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 اإلهداء

 

 إىل كل من علمين حزفاً وأنار يل دروب احلياة

 إىل كل عني ساهزة ...... تنتظز الفزحة

 إىل أساتذتي الكزام ....... وأصدقائي األوفياء

 

 أهدي مثزة جهدي هذا
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 الشكز والتقديز
 
 

 أحقدو بانشكس وانخقديس وااليخناٌ وانعسفاٌ اخلانص إىل اندكخىز

 ((خىياٌعهي )) 

ملا برنه يعي يٍ جهد كبري نخسهيم عًهي ويا قديه يل يٍ إزشاداث 

 سههج يل عًهيت انبحث واندزاست .

 

وانشكس وانخقديس إىل كم يٍ يد يل يد املعىَت وبرل جهداً يف سبيم إخساج 

 وطالب وإفساد آخسيٍ هرا انبحث يٍ أساحرة
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 التعريف بالبحث  -1

 المقدمة وأهمية البحث  1 -1

 

تطػػػػػػور فػػػػػػي اآلونػػػػػػة األخيػػػػػػرة عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس الرياضػػػػػػي وأصػػػػػػب  احػػػػػػد الركػػػػػػائز التػػػػػػي       

يسػػػػػتند عميهػػػػػا المػػػػػدربوف فػػػػػي إعػػػػػداد الرياضػػػػػي المتميػػػػػز ويشػػػػػمؿ عمػػػػػـ الػػػػػنفس الرياضػػػػػي 

والتربويػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػؤ ر عمػػػػػػػ  تعمػػػػػػػـ المهػػػػػػػارات  ةدراسػػػػػػػة العوامػػػػػػػؿ النفسػػػػػػػية واالجتماعيػػػػػػػ
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الحركيػػػػػػة مػػػػػػف جهػػػػػػة وعمػػػػػػ  مسػػػػػػاعدة الرياضػػػػػػي لموصػػػػػػوؿ إلػػػػػػ  أحسػػػػػػف أنجػػػػػػاز ضػػػػػػمف 

 إمكاناته الجسمية والنفسية وتحقيؽ أحسف انجاز إ ناء السباقات.

واف صػػػػػػػفة تقػػػػػػػويـ الػػػػػػػذات تػػػػػػػؤ ر بشػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػر بػػػػػػػاألداء فػػػػػػػي جميػػػػػػػع األنشػػػػػػػطة 

ا تمتاز)بالدقػػػػػػػػػػة والرشػػػػػػػػػػاقة والتوافػػػػػػػػػػؽ الرياضػػػػػػػػػػية ومنهػػػػػػػػػػا رياضػػػػػػػػػػة الجمناسػػػػػػػػػػتؾ لكونهػػػػػػػػػػ

والتػػػػػػوازف والمرونةموهػػػػػػذا مػػػػػػا يجػػػػػػب التركيػػػػػػز عميػػػػػػه أ نػػػػػػاء تعمػػػػػػـ المهػػػػػػارات فػػػػػػي رياضػػػػػػة 

الجمناسػػػػػتؾ لػػػػػذا ركػػػػػز الك يػػػػػر مػػػػػف البػػػػػاح يف فػػػػػي الماضػػػػػي اهتمػػػػػامهـ فػػػػػي دراسػػػػػة تقػػػػػويـ 

الػػػػػػذات وتكػػػػػػويف االنطبػػػػػػاع تعنػػػػػػي االهتمػػػػػػاـ بػػػػػػػالفرد والمجتمػػػػػػع عمػػػػػػ  حػػػػػػد سػػػػػػواء فهػػػػػػػي 

عمػػػػ  تسػػػػهيؿ انسػػػػياب حياتػػػػه النفسػػػػية بصػػػػورة عامػػػػة وجعمهػػػػا خاليػػػػة مػػػػف تسػػػػاعد الفػػػػرد 

 الصراعات والتوترات المستمرة نسبيا.

قبػػػػػػؿ أداء  فالالعبػػػػػػيوتكمػػػػػػف أهميػػػػػػة البحػػػػػػث فػػػػػػي معرفػػػػػػة الحالػػػػػػة النفسػػػػػػية لػػػػػػد  

مهػػػػػػارة مػػػػػػا أو حركػػػػػػة صػػػػػػعبة إ نػػػػػػاء فتػػػػػػرة المنافسػػػػػػات أو فػػػػػػي المسػػػػػػابقات التػػػػػػي يشػػػػػػارؾ 

 المستقبؿ. فيها أالعب ووضع الحموؿ لها في
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 مشكلة البحث 1-2

وكػػػػػوف مػػػػػادة  البدنيػػػػػة وعمػػػػػـو الرياضػػػػػةكػػػػػوف الباحػػػػػث احػػػػػد طػػػػػالب كميػػػػػة التربيػػػػػة 

الجمناسػػػػػػتؾ مػػػػػػف المػػػػػػواد المنهجيػػػػػػة فػػػػػػي الكميػػػػػػة الحػػػػػػظ الباحػػػػػػث إف هنػػػػػػاؾ بعػػػػػػض مػػػػػػف 

الطػػػػػػالب ال يسػػػػػػتطيع أداء بعػػػػػػض المهػػػػػػارات عمػػػػػػ  الػػػػػػر ـ مػػػػػػف سػػػػػػهولة هػػػػػػذ  الحركػػػػػػات 

وكػػػػذلؾ الحػػػػظ الباحػػػػث إف بعػػػػض الطػػػػالب يسػػػػتعجموف فػػػػي الحكػػػػـ عمػػػػ  أنفسػػػػهـ بػػػػ نهـ 

ئهػػػػػا وذلػػػػػؾ نتيجػػػػػة لػػػػػبعض العوامػػػػػؿ ال يسػػػػػتطيعوف أداء هػػػػػذ  المهػػػػػارة قبػػػػػؿ المحاولػػػػػة ألدا

النفسػػػػػية التػػػػػي تتكػػػػػوف فػػػػػي ذهػػػػػف الطالػػػػػب أو أالعػػػػػب قبػػػػػؿ أداء الحركػػػػػة ونتيجػػػػػة لػػػػػذلؾ 

 بأراد الباحػػػػػػث الخػػػػػػوض فػػػػػػي هػػػػػػذ  المشػػػػػػكمة النفسػػػػػػية التػػػػػػي تصػػػػػػيب أالعػػػػػػب أو الطالػػػػػػ

عمػػػػػ  أمػػػػػػؿ إيجػػػػػػاد بعػػػػػض الحمػػػػػػوؿ لنػػػػػػرض الػػػػػتخمص مػػػػػػف هػػػػػػذ  المشػػػػػكمة النفسػػػػػػية فػػػػػػي 

 المستقبؿ.

 

 أهداف البحث 1-3

هػػػػػدؼ الباحػػػػػث إلػػػػػ  )التعػػػػػرؼ عمػػػػػ  مفهػػػػػـو الػػػػػذات وأ ػػػػػر  عمػػػػػ  أداء بعػػػػػض المهػػػػػارات ي

 عم  جهاز الحركات األرضيةم.

 

 فروض البحث  1-4

يفتػػػػػػرض الباحػػػػػػث )وجػػػػػػود عالقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط معنػػػػػػو  بػػػػػػيف تقػػػػػػويـ الػػػػػػذات وأ ػػػػػػر  عمػػػػػػ  أداء 

 المهارات عم  جهاز الحركات األرضيةم.
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 مجاالت البحث  5 -1

البدنيػػػػػػة وعمػػػػػػـو طمبػػػػػػة المرحمػػػػػػة ال انيػػػػػػة فػػػػػػي كميػػػػػػة التربيػػػػػػة  المجػػػػػػاؿ البشػػػػػػر   1-5-1

 .الرياضة

 2213\5\1إل   2212\11\1المجاؿ ألزماني  مف  1-5-2

 جامعة القادسية. البدنية وعمـو الرياضةكمية التربية  المجاؿ المكاني  1-5-3
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 النظرية تالدراسا 2-1

 تقويم الذات 2-1-1

))هػػػػػػػػي الطرائػػػػػػػػؽ واألسػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتخدـ لمتػػػػػػػػ  ير فػػػػػػػػي 1982عرفػػػػػػػػه أركػػػػػػػػف      

 .م1)االنطباعات التي يكونها اآلخروف عنا خالؿ عممية التفاعؿ االجتماعيمم

))هػػػػػػػو سػػػػػػػموؾ 1989أمػػػػػػػا تعريػػػػػػػؼ تقػػػػػػػويـ الػػػػػػػذات ؿ)بػػػػػػػابو مسػػػػػػػتر تايس هيوتفم

مصػػػػػػمـ لنقػػػػػػؿ وتبميػػػػػػغ بعػػػػػػض المعمومػػػػػػات عػػػػػػف الػػػػػػذات أو بعػػػػػػض الصػػػػػػور عػػػػػػف الػػػػػػذات 

 .م2)لآلخريفمم

))محاولػػػػػػة اإلفػػػػػػراد إعطػػػػػػاء صػػػػػػورة حقيقيػػػػػػة لػػػػػػذواتهـ 2222كمػػػػػػا عرفػػػػػػه شػػػػػػمينكر 

وكمػػػػػا يتصػػػػػورها اآلخػػػػػروف بطريقػػػػػة صػػػػػادقة كانػػػػػت أـ كاذبػػػػػة مػػػػػف اجػػػػػؿ الوصػػػػػوؿ إلػػػػػ  

 .م3)هدؼ مامم

تقػػػػػػويـ الػػػػػػذات ))هػػػػػػو الر بػػػػػػة فػػػػػػي 2221وتعرفػػػػػػه )الجمعيػػػػػػة النفسػػػػػػية األمريكيػػػػػػةم

 اسػػػػػػػػتراتيجيةحقيقيػػػػػػػػة لمػػػػػػػػذات ضػػػػػػػػمف أعطػػػػػػػػاء صػػػػػػػػورة معينػػػػػػػػة أمػػػػػػػػا موجبػػػػػػػػة أو صػػػػػػػػور  

 .  م4)معينةمم

 

                                                 
(1) Arkin, R & Appleman, A. & Burger, J.: Journal of personality and social psychology. 

1980. P. 161 
(2) Baumeister. R.F. Tice. D. & Hutton. D.: Self presentation motivations and personality 

difference in self-esteem. Journal of personality. 1989. P. 553. 
(3) Schenker, The gender and relationship between self-presentation and public self. 

