف اسػػػػاليب تقػػػػديـ 
الػػػذات التػػػي يتبعيػػػا الطػػػبلب 
لتقػػػػػػػػػػػػػػػديـ ذاتيػػػػػػػػػػػػػػػـ لمعميػػػػػػػػػػػػػػػـ  
والتعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػروؽ بػػػػيف 
الػػذكور واالنػػاث فػػي اسػػاليب 
تقػػػػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػػػػذات و مػػػػػػػػػػػػػػدى 
االخػػتبلؼ فػػي اسػػاليب تقػػديـ 

التػػػي يتبعيػػػا الطػػػبلب  الػػػذات
وفػػػػػػػػػػػػؽ مغيػػػػػػػػػػػػر المرغوبيػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػػػة والخػػػػػػػوؼ مػػػػػػػف 

 التقييـ السالب.

_ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
اسػػػاليب تقػػػديـ 

 الذات

اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد_ 
مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
المرغوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 االجتماعية
 

طالبػػػػػػػػػػػػا  059
 وطالبة

تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراوح 
اعمػػػػارىـ بػػػػيف 

 سنة 03-08

الوسائل 
 االحصائية

 نتائج الدراسة

االختبػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػائي 
 لعينتيف مستقمتيف

فػػػروؽ دالػػػة احصػػػػائيا فػػػي تقػػػديـ الػػػػذات تبعػػػا الخػػػتبلؼ مسػػػػتويات وجػػػود 
المرغوبيػػة االجتماعيػػة ووجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا فػػي تقػػديـ الػػذات تبعػػا 
الخػػتبلؼ مسػػتويات الخػػوؼ مػػف التقيػػيـ السػػالب ،وعػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة 
احصػػائيا فػػي درجػػات تقػػديـ الػػذات تبعػػا الخػػتبلؼ التفاعػػؿ بػػيف مسػػتويات 

 تماعية.المرغوبية االج
 :(2013. دراسة )داغر ، 4

عينة  ادوات الدراسة اىداف الدراسة الدراسة عنوان الباحث
 الدراسة
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 داغر 
9105 
 دمشؽ

تقػػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػػذات 
والتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامح 
كمتغيػػرات منبئػػػة 
الرضػػػا الزواجػػػي 
لػػػػدى عينػػػػة مػػػػف 
المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوجيف 

 حديثا.

الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف اسػػػػػػتراتيجيات 
تقػػديـ الػػذات التػػي يسػػتخدميا 

لتقػػػػػػػػديـ المتػػػػػػػػزوجيف حػػػػػػػػديثا 
ذواتيػػػػػـ وكشػػػػػؼ عػػػػػف مػػػػػدى 
الفروؽ كػؿ مػف تقػديـ الػذات 
والتسػػػػامح بالرضػػػػا الزواجػػػػي 
وفقػػػػػػػػػػػػا لمتغيػػػػػػػػػػػػري الجػػػػػػػػػػػػنس 
،والكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ بػػػيف 
مرتفعي ومنخفضي الزواجي 

 في تقديـ الذات والتسامح.

_ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
اسػػػػػػػػػاليب تقػػػػػػػػػديـ 

 الذات
_ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامح 

 الزواجي
_ مقيػػاس الرضػػا 

 الزواجي

زوجػػػػػػا  095
 وزوجة

 

 نتائج الدراسة وسائل االحصائيةال
_T-test 

_معامػػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػػاط 
 بيرسوف

وجػػػػود فػػػػروؽ ذي داللػػػػة احصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتراتيجيات تقػػػػديـ الػػػػذات تبعػػػػا 
لمتغير الجنس لصالح االناث بمستوى المرتفػع لمتسػامح ووجػود فػرؽ ذي 
داللة احصائية في الفروؽ بػيف مرتفعػي ومنخفضػي الرضػا الزواجػي فػي 

والتسػػػامح تبعػػػا لمصػػػالح مرتفعػػػي الرضػػػا الزواجػػػي وكػػػذلؾ تقػػػديـ الػػػذات 
اظيػػػػػرت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة بانػػػػػو توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية فػػػػػي 
 استراتيجيات تقديـ الذات التي يستخدميا المتزوجيف حديثا لتقديـ ذواتيـ.

 : ( 2017. دراسة ) غريب ، 5

عينة  ادوات الدراسة اىداف الدراسة الدراسة عنوان الباحث
 الدراسة

 غريب
9109 
 مصر

اسػػػػػػػػػػػػػاليب تقػػػػػػػػػػػػػديـ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات 
واسػػتراتيجيات حػػؿ 
الصػػراع فػػي ضػػوء 
انمػػػػػػػػػػػػػاط التعمػػػػػػػػػػػػػؽ 

دراسػػػػػػػػػػػة انمػػػػػػػػػػػاط تتعمػػػػػػػػػػػؽ 
بالمقبميف عمػى الػزواج مػف 
الجنسيف واثرىا فػي تحديػد 
نوعية اساليب تقديـ الذات 
واالسػػػػػتراتيجيات الخاصػػػػػة 

_ مقيػػػػػاس اسػػػػػاليب 
 تقديـ الذات

_ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
اسػػػػػػػتراتيجيات حػػػػػػػؿ 

 الصراع

فػػػػردا  941
ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
وانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث 
يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراوح 
اعمػػػػػػػػػػػػػارىـ 
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الوجػػػػػػػػػػػداني لػػػػػػػػػػػدى 
المقبمػػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػػى 
الػػػػػػػػػػزواج :دراسػػػػػػػػػػػة 

 تنبؤيو

_ مقيػػػػػػػػاس انمػػػػػػػػاط  لدييـبحؿ الصراع 
 التعمؽ

-99بػػػػػيف 
 سنة. 99
 

الوسائل 
 االحصائية

 نتائج الدراسة

_االختبػػػػار التػػػػائي 
 لعينة واحدة

_االختبػػػػار التػػػػائي 
 لعينتيف مستقمتيف

_معامػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػاط 
 بيرسوف

وجػػػػود عبلقػػػػة دالػػػػة احصػػػػائيا بػػػػيف ابعػػػػاد كػػػػبل مػػػػف اسػػػػاليب تقػػػػديـ الػػػػذات 
واسػػػػػتراتيجيات حػػػػػؿ الصػػػػػراع وانمػػػػػاط التعمػػػػػؽ ،وعػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ دالػػػػػة 
احصػػػائيا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات الػػػذكور واالنػػػاث عمػػػى كػػػبل مػػػف ابعػػػاد 
مقياسػػي تقػػديـ الػػذات وانمػػاط التعمػػؽ الراشػػػديف ،كمػػا لػػـ تسػػفر عػػف وجػػػود 

درجػػػػػات الػػػػػػذكور واالنػػػػػػاث عمػػػػػى ابعػػػػػػاد مقيػػػػػػاس فػػػػػروؽ بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات 
حػػػػؿ الصػػػػراع ووجػػػػود قػػػػدرة تنبؤيػػػػو لؤلنمػػػػاط التعمػػػػؽ بأبعػػػػاد  تاسػػػػتراتيجيا

 مقياسي تقديـ الذات وحؿ الصراع.
 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية :
 :(Ellison, 2006).دراسة 1

عينة  ادوات الدراسة اىداف الدراسة الدراسة عنوان الباحث
 الدراسة

Ellison 

,et.al 

2006 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات 
تقػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػذات 
لػػػدى عينػػػة مػػػف 
المشػػػػاركيف فػػػػي 
التعػػػػػػػارؼ عػػػػػػػف 
طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 االنترنيت.

