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 د. أمحذ احلسيىن هالل
 أستار انصحة اننفسية املساعذ

 جامعة طنطا -كهية انرتبية 
 
 مهخص انذساسة:

لعبلقة بيف بعض المتغيرات ىدفت الدراسة الحالية إلى بناء نموذج نظرى يفسر ا 
تفاصيؿ الذكريات( والتفكير فى أحداث  –الحسية  –وىى: الذكريات البلإرادية )االنفعالية 

المستقبؿ مف خبلؿ بحث دور المرونة المعرفية كمتغير وسيط ، وىدفت الدراسة أيضًا إلى 
جريت الدراسة بحث الفروؽ بيف الذكور ، واإلناث عمى المتغيرات الثبلث السابقة ، وقد أ

إناث( ،  51ذكور( ، ) 51( طالب ، وطالبة )011عمى عينة مف طبلب الجامعة بمغت )
واستخدمت الدراسة بعض أدوات التقرير الذاتى لقياس الذكريات البلإرادية ، ولقياس التفكير 
فى أحداث المستقبؿ قاـ الباحث بإعدادىا ، وقاـ الباحث كذلؾ بإعداد ميمة معرفية لقياس 

مرونة المعرفية وىى ميمة تتبع المسار ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ بيف ال
 –الذكور ، واإلناث فى متغيرات الدراسة الثبلثة، وىى: الذكريات البلإرادية )االنفعالية 

تفاصيؿ الذكريات(. وأوضحت نتائج تحميؿ المسار كذلؾ أف النموذج النظرى  –الحسية 
كاف غير صالح بخصوص  –متغير وسيط  –ؿ فيو المرونة المعرفية المقترح ، والذى تشك

الذكريات البلإرادية االنفعالية أى أف المرونة المعرفية تشكؿ تغير وسيط بيف الذكريات 
 البلإرادية الحسية ، وتفاصيؿ الذكريات ، وبيف التفكير فى أحداث المستقبؿ فقط .

 :الكممات المفتاحية
 تحميؿ المسار. –المرونة المعرفية  –لتفكير فى أحداث المستقبؿ ا –الذكريات الئلرادية 
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منزجة انعالقات انسببية بني انزكشيات انالإسادية واملشونة املعشفية 
 وانتفكري فى أحذاث املستقبم نذى عينة من طالب اجلامعة

 

 د. أمحذ احلسيىن هالل
 أستار انصحة اننفسية املساعذ

 جامعة طنطا -كهية انرتبية 
 :قذمة انذساسة وأهميتهام

ربما تكوف مف أكثر الخصائص المميزة لمعقؿ اإلنسانى ىى قدرة البشر عمى توجيو      
انتباىيـ إلى الماضى بعيدًا عف األحداث الحالية أو إلى المستقبؿ لوضع وتصور 
سيناريوىات لـ تحدث بعد ، فالبشر وحدىـ ىـ مف يمتمكوف القدرة عمى إسقاط أنفسيـ إلى 

اطؽ ونقاط زمنية تتصؿ باألحداث التى تمت فى الماضى أو إلى أحداث يمكف أف تقع من
 فى المستقبؿ.

وجود شكميف مف أشكاؿ التنظيـ العقمى حيث أخذ  –تاريخيًا  –وقد أدرؾ عمـ النفس      
،  intuitiveفى مقابؿ الحدسية  Rationalityىذا التنظيـ مسميات عديدة كالعقبلنية 

فى مقابؿ  Realistic، والواقعية   Creativityفى مقابؿ االبتكار  constrainواإلجبار 
فى مقابؿ العمميات الثانوية  Primary Processوالعمميات األولية  Autisticالذاتية 

Secondary Process  ؛ فالبعض يفكر، ويتذكر بإمعاف وفاعمية ، وبطريقة مخططة
د مف الخبرات واألنشطة العقمية التى تتسـ دائمًا شعورية مقصودة ، وفى المقابؿ فيناؾ العدي