Journal of social psychology. 2000. P. 201. 
(4) APA. Psy. Journal of personality and social psychology.July (2000) Vol. 52. No.) 4by 

the American psychology Association in (. P.8.) 
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 مفهوم تقويم الذات 2-1-1-1

تقػػػػػويـ الػػػػػذات ب نػػػػػه ))ظػػػػػاهرة اجتماعيػػػػػة يحكمهػػػػػا دافعػػػػػاف 1959عػػػػػرؼ ))كوفمػػػػػافمم    

أولهمػػػػػػا إرضػػػػػػاء اآلخػػػػػػريف وقػػػػػػد اسػػػػػػماها كوفماف)المشػػػػػػاهديفمو انيهما مػػػػػػف اجػػػػػػؿ ت بيػػػػػػت 

 .م5)صورة الشخص االجتماعية مف ذلؾ المركز

فعػػػػػػػرؼ تقػػػػػػػويـ الػػػػػػػذات ))هػػػػػػػو ر بػػػػػػػة اإلفػػػػػػػراد ب عطػػػػػػػاء 1964جػػػػػػػونز عػػػػػػػاـ إمػػػػػػػا 

 م6) التطبيؽ لنموذجهـ الم الي ناتج مف ت  يرات انطباع اآلخريفمم

تػػػػػػ  يرات المػػػػػػوائ  التػػػػػػي يضػػػػػػعها الشػػػػػػخص عػػػػػػف  2221فػػػػػػي حػػػػػػيف عرفػػػػػػه يونػػػػػػؾ 

 .م7)اآلخريف مما يفهـ بها الفرد اآلخريف بصورة سمبية أو ايجابية

                                                 
(5)coffman1959.p251 
(6) jomes:ingration.ney york:appletion-century crofts.1964.p.202 
(7) young l.k.primary effect on impression formation califormin stats university 
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 :الذات يموتق صفات 2-1-1-2

 "جػػػػػػػونز" بػػػػػػػه ءمػػػػػػػا جػػػػػػػا عمػػػػػػػ  واعتمػػػػػػػادا   الػػػػػػػذات لتقػػػػػػػديـ التعريفيػػػػػػػة تاصػػػػػػػفال إف  

 المشػػػػػػػػػػػػػاهديف سػػػػػػػػػػػػػرور هػػػػػػػػػػػػػو 3791 ـعػػػػػػػػػػػػػا "Wartman ورتمػػػػػػػػػػػػػاف" مػػػػػػػػػػػػػع باالشػػػػػػػػػػػػػتراؾ

(Audience-pleasing self-presentation) ذا الشػػػػػػػػػخص ليكػػػػػػػػػوف والر بػػػػػػػػػة 

 ولتقػػػػػػديـ المشػػػػػػاهديف مػػػػػػف معػػػػػػيف لنفػػػػػػر ذلػػػػػػؾ يتحػػػػػػدد وقػػػػػػد. مفضػػػػػػمة م اليػػػػػػة ذات تقػػػػػػديـ

 تػػػػػدفع تػػػػػ  يرات كمهػػػػػا وهػػػػػذ  منحهػػػػػا الجمهػػػػػور يسػػػػػتطيع. جػػػػػوائز عمػػػػػ  لمحصػػػػػوؿ حػػػػػافز

 واف المقابػػػػػػػؿ لمفػػػػػػػرد لم اليػػػػػػػةا ةالصػػػػػػػور  وايتصػػػػػػػور  إف المشػػػػػػػاهديف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػاف لالعتقػػػػػػػاد

 عالقػػػػػػة هنػػػػػػاؾ تكػػػػػػوف إف مػػػػػػف بػػػػػػد ال ولكػػػػػػف. األخػػػػػػر إرضػػػػػػاء يعنػػػػػػي ال احػػػػػػدهـ إرضػػػػػػاء

 تقػػػػػديمات ا مػػػػػب واف .م8)لمجمهػػػػػور العامػػػػػة لفكػػػػػرةاو  الػػػػػذات لمفهػػػػػـو الخاصػػػػػة الفكػػػػػرة بػػػػػيف

 يمكػػػػػف. Jones, Pittman" 3791 وبتمػػػػػاف جػػػػػونز" مػػػػػف كػػػػػؿ قترحهػػػػػاا التػػػػػي الػػػػػذات

  ب نه ذاته تقديـ يمكف فالفرد فئات خمس مف واحدة في تقع اف

   .  Competent ومقتدر وءكف -1

 .  Morally superior أخالقيا األفضؿ -2

 .  Intimidating والرهبة والرعب لمخوؼ م ير -3

 .  Likableم محبوب) بالمحبة جدير -4

 . Pitiful بالشفقة جدير -5

                                                 
(8) Park, D.W. Interpersonal effects in computer-mediated communication interaction. 

Communication research,  volume, 21, number 4 (August). (1994) P. 460 – 461. 
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 المحبػػػػػوب أو وءالكفػػػػػ) صػػػػػفة تحػػػػػت الػػػػػذات تقػػػػػديـ فيػػػػػه يعمػػػػػؿ الػػػػػذ  الوقػػػػػت فػػػػػي  

 تقػػػػػػديـ اف كمػػػػػػا. الحضػػػػػػور لػػػػػػد  ايجػػػػػػابي انطبػػػػػػاع تكػػػػػػويف عمػػػػػػ م اخالقيػػػػػػا األفضػػػػػػؿ أو

 ال قػػػػػػد حتمػػػػػػام لمشػػػػػػفقة م يػػػػػػر أو والرهبػػػػػػة والرعػػػػػػب لمخػػػػػػوؼ ريػػػػػػم ) صػػػػػػفة تحػػػػػػت الػػػػػػذات

 ذلػػػػػؾ فػػػػػي "وبتمػػػػػاف جػػػػػونز" ويػػػػػر . األولػػػػػ  الصػػػػػفة فػػػػػي المكػػػػػوف االنطبػػػػػاع نفػػػػػس يخمػػػػػؽ

السػػػػػػػػػػبب الػػػػػػػػػػرئيس والحقيػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػتحكـ  لػػػػػػػػػػيسم المر ػػػػػػػػػػوب االنطبػػػػػػػػػػاع) خمػػػػػػػػػػؽ إف

باالنطباعػػػػات التػػػػي نعممهػػػػا بػػػػؿ نحػػػػف نسػػػػتخدـ بػػػػدال  مػػػػف ذلػػػػؾ تقػػػػديـ الػػػػذات لمتػػػػ  ير فػػػػي 

اآلخػػػػريف كػػػػي نجعمهػػػػـ يحترمػػػػوف مػػػػا نػػػػ مرهـ ومػػػػا نريػػػػد  مػػػػنهـ فهػػػػو وسػػػػيمة لنػػػػا لتحقيػػػػؽ 

ذلػػػػػؾ ففػػػػػي الوقػػػػػت الػػػػػذ  يقػػػػػدـ الفػػػػػرد نفسػػػػػه ب نػػػػػه )محبػػػػػوبم فهػػػػػو يفػػػػػرض نفسػػػػػه عمػػػػػ  

 رمونه. اآلخريف كي يحت

 

 يم الذات:ونظريات تق  2-1-1-3

 نظرية بناء الذات لتقديم الذات -1

عنػػػػػػػػد الحػػػػػػػػديث عػػػػػػػػف ظػػػػػػػػاهرة تقػػػػػػػػديـ  Jones "1964البػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػر "جػػػػػػػػونز   

الػػػػذات كونػػػػه ظػػػػاهرة اجتماعيػػػػة. اذ يعػػػػود جػػػػزء مػػػػف الفضػػػػؿ فػػػػي تطػػػػوير وا نػػػػاء نظريػػػػة 

تقػػػػػديـ الػػػػػذات الػػػػػ  مسػػػػػاهماته مػػػػػف خػػػػػالؿ بحو ػػػػػه التػػػػػي أجراهػػػػػا عمػػػػػ  تقػػػػػديـ الػػػػػذات. اذ 

ذكػػػػر "جػػػػونز" اف فكػػػػرة االهميػػػػة فػػػػي تقػػػػديـ الػػػػذات تعنػػػػي )ر بػػػػة االفػػػػراد باالعتقػػػػاد بػػػػ نهـ 

وذجهـ الػػػػػػذاتي الم ػػػػػػاليم خاصػػػػػػة اذا اعتقػػػػػػد االخػػػػػػروف أف ألحػػػػػػدهـ ميػػػػػػزة مطػػػػػػابقوف لنمػػػػػػ

مػػػػػػا لممواقػػػػػػؼ الحاضػػػػػػرة. وهػػػػػػذا التركيػػػػػػب الػػػػػػذاتي نػػػػػػاتج مػػػػػػف تػػػػػػ  يرات تعطػػػػػػي انطباعػػػػػػا  
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 ألنفسػػػػػهـفػػػػػاألفراد قػػػػػد يضػػػػػعوف  م9)عامػػػػػا  لآلخػػػػػريف حػػػػػوؿ الصػػػػػفات الجيػػػػػدة لػػػػػذلؾ الفػػػػػرد.

أهػػػػػػدافا  شخصػػػػػػية لتقػػػػػػديـ الػػػػػػذات بػػػػػػدال  مػػػػػػف توقعػػػػػػات المشػػػػػػاهديف )اآلخػػػػػػريفم ور بػػػػػػاتهـ 

فيكػػػػػوف تقػػػػػديـ الػػػػػذات لػػػػػيس لر بػػػػػة الجمهػػػػػور او استرضػػػػػائهـ او لنيػػػػػؿ استحسػػػػػانهـ وقػػػػػد 

يكػػػػػػػوف تقػػػػػػػديـ االخػػػػػػػريف جيػػػػػػػدا  ألف اآلخػػػػػػػريف شػػػػػػػعروا أف هػػػػػػػذا التقػػػػػػػديـ حقيقػػػػػػػي ويتم ػػػػػػػؿ 

عيػػػػػػة ولػػػػػػـ يكػػػػػػف ذلػػػػػػؾ التقػػػػػػديـ بسػػػػػػبب بتقػػػػػػديـ ذات م ػػػػػػالي خػػػػػػاؿ مػػػػػػف المر وبيػػػػػػة االجتما

الخػػػػػوؼ أو نػػػػػوع مػػػػػف النفػػػػػاؽ. وبػػػػػذلؾ فػػػػػ ف نظريػػػػػة )بنػػػػػاء الػػػػػذات لتقػػػػػديـ الػػػػػذاتم تقػػػػػديـ 

تعريػػػػػػػؼ )تػػػػػػػ  يرات المشػػػػػػػاهديف  وباإلمكػػػػػػػافأساسػػػػػػػا  لفهػػػػػػػـ تػػػػػػػ  يرات المشػػػػػػػاهديف المتنقمػػػػػػػة 

 المنتقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةم ب نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج 

هػػػػػور المشػػػػػاهد التػػػػػي تػػػػػؤد  تقػػػػػديـ الػػػػػذات وت  يراتػػػػػه فػػػػػي العالقػػػػػات المتداخمػػػػػة مػػػػػع الجم

بػػػػػػػػػدورها الػػػػػػػػػ  تنيػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػذلؾ الشػػػػػػػػػخص نحػػػػػػػػػو )جمهػػػػػػػػػور  ػػػػػػػػػاف 

   م12)مختمؼم.

لػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػ ف هػػػػػػػػذ  التػػػػػػػػ  يرات فػػػػػػػػي اخػػػػػػػػتالؼ وانتقػػػػػػػػاؿ الجمهػػػػػػػػور هػػػػػػػػي ظػػػػػػػػاهرة   

)االصػػػػػػػػػػالحم انمػػػػػػػػػػوذج تقػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػذات  الف الضػػػػػػػػػػرر الػػػػػػػػػػذ  يصػػػػػػػػػػيب تقػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػذات 

تـ "اصػػػػػػػالحه" مػػػػػػػع جمهػػػػػػػور  ػػػػػػػاف الجمػػػػػػػاهير  لفػػػػػػػرد مػػػػػػػا م ػػػػػػػؿ )الخجػػػػػػػؿ واالذالؿم سػػػػػػػي

-Selfمختمػػػػػػؼ تمامػػػػػػا . ويػػػػػػر  "جػػػػػػونز" اف اسػػػػػػتخداـ مصػػػػػػطم  تركيػػػػػػب "بنػػػػػػاء الػػػػػػذات" 

construction   ب نتػػػػػاجلتقػػػػػديـ الػػػػػذات ال يعنػػػػػي اف الػػػػػذات مسػػػػػؤولة او معنيػػػػػة فقػػػػػط 

                                                 
(1)

  Jones, (1964), P. 199. 
(2)

  Poulhus D. L.: By passing the will, The autmatizotion of offirmations. Hand book of 

mental control : Prenticettel, 1993. P. 573. 
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انطبػػػػػػاع مػػػػػػف االخػػػػػػريف فالػػػػػػذات الحقيقيػػػػػػة الصػػػػػػادقة ليسػػػػػػت مركبػػػػػػة مػػػػػػف تقػػػػػػديـ الػػػػػػذات 

فعػػػػاؿ وأداءات. فعمميػػػػة )خمػػػػؽ تقػػػػديـ الػػػػذاتم مهمتػػػػه فقػػػػط فقػػػػط. وانمػػػػا مػػػػف اختيػػػػارات وأ

بالػػػػػػػػذات الجماهيريػػػػػػػػة )أ  صػػػػػػػػورة الفػػػػػػػػرد لمجمهػػػػػػػػورم. بمعنػػػػػػػػ  اف الفػػػػػػػػرد يهػػػػػػػػتـ بخمػػػػػػػػؽ 

 .م11)صورة أو نموذج لهذا التقديـ في مخيمة وعقوؿ اآلخريف

 

 نظرية الهويات الظرفية: -2

" عػػػػػػػاـ Alxanderتؤكػػػػػػػد نظريػػػػػػػة )الهويػػػػػػػات الظرفيػػػػػػػةم التػػػػػػػي قػػػػػػػدمها "الكسػػػػػػػندر   

أفَّ تقػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػذات هػػػػػػػػو مظهػػػػػػػػر أسػػػػػػػػاس لمتفاعػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػاعي فمكػػػػػػػػؿ موقػػػػػػػػؼ  1971

اجتمػػػػػػاعي أو اطػػػػػػار شخصػػػػػػي نمػػػػػػط مػػػػػػف السػػػػػػموؾ االجتمػػػػػػاعي يكفػػػػػػؿ نقػػػػػػؿ "هويػػػػػػة" مػػػػػػا 

م situatedldentityتكػػػػػػػػوف مالئمػػػػػػػػة لػػػػػػػػذلؾ الموقػػػػػػػػؼ ومػػػػػػػػا يسػػػػػػػػميه الهويػػػػػػػػة الظرفيػػػػػػػػة )

بيؿ خمػػػػػػػؽ تمػػػػػػػؾ الهويػػػػػػػات واألفػػػػػػػراد حسػػػػػػػب النظريػػػػػػػة يعممػػػػػػػوف مجهػػػػػػػودا  كبيػػػػػػػرا  فػػػػػػػي سػػػػػػػ

الظرفيػػػػػػػة ألنفسػػػػػػػهـ والتػػػػػػػي مػػػػػػػف شػػػػػػػ نها أف تكػػػػػػػوف ناجحػػػػػػػة فػػػػػػػي المواقػػػػػػػؼ االجتماعيػػػػػػػة 

ولقػػػػػػاءاتهـ اليوميػػػػػػة فالمحػػػػػػامي )مػػػػػػ ال م يكػػػػػػوف فػػػػػػػي قاعػػػػػػة المرافعػػػػػػة كػػػػػػي يخمػػػػػػؽ هويػػػػػػػة 

ظرفيػػػػة لػػػػه كونػػػػه )محاميػػػػام فػػػػي قاعػػػػة المحكمػػػػة ولكنػػػػه يعمػػػػؿ عمػػػػ  تبػػػػديؿ تمػػػػؾ الهويػػػػة 

مػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػدقائه ومعارفػػػػػػػػػه خػػػػػػػػػارج الوسػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػ  هويػػػػػػػػػة أقػػػػػػػػػؿ )رسػػػػػػػػػميةم فػػػػػػػػػي تعام

)القضػػػػػػائيم وأشػػػػػػار "الكسػػػػػػندر" الػػػػػػ  )الهويػػػػػػة المفضػػػػػػمةم التػػػػػػي يسػػػػػػع  الفػػػػػػرد لمحصػػػػػػوؿ 

ا مفهػػػػـو )الػػػػدور ػد مػػػػػعميهػػػػا وعمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف أف مفهػػػػـو الهويػػػػة الظرفيػػػػة يشػػػػبه الػػػػ  حػػػػ
                                                 

(11)
 Joens, 1964, P. 200-2006. 
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Role م اال أف الهويػػػػػػػػة الظرفيػػػػػػػػة تػػػػػػػػرتبط بعوامػػػػػػػػؿ الموقػػػػػػػػؼ وأيضػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػ  السػػػػػػػػموكيات

 .م12)ك ر مف الدورالمالئمة أ

 

 يم الذات:ونظرية ادارة االنطباع وتق -3

" ا نػػػػػػػػػػػػػػاء لنظريػػػػػػػػػػػػػػة )ادارة Schlenkerقػػػػػػػػػػػػػػدـ "شػػػػػػػػػػػػػػمينكر  1975فػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػاـ   

ويعػػػػػػود الفضػػػػػػؿ لػػػػػػه فػػػػػػي الػػػػػػدفاع عػػػػػػف تقػػػػػػديـ الػػػػػػذات كونهػػػػػػا  االنطبػػػػػػاع وتقػػػػػػديـ الػػػػػػذاتم

ظػػػػػػػاهرة اجتماعيػػػػػػػة. فقػػػػػػػد تػػػػػػػـ تطػػػػػػػوير المسػػػػػػػاحة المخصصػػػػػػػة لػػػػػػػػ)تقديـ الػػػػػػػذاتم خػػػػػػػالؿ 

م سػػػػػنة الماضػػػػػػية وأصػػػػػب  يم ػػػػػػؿ هػػػػػذا المفهػػػػػػـو مسػػػػػاحة مرموقػػػػػػة فػػػػػي عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس 25)

االجتمػػػػاعي. اذ كػػػػاف يعػػػػد فػػػػي الماضػػػػي صػػػػورة مػػػػف صػػػػور الخػػػػداع. وانػػػػه وسػػػػيمة يقػػػػـو 

 انطباع اجتماعي مر وب فيه مف اآلخريف.  إلعطاءاد بها األفر 

 1964"جػػػػػػػػػونز" عػػػػػػػػػاـ  اسػػػػػػػػػتخدمهالػػػػػػػػػذ  ويػػػػػػػػػذكر "شػػػػػػػػػمينكر" اف تقػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػذات   

رائػػػػػػػػػد أبحػػػػػػػػاث التممػػػػػػػػػؽ كوسػػػػػػػػيمة يسػػػػػػػػػتخدمها األفػػػػػػػػػراد  1973وكػػػػػػػػذلؾ "روتمػػػػػػػػػاف" عػػػػػػػػاـ 

ليكسػػػػػػبوا اعجػػػػػػاب اآلخػػػػػػريف بهػػػػػػـ. ففػػػػػػي تمػػػػػػؾ المػػػػػػدة اعتقػػػػػػد معظػػػػػػـ البػػػػػػاح يف اف تقػػػػػػديـ 

 في احد طريقتيف الذات يكوف 

النظػػػػػػػر اليػػػػػػػه ب نػػػػػػػه )مهػػػػػػػارة اجتماعيػػػػػػػةم وأك ػػػػػػػر المحتػػػػػػػرفيف فيػػػػػػػه سػػػػػػػيتقدموف فػػػػػػػي  أواًل:

المجػػػػػػػاؿ التجػػػػػػػار  أو النطػػػػػػػاؽ السياسػػػػػػػي ولكػػػػػػػف فػػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ بقائػػػػػػػه مهػػػػػػػارة فنيػػػػػػػة 

(Skllert(  م ولػػػػػػػػػػيس كونػػػػػػػػػػه عممػػػػػػػػػػاScinence م ولهػػػػػػػػػػذا تػػػػػػػػػػرؾ عممػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػنفس
                                                 

(12) Wrishtsman. 1981. P. 96. 
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مػػػػف كتبػػػػوا عػػػػف كيفيػػػػػة االجتمػػػػاعيوف هػػػػذا الموضػػػػوع برضػػػػاهـ لنيػػػػر المختصػػػػيف م

 كسب االصدقاء والت  ير في الناس. 

م اذ يقػػػػػػػـو بعرقمػػػػػػػة العمميػػػػػػػات األك ػػػػػػػر أهميػػػػػػػة لؤلبحػػػػػػػاثالنظػػػػػػػر اليػػػػػػػه )كعػػػػػػػائؽ  ثانياااااااًا:

والمهمػػػػػة لػػػػػد  البػػػػػاح يف. واالعتقػػػػػاد ب نػػػػػه باسػػػػػتطاعة البػػػػػاح يف رفػػػػػض أو )طػػػػػرحم 

محاولػػػػػػة المشػػػػػػتركيف فػػػػػػي البحػػػػػػوث لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػ  انطبػػػػػػاع أفضػػػػػػؿ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

معينػػػػػػػة م ػػػػػػػؿ )التركيػػػػػػػز عمػػػػػػػ  مجهوليػػػػػػػة االسػػػػػػػـم او اسػػػػػػػتخداـ اتصػػػػػػػاالت تقنيػػػػػػػات 

   م13))كاذبةم أو بناء مقاييس )كاذبةم

 

 : نظرية التحكم الموجهة للذات -4

نظريػػػػػػة الػػػػػػتحكـ  1979فػػػػػػي عػػػػػػاـ  "Mark Sngderقػػػػػػدـ "مػػػػػػارؾ سػػػػػػتايدر   

الموجهػػػػػػػة لمػػػػػػػذات وهػػػػػػػذ  النظريػػػػػػػة تفتػػػػػػػرض أف األفػػػػػػػراد يسػػػػػػػتطيعوف فعميػػػػػػػا  مػػػػػػػف الػػػػػػػتحكـ 

بسػػػػػػػػموكهـ التعبيػػػػػػػػر  وتقػػػػػػػػديمهـ لػػػػػػػػذاتهـ ومػػػػػػػػا يتخمػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف اظهػػػػػػػػار االنفعػػػػػػػػاالت 

والمشػػػػػػاعر. والػػػػػػتحكـ الموجػػػػػػه لمػػػػػػذات هػػػػػػو التبػػػػػػايف الحاصػػػػػػؿ بػػػػػػيف األفػػػػػػراد فػػػػػػي مػػػػػػد  

الػػػػػػتحكـ بتقػػػػػػديـ الػػػػػػذات عػػػػػػف طريػػػػػػؽ الطرائػػػػػػؽ التعبيريػػػػػػة اسػػػػػػتطاعة هػػػػػػؤالء االفػػػػػػراد مػػػػػػف 

 يػػػػػر المفظيػػػػػة وكيفيػػػػػة اظهػػػػػار االفػػػػػراد لهػػػػػذ  القابميػػػػػات حتػػػػػ  يكونػػػػػوا مقبػػػػػوليف اجتماعيػػػػػا  

وعمػػػػػ  الػػػػػر ـ مػػػػػف أف القػػػػػائـ بالػػػػػدور قػػػػػد ال يتفػػػػػؽ فػػػػػي حقيقتػػػػػه مػػػػػع الخصػػػػػائص الفعميػػػػػة 

                                                 
(13)

 Schlenker and Britt, T.W. & Pennigton. J.W. : Impression regulation and management. 