الكشػػػػػؼ عػػػػػف كيفيػػػػػة 
عػػػػػػػػرض المشػػػػػػػػاركيف 
انفسيـ وباي اسػاليب 
يقػػػػػػدمونيا مػػػػػػف اجػػػػػػؿ 
 العثور عمى شريؾ.

 مقياس استراتيجيات 
 تقديـ الذات.

 فردا 94
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الوسائل 
 االحصائية

 نتائج الدراسة

النتائج اف المشاركيف يقوموف بتقديـ انفسيـ مف خبلؿ انترنيت عف اظيرت  
خاليػة مػف العيػوب وذلػؾ مػف اجػؿ تكػويف صػورة  ةطريؽ تقديـ الذات المثالي

 مثالية عف ذواتيـ في ذىف الشخص االخر.
 :(Carter &Sanna ,2006). دراسة 2

عينة  ادوات الدراسة اىداف الدراسة الدراسة عنوان الباحث
 الدراسة

Carter 

& 

Sanna 

2006 

اسػػػػػتراتيجيات تقػػػػػديـ 
الػػػػػػػػذات فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة 
الفشػػػػػػػػؿ او النجػػػػػػػػاح 
 في الحياة اليومية.

الكشػػؼ عػػف كيفيػػة تقػػديـ 
االفػػػراد انفسػػػيـ فػػػي حػػػاؿ 
النجػػػػػػػاح او الفشػػػػػػػؿ فػػػػػػػي 
 الحياة اليومية كولومبيا.

مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
اسػػتراتيجيات تقػػديـ 

 الذات.
 

طالبػػػػا  385
 وطالبة.

 

الوسائل 
 االحصائية

 نتائج الدراسة

_االختبار التائي 
لعينػػػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػػػدة 
ولعينتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 مستقمتيف
_معامػػػػؿ ارتبػػػػاط 

 بيرسوف

ىنػػاؾ فػػروؽ ذو داللػػة احصػػائية بػػيف الػػذكور واالنػػاث فػػي تقػػديـ ذواتيػػـ فػػي 
حػػاالت النجػػاح والفشػػؿ وكػػذلؾ اظيػػر اف الػػذكور واالنػػاث الفاشػػميف يقػػدموف 

 انفسيـ بصورة سمبية لؤلخريف.

 ( Safhi & Teleb , 2016) : .  دراسة 3

ادوات  اىداف الدراسة الدراسة عنوان الباحث
 الدراسة

 عينة الدراسة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0202اذار 

 

)800 ) 
 

Safhi & 

Teleb 

2016 

 

 

المقارنػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات 
تقػػديـ الػػذات بػػيف 
الطبلب ضعيفي 
البصر والطػبلب 

 .الطبيعييف

تكييؼ مقياس تقديـ الػذات 
 العربيػػػة التعػػػرؼفػػػي البيئػػػة 

عمػى الفػروؽ بػيف المعػاقيف 
وغير المعػاقيف عمػى ضػوء 

 الذات التعػرؼمتغير تقديـ 
عمػػػػى داللػػػػة الفػػػػروؽ عمػػػػى 
وفػػػػػػػػػػؽ متغيػػػػػػػػػػري الجػػػػػػػػػػنس 

 .ودرجة االعاقة

مقياس تقديـ 
 SPT الذات

 

طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 114
وطالبة لممجموعة 
االولػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػالغ 

 03.23اعمارىـ 

طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  035
وطالبة لممجموعة 
الثانيػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػالغ 

 09.93اعمارىـ 

الوسائل 
 االحصائية

 نتائج الدراسة

جيدة، كما  ةسيكو مترياشارت النتائج الى النسخة العربية تتمتع بخصائص  التحميؿ العاممي
اشارت النتائج الى تفوؽ الطبلب مف ذوي االبصار الطبيعي بشكؿ ممحوظ 
عمى الطبلب ضعاؼ البصر في استراتيجيات تقديـ الذات، كما تفوؽ 
الذكور مف فئة ضعاؼ البصر في استراتيجيات تقديـ الذات عمى االناث 

 مف نفس الفئة.

 
واختبلؼ بيف الدراسة الحالية  تشابوط يبلحظ مما تقدـ في الدراسات السابقة وجود نقا

 تية:والدراسات السابقة، ويمكف تمخيص ذلؾ مف خبلؿ النقاط األ
  :من حيث عنوان الدراسة 

تناولت معظـ الدراسات العربية واالجنبية موضوع تقديـ الذات مف خبلؿ ربطيا    
االجتماعية، التسامح بعدة متغيرات ومنيا: الذكاء الوجداني، القمؽ االجتماعي، المرغوبية 

الزواجي، الرضا الزواجي، استراتيجيات حؿ الصراع، واخيرا انماط التعمؽ، اما الدراسة الحالية 
 سوؼ يتـ ربط متغير تقديـ الذات بمتغير التمايز النفسي.

 :من حيث اىداف الدراسة 
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اختمفت الدراسات السابقة وتباينت حسب اىدافيا، فبعضيا استيدؼ التعرؼ عمى    
طبيعة العبلقة بيف استراتيجيات تقديـ الذات وبعض المتغيرات مثؿ القمؽ االجتماعي كما في 

( ، والبعض االخر ركز عمى الكشؼ عف اىـ النتائج لمفروؽ 9100) والضبع دراسة العاسمي
(، والبعض االخر 9101بيف الطبلب والطالبات في اساليب تقديـ الذات كدراسة الموغاني ) 

واالدبيات ركز اىتمامو عمى كيفيو تقديـ االفراد لذواتيـ وانفسيـ مثؿ دراسة مف الدراسات 
Carter&sanna (9112  ،)( ودراسة  9112)  Ellison(، ودراسة  9109الدمنيوري ) 

وىناؾ دراسات حاولت معرفة اثر بعض المتغيرات في عممية تقديـ الذات كدراسة الشختور 
خرى التعرؼ عمى االستراتيجيات التي يستخدميا (، في حيف استيدفت دراسات ا 9118)

 .(  9105االزواج لتقديـ ذوات بعضيـ لمبعض االخر كما في دراسة داغر ) 
  :من حيث ادوات الدراسة 

اختمفت االدوات التي تـ استخداميا في الدراسات السابقة حسب طبيعية االىداؼ      
بعض الدراسات عمدت الى بناء مقاييس المرسومة وعينات البحث المستخدمة في كؿ دراسة، ف

لتقديـ الذات، في حيف عمدت اخرى الى إعداد وتكييؼ مقاييس تـ استخداميا في دراسات 
سابقة بعد اف تـ استخراج صدقيا وثباتيا لمتبلئـ مع العينة واالىداؼ المرسومة. اما في 

ومبررات عممية  سبابألإعداد مقياس استراتيجيات تقديـ الذات  يتـالدراسة الحالية فسوؼ 
 سوؼ يتـ ذكرىا في الفصؿ الثالث عند الحديث عف منيجية البحث وادوات الدراسة.