وتنتمى ذكريات الحياة البلإرادية إلى الظواىر العقمية  بسيطرة العمميات والخبرات البلإرادية
التى تدخؿ إلى الوعى بطريقة غير مقصودة ، وغير مخططة ، فأحداث الماضى تأتى إلى 

د أو نيو الستدعاء محتواىا ، فقد تحدث الذىف بطريقة غير متوقعة ، وال إرادية وبدوف قص
فجأة كاستجابة لمثير فى البيئة ينشط خيالنا لدقائؽ عف ماضى لـ نفكر منذ سنوات أو قد 

 نصادؼ وجود أحداث تستثير فينا ذكريات ال إرادية.
( أف الفرؽ األساسى بيف التذكر Conway, 2004; Berntsen, 2009وقد أوضح )     

أى ما إذا كاف  Retrieval Intentionلبلإرادى يكمف فى النية لبلستدعاء اإلرادى، والتذكر ا
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االستدعاء قد تـ بطريقة مقصودة شعورية ومخططة أو تـ بطريقة غير مقصودة وال شعورية 
 ، وغير مخططة وبالتالى فإف أنماط الذكريات لدى البشر إما أف تكوف:

 .إرادية 
 .ال إرادية 
بصورة عامة،  Memoriesحاث التى اىتمت بمدخؿ الذكريات وحتى اآلف فمازالت األب     

بصورة خاصة قميمة فى مجاؿ الصحة  Involuntary Memoriesوالذكريات البلإرادية 
( أف البداية الحقيقية Berntsen 1996النفسية عمى المستوى العالمى حيث أوضحت )
ف مازاؿ االىتماـ غير منتظـ ـ ولك0995والجادة لبلىتماـ بالذكريات البلإرادية كاف فى عاـ 

حتى اليـو ، ففى سياؽ دراسة السموؾ المرضى أو الدراسات اإلكمينيكية فقد تـ دراسة 
( ، APA, 2000الذكريات البلإرادية فى عبلقتيا باضطراب الضغوط التالية لمصدمة )

( ، والخبرات Fisher, 1989( ، واالغتراب ),Reynolds 1999  &Brewinواالكتئاب )
( وسوء استخداـ أو تعاطى المواد المختمفة Stevenson, 1995متصمة بالموت )ال
(Yager, 1983.) 

وقد نما فى السنوات األخيرة توجو بحثى فى مجاؿ الصحة النفسية اىتـ بدراسة العبلقة      
بيف الماضى، والمستقبؿ مف زاوية نفسية بحتو، ومف زاوية نفسية/عصبية اىتمت ببحث 

كانيزمات المشتركة بيف عمميات الماضى، وعمميات المستقبؿ ، ومف عناصر األسس، والمي
ىذا التوجو البحثي فقد تـ دراسة عبلقة الذكريات بالتفكير فى أحداث المستقبؿ ، وبحث 
المتغيرات الوسيطة المؤثرة عمى ىذه العبلقة، ومدى انعكاس ذلؾ عمى عمميات ومتغيرات 

ف يمتمكوف القدرة عمى ربط الماضى بالمستقبؿ ، فقدرتنا نفسية عديدة ، فالبشر وحدىـ ىـ م
كبشر عمى تصور أحداث محددة فى المستقبؿ تتأثر بقدرتنا عمى تذكر الماضى ، وبالمرونة 
المعرفية التى نتمتع بيا، فذكريات الماضى يمكف أف تشكؿ إطارًا بنائيًا لما نستطيع تصوره 

 نة المعرفية.بخصوص المستقبؿ عبر متغير وسيط وىو المرو 
وقد تعددت الدراسات األمبريقية والنظرية التى تناولت المتغيرات السابقة أى: الذكريات       

&  Atanceالبلإرادية، والمرونة المعرفية، والتفكير فى أحداث المستقبؿ حيث أوضح )
O'Neil, 2001: p. 533 أف تصور أحداث مستقبؿ محددة ىى عممية تفاعمية ، ومتوازية )

&  Bubsyمبريقيًا، ونظريًا مع قدرتنا عمى استدعاء أحداث الماضى، وبحث )أ
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Suddendorf,2005 ، عبلقة القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ باستدعاء أحداث الماضى )
( بحث العبلقة بيف الذكريات اليازمة لمذات واإلسقاط Robyn, et al, 2012وحاوؿ )