Hand book of motivation and cognition. The personal context. Vol. 3. New York . 

Clifford. 1996. P. 40-43. 
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تماعيػػػػػا  لػػػػػه فقػػػػػد يعػػػػػود الػػػػػدور امػػػػػا الػػػػػ  السػػػػػموؾ المتوقػػػػػع مػػػػػف شػػػػػخص يشػػػػػنؿ موقعػػػػػا  اج

معينػػػػػػا  أو الػػػػػػ  السػػػػػػموؾ الفعمػػػػػػي المنفػػػػػػذ مػػػػػػف الشػػػػػػخص فػػػػػػي هػػػػػػذا الموقػػػػػػع. وكػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ 

يحػػػػػػدث ضػػػػػػمف نظػػػػػػاـ متػػػػػػوازف و ابػػػػػػت مػػػػػػف العالقػػػػػػات فػػػػػػالفرد فػػػػػػي موقػػػػػػع مػػػػػػا يتصػػػػػػرؼ 

خػػػػػاص بػػػػػه )الموقػػػػػؼم وبحسػػػػػب تصػػػػػور ذلػػػػػؾ الفػػػػػرد فػػػػػي كيفيػػػػػة ظهػػػػػور  أمػػػػػاـ  ب سػػػػػموب

ولطيػػػػػػػػػػػؼ  اآلخػػػػػػػػػػػريف اذا اراد أف يعطػػػػػػػػػػػيهـ انطباعػػػػػػػػػػػا  عنػػػػػػػػػػػه بانػػػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػػػخص محبػػػػػػػػػػػوب

 م14)ومتعاوف.

 نظرية تقديم الذات االكتسابي والوقائي: -5

نظريتػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػذات االكتسػػػػػػػػػابي  1981" عػػػػػػػػػاـ Arkinقػػػػػػػػػدـ "اركػػػػػػػػػف   

م اذ طػػػػػرح Acquisitive and protective self-presentationوالوقػػػػػائي )

"اركػػػػػػف" تقػػػػػػديـ الػػػػػػذات االكتسػػػػػػابي الػػػػػػذ  يعنػػػػػػي اف تقػػػػػػديـ الػػػػػػذات  البػػػػػػا  مػػػػػػا ي خػػػػػػذ هػػػػػػذا 

الػػػػػنمط مػػػػػف )االستحسػػػػػاف والرضػػػػػام ويختمػػػػػؼ تمامػػػػػا  هػػػػػذا التقػػػػػديـ فػػػػػي تجنػػػػػب اآلخػػػػػريف 

فػػػػػػػػي حمايػػػػػػػػة ووقايػػػػػػػػة الفػػػػػػػػرد وتبنػػػػػػػػي األفػػػػػػػػراد تمػػػػػػػػؾ االنمػػػػػػػػاط بشػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػتمر وبحسػػػػػػػػب 

الظػػػػروؼ لخمػػػػؽ صػػػػورة عػػػػف ذاتهػػػػـ. عممػػػػا  بػػػػ ف عمميػػػػة )الكسػػػػبم أو الػػػػرب  قػػػػد ناقشػػػػها 

ؿ عمػػػػ  مػػػػا يريػػػػد مػػػػف اذ كممػػػػا قػػػػدـ الفػػػػرد ذاتػػػػه بشػػػػكؿ جػػػػذاب حصػػػػ 1964"جػػػػونز" عػػػػاـ 

حػػػػػػػوافز. وقػػػػػػػد يتجنػػػػػػػب الفػػػػػػػرد الخسػػػػػػػارة أو الفشػػػػػػػؿ فػػػػػػػي العالقػػػػػػػة مػػػػػػػع اآلخػػػػػػػريف لػػػػػػػذلؾ 

يقػػػػػػػع فػػػػػػػي عػػػػػػػدـ استحسػػػػػػػاف يسػػػػػػػتخدـ تقػػػػػػػديـ الػػػػػػػذات الوقػػػػػػػائي ليتجنػػػػػػػب نفسػػػػػػػه مػػػػػػػف أف 

                                                 
الخُزٌ، الخحنن الوىجهت للذاث  واالحساق بُي قصذ الوساعذة وسلىك الوساعذة. رسالت اروي هحوذ ربُع  (34)

 .31-9. ص 3791هاجسخُز، ملُت االداب، جاهعت بغذاد. 
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اآلخػػػػػػػريف والقمػػػػػػػؽ وأف يحسػػػػػػػف الحالػػػػػػػة الوجدانيػػػػػػػة مػػػػػػػف )محبػػػػػػػة أو بنػػػػػػػض أو خجػػػػػػػؿ أو 

   م15)خفض.اكتسابم والذ  قد يؤد  به ال  تقديـ ذات من

 اذ حدد "اركف"  الث متنيرات تؤ ر في انتاج انماط تقديـ الذات وهي  

 (Target Charact - eristicsخواص الهدف ) -1

هنػػػػػػػػا يعتمػػػػػػػػد تقػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػذات عمػػػػػػػػ  خاصػػػػػػػػية معينػػػػػػػػة يتمتػػػػػػػػع بهػػػػػػػػا الحضػػػػػػػػور أو   

اآلخػػػػروف. فكممػػػػا كػػػػاف الحضػػػػور ممػػػػف يسػػػػببوف المشػػػػاكؿ كممػػػػا زاد مػػػػف اسػػػػتخداـ الفػػػػرد 

يناسػػػػب تمػػػػؾ الخصػػػػائص وقػػػػد ينيػػػػر نمػػػػط تقػػػػديـ الػػػػذات بحسػػػػب خصػػػػائص  تقػػػػديـ ذات

 )الهدؼم وبحسب ذكاء و زارة معمومات مف يقدـ ذاته.

 (  Interaction contextسياق التفاعل ) -2

يقصػػػػػد هنػػػػػا بػػػػػػ)السياؽم هػػػػػو الػػػػػذ  يقػػػػػع فيػػػػػه الموقػػػػػؼ. وهػػػػػذا الموقػػػػػؼ قػػػػػد يكػػػػػوف   

يـ الػػػػػذات بػػػػػالنمط الخػػػػػاص بػػػػػذلؾ اسػػػػػت نائيا  ممػػػػػا يفسػػػػػر ميػػػػػؿ االفػػػػػراد الػػػػػ  احتماليػػػػػة تقػػػػػد

 الموقؼ وسياقه.

 الخصائص الشخصية لمقدم الذات -3

ا  وفقػػػػػػػػا  لمخصػػػػػػػػػائص الشخصػػػػػػػػية التػػػػػػػػػي يتحمػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػؾ الفػػػػػػػػػرد وبحسػػػػػػػػػب   

   م16)المهارات االجتماعية والقدرة عم  التفاعؿ مع اآلخريف.

 
                                                 

(1)
 Arkin. R. M.: Self-presentation in J. T. tedeschi(ed) Impression managment theory and 

social psychology research, New York. Academic. Press. 1981. P. 313-314. 
(2)

  Arken, 1981: P. 320-323. 
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 ( Socionlytic theoryنظرية التحليل االجتماعي ) -6

" و Hoganتشػػػػػير نظريػػػػػة التحميػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي التػػػػػي قػػػػػدمها كػػػػػؿ مػػػػػف "هوكػػػػػاف   

الػػػػػػػػػػػػ  اف تقػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػػذات يفسػػػػػػػػػػػػر  1985" عػػػػػػػػػػػاـ Cheek" و"جيػػػػػػػػػػػػؾ Jones"جػػػػػػػػػػػونز 

السػػػػػػموكيات والتصػػػػػػرفات واالشػػػػػػياء التػػػػػػي نفعمهػػػػػػا. ومػػػػػػا يتخممػػػػػػه مػػػػػػف عناصػػػػػػر )رمزيػػػػػػةم 

نيػػػػات ومػػػػا وأشػػػػياء أخػػػػر  منهػػػػا نػػػػوع الممػػػػبس ونػػػػوع العمػػػػؿ والػػػػزمالء ومػػػػا تمتمكػػػػه مػػػػف مقت

تفضػػػػػمه مػػػػػف مطػػػػػربيف ومػػػػػا نسػػػػػتهجنه مػػػػػف أشػػػػػخاص كمهػػػػػا تعػػػػػد مؤشػػػػػرات ظػػػػػاهرة عمػػػػػ  

 م17)تكويف انطباعات نحو اآلخريف.

وحسػػػػػػػب النظريػػػػػػػة فالهويػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة يجػػػػػػػب المحافظػػػػػػػة عميهػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ   

تقػػػػػػػديـ الػػػػػػػذات. وطريقػػػػػػػة الفػػػػػػػرد فػػػػػػػي تقػػػػػػػديـ ذاتػػػػػػػه وبحسػػػػػػػب األوقػػػػػػػات. ونحػػػػػػػف نسػػػػػػػاير 

مػػػػػؿ أف نسػػػػػتمع الػػػػػيهـ لكػػػػػي ننسػػػػػجـ معهػػػػػـ وأف نحظػػػػػ  اآلخػػػػػريف ونجػػػػػاريهـ ومػػػػػف المحت

 م18)في أف نكوف مرموقيف في المجتمع مف خالؿ أساليب تقديـ الذات المالئمة.