 :من حيث عينة الدراسة 
اف ىناؾ تنوعا  نرىمف خبلؿ تتبع العينات المستخدمة في الدراسات السابقة        

واختبلفا في عينات الدراسات وبما يخدـ بشكؿ مباشر اىداؼ تمؾ الدراسات، ففي الوقت الذي 
(، نجد اف دراسات 9100،اسمي والضبع)الع تـ اختيار عينة مف طمبة الجامعة كما في دراسة

ة. ( عمدت الى اختيار عينة مف طمبة المرحمة الثانوي9109اخرى مثؿ دراسة )الدمنيوري، 
( مف المراىقيف. تجدر االشارة الى اف 9118في حيف كانت العينة في دراسة )الشختور، 

بعض الدراسات التي تناولت متغير تقديـ الذات عمدت الى اختيار عينات بعيدة عف الوسط 
تاف اختارا فييا عينات م( ال9109)غريب،  ( ودراسة9105دراسة )داغر، كاديمي كما في األ

ديثا او المقبميف عمى الزواج. اما الدراسة الحالية فقد تـ اختيار عينة مف مف المتزوجيف ح
 طمبة الدراسات العميا لتكوف عيف البحث الرئيسية. 
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   :من حيث الوسائل االحصائية لمدراسة 
تعددت الوسائؿ االحصائية التي تـ استخداميا في الدراسات السابقة لتحميؿ      

ال اف اشير ىذه الوسائؿ كانت االختبار التائي لعينة واحدة البيانات واستخراج النتائج ا
ولعينتيف، معامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، والتحميؿ العاممي في المقاييس التي عمد 

خرج عف ىذا االطار وسوؼ تقـو ناما في البحث الحالي فمف  ،الباحثوف الى بناء مقاييس
 االحصائية ماعدا التحميؿ العاممي. ئؿالوسابتحميؿ نتائجيا باستخداـ نفس الوسائؿ 

   :من حيث نتائج الدراسة 
تباينت الدراسات السابقة مف حيث النتائج التي وصمت الييا، وذلؾ الختبلؼ      

االىداؼ التي وضعت لكؿ دراسة، وكانت نتائج بعض الدراسات متشابية مف حيث وجود 
بيف تقديـ الذات والمتغيرات االخرى. فروؽ بيف الذكور واالناث ووجود فروؽ دالة احصائيا 

تمت االفادة مف نتائج اغمب الدراسات السابقة المذكورة انفا في دعـ نتائج ىذا البحث مف 
 حيث االتفاؽ او عدـ االتفاؽ مع النتائج التي توصؿ الييا البحث الحالي.

جراءاتو  منيجية البحث وا 
 The Approach of the Research)منيج البحث )

المنيج الوصفي االرتباطي الذي يستيدؼ وصؼ الظواىر النفسية الباحثاف  اعتمد
بشكؿ عاـ وذلؾ عف طريؽ جمع البيانات وتحميميا والتعرؼ عمى طبيعة العبلقة فيما بينيا، 
حيث يعتمد ىذا المنيج عمى دراسة متغيرات البحث كما ىي لدى أفراد العينة، ومف ثـ وصؼ 

ير عنيا تعبيرًا كميًا كيفيًا، وليذا عدة مزايا اما التعبير الكمي فيعطي الظاىرة وصفًا دقيقًا والتعب
وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى، 

، 0222فيما يعمد التعبير الكيفي الى وصؼ الظاىرة وتوضيح خصائصيا )عبيدات ، 
982.) 

 Population of the Research) مجتمع البحث )
تحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة الدراسات العميا )دكتوراه / ماجستير( في جامعة 

 إلحصائية( طالبًا وطالبة وفقًا 522( والبالغ عددىـ )9108/  9109االنبار لمعاـ الدراسي )
 ( يوضح ذلؾ.9رئاسة جامعة االنبار / قسـ التخطيط والمتابعة، والجدوؿ رقـ )
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 (2)رقم جدول 
 مجتمع البحث

  2017/2018المقبولين 
 الكمية

 
 ت
 

 ماجستير دكتوراه المجموع
 ذكور  اناث ذكور اناث 

 1 اآلداب 28 10 22 5 65
 2 اإلدارة واالقتصاد 3 ــ 1 ــ 4

 3 التربية البدنية وعموم الرياضة 10 ــ 7 1 18
 4 التربية لمبنات ــ 29 ــ ــ 29
 5 اإلنسانيةالتربية لمعموم  42 21 6 4 73
 6 التربية لمعموم الصرفة 11 14 ــ ــ 25
 7 الزراعة 31 7 8 ــ 46
 8 الطب 1 3 ــ ــ 4

 9 العموم 12 19 17 9 57
 10 اإلسالميةالعموم  17 6 3 ــ 26
 11 القانون والعموم السياسية 8 4 ــ ــ 12
 12 اليندسة 13 9 ــ ــ 22
عموم الحاسوب وتكنولوجيا  7 8 ــ ــ 15

 المعمومات
13 

 المجموع 183 130 64 19 396
 

 
 Research Sample )  )عينة البحث: 

يقصد بعينة البحث ىي الجزء الذي يتـ اختياره مف مجمؿ مجموع المجتمع       
 فما يكو عميو، ويقوـ الباحث باختيارىا باستخداـ اساليب مختمفة منيا  الذي تجري الدراسة
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في ىذه الدراسة اف عشوائيًا أو عمديًا طبقًا ألسموب وظروؼ إجراء الدراسة، استخدـ الباحث
 التالية: لؤلسبابالطريقة الطبقية العشوائية وذلؾ 

اشارت االدبيات النفسية الى اف استخداـ ىذا النوع مف العينات ىو االكثر  .0
 (.015، 9119مبلئمة في البحوث التربوية والنفسية )أبو زينو، 

اف الخطأ العيني في حالة العينة الطبقية العشوائية أقؿ مف الخطأ في  .9
( طالب وطالبة ممف ىـ في مرحمة الدراسات 911باختيار )اف العينات األخرى قاـ الباحث

%( مف  31.30( أي بنسبة ) 9109/9108العميا في جامعة االنبار لمسنة الدراسية )
 (  يوضح ذلؾ.5االساسية، والجدوؿ ) المجتمع الكمي ليمثموا عينة البحث

 ( 3جذول سقم )
 عدد افراد عينة البحث موزعين عمى وفق الجنس والتخصص

 انجنش 
 ث انتخصص

 ركىس اناث انمجمىع

 1 عهمي 96 69 99

 2 انضاني 96 14 461

  انمجمىع 406 77 066

 ث:أدوات البح
المقننة لمقياس لذا تطمب توافر بما اف اداة البحث تعد الطريقة الموضوعة او   

لتحقيؽ اىداؼ البحث، ومف اجؿ اكماؿ اجراءات  ةمقياس يتمتع بالخصائص السيكومتري
الدراسة الحالية قاـ الباحثاف بأعداد اداة لقياس استراتيجيات تقديـ الذات. بعد االطبلع عمى 

قة العربية منيا عدد مف االدوات التي استخدمت في الكثير مف البحوث والدراسات الساب
وذلؾ  ( لتقديـ الذات9100واالجنبية عمد الباحثاف الى تبني مقياس )العاسمي والضبع، 

 لؤلسباب التالية:
حداثة ىذا المقياس وتطبيقو عمى عينو متشابية تقريبا مع عينة البحث  .0

 الدراسات االولية.-الحالي، فقد تـ تطبيقو عمى طمبة الجامعة

 فقراتو.سيولة تطبيقو ووضوح  .9
 طريقة تصحيح المقياس: 