( الفروؽ المتصمة بذكريات DeBenie, et al.,2013الياـز لمذات عمى المستقبؿ، ودرس )
 ,Sarkohi, et alالماضى وتصورات أحداث المستقبؿ لدى فئات عمرية مختمفة وبحث )

 ( العبلقة بيف التفكير فى المستقبؿ ، وذكريات أحداث الحياة لدى مرضى االكتئاب.2011
ريات الئلرادية بالتفكير فى عبلقة الذك –كمتغير وسيط  –أما عف دور المرونة المعرفية      

فى أحداث المستقبؿ فقد جاء فى شكؿ طروحات نظرية لـ ُتعالج أمبريقيًا حتى اآلف بشكؿ 
( أنو كى نستطيع بناء حدث ,2007Suddendorf  &Carballisكاؼ حيث أوضح )

خاص بالماضى أو تصور حدث خاص بالمستقبؿ فبلبد مف وجود معالجات معرفية إضافية 
 مثؿ:كى يحدث ذلؾ 

 .ذاكرة عاممة: لضـ ومعالجة المعمومات التى نأخذىا مف المعارؼ 
 .ذاكرة معنى: لبناء سيناريوىات عقمية 
  وظائؼ تنفيذية: وىى ممثمة ىنا فى المرونة المعرفية والتى تعتبر عنصر ضرورى

 لتنظيـ السفر العقمى عبر الزمف لمماضى ، ولممستقبؿ.
 .تصورات عقمية 
 .وعى بالذات 
( أف المرونة المعرفية أو قدرة الفرد عمى التحويؿ Schacter, et al, 2007يؼ )ويض     

بيف السياقات المختمفة ىى مف أىـ الميكانيزمات المعرفية المسئولة عف العبلقة بيف 
الذكريات والتفكير فى أحداث المستقبؿ وذلؾ ألنيا تسمح لمبشر بالتوافؽ مع الكثير مف 

 اـ بعمميات تنظيمية ليذه البيئات.المتغيرات البيئية ، ولمقي
( أف العمميات المعرفية المتضمنة فى عبلقة Schacter, et al, 2007ويوضح )     

إسقاط الذات نحو الماضى والمستقبؿ ، ومف  Capacityالذكريات بالمستقبؿ تشكؿ سعة 
وضع الحالى أىـ ىذه العمميات المرونة المعرفية والتى تتمثؿ فى القدرة عمى التحويؿ مف ال

 .temporally, Spatially, Mentallyإلى أوضاع أخرى مختمفة زمنيًا ، ومكانيًا ، وعقميًا 
 constructive( فروض المحاكاة البنائية لمحدث Schacter, et al, 2007ووضع )     

episodic simulation  والتى بينوا مف خبلليا أف التفكير فى أحداث المستقبؿ يتطمب
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فية، فالمرونة المعرفية ىى ما يساعد نظاـ ذاكرة الحدث كنظاـ بنائى حيث أنو فى مرونة معر 
كؿ مرة تجمع فييا معمومة فى الذاكرة فبلبد مف أف تدمج مع معمومات أخرى إلعادة بناء 
حدث ما وىو أمر يؤدى إلى إعادة بناء المشيد بشكؿ جديد مف خبلؿ دمج خبرات الماضى 

 حداث المستقبؿ التى لـ تقع بعد.التى نتذكرىا بتصوراتنا أل
وبعد العرض السابؽ يتضح لنا أف االستنتاج العاـ لمتوجيات النظرية، والدراسات      

األمبريقية يوضح أف التصور البنائى ألحداث المستقبؿ يعتمد عمى العديد مف العمميات 
اسًا معرفيًا لتصور المعرفية وليس عمى عممية واحدة وتشكؿ الذكريات، والمرونة المعرفية أس

حدث ما فى المستقبؿ لـ يقع بعد، إضافة إلى بعض األسس والمعالجات العصبية والتى 
 سيوضحيا الباحث فى اإلطار النظرى لمدراسة.