                                                 
(3)

 Slama, M.K.and Wolfe: Consumption as self presentation, Asocionalytic interpretation 

of Mrs. Cage. Journal of mrketing. 1999, P. 55. 
(1)

 Slama and Wolfe. 1999: P. 135-138. 
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 *تاريخ الجمناستك 2-1-2

تعتبػػػػػر رياضػػػػػػة الجمناسػػػػػػتؾ قديمػػػػػػة جػػػػػػدا م مهػػػػػا م ػػػػػػؿ الرياضػػػػػػات األخػػػػػػر  التػػػػػػي 

مػػػػػػف الرياضػػػػػػات مارسػػػػػػها اإلنسػػػػػػاف البػػػػػػدائي دوف إف يشػػػػػػعر انػػػػػػه يمػػػػػػارس هػػػػػػذ  األنػػػػػػواع 

فكػػػػػاف البحػػػػػث عػػػػػف الطعػػػػػاـ والر بػػػػػة فػػػػػي الحمايػػػػػة مػػػػػف األعػػػػػداء مػػػػػف الػػػػػدوافع األساسػػػػػية 

التػػػػي جعمتػػػػه يقػػػػدـ عمػػػػ  التعمػػػػؽ والتسػػػػمؽ والقفػػػػز والجػػػػر  لمسػػػػافات بعيػػػػدة مػػػػف اجػػػػؿ إف 

يعػػػػػيش وسػػػػػط هػػػػػذ  الظػػػػػروؼ البيئيػػػػػة الصػػػػػعبة فكػػػػػاف البػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػتخداـ جسػػػػػمه حيػػػػػث 

كنػػػػػػه مػػػػػػف العػػػػػػيش وعميػػػػػػه فطبيعػػػػػػة كػػػػػػاف يصػػػػػػيب ويخطػػػػػػت حتػػػػػػ  اكتسػػػػػػاب مهػػػػػػارات تم

الحيػػػػػاة كانػػػػػت تتماشػػػػػ  دوف قصػػػػػد فػػػػػي مػػػػػا يطمػػػػػؽ عميػػػػػه اليػػػػػـو جمناسػػػػػتؾ الموانػػػػػع أ  

 حياة اإلنساف البدائي كانت في حد ذاتها جمناستؾ شاء أـ أب .

كمػػػػا إف اإلنسػػػػاف البػػػػدائي كػػػػاف يخػػػػاؼ عمػػػػ  أبنائػػػػه مػػػػف قسػػػػوة الطبيػػػػة وظػػػػروؼ 

بيئػػػػػة بػػػػػؿ كػػػػػاف يعػػػػػودهـ ويمػػػػػرنهـ عمػػػػػ  العػػػػػيش فيهػػػػػا فكػػػػػاف ال يػػػػػزج بهػػػػػـ مباشػػػػػرة إلػػػػػ  ال

اجتيػػػػػػاز مختمػػػػػػؼ الصػػػػػػعاب ويسػػػػػػاعدهـ فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ العقبػػػػػػات وهػػػػػػو مػػػػػػا يطمػػػػػػؽ عميػػػػػػه 

 اليـو جمناستؾ األلعاب.

وعميػػػػػػه فػػػػػػ ف الجمناسػػػػػػتؾ قػػػػػػديما كػػػػػػاف طريقػػػػػػا لحيػػػػػػاة الرجػػػػػػؿ البػػػػػػدائي إمػػػػػػا اليػػػػػػـو 

ضػػػػػػرورة لقػػػػػػاء وقػػػػػػت الفػػػػػػراغ واكتسػػػػػػاب الصػػػػػػحة وكػػػػػػذا التنميػػػػػػة الشػػػػػػاممة بصػػػػػػفة عامػػػػػػة 

لػػػػػػػبعض إف الصػػػػػػػينييف أوؿ مػػػػػػػف مػػػػػػػارس بعػػػػػػػض المهػػػػػػػارات الشػػػػػػػبيهة برياضػػػػػػػة ويػػػػػػػر  ا

                                                 
 ُت العٌنبىحُت للوعلىهاث )االًخزًج(الشبنت الذول  *
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الجمناسػػػػػتؾ إال انػػػػػه مػػػػػف األرجػػػػػ  اف المصػػػػػرييف القػػػػػدماء تركػػػػػوا لنػػػػػا البػػػػػديؿ القػػػػػو  منػػػػػذ 

سػػػػػػػنة ؽ.ـ أو يزيػػػػػػػد بعػػػػػػػض الحركػػػػػػػات م ػػػػػػػؿ الوقػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػ  الػػػػػػػرأس 3222مػػػػػػػا يقػػػػػػػارب 

 والدحرجة.

 

 *أجهزة الجمناستك  2-1-2-1

 

 الجمناستؾ إل  قسميف تنقسـ األجهزة في 

 

 أجهزة أساسية : - أ

وهػػػػػػػػو المسػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػي البطػػػػػػػػوالت والتػػػػػػػػي تخضػػػػػػػػع لمموصػػػػػػػػفات القانونيػػػػػػػػة وتشػػػػػػػػمؿ 

 عم  

-المتػػػػػػواز -حصػػػػػػاف الحمػػػػػػؽ-حصػػػػػػاف القفػػػػػػز-أجهػػػػػػزة الرجػػػػػػاؿ )الحركػػػػػػات األرضػػػػػػية -1

 الحمؽم-العقمة

-عارضػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػوازف-حصػػػػػػػػػػػػاف الحمػػػػػػػػػػػػؽ-أجهػػػػػػػػػػػػزة األجهزة)الحركػػػػػػػػػػػػات األرضػػػػػػػػػػػػية -2

 االرتفاعمالعارضتيف مختمفتا 
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 األجهزة المساعدة - ب

ويمكػػػػػػف إقامػػػػػػة البطػػػػػػوالت  فلممبتػػػػػػدئيتسػػػػػػتخدـ كػػػػػػ جهزة مسػػػػػػاعدة فػػػػػػي عمميػػػػػػات الػػػػػػتعمـ 

عميهػػػػػػػا لكنهػػػػػػػا ال تخضػػػػػػػع لممواصػػػػػػػفات القانونيػػػػػػػة كمػػػػػػػا فػػػػػػػي األجهػػػػػػػزة األساسػػػػػػػية ومػػػػػػػف 

 عقمة منخفضةم.-عارضة توازف أرضية-المهر-أم متها)الصندوؽ المقسـ

 

 *للذكور  أجهزة الجمناستك الفني 2-1-2-2

 جهاز الحركات األرضية-أ

ـ بػػػػػػػدوف مصػػػػػػػاحبة موسػػػػػػػيقية 12x12يػػػػػػػؤد  أالعػػػػػػػب حركاتػػػػػػػه عمػػػػػػػ  بسػػػػػػػاط أرضػػػػػػػي 

تتصػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػالقوة والمرونػػػػػػػػة والتػػػػػػػػوازف وكػػػػػػػػذلؾ تحتػػػػػػػػو  عمػػػػػػػػ  حركػػػػػػػػات مربوطػػػػػػػػة م ػػػػػػػػؿ 

القمبػػػػػات الهوائيػػػػػة األماميػػػػػة والخمفيػػػػػة والجانبيػػػػػة والوقػػػػػوؼ عمػػػػػ  اليػػػػػديف وحركػػػػػات المػػػػػؼ 

حركػػػػػات تعبيريػػػػػة جماليػػػػػة ويجػػػػػب أف تنفػػػػػذ هػػػػػذ  الحركػػػػػات حػػػػػوؿ المحػػػػػور الطػػػػػولي مػػػػػع 

  انية.72عم  كامؿ مساحة البساط بفترة زمنية ال تزيد عف 

 حصان المقابض -ب

سػػػػػػـ وفيػػػػػػه مقبضػػػػػػيف ارتفاعهمػػػػػػا عػػػػػػف سػػػػػػط  115حصػػػػػػاف المقػػػػػػابض يكػػػػػػوف ارتفاعػػػػػػه 

سػػػػػػمويجب 45-42سػػػػػػـ متصػػػػػػمة بجسػػػػػػـ الحصػػػػػػاف والمسػػػػػػافة بينهمػػػػػػا مػػػػػػف 12الحصػػػػػػاف 

مرجحػػػػػػػػات الػػػػػػػػرجميف  متضػػػػػػػػمنةة عمػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػع أجػػػػػػػػزاء الحصػػػػػػػػاف أداء الجممػػػػػػػػة الحركيػػػػػػػػ
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الدائريػػػػػػة المضػػػػػػمومة والمفتوحػػػػػػة وحركػػػػػػات بندوليػػػػػػه والمقصػػػػػػاة وحركػػػػػػات الوقػػػػػػوؼ عمػػػػػػ  

 اليديف كما يجب إف تنتهي الجممة الحركية بحركة هبوط.

 جهاز الحمق-ج

ويتكػػػػػػوف مػػػػػػف حمقتػػػػػػيف دائريػػػػػػة معمقػػػػػػة ب سػػػػػػالؾ مرتبطػػػػػػة بهيكػػػػػػؿ الجهػػػػػػاز مػػػػػػف األعمػػػػػػ  

سػػػػػػػـ وأ  جممػػػػػػػة حركيػػػػػػػة 275سػػػػػػػـ وبعػػػػػػػد الحمقػػػػػػػات عػػػػػػػف األرض 575الكمػػػػػػػي ارتفاعػػػػػػػه 

عمػػػػ  الحمػػػػؽ تتكػػػػوف مػػػػف حركػػػػات مرجحػػػػة وحركػػػػات قػػػػوة و بػػػػات بشػػػػكؿ متسػػػػاو  تقريبػػػػا 

هػػػػذ  الحركػػػػات وحركػػػػات الػػػػربط تػػػػؤد  بوضػػػػع التعمػػػػؽ إلػػػػ  وضػػػػع االرتكػػػػاز أو المػػػػرور 

اعيف بػػػػػػه أو إلػػػػػػ  وضػػػػػػع الوقػػػػػػوؼ عمػػػػػػ  اليػػػػػػديف أو المػػػػػػرور بػػػػػػه واألداء يػػػػػػتـ بمػػػػػػد الػػػػػػذر 

 والذ  يجب إف يكوف هو النالب.