اف اف يقصد بتصحيح المقياس الحصوؿ عمى الدرجة الكمية لممفحوص، حرص الباحث
تكوف تعميمات المقياس بسيطة وواضحة ودقيقة تتماشى مع اىداؼ المقياس وطبيعة العينة، 
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جب عممية فقط، واف االجابة ي يتـ الحصوؿ عمييا ألغراضاف المعمومات التي س اوقد وضح
( فقرة موزعة عمى خمسة ابعاد 52يتألؼ المقياس مف ). اف تعبر عف الراي بصدؽ وامانة

طريقة ليكرت عمى الباحثاف  اعتمدىي: التخويؼ، القبوؿ، التوسؿ، ترقية الذات، التمثيؿ. 
( ،  ، الى حد ما ، غالباً حياناً أ، ، نادراً  بداً أىي: ) و مقياس الخماسي في توزيع بدائؿ ال

السالبة فقرات الموجبة والعكس في حالة الفقرات ( لم3، 4، 5، 9، 0لو الدرجات ) واعطيت 
لبلستجابات، عمما اف طريقة التصحيح ىذه واالوزاف التي اعطيت ىي نفسيا التي كانت 

 .( 95،  9100 ،والضبع العاسمي( متبعة في دراسة
 التطبيق االستطالعي لممقياس:

التجريبية االولية عمى عينة استطبلعية مف طمبة تـ تطبيؽ المقياس في صورتو 
مة تعميمات المقياس وطريقة االجابة عف ءالدراسات العميا لمتحقؽ مف مدى وضوح ومبل

الفقرات وفيميـ ليا ومحاولة التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجييـ في وضوح االسئمة والمغة 
( بواقع 01دد افراد ىذه العينة )عف فقرات مقياس. بمغ ع لئلجابةولحساب الوقت المستغرؽ 

بعد تحميؿ البيانات المستحصمة مف ىذه الدراسة االستطبلعية تبيف  .( اناث3و ) ( ذكور3)
كانت واضحة ألفراد العينة، كما اشارت النتائج اف الوقت  اف فقرات المقياس وتعميماتو

 ( دقيقة.04مقداره ) دقيقة( وبمتوسط 02 – 09المستغرؽ لئلجابة عمى المقياس تتراوح بيف )
 صذق االداة:

 الحالي من خالل الطرائق اآلتية: مقياسوقد تحقق الصدق في ال
 : Face Validityالصدق الظاىري 

لتحقيؽ ىذا النوع مف الصدؽ تـ عرض فقرات المقياس وتعميماتو بصيغتيا االولية 
مجاؿ التربية (  عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص في 52والبالغ عددىا )

( محكميف مف اجؿ إبداء ارائيـ في مدى صبلحية الفقرات 01وعمـ النفس والبالغ عددىـ )
واعطاء التعديبلت المناسبة او حذؼ فقرات او اضافو فقرات يرونيا مناسبة لقياس متغير 
تقديـ الذات حسب التعريؼ واالطار النظري الذي تـ تبنيو في ىذه الدراسة. بعد تحميؿ 

، 4، 9،5تعديبلت طفيفة عمى الفقرات  ) تنات اشار المحكموف الى ضرورة إجراءاالبيا
( لذلؾ قاـ الباحثاف باجراء ىذه 53، 98،59، 93،92، 94، 05،08،02،90، 9،01

( في البعد االوؿ )التخويؼ( لـ تكف 9التعديبلت. كما اشارت النتائج الى اف الفقرة رقـ )
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%( مف المحكميف لذلؾ تـ استبعادىا ليصبح المقياس 81صالحة بناًء عمى اراء أكثر مف )
 (.53بصورتو النيائية )

 

 انتحهيم اإلحصائي نفقشاث مقياس اصتشاتيجياث تقذيم انزاث:

 :تمييز الفقرات - أ
اف حساب القوة التميزية لمفقرة تعتبر مف اىـ خصائصيا القياسية في المقاييس     

تؤشر عف قدرة فقرات المقياس عمى الكشؼ عف الفروؽ  ألنياالنفسية المرجعية المعيار 
 ,Ebel) الفردية بيف االفراد في السمة او الخاصية التي يقوـ عمى اساسيا القياس النفسي

ويقصد بالقوة التميزية لمفقرات مدى قدرة الفقرة عمى التمييز بيف ذوي المستويات  (399, 1972
 .التي تقيسيا الفقرة العميا والدنيا مف االفراد بالنسبة لمسمة

( طالب وطالبة 911وبعد تطبيؽ المقياس عمى افراد العينة البالغ عددىـ )       
وتصحيح استمارات اإلجابة، والستخراج القوة التميزية لفقرات المقياس رتبت درجات افراد 

الكمية العينة مف اعمى درجة كمية الى اقؿ درجة كمية وحددت المجموعتاف المتطرفتاف بالدرجة 
اف يكوف عدد افراد كؿ مجموعة  Kelly%( مف كؿ مجموعة. يقترح " كيمي "  99وبنسبة )

 99) مف المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية عند حساب القوة التميزية لمفقرات بنسبة
 .%( مف افراد العينة

وطالبة في المجموعة العميا، و  اً ( طالب34بمغ عدد األفراد في كؿ مجموعة )      
متوسطي مف اجؿ حساب داللة الفروؽ بيف وطالبة في المجموعة الدنيا.  اً ( طالب34)

( t-testالمجموعتيف في درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس، تـ استخداـ االختبار التائي )
ييزية لمفقرة. ع دت لعينتيف مستقمتيف، عمى أساس أف القيمة التائية المحسوبة تمثؿ القوة التم

القيمة التائية مؤشرًا لتمييز كؿ فقرة مف خبلؿ مقارنتيا بالقيمة الجدولية عند مستوى داللة 
(. اشارت نتائج التحميؿ االحصائي الى أف 0،28( التي كانت )012( ودرجة حرية )1.13)

 ( يوضح ذلؾ.4جميع الفقرات مميزة والجدوؿ)
 (4)سقم  جذول

شاث مقياس اصتشاتيجياث تقذيم انزاث بأصهىب انمجمىعتين معامالث تمييز فق

 انمتطشفتين

سقم 

 انفقشة

انقيمت انتائيت  انمجمىعت انذنيا انمجمىعت انعهيا

 انمحضىبت
 انذالنت

االنحشاف انىصط االنحشاف انىصط 
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 انمعياسي انحضابي انمعياسي انحضابي

 دانت 14,74 0,35 2,86 0,33 3,89 1

 دانت 13,63 0,35 2,69 0,44 3,74 2

 دانت 6,84 0,84 3,10 0,90 4,25 3

 دانت 5,63 0,81 2,54 1,14 3,61 4

 دانت 7,79 0,74 2,87 1,02 4,21 5

 دانت 8,12 0,83 2,96 0,83 4,26 6

 دانت 8,13 0,75 2,87 1,01 4,27 7

 دانت 8,33 0,83 2,98 0,85 4,33 8

 دانت 8,67 0,35 3,86 0,50 4,58 9

 دانت 13,63 0,43 2,16 0,48 3,36 10

 دانت 8,54 0,82   3,05 0,89 4,46 11

 دانت 5,34 0,80 2,99 1,15 4,01 12

 دانت 10,94 0,84 2,02 1,33 3,70 13

 دانت 11,49 0,46 2,65 0,42 3,69 14

 دانت 12,40 0,28 2,75 0,47 3,68 15

 دانت 13,18 0,48 3,07 0,14 3,98 16

 دانت 10,81 0,20 2,64 0,50 3,44 17

 دانت 15,16 0,42 3,08 0,14 3,99 18

 دانت 16,04 0,80 2,04 1,01 4,05 19

 دانت 6,06 0,63 2,82 1,09 3,87 20

 دانت 5.8 0,70 3,95 0,58 4,67 21

 دانت 7,55 0,84 2,99 0,90 4,26 22

 دانت 9,21 0,72 3,00 0,73 4,30 23

 دانت 4,50 0,73 2,19 1,53 3,23 24

 دانت 9,42 0,73 3,03 0,71 4,34 25

 دانت 4,10 0,53 2,80 1,01 3,44 26
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 دانت 8,88 0,79 2,97 0,79 4,32 27