 ومما سبؽ فإف أىمية الدراسة الحالية تتركز فى: 
  إف محاولة بناء نموذج نظرى لشرح العبلقة بيف الذكريات البلإرادية، والمرونة

والتفكير فى أحداث المستقبؿ يشكؿ أىمية خاصة فى  –كمتغير وسيط  –لمعرفية ا
العمـ، فالنماذج ىى أولى خطوات بناء النظريات، وال شئ فى العمـ ُيؤكد بدوف 

 نظرية.
  أف موضوع الدراسة يشكؿ أىمية خاصة فى مجاؿ الصحة النفسية فالقدرة عمى

كريات، والتنبؤ بأحداث المستقبؿ التى إعادة قراءة احداث الماضى والممثمة فى الذ
لـ تقع بعد ىى عممية ىامة لمسواء النفسى والسعادة النفسية، وقد تمعب دورًا ىامًا 
فى الشفاء مف اضطرابات نفسية وسموكية عديدة حيث توضح مبادئ العبلج 
المعرفى السموكى أف حدوث مشكبلت نفسية يمكف أف يقؿ بالتدريج مف خبلؿ 

اكاة العقمية لممستقبؿ، فحدوث نقص لبلنتكاسة لدى المدمف يأتى مف استخداـ المح
خبلؿ تصوره لمموقؼ الذى يكوف فيو وىو فى حالة اإلدماف، وبالتالى يرى أنو البد 

 مف صياغة خطط مستقبمية لتجنب اإلدماف.
  دراؾ خبرات إيجابية لممستقبؿ ىى أف القدرة عمى استدعاء ذكريات محددة، وا 

 ,Maceمرارية الصحة النفسية لدى العادييف حيث أوضح )عنصر ىاـ الست
ألنيا توجو وتحفز وتميـ  Directive( أف الذكريات ذات وظيفة توجييية 2010

 السموؾ فى لحظات معينة.
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  أف التفكير فى أحداث وسيناريوىات محددة لممستقبؿ يساعد عمى زيادة المرونة
ى المستقبؿ مف خبلؿ تصور السموكية لمفعؿ فى الحاضر بزيادة فرص حدوثو ف

 سيناريوىات ىذا المستقبؿ.
  وتقـو الذكريات  –كقدرة معرفية  –أف التفكير فى أحداث المستقبؿ يدعـ التخطيط

( أننا نسترشد بالماضى عندما Addis, et al, 2007بنفس الفعؿ حيث أوضح )
 ال نستطيع تصور المستقبؿ.

 تيكى خارج إطار المحظة الحالية أف الذكريات البلإرادية تأخذنا بشكؿ أوتوما
 وبالتالى فيى أحد الميكانيزمات اليامة لفيـ حياتنا العقمية.

  تناولت الذكريات مف  –فى حدود معرفة الباحث  –عدـ وجود دراسات عربية
منظور الصحة النفسية أو تناولت التفكير فى أحداث المستقبؿ أو المتغيرات المؤثرة 

 مميتيف كالمرونة المعرفية.عمى العبلقة بيف ىاتيف الع
 أهذاف انذساسة:

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى: 
  بناء نموذج نظرى يشرح العبلقة بيف أحداث وخبرات الماضى، أى الذكريات

والتفكير فى  –كمتغير وسيط  –وخاصة الذكريات البلإرادية، والمرونة المعرفية 
 أحداث المستقبؿ.

  فى متغيرات الدراسة الحالية وىى: الذكريات دراسة الفروؽ بيف الذكور، واإلناث
 البلإرادية، والمرونة المعرفية، والتفكير فى أحداث المستقبؿ.

  تقديـ إطار نظرى مبلئـ لموضوع ندرت دراستو فى األدبيات النفسية العربية وىو
 بحث السموؾ اإلنسانى مف منظور الزمف كالماضى، والمستقبؿ.

  معرفية لقياس متغيرات الدراسة، وىى: الذكريات ، بناء أدوات سيكومترية، ومياـ
 والمرونة المعرفية