 منصة القفز -د

ـ حسػػػػػب 25يتكػػػػػوف الجهػػػػػاز مػػػػػف  ال ػػػػػة أجػػػػػزاء هػػػػػي مجػػػػػاؿ الػػػػػركض ومحػػػػػدد بمسػػػػػافة 

سػػػػػػـ 62سػػػػػػـ وعرضػػػػػػها 122القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي لمجمناسػػػػػػتؾ ولوحػػػػػػة القفػػػػػػاز التػػػػػػي طولهػػػػػػا 

سػػػػػػـ وارتفاعهػػػػػػا 95سػػػػػػـ وعرضػػػػػػها122سػػػػػػـ ومنصػػػػػػة القفػػػػػػز التػػػػػػي طولهػػػػػػا 22وارتفاعهػػػػػػا 

يػػػػػػػؤد  أالعػػػػػػػب قفػػػػػػػزة واحػػػػػػػد  فػػػػػػػي البطػػػػػػػوالت كافػػػػػػػة عػػػػػػػدا بطولػػػػػػػة  سػػػػػػػـ ويجػػػػػػػب إف135

نهػػػػػػػػائي األجهػػػػػػػػزة حيػػػػػػػػث يجػػػػػػػػب إف يعػػػػػػػػرض قفػػػػػػػػزتيف مػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػوعتيف مختمفتػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف 

 المجاميع الحركية لمنصة القفز.
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 جهاز المتوازي  -ها

يتكػػػػػػػػوف الجهػػػػػػػػاز مػػػػػػػػف عارضػػػػػػػػتيف متسػػػػػػػػاويتيف بػػػػػػػػالطوؿ ومتػػػػػػػػوازيتيف وبارتفػػػػػػػػاع واحػػػػػػػػد 

مسػػػػػػـ مرتكػػػػػػزة 52-42افة بػػػػػػيف العارضػػػػػػتيف )سػػػػػػـ والمسػػػػػػ195سػػػػػػـ وارتفاعػػػػػػه352طولػػػػػػه

جػػػػػزء  ابػػػػػت وجػػػػػزء متحػػػػػرؾ جميعهػػػػػا تسػػػػػتند عمػػػػػ  هيكػػػػػؿ حديػػػػػد  ويػػػػػتـ  عمػػػػػ  جػػػػػزئيف 

تتكػػػػػوف تمػػػػػاريف المتػػػػػواز  مػػػػػف حركػػػػػات مرجحػػػػػة وطيػػػػػراف  الػػػػػتحكـ بعػػػػػرض العارضػػػػػتيف.

 وقوة تؤد  بانتقاالت مستمرة ب وضاع تعمؽ وارتكاز مختمفة.

 جهاز العقمة-س

م بتػػػػة عمػػػػ  عمػػػػوديف مػػػػف األعمػػػػ  بشػػػػكؿ أفقػػػػي محاطػػػػة  يتكػػػػوف الجهػػػػاز مػػػػف عارضػػػػة

ب سػػػػػػالؾ مرتبطػػػػػػة بجهتػػػػػػي العارضػػػػػػة مػػػػػػف األعمػػػػػػ  وفػػػػػػي األرض حيػػػػػػث ت بػػػػػػت ب حكػػػػػػاـ 

عمػػػػػػػ  األرض وعمػػػػػػػ  األعمػػػػػػػدة وال يوجػػػػػػػد فيهػػػػػػػا أ  ارتخػػػػػػػاء يػػػػػػػؤ ر عمػػػػػػػ  أداء أالعػػػػػػػب 

وتتميػػػػػز تمػػػػػاريف العقمػػػػػة باالسػػػػػتمرارية والػػػػػربط بػػػػػيف حركػػػػػات المرجحػػػػػة والمفػػػػػات والطيػػػػػراف 

اوب بػػػػػػػيف الحركػػػػػػػات المنجػػػػػػػزة قػػػػػػػرب العارضػػػػػػػة بقبضػػػػػػػات يػػػػػػػديف متنوعػػػػػػػة ت بػػػػػػػت والتنػػػػػػػ

سػػػػػػـ 242سػػػػػػيطرة أالعػػػػػػب الكاممػػػػػػة عمػػػػػػ  الجهػػػػػػاز الػػػػػػذ  يكػػػػػػوف فيػػػػػػه طػػػػػػوؿ العارضػػػػػػة 

 سـ.275وارتفاعها عف األرض 
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 (19)جهاز الحركات األرضية  2-1-2-3

 -مواصفات الجهاز ومميزاته:

يسػػػػػػتخدـ جهػػػػػػاز الحركػػػػػػات األرضػػػػػػية فػػػػػػي الجمناسػػػػػػتؾ الفنػػػػػػي لمنسػػػػػػاء   االسااااااتعمال -أ

 اإليقاعي. الجمناستؾوالرجاؿ وكذلؾ في 

يكػػػػػػػوف السػػػػػػػط  مسػػػػػػػتويا و يػػػػػػػر قابػػػػػػػؿ لمتكسػػػػػػػر وال يزيػػػػػػػد ارتفاعػػػػػػػه عػػػػػػػف  الشاااااااكل: -ب

 سـ عف سط  األرض ويكوف عم  شكؿ مربع.12

ي وموضػػػػػوع بشػػػػػكؿ أفقػػػػػ أيضػػػػػا مسػػػػػتويايجػػػػػب إف يكػػػػػوف محػػػػػيط الجهػػػػػاز  المحااااايط: -ج

 ـ مف كؿ جانب األماف.2 ير قابؿ لمتكسر وال يقؿ عرضه عف 

سػػػػػػػـ مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ جانػػػػػػػب وال يجػػػػػػػوز 5وعرضػػػػػػػه  14x14مربػػػػػػػع الشػػػػػػػكؿ  القياساااااااات: -د

ال تعرض لمخصـ.  لالعبه تخطيه وا 

بمػػػػػادة مرنػػػػػة لينػػػػػة  منمفػػػػػاالسػػػػػط  الخػػػػػارجي يجػػػػػب أف يكػػػػػوف  متطمباااااات ال طااااااء: -هاااااا

قػػػػوة رد الفعػػػػؿ بػػػػالرجميف و يػػػػر   يػػػػر قابمػػػػة لمتيػػػػبس أو التحجػػػػر تسػػػػاعد عمػػػػ  زيػػػػادة

قابمػػػػػػػة لالشػػػػػػػتعاؿ عنػػػػػػػد االحتكػػػػػػػاؾ و يػػػػػػػر محد ػػػػػػػة أ  صػػػػػػػوت عنػػػػػػػد أداء التمػػػػػػػاريف 

 عميها.

ال يحػػػػػدد لػػػػػػوف الجهػػػػػػاز بػػػػػػؿ يرجػػػػػػع المػػػػػػوف إلػػػػػػ  الشػػػػػػركة المنتجػػػػػػة لػػػػػػه وأل   ػػػػػػرض  -و

أخػػػػر يتػػػػرؾ تجديػػػػد  مػػػػف قبػػػػؿ الهيئػػػػة التنفيذيػػػػة لالتحػػػػاد الػػػػدولي لمجمناسػػػػتؾ ويمنػػػػع 

 أو خطوط أو رسـو عمية. أشار قانونآ وضع أية 

                                                 
 .341،ص3773، دار الحنوت للطباعت الٌشز،الجوباس الوعاصز للبٌاث عاَذة علٍ حسُي: عبذ السخار جاسن،  (37)
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 الدراسات المشابهة  3 – 1 – 2

  م22)(Schlenker & Leary 1982دراسة شلينكر وليري )

تناولػػػػػػت هػػػػػػذ  الدراسػػػػػػة "ا ػػػػػػر تقػػػػػػديـ الػػػػػػذات المعتدلػػػػػػة فػػػػػػي انطبػػػػػػاع اآلخػػػػػػريف" وكػػػػػػاف هػػػػػػدؼ 

هػػػػذ  الدراسػػػػػة التعػػػػػرؼ عمػػػػ  ا ػػػػػر تقػػػػػديـ الػػػػػذات المعتدلػػػػة فػػػػػي انطبػػػػػاع اآلخػػػػريف. أمػػػػػا عينػػػػػة البحػػػػػث 

م فػػػػػػردا  اذ قسػػػػػػـ الباح ػػػػػػاف الحضػػػػػػور الػػػػػػ  مجمػػػػػػوعتيف  أمػػػػػػا نتػػػػػػائج البحػػػػػػث فقػػػػػػد 42فتكونػػػػػػت مػػػػػػف )

لديػػػػه معرفػػػػة عػػػػف اداء الفػػػػرد فػػػػانهـ يميمػػػػوف إليػػػػه ك يػػػػرا  اذا كػػػػاف وصػػػػفه وجػػػػد انػػػػه اذا كػػػػاف الحضػػػػور 

كمػػػػػػا )اظهػػػػػػرت النتػػػػػػائجم كػػػػػػانوا  فػػػػػػاألفرادبدقػػػػػػة مقارنػػػػػػة بالوصػػػػػػؼ  يػػػػػػر الػػػػػػدقيؽ. ومػػػػػػع ذلػػػػػػؾ  ألدائػػػػػػه

المتميػػػػز أ  اف الحضػػػػور  ألدائهػػػػـمر وبػػػػا فػػػػيهـ أك ػػػػر مػػػػف  يػػػػرهـ اذا كػػػػانوا معتػػػػدليف فػػػػي وصػػػػفهـ 

عمػػػػال  جيػػػػدا  وكػػػػاف متواضػػػػعا  فػػػػي أدائػػػػه فالحضػػػػور يميمػػػػوف اليػػػػه اذا اعتقػػػػدوا اف مقػػػػدـ الػػػػذات عمػػػػؿ 

أك ػػػػػر مػػػػػف الحالػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػدـ فيهػػػػػا الفػػػػػرد نفسػػػػػه )بتفػػػػػاخرم. أمػػػػػا اذا لػػػػػـ يخبػػػػػر الحضػػػػػور عػػػػػف اداء 

م ربمػػػػا يػػػػؤد  الػػػػ  انطبػػػػاع أقػػػػؿ ايجابيػػػػة عػػػػف الفػػػػرد Modestyالفػػػػرد فػػػػ ف تقػػػػديـ الػػػػذات المعتػػػػدؿ )

 م في تقديـ الذات.Self - Enhancingمقارنة بحالة التعزيز الذاتي )

 

 

 

 

 

 
                                                 

(20) Schlenker & Leary M. R.: Social anxiety and self-presentation. A conceptualization 

and model psychological Bulletion 1982. P. 11. 
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 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -3

 

 منهج البحث 3-1

أسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث المػػػػػنهج الوصػػػػػفي بطريقػػػػػة المسػػػػػ  باعتبػػػػػار  أنسػػػػػب المنػػػػػاهج لتحقيػػػػػؽ 

 أهداؼ البحث مف خالؿ اإلجراءات التي سيعتمدها.

 

 مجتمع وعينة البحث 3-2

مديػػػػػػػه وبالطريقػػػػػػػة العشػػػػػػػوائية البسػػػػػػػيطة تػػػػػػػـ اختيػػػػػػػار وتحديػػػػػػػد عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث بصػػػػػػػورة ع

))وهػػػػػي العينػػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػػتـ اختيػػػػػػار وحػػػػػػداتها وفػػػػػؽ وجهػػػػػػة نظػػػػػػر الباحػػػػػػث العتقػػػػػػاد  مػػػػػػف 

لعبػػػػػة الجمناسػػػػػتؾ فػػػػػي  يلطمبػػػػػة المرحمػػػػػة ال انيػػػػػة فػػػػػ م21)أنهػػػػػا تعطػػػػػي نتػػػػػائج مرضػػػػػية مم

م طالػػػػػػب وكػػػػػػانوا 54إذ اشػػػػػػتممت العينػػػػػػة عمػػػػػػ ) بدنيػػػػػػة وعمػػػػػػـو الرياضػػػػػػةكميػػػػػػة التربيػػػػػػة ال

 مف الذكور فقط.