 دانت 13,52 0,85 2,12 1,04 3,88 28

 دانت 9,18 0,80 2,07 1,31 3,44 29

 دانت 8,95 0,74 2,98 0,74 4,26 30

 دانت 10,95 0,82 2,85 0,68 4,45 31

 دانت 5,44 0,76 2,32 1,26 3,42 32

 دانت 7,79 0,78 2,87 0,82 4,07 33

 دانت 13,38 0,67 2,76 0,64 4,46 34

 دانت 6,15 0,84 2,47 1,03 3,59 35

 دانت 12,40 0,73 2,96 0,64 4,61 36

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:-ب
أىمية الصدؽ في فقرات يتفؽ المتخصصوف في مجاؿ القياس النفسي عمى       

المقاييس النفسية ألف صدؽ المقياس يعتمد في األساس عمى صدؽ فقراتو، ويمكف استعماؿ 
غير أف الصدؽ التجريبي مف ، الصدؽ المنطقي لمفقرة في تقدير تمثيميا لمسمة المراد قياسيا

ى أف الفقرة خبلؿ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية أكثر دقة مف صدقيا الظاىري ألنو يكشؼ عم
تقيس المفيوـ نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية، بمعنى أف الفقرات متجانسة في قياس ما أعدت 

خرى، فضبًل أي أف كؿ فقرة تيدؼ الى قياس الوظيفة نفسيا التي تقيسيا الفقرات األ ,لقياسو
دة صدؽ عف اف استبعاد الفقرات التي يكوف ارتباطيا ضعيفًا بالدرجة الكمية يؤدي الى زيا

 .المقياس وثباتو
عمى الدرجة الباحثاف  ولغرض التحقؽ مف صدؽ فقرات مقياس البحث الحالي، اعتمد

استخراج معامبلت صدؽ فقرات المقياس  عتباره محكا داخميا يمكف مف خبللو  االكمية لممقياس ب
 Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسوف )  وتـ استخداـ ،وذلؾ في حالة عدـ توافر محؾ خارجي

Correlation Coefficient  حيث كانت االستمارات الخاضعة لمتحميؿ بيذا األسموب ، )
( استمارة وىي ذات االستمارات التي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي في ضوء أسموب 911)

المجموعتيف المتطرفتيف، وتبيف أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة إحصائيًا عند مستوى 
 ( يوضح ذلؾ.3( والجدوؿ )028) ( ودرجة حرية1.13داللة )

 (5) سقم جذول
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 معامالث استباط دسجت انفقشة بانذسجت انكهيت نمقياس اصتشاتيجياث تقذيم انزاث

قيمت معامم  ث قيمت معامم االستباط ث

 االستباط

قيمت معامم  ث

 9440 1 االستباط

 

13 9430 25 9443 
2 9443 14 9444 26 9442 

3 9430 15 9440 20 9444 
4 9446 16 9430 20 9436 
5 9441 10 9445 20 9446 
6 9430 10 9442 39 9440 
0 9331 10 9430 31 9449 

0 9420 29 9430 32 9430 

0 9436 21 9441 33 9436 

19 9441 22 

 

9449 34 9442 
11 9432 23 9436 35 9443 
12 930 24 9441 36 9442 

 :تنتمي اليو بدرجة المجال الذيعالقة درجة الفقرة ج. 
استخراج العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات مقياس تـ لتحقيؽ ذلؾ     

وذلؾ باالعتماد عمى درجات نتمي اليو والدرجة الكمية لممجاؿ الذي ت استراتيجيات تقديـ الذات
 رتباطاال. أشارت نتائج التحميؿ االحصائي الى اف معامؿ ( استمارة911إفراد العينة والبالغة )

نيا جميعا ذات داللة إحصائية عند  الى اف جميع الفقرات كانت ذات معامؿ ارتباط عاؿ  وا 
 (028( وبدرجة حرية )1،13( عند مستوى داللة )0،22موازنتيا بالقيمة الجدولية والبالغة )

 ( يوضح ذلؾ.2والجدوؿ )
 (6جذول سقم )

 معامالثاستباط انفقشة بانمجال انزي تنتمي انيه قيم 

انتخىيف او 

 انتهجم
انتمثيم او  تشقيت انزاث انقبىل

 انمثانيت
 انتىصم

معامم  ث

 االستباط
معامم  ث

 االستباط
معامم  ث

 االستباط
معامم  ث

 االستباط
معامم  ث

 االستباط
1 6,91 1 6,97 4 6,,9 4 6,19 4 6,,8 

2 6,74 2 6,7, 0 6,91 0 6,9, 0 6,98 

3 6,,, 3 6,91 6 6,,9 6 6,,1 6 6,76 
4 6,9, 4 6,79 1 6,,4 1 6,79 1 6,77 
5 6,,8 5 6,91 , 6,91 , 6,,6 , 6,96 
9 6,,8 6 6,97 9 6,97 9 6,94 9 6,70 

0 6,76 0 6,91 7 6,,8 7 6,74 7 6,,8 

 8 6,,1  
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 د. عالقة المجال بالمجاالت االخرى وعالقتو بالدرجة الكمية لممقياس:
العبلقة بيف درجات االفراد عمى كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس تـ  إليجاد    

لى ايجاد العبلقة بيف المجاالت بعضيا الباحثاف إ احتساب معامؿ ارتباط بيرسوف، كذلؾ عمد
مع البعض اآلخر، وذلؾ الف ارتباطات المجاالت الفرعية بالدرجة الكمية لممقياس ىي قياسات 

استخداـ بيانات . تـ تساعد عمى تحديد مجاؿ السموؾ المراد قياسو اال نياساسية لمتجانس، 
بعد تحميؿ البيانات احصائيا اشارت النتائج الى أف معامبلت ارتباط . (911العينة والبالغة )

فضبًل عف عبلقة المجاالت بعضيا بالبعض االخر  درجة كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس
 ( يوضح ذلؾ.9كانت دالة احصائيًا، والجدوؿ )

 مصفوفة االرتباطات الداخمية (7جدول رقم )

 المجاالت
الدرجة 
الكمية 

 لممقياس

التخويف 
ترقية  القبول او التيجم

 الذات
التمثيل او 

 التوسل المثالية

الدرجة الكمية 
 0446 0441 0444 0441 0447 - لممقياس

 0440 0444 0442 0448 -  التخويف او التيجم
 0441 0447 0441 -   القبول

 0451 0458 -    ترقية الذات
 0441 -     التمثيل او المثالية

يتبيف مف الجدوؿ اعبله بأف جميع االرتباطات سواء كانت بيف المجاالت بعضيا     
مع البعض اآلخر أو ارتباطيا بالدرجة الكمية لمقياس استراتيجيات تقديـ الذات وباستعماؿ 