 

 

 

 

 
                                                 

(21)
 2227دار الكتب والو ائؽ بنداد االساليب والمقاييس  مفهـو الذات  شيماء عبد مطر   از  صال  محمود    

.79-78 ص  
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 األدوات واألجهزة والوسائل المستخدمة في البحث  3-3

 جهاز كمبيوتر.  . أ

 استمارة تحتو  عم  مقياس تقييـ الذات.  . ب
 

 إجراءات البحث 3-4

 (1( *ملحق رقم )1توزيع االستمارة ) 3-4-1

مجموعػػػػػػة مػػػػػػف العبػػػػػػارات النػػػػػػرض منهػػػػػػا  قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بتوزيػػػػػػع اسػػػػػػتمارة تحتػػػػػػو  عمػػػػػػ 

معرفػػػػة مقيػػػػاس تقػػػػويـ الػػػػذات لعناصػػػػر العينػػػػة وأعطيػػػػة لهػػػػـ حريػػػػة اإلجابػػػػة ومػػػػف  ػػػػـ قػػػػاـ 

 الباحث بجمع االستمارة لنرض تفريغ البيانات منها.

 تفريغ البيانات 3-4-2

م فقػػػػػػػرة مقسػػػػػػػمة إلػػػػػػػ  عبػػػػػػػارات ايجابيػػػػػػػة وسػػػػػػػمبية بواقػػػػػػػع 36إذ تكونػػػػػػػت االسػػػػػػػتمارة مػػػػػػػف )

عبػػػػػػارة سػػػػػػمبية وأعطيػػػػػػة العبػػػػػػارة االيجابيػػػػػػة ترتيػػػػػػب تصػػػػػػاعد   18بيػػػػػػة وعبػػػػػػارة ايجا 18

 م.1-4م وأعطي الترتيب التنازلي لمعبارات السمبية أ  )4-1مف رقـ )

 الوسائل االحصائية 3-5

 الىسط الحسابٍ .3

 االًحزاف الوعُارٌ .1

 هعاهل االرحباط البسُط .1

 الٌسبت الوؤَت .4
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 الفصل الزابع
 عرض النتائـج ومناقشتها  – 4

 عرض النتائج :  1 – 4

 

 (1جدول  )

 
 تقييم

القفاااااااااااااااااااااازة 

 العربية

العجماااااااااااااااااااة 

 البشرية
 الدحرجة

الوقااااااااااااااااوف 

 عمى اليدين

 2.389 3.237 2.963 2.945 92.926 الوسط الحسابي

 1.184 1.245 1.295 1.168 12.717 االنحراؼ المعيار 

 

عمػػػػػػػ  م تبػػػػػػيف أف تقيػػػػػػيـ الوسػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لجميػػػػػػع المهػػػػػػارات 1مػػػػػػف خػػػػػػالؿ جػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )

م   وتقيػػػػػػػػيـ االنحػػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػػار  لهػػػػػػػػا قػػػػػػػػد بمػػػػػػػػغ 92.926جهػػػػػػػػاز الحركػػػػػػػػات األرضػػػػػػػػية قػػػػػػػػد بمػػػػػػػػغ )

م   وأف قػػػػػيـ الوسػػػػػط الحسػػػػػابي لممهػػػػػارات سػػػػػوؼ يػػػػػتـ ذكرهػػػػػا بالتفصػػػػػيؿ حيػػػػػث بمػػػػػغ قيمػػػػػة 12.717)

م 1.168م واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػار  لهػػػػػػا قػػػػػػد بمػػػػػػغ )2.945الوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لمهػػػػػػارة القفػػػػػػزة العربيػػػػػػة )

م واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػػار  لهػػػػػا 2.963حسػػػػػابي لمهػػػػػارة العجمػػػػػة البشػػػػػرية قػػػػػد بمػػػػػغ )وأف قيمػػػػػة الوسػػػػػط ال

ف الوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي لمهػػػػػػػػارة الدحرجػػػػػػػػة قػػػػػػػػد بمػػػػػػػػغ )1.295قػػػػػػػػد بمػػػػػػػػغ ) م واالنحػػػػػػػػراؼ 3.237م   وا 

ف قيمػػػػة الوسػػػػط الحسػػػػابي لمهػػػػارة الوقػػػػوؼ عمػػػػ  اليػػػػديف قػػػػد بمػػػػغ 1.245المعيػػػػار  لهػػػػا قػػػػد بمػػػػغ ) م وا 

 م.1.184د بمغ )م واالنحراؼ المعيار  لها ق2.389)
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 (2جدول )

 ع س المت يرات
قيمااااااااااااااااااااااااة 

 االرتباط *
 النتيجة

 12.717 92.926 تقويـ
 معنوية 2.692

 1.68 2.945 القفزة العربية 

 م2.21م ومستو  داللة )52م عند درجة حرية )2.322* عمما  أف قيمة معامؿ االرتباط )

م وعنػػػػػػد 2.692يظهػػػػػر لنػػػػػا مػػػػػف الجػػػػػػدوؿ أعػػػػػال  أف قيمػػػػػة )رم المحسػػػػػػوبة لمقفػػػػػزة العربيػػػػػة ) 

م ودرجػػػػػػػة 2.21م عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتو  داللػػػػػػػة )2.322مقارنتهػػػػػػػا بقيمػػػػػػػة )رم الجدوليػػػػػػػة والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  )

م يظهػػػػػر لنػػػػػا اف قيمػػػػػة )رم الجدوليػػػػػة أصػػػػػنر مػػػػػف قيمػػػػػة )رم المحسػػػػػوبة وبػػػػػذلؾ نسػػػػػتدؿ 52حريػػػػػة )

  ير عشوائية . عم  أف الداللة تكوف معنوية 

 

 

 (3جدول )

 ع س المت يرات
قيمة االرتباط 

* 
 النتيجة

 12.717 92.926 تقويـ
 عشوائية 2.118

 1.295 2.963 العجمة البشرية 

 م2.21م ومستو  داللة )52م عند درجة حرية )2.322* عمما  أف قيمة معامؿ االرتباط )
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لمعجمػػػػػػػػػة البشػػػػػػػػػرية تسػػػػػػػػػاو  يظهػػػػػػػػػر لنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػدوؿ أعػػػػػػػػػال  أف قيمػػػػػػػػػة )رم المحسػػػػػػػػػوبة  

م عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتو  داللػػػػػػػػة 2.322م وعنػػػػػػػػد مقارنتهػػػػػػػػا بقيمػػػػػػػػة )رم الجدوليػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو  )2.118)

م يظهػػػػػػػر لنػػػػػػػا أف قيمػػػػػػػة )رم الجدوليػػػػػػػة أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف المحسػػػػػػػوبة وبػػػػػػػذلؾ 52م بدرجػػػػػػػة حريػػػػػػػة )2.21)

 نستدؿ عم  أف الداللة تكوف عشوائية  ير معنوية.

 (4جدول )

 ع س المت يرات
قيمااااااااااااااااااااااااة 

 *االرتباط 
 النتيجة

 12.717 92.926 تقويـ
 عشوائية 2.114

 1.245 3.237 الدحرجة 

 م2.21م ومستو  داللة )52م عند درجة حرية )2.322* عمما  أف قيمة معامؿ االرتباط )

م 2.114يظهػػػػػػػر لنػػػػػػػا مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ أعػػػػػػػال  أف قيمػػػػػػػة )رم المحسػػػػػػػوبة لمدحرجػػػػػػػة تسػػػػػػػاو  ) 

م بدرجػػػػػة 2.21م عنػػػػػد مسػػػػػتو  داللػػػػػة )2.322تسػػػػػاو  )وعنػػػػػد مقارنتهػػػػػا بقيمػػػػػة )رم الجدوليػػػػػة التػػػػػي 

م يظهػػػػػػر لنػػػػػػا أف قيمػػػػػػة )رم الجدوليػػػػػػة أكبػػػػػػر مػػػػػػف المحسػػػػػػوبة وبػػػػػػذلؾ نسػػػػػػتدؿ عمػػػػػػ  أف 52حريػػػػػػة )

 الداللة تكوف عشوائية  ير معنوية.
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 (5جدول )

 ع س المت يرات
قيمااااااااااااااااااااااااة 

 االرتباط *
 النتيجة

 12.717 92.926 تقويـ

الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   معنوية 2.251

 اليديف 
3.89 1.184 

 م2.21م ومستو  داللة )52م عند درجة حرية )2.322* عمما  أف قيمة معامؿ االرتباط )

يظهػػػػػػر لنػػػػػػا مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ أعػػػػػػال  أف قيمػػػػػػة )رم المحسػػػػػػوبة لموقػػػػػػوؼ عمػػػػػػ  اليػػػػػػديف تسػػػػػػاو   

داللػػػػػػػػة م عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتو  2.322م وعنػػػػػػػػد مقارنتهػػػػػػػػا بقيمػػػػػػػػة )رم الجدوليػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو  )2.251)

م يظهػػػػػػر لنػػػػػػا أف قيمػػػػػػة )رم الجدوليػػػػػػة أصػػػػػػنر مػػػػػػف المحسػػػػػػوبة وبػػػػػػذلؾ 52م بدرجػػػػػػة حريػػػػػػة )2.21)

 نستدؿ عم  أف الداللة تكوف معنوية  ير عشوائية.

 

 مناقشة النتائــج  2 – 4

بعػػػػػػػد أف تػػػػػػػـ عػػػػػػػرض النتػػػػػػػائج التػػػػػػػي تػػػػػػػـ التوصػػػػػػػؿ إليهػػػػػػػا مػػػػػػػف توزيػػػػػػػع االسػػػػػػػتمارة وتفرينهػػػػػػػا  

عالقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط معنػػػػػػو  بػػػػػػيف التقيػػػػػػيـ لمػػػػػػذات وأداء مهػػػػػػارتي  ومعالجتهػػػػػػا إحصػػػػػػائيا  تبػػػػػػيف أف هنػػػػػػاؾ

القفػػػػػػػزة العربيػػػػػػػة ومهػػػػػػػارة الوقػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػ  اليػػػػػػػديف وأف سػػػػػػػبب ظهػػػػػػػور هػػػػػػػذ  العالقػػػػػػػة المعنويػػػػػػػة كػػػػػػػوف 

المهػػػػػػػارتيف تمتػػػػػػػاز بصػػػػػػػعوبة بالمقارنػػػػػػػة مػػػػػػػع المهػػػػػػػارتيف االخػػػػػػػريتيف )الدحرجػػػػػػػة والعجمػػػػػػػة البشػػػػػػػريةم 

د أنفسػػػػػهـ فػػػػػي محاولػػػػػة مػػػػػنهـ لمظهػػػػػور أمػػػػػاـ ويعتقػػػػػد الباحػػػػػث أف هػػػػػذا االرتبػػػػػاط يعػػػػػود  مػػػػػ  األفػػػػػرا

اآلخػػػػريف بصػػػػورة جيػػػػدة وخاصػػػػة كػػػػوف المهػػػػارة تحتػػػػاج إلػػػػ  توافػػػػؽ عضػػػػمي عصػػػػبي ورسػػػػـ برنػػػػامج 

فػػػػي الػػػػدماغ بعكػػػػس المهػػػػارتيف التػػػػي ال يهػػػػتـ الطالػػػػب لوضػػػػع برنػػػػامج ذهنػػػػي لسػػػػهولة األداء  وهػػػػػذا 
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ولػػػػػة األفػػػػراد إعطػػػػػاء فػػػػي تعريفػػػػه لتقػػػػػويـ الػػػػذات حيػػػػػث قػػػػاؿ " هػػػػو محا م22)م222مػػػػا ذكػػػػر  )شػػػػػمينكر 

صػػػػػػورة حقيقػػػػػػػة لػػػػػػذواتهـ وكمػػػػػػػا يتصػػػػػػورها اآلخػػػػػػػروف بطريقػػػػػػة صػػػػػػػادقة كانػػػػػػت أو كاذبػػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػػؿ 

 الوصوؿ إل  هدؼ ما " . 

فػػػػػي تعريفهػػػػػا لتقػػػػػويـ الػػػػػذات  م23)م2221وكمػػػػػا أكػػػػػدتها أيضػػػػػا  )الجمعيػػػػػة النفسػػػػػية األمريكيػػػػػة 

إذا عرفتػػػػػه " ب نػػػػػه الر بػػػػػة فػػػػػي إعطػػػػػاء صػػػػػورة معينػػػػػة أمػػػػػا موجبػػػػػة أو صػػػػػورة حقيقيػػػػػة لمػػػػػذات ضػػػػػمف 

 استراتيجية معينة ". 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(22)
  Schenker, The gender and relationship between self-presentation and public self. 

Journal of social psychology. 2000. P. 201. 

(23)  APA. Psy. Journal of personality and social psychology. July (2000, Vol. 52. No.) 

4by the American psychology Association in (. P.8.) 
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 اخلامس الفصل
 

 االستنتاجات والتوصيات  – 5

 االستنتاجات    1  – 5

يمتمػػػػػػػؾ تقػػػػػػػويـ ذاتػػػػػػػي بنسػػػػػػػبة عاليػػػػػػػة كممػػػػػػػا يمكنػػػػػػػه مػػػػػػػف أداء  كممػػػػػػػا كػػػػػػػاف الفػػػػػػػرد .1

 المهارات الصعبة . 

إف امػػػػػتالؾ العينػػػػػػة لنسػػػػػػبة عاليػػػػػػة مػػػػػػف تقػػػػػػويـ الػػػػػػذات أد  إلػػػػػػ  أدائهػػػػػػـ مهػػػػػػاراتي  .2

 القفزة العربية والوقوؼ عم  اليديف بصورة صحيحة. 

إف سػػػػػػػهولة المهػػػػػػػارات )الدحرجػػػػػػػة و العجمػػػػػػػة البشػػػػػػػريةم أد  إلػػػػػػػ  عػػػػػػػدـ ظهػػػػػػػور  .3

. عالقات ارتب  اط مع هذا المفهـو

 

 التوصيات  2 – 5

لمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػ  مػػػػػػد  عالقتهػػػػػػا ضػػػػػػرورة االهتمػػػػػػاـ بالصػػػػػػفات النفسػػػػػػية وقياسػػػػػػها  .1

 باألداء المهار  .

 ضرورة تطبيؽ تقييـ الذات عم  بقية المهارات عم  نفس الجهاز.  .2

 ضرورة تطبيؽ تقييـ الذات عم  بقية األجهزة .3
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 قائوت حقُُن الذاث

 

 حارَخ الُىم.................................... ...                        االسن.................................

  

(علتً √ ع عالهتت)اقتزس متل عبتارة و ت فٍ ها َلٍ بعض العباراث الخٍ َستخخذهها الٌتال لُصت ىا سً ستهن.-

 فٍ هذٍ اللحظت بالذاث.الوزبع الذٌ ٌَطبق هع حالخل الخٍ حشعز بها سالى ،سٌ 

 

 

 أثذا انعجبساد د
ثذسجخ 

 قهٍهخ

ثذسجخ 

 مزىسطخ

ثذسجخ 

 كجٍشح

     أشعش ثهذوء 1

     نأشعش ثبالطمئىب 2

     أوب مزىرش 3

     أشعش ثخىف 4

     اشعش ثأوىً فً دبنزً انطجٍعٍخ 5

     اشعش ثبسرجبك 6

     مه ادزمبل سىء دظً قاشعش ثضٍ 7

     ثبسزقشاساشعش  8

     اشعش ثقهق 9

     اشعش ثأوىً مسزشٌخ 11

     اشعش ثثقخ فً وفسً 11

     اشعش ثأوىً عصجً 12

     إوب مضطشة 13

     اشعش ثأن أعصبثً مشذودح 14

     أدس ثبسزشخبء 15

     اشعش ثشادخ انجبل 16



 

37 

 

     إوب مىضعج 17

     اشعش ثزىرش صائذ 18

     ثبنفشحاشعش  19

     اشعش ثسشوس 21

     ارعت ثسشعخ 21

     اشعش إوىً أكبد اثكً 22

     أود نى كىذ سعٍذا مثم اَخشٌه 23

     أخسش ثعض األشٍبء ألوىً ال اسزطٍع انزغهت عهٍهب 24

     ًال رسزذعاقهق كثٍشا مه أشٍبء  25

     أوب سعٍذ 26

     أوب هبدئ وأعصبثً ثبسدح 27

     أوب سعٍذ 28

     إمٍم إنى أخز األمىس ثجذٌخ 29

     اشعش ثعذو انثقخ فً وفسً 31

     أدبول رجىت مىاجهخ مشكهخ أو صعىثخ 31

     أشعش ثبكزئبة 32

     إوب مشربح انجبل 33

     رذوس فً رهىً ثعض األفكبس غٍش هبمخ رضبٌقىً 34

     أوب شخص ثبثذ 35

     شًء ال اسزطٍع إن أثعذي عه فكشي عىذمب أفشم فً 36

     أصجخ فً دبنخ رىرش واسرجبك عىذمب أفكش فً دٍبرً 37
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 المصـــادر 

 المصادر العربية  –أوال 

الػػػػػػػتحكـ الموجهػػػػػػػة لمػػػػػػػذات واالتسػػػػػػػاؽ بػػػػػػػيف قصػػػػػػػد ربيػػػػػػػع الخيػػػػػػػر    محمػػػػػػػد أرو  .1

  جامعػػػػػػػػػػة اآلداب. رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير  كميػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػاعدة وسػػػػػػػػػػموؾ المسػػػػػػػػػػاعدة

 .1973بنداد. 

  دار  الجمبػػػػػػاز المعاصػػػػػػر لمبنػػػػػػات عايػػػػػػدة عمػػػػػػي حسػػػػػػيف  عبػػػػػػد السػػػػػػتار جاسػػػػػػـ  .2

 . 1991الحكمة لمطباعة النشر 

األسػػػػػػػػػاليب   مفهػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػذات شػػػػػػػػػيماء عبػػػػػػػػػد مطػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػاز  صػػػػػػػػػال  محمػػػػػػػػػود  .3

 .2227بنداد دار الكتب والو ائؽ   والمقاييس

 . الشبكة الدولية العنكبوتية لممعمومات )االنترنتم .4
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 المصادر األجنبية  –ثانيا 

1. APA. Psy. Journal of personality and social psychology. July (2000, 

Vol. 52. No.) 4by the American psychology Association in (. P.8.) 

2. Arkin, R & Appleman, A. & Burger, J.: Journal of personality and 

social psychology. 1980.  

3. Arkin. R. M.: Self-presentation in J. T. tedeschi(ed) Impression 

management theory and social psychology research, New York. 

Academic. Press. 1981. 

4. Baumeister. R.F. Tice. D. & Hutton. D.: Self presentation 

motivations and personality difference in self-esteem. Journal of 

personality. 1989.  

5. coffman1959. 

6. jomes:ingration.ney york: appletion - century crofts.1964. 

7. Jones, (1964) 

8. Park, D.W. Interpersonal effects in computer-mediated 

communication interaction. Communication research,  volume, 21, 

number 4 (August). (1994) .  

 

 

 

 قائوت حقُُن الذاث
 

 حارَخ الُىم.................................... ...                        االسن.................................

  

(علً      ع عالهت)فٍ ها َلٍ بعض العباراث الخٍ َسخخذهها الٌال لُص ىا سً سهن.اقزس مل عبارة و -

 الوزبع الذٌ ٌَطبق هع حالخل الخٍ حشعز بها سالى ،سٌ فٍ هذٍ اللحظت بالذاث.
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 بذرجت مبُزة بذرجت هخىسطت بذرجت قلُلت سبذا العباراث ث

     أشعش ثهذوء 1

     نأشعش ثبالطمئىب 2

     أوب مزىرش 3

     أشعش ثخىف 4

     اشعش ثأوىً فً دبنزً انطجٍعٍخ 5

     ثبسرجبكاشعش  6

     مه ادزمبل سىء دظً قاشعش ثضٍ 7

     اشعش ثبسزقشاس 8

     اشعش ثقهق 9

     اشعش ثأوىً مسزشٌخ 11

     اشعش ثثقخ فً وفسً 11

     اشعش ثأوىً عصجً 12

     إوب مضطشة  13

     اشعش ثأن أعصبثً مشذودح 14

     أدس ثبسزشخبء 15

     اشعش ثشادخ انجبل 16

     إوب مىضعج 17

     اشعش ثزىرش صائذ 18

     اشعش ثبنفشح 19

     اشعش ثسشوس 21

     ارعت ثسشعخ 21

     اشعش إوىً أكبد اثكً 22

     أود نى كىذ سعٍذا مثم اَخشٌه 23

أخسش ثعض األشٍبء ألوىً ال  24

 اسزطٍع انزغهت عهٍهب

    

     اقهق كثٍشا مه أشٍبء الرسزذعً 25

     أوب سعٍذ 26

     أوب هبدئ وأعصبثً ثبسدح 27

     أوب سعٍذ 28

     إمٍم إنى أخز األمىس ثجذٌخ 29

     اشعش ثعذو انثقخ فً وفسً 31

أدبول رجىت مىاجهخ مشكهخ  31

 أو صعىثخ

    

     أشعش ثبكزئبة 32

     إوب مشربح انجبل 33

رذوس فً رهىً ثعض األفكبس  34

 رضبٌقىًغٍش هبمخ 

    

     أوب شخص ثبثذ 35

عىذمب أفشم فً شًء ال  36

 اسزطٍع إن أثعذي عه فكشي

    

أصجخ فً دبنخ رىرش واسرجبك  37

 عىذمب أفكش فً دٍبرً

    

 
 