( وبدرجة حرية 1.13عند مستوى داللة ) ةبيرسوف كانت ذات داللة احصائيمعامؿ ارتباط 
 (.0.22( حيث القيمة الجدولية تساوي )028)

 : Reliabilityثباث االداة 

يعد الثبات مف الخصائص القياسية األساسية لممقاييس النفسية مع اعتبار تقدـ      
قد ال يكوف المقياس الثابت صادقًا،  الصدؽ عميو، ألف المقياس الصادؽ يعد ثباتًا ، فيما

اف اليدؼ مف حساب الثبات ىو  ويمكف القوؿ أف كؿ اختبار صادؽ ىو ثابت بالضرورة،



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0202اذار 

 

)899 ) 
 

تقدير أخطاء المقياس واقتراح طرائؽ لمتقميؿ مف ىذه األخطاء، ويمكف التحقؽ مف ثبات 
وىي طريقة اعادة المقاييس واالختبارات النفسية بعدة طرؽ منيا ما يقيس االتساؽ الخارجي 

( والذي يسمى بمعامؿ االستقرار عبر الزمف ، وطريقة الصور Test Retest) االختبار 
( والتي تعتمد عمى اعداد صورتيف متكافئتيف لممقياس مف Equivalent Formsالمتكافئة )

( ومنيا ما يقيس االتساؽ الداخمي Ebel , 1972 , 412) حيث خصائص الفقرات وطبيعتيا
 Analysis of( وكذلؾ طريقة تحميؿ التبايف )Spilt-Halfجزئة النصفية )وىي الت

Variance( ولحساب الثبات طبؽ المقياس عمى عينة مكونة مف ،)وطالبة،  اً ( طالب41
 اختيروا بطريقة عشوائية مف طمبة الدراسات العميا في جامعة االنبار.

 -ونباخ وكما يأتي:وقد تم حساب الثبات بطريقتي اعادة االختبار والفا كر  
  طريقة إعادة االختبارTest-Retest Method  

تطبيؽ المقياس عمى عينة مف افراد تـ اعادة الستخراج الثبات بيذه الطريقة،     
( مف الذكور، وىـ مف نفس 91( مف االناث و )91( مستجيبًا وبواقع )41البحث بمغ عددىا )

رموز  بإعطائيـاالفراد الذيف تـ تطبيؽ المقياس عمييـ في المرحمة االولى، بعد تحديد اسمائيـ 
اكثر مف اسبوعيف بفترة بسيطة، وىي  معينة، وكانت الفترة الزمنية بيف التطبيقيف االوؿ والثاني

االختبار عمى نفس العينة كما يرى اغمب الباحثيف، ثـ حسب بعد ذلؾ  ةال عادفترة مناسبة 
( ويعد 1.85معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات االفراد في التطبيقيف االوؿ والثاني وقد بمغ )

 ىذا المعامؿ عاليًا.
 
 طريقة ألفا كرونباخ : 

تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة إلى أخرى، وألجؿ استخراج    
بعد تطبيؽ مقياس استراتيجيات تقديـ  ،خمعادلة إلفا كرونبا تـ استخداـالثبات بيذه الطريقة 

الذات بصورتو النيائية عمى نفس عينة التحميؿ االحصائي اشارت النتائج الى قيمة معامؿ 
 (.1،80الثبات ىي )

 عرض النتائج ومناقشتيا
استراتيجيات تقديم الذات لدى طمبة الدراسات العميا اليدف االول: التعرف عمى 

 لجامعة االنبار
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بتطبيؽ مقياس استراتيجيات تقديـ الذات عمى الباحثاف  لمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ
تخراج المتوسط ( طالب وطالبة مف طمبة الدراسات العميا. وقد تـ اس911عينة البحث البالغة )

الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات عينة البحث ولكؿ استراتيجية مف استراتيجيات تقديـ 
الذات، وعند معرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي لكؿ استراتيجية، 

المحسوبة  (، إذ تبيف اف القيـ التائية1،13تبيف أف الفروؽ كاف  دالة إحصائيا عند مستوى )
(، 0،22لكؿ استراتيجية مف ىذه االستراتيجيات كانت اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )

  ( يوضح ذلؾ.8(، والجدوؿ )022وبدرجة حرية )
 (8) رقم جدول

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لعينة البحث
استراتيجيات 
المتوسط  العينة تقديم الذات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة (0405)

 دالة 1496 14466 21 3415 24427 200 التخويف
 دالة 1496 33488 21 2497 28412 200 القبول

 دالة 1496 28432 21 3442 27487 200 ترقية الذات
 دالة 1496 32463 21 3436 31476 200 المثالية
 دالة 1496 8419 21 2465 22454 200 التوسل

كما اشارت النتائج الى اف عينة البحث اختمفت في تفضيؿ استخداـ استراتيجية عف 
التمثيؿ او المثالية اوال، حمت استراتيجية التوسؿ اخيرا.  ةاستراتيجياخرى، ففي حيف جاءت 

 مف اجؿ اختبار داللة الفرؽ في تفضيؿ عينة البحث الستخداـ استراتيجية دوف اخرى، قاـ
باختبار داللة الفروؽ احصائيا باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة وكانت نتائج الباحثاف 

 لجدوؿ اعبله(:التحميؿ االحصائي كما يأتي )انظر ا
جاءت استراتيجية )التمثيؿ او المثالية( بالمرتبة االولى حيث كانت القيمة  .0

( عند مستوى داللة 0،22( اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )59،25التائية المحسوبة ليا )
 (، وىذا يعني اف ىذه االستراتيجية ىي السائدة لدى عينة البحث.022( ودرجة حرية )1،13)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0202اذار 

 

)894 ) 
 

كانت القيمة التائية المحسوبة إذ جاءت استراتيجية )القبوؿ( بالمرتبة الثانية  .9
( ودرجة 1،13( عند مستوى داللة )0،22( اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )55،88ليا )

 (، وىذا يعني اف ىذه االستراتيجية ىي الثانية  لدى عينة البحث.022حرية )
كانت القيمة التائية  إذلمرتبة الثالثة جاءت استراتيجية )ترقية الذات( با .5

( 1،13( عند مستوى داللة )0،22( اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )98،59المحسوبة ليا )
 (، وىذا يعني اف ىذه االستراتيجية ىي الثالثة لدى عينة البحث.022ودرجة حرية )

تائية المحسوبة كانت القيمة الإذ جاءت استراتيجية )التخويؼ( بالمرتبة الرابعة  .4
( ودرجة 1،13( عند مستوى داللة )0،22( اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )04،22ليا )

 (، وىذا يعني اف ىذه االستراتيجية ىي الرابعة لدى عينة البحث.022حرية )
كانت القيمة التائية إذ جاءت استراتيجية )التوسؿ( بالمرتبة الخامسة  .3

( 1،13( عند مستوى داللة )0،22القيمة الجدولية البالغة ) ( اكبر مف8،02المحسوبة ليا )
 .(، وىذا يعني اف ىذه االستراتيجية ىي الخامسة لدى عينة البحث022ودرجة حرية )

التعرف عمى داللة الفروق االحصائية في استراتيجيات تقديم الذات  ني:اليدف الثا
 انساني(. -اناث( والتخصص )عممي -لدى طمبة الدراسات العميا تبعا لمتغيري النوع )ذكور

 اناث( -أـ تبعا لمنوع )ذكور
لمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ تـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ      
الناث ولكؿ استراتيجية مف خبلؿ استجاباتيـ عمى مقياس استراتيجيات تقديـ مف الذكور وا

 الذات بعد تحميؿ البيانات احصائيا، اشارت النتائج الى االتي:
ػ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في استراتيجية التخويؼ 0

أكبر مف القيمة التائية الجدولية  (3،20ولصالح الذكور كوف القيمة التائية المحسوبة البالغة )
 (.028( ودرجة حرية )1،13( عند مستوى داللة )0،22البالغة )

ػ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في استراتيجية القبوؿ 9
( أكبر مف القيمة التائية الجدولية 09،94ولصالح الذكور كوف القيمة التائية المحسوبة البالغة )

 (.028( ودرجة حرية )1،13( عند مستوى داللة )0،22ة )البالغ
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ػ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في استراتيجية ترقية الذات 5
( أكبر مف القيمة التائية الجدولية 00،93ولصالح الذكور كوف القيمة التائية المحسوبة البالغة )

 (.028رجة حرية )( ود1،13( عند مستوى داللة )0،22البالغة )
ػ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في استراتيجية المثالية 4

( أكبر مف القيمة التائية الجدولية 09،80ولصالح الذكور كوف القيمة التائية المحسوبة البالغة )
 (.028( ودرجة حرية )1،13( عند مستوى داللة )0،22البالغة )

ة احصائية بيف الذكور واالناث في استراتيجية التوسؿ ػ وجود فروؽ ذات دالل3
( أكبر مف القيمة التائية الجدولية 3،93ولصالح الذكور كوف القيمة التائية المحسوبة البالغة )

 (.2( انظر جدوؿ )028( ودرجة حرية )1،13( عند مستوى داللة )0،22البالغة )
 (9)رقم  جدول

المعيارية، والقيم التائية المحسوبة الستراتيجيات االوساط الحسابية، االنحرافات 
 تقديم الذات لدى الذكور واالناث

استراتيجيات 
الوسط  العدد النوع تقديم الذات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 المحسوبة المحسوبة (0.05)

 التخويف
 9،90 93،59 095 ذكور

 دالة 0.22 3،20
 9،15 95،90 99 اناث

 القبول
 9،54 51،00 095 ذكور

 دالة 0.22 09،94
 9،13 92،05 99 اناث

 ترقية الذات
 9،92 51،00 095 ذكور

 دالة 0.22 00،93
 9،41 93،29 99 اناث

 المثالية
 9،59 54،15 095 ذكور

 دالة 0.22 09،80
 9،32 92،48 99 اناث

 التوسل
 9،92 95،33 095 ذكور

 دالة 0.22 3،93
 9،24 90،35 99 اناث
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 انساني( -ب ـ تبعا لمتخصص )عممي
لمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ تـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ مف 
افراد التخصصيف العممي واالنساني ولكؿ استراتيجية مف استراتيجيات تقديـ الذات مف خبلؿ 

المعتمد في ىذه الدراسة )مقياس استراتيجيات تقديـ الذات( بعد استجاباتيـ عمى المقياس 
تحميؿ البيانات احصائيا، اشارت النتائج انو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في جميع 

( 1،13استراتيجيات تقديـ الذات بيف افراد التخصصيف العممي واالنساني عند مستوى داللة )
 ح ذلؾ( يوض01( والجدوؿ )028رية )ودرجة ح

 (10الجدول رقم )
االوساط الحسابية، االنحرافات المعيارية، والقيم التائية المحسوبة الستراتيجيات 

 تقديم الذات لدى افراد التخصص العممي واالنساني

استراتيجيات 
الوسط  العدد تخصصال تقديم الذات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 المحسوبة المحسوبة (0.05)

 التخويف
 5،45 98،12 22 عممي

0،30 0.22 
غير 
 9،20 99،44 014 انساني دالة

 القبول
 5،04 98،49 22 عممي

0،29 0.22 
غير 
 9،93 99،99 014 انساني دالة

 ترقية الذات
 5،82 98،32 22 عممي

0،29 0.22 
غير 
 9،99 99،81 014 انساني دالة

 المثالية
 5،53 59،39 22 عممي

غير  0.22 0،40
 9،25 50،24 014 انساني دالة

 التوسل
 9،90 99،98 22 عممي

0،92 0.22 
غير 
 9،23 99،51 014 انساني دالة
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 ومناقشتيا: تفسير النتائج
تشير نتيجة اليدؼ االوؿ الى اف عينة البحث تميؿ الى استخداـ استراتيجيات مختمفة 

كثر ميبل الستخداـ استراتيجية التمثيؿ او المثالية. تتفؽ ألتقديـ ذواتيـ لبلخريف، وانيـ  ومتباينة
طار إ(. يمكف تفسير ىذه النتيجة في 9100، والضبع نتيجة ىذا اليدؼ مع دراسة )العاسمي

اف االفراد وخاصة ذوي التعميـ الجيد يميموف الى استخداـ  الى النظرية المتبناة والتي تشير
اتيجية المثالية مف اجؿ كسب ثقة االخريف بيـ عف طريؽ تقديـ انفسيـ عمى انيـ محبوف استر 

لمخير ويسعوف الى تقديـ النصح والمشورة والمحاوالت الجادة الى اقناع االخريف عمى انيـ 
  نوايا حسنة. يمحط ثقة وذو 

لتشير الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تقديـ ني وجاءت نتيجة اليدؼ الثا
الذات عمى وفؽ متغير الجنس في استراتيجية التخويؼ، ولصالح الذكور وقد يعزى ذلؾ الى 
طبيعة الذكور وما يمتمكوف مف فروؽ واضحة في البنية الجسدية وطبيعتيـ البشرية، وىذا ما 

قياـ الفرد )الذكور خاصة( بإجراءات لكي  تؤكد عميو النظرية المتبناة في ىذه الدراسة، مف 
يميؿ الفرد  إذسطوتو وقوتو في وجو مف يكممو او يتعامؿ معو في الوسط االجتماعي،  يظير

مف اجؿ التحريض عمى تخويؼ اآلخريف بيدؼ زيادة قوتو وكفاءتو  ىذه التقنية الى استخداـ
  الذاتية والشخصية.

داللة احصائية عمى وفؽ متغير الجنس في كما اشارت النتائج الى وجود فروؽ ذات 
استراتيجية القبوؿ ولصالح الذكور، وقد يعزى ذلؾ الى أف استراتيجية التقبؿ تحتاج الى قوة 

نو تممقًا، واف الذكور بشكؿ عاـ ىـ بوجرأة ونوع مف التقرب الذي قد يعده البعض احيانًا 
تتيح ذلؾ  ة التي تسمح ليـ بذلؾ والحكـ الطبيعية االجتماعيبمقياـ بذلؾ ليمتمكوف الجراءة 

اال في اضيؽ الحدود، يبدو اف النظرية المتبناة تؤكد ذلؾ. كذلؾ فاف طبيعة التغير  لئلناث
المجتمعي خاصة في الظروؼ الراىنة تحتاج مف الفرد مرونة وقد يحتاج احيانا الى مدح 

  االخريف مف اجؿ كسب ودىـ وتعاطفيـ.
د فروؽ ذات داللة احصائية عمى وفؽ متغير الجنس في كما اشارت النتائج الى وجو 

استراتيجية ترقية الذات ولصالح الذكور. قد يعزى ذلؾ الى اف الذكور يسعوف بشكؿ اكبر 
وكما ذكر في ف عف ادارة االمور بشكؿ عاـ، و لترقية الذات النيـ بشكؿ عاـ ىـ المسؤول

ـ أماـ اآلخريف وذلؾ مف اجؿ عرض النظرية اف األفراد يسعوف الى تعزيز انفسيـ ومكانتي
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مياراتيـ وقدراتيـ العقمية والشخصية واالجتماعية والتي يمكف مف خبلليا اف يحقؽ ىؤالء 
ال كذلؾ اشارت نتائج الدراسة الحالية الى انو  التقدير مف اآلخريف. وااألفراد االحتراـ وينال

عمى وفؽ متغير التخصص، توجد فروؽ ذات داللة احصائية في استراتيجية تقديـ الذات 
اف ذلؾ امر طبيعي وذلؾ بسبب طبيعة العينة المدروسة المتمثمة بطمبة يرى الباحثاف و 

  الدراسات العميا.
 التوصيات:

لمباحثاف مجموعة مف  فافالحالية مف خبلؿ النتائج التي توصمت الييا الدراسة 
 التوصيات اىميا:

الوعي باستراتيجيات تقديـ  نشطة تقوـ بتقديـأاقامة محاضرات ودورات و  .0
 الذات والتنوع في استخداميا حسب المواقؼ الحياتية.

عمى وزارة التعميـ اف تقوـ بالعناية ببرامج تنمية جانب ميارات تقديـ الذات  .9
 ومدى اسيامو في تنمية الثقة بالنفس والتفاعؿ االجتماعي والوصوؿ الى االىداؼ.

بيف الطمبة ميما كاف مستواىـ تعزيز طبيعة وطرؽ التفاعؿ االجتماعي  .5
سواء اكاف ذلؾ عمى مستوى الدراسات االولية اـ العميا مما قد يساعد بشكؿ فاعؿ  يالدراس

 عمى تعزيز السموكيات االجتماعية االيجابية لدييـ.
 المقترحات:

طار النظري واالطبلع عمى دراسات سابقة بعد النتائج واتماـ اإلاف انو و رى الباحثي 
حاجو الى دراسات موسعة عمى صعيد المجتمع العراقي بشكؿ بالدراسة مازاؿ  ف موضوعفإ

جراء المزيد مف الدراسات يقترح الباحثاف إكاديمي فقط، لذا عاـ وليس عمى صعيد المجتمع األ
 ومنيا: النفسية في ىذا المجاؿ

اجراء دراسات اخرى حوؿ موضوع استراتيجيات تقديـ الذات يتناوؿ متغيرات  .0
 يتطرؽ ليا مثؿ: )مفيـو الذات، ادارة وتشكيؿ االنطباع، تقبؿ الذات(. اخرى لـ

اجراء دراسات اخرى الستراتيجيات تقديـ الذات عمى مجتمعات لـ يتـ تطبيؽ  .9
الدراسة عمييا وفئات مختمفة منيـ مثؿ: )المدراء، فئة الموىوبيف والطمبة المتميزيف، طمبة 

 المراحؿ االولى في الكميات(.
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سة مقارنة حوؿ موضوع استراتيجيات تقديـ الذات لدى فئات مف اجراء درا .5
 مفة.ختذوي االعاقات الم

دراسة الفروؽ في استراتيجيات تقديـ الذات لدى الطبلب عمى وفؽ بعض  .4
 منيا المستوى االجتماعي واالقتصادي. الديمغرافيةالمتغيرات 
 ت.تقديـ الذاباجراء دراسة حوؿ الصحة النفسية لمفرد ومدى  .3

 قائمة المصادر
 :المصادر والمراجع العربية 
ادارة وتنظيم االجتماع كمدخل لتطوير العمل  (: 9109ابو النصر ، مدحت محمد ) .1

 ، المجموعة العربية لمعمـو لمتدريب والنشر.  0، ط بالمنظمات
، دار  الطرق االحصائية في التربية والعموم االنسانية(: 9119فريد ) ،ابو زينو .2

 الفرقاف لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف. 
تقديم الذات والتسامح لمتغيرات منبئو بالرضا الزواجي (: 9105احمد ) اروى، داغر .3

 كمية التربية ، جامع دمشؽ ، سوريا . لدى عينة من المتزوجين حديثا ،
كر ، الطبعة االولى، دار الف مدخل الى تربية الطفل(: 9103الحريري، رافدة ) .4

 العربي لمنشر والتوزيع، االردف .
سموك االفراد، التعارف عبر االنترنت دراسة االبعاد (: 9112حممي خضر )، ساري .5

 .01مجمة العمـو التربوية، قطر، عدد  النفسية واالجتماعية من منظور التفاعمية الرمزية،
دات : الميارات االجتماعية لممفيوم و لموح( 9104دخيؿ، دخيؿ ابف عبداهلل ) .6

 ، كتبة فيد الوطنية .  0ط والمحددات ،
اساليب تقديم الذات لدى طالب المرحمة الثانوية (: 9109الدمنيوري ، ناجي قاسـ ) .7

مجمة كمية التربية ، في ضوء المرغوبية االجتماعية والخوف من التقييم السالب ، 
 اإلسكندرية، مصر . 

دية لتنمية الذكاء الوجداني في فعالية برنامج إرشا(: 9101الشختور ،سامية خميؿ ) .8
رسالة دكتوراه غير  تحسين التفكير الخمقي واستراتيجيات تقديم الذات لدى المراىقين ،

 منشورة ، كمية التربية جامعة الزقازيؽ ، مصر .
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استراتيجيات تقدير الذات وعالقتيا (: 9100العاسمي ، رياض والضبع فتحي ) .9
 و مجمة كمية التربية ، الزقايؽ ، مصر.بمقمق االجتماعي لدى طمبة الجامعة 

، دار  0،ط النظرة المعاصرة  في عمم االجتماع(:9118عثماف ، ابراىيـ عيسى ) .10
 الشروؽ لمنشر والتوزيع.

،دليؿ  استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين(: 0222عبيدات، ذوقاف ) .11
 المعمـ والمشرؼ التربوي، دار الفكر ، االردف .

، عدناف يوسؼ ) .12 ، الطبعة االولى، اثراء عمم النفس االجتماعي( : 9112العتـو
 لمنشر والتوزيع، االردف .

،دار االفاؽ الجديد لمنشر  0،طنقد الفكر االجتماعي (: 0289عمر معف خميؿ ) .13
 والتوزيع، بيروت.

اساليب تقديم الذات واستراتيجيات حل الصراع ( :  9109غريب ، ايناس محمود ) .14
مجمة كمية التربية ، جامعة  ضوء انماط التعمق الوجداني لدى المقبمين عمى الزاج ،في 

 طنطا  ، مصر .
 0، ط المعاصر مدخل الى عمم النفس االجتماعي(: 9110فبلح محروث ) ،العنزي .15

 : مطبعة التقنية لبلوفست ، الرياض . 
سيكولوجية  (:2012القره غولي، حسف احمد سييؿ  والعكيمي، جبار وادي باىض  ) .16

 بغداد : دار الكتب والوثائؽ 0، ط الوعي الذاتي واإلقناع االجتماعي
 : المصادر والمراجع االجنبية 
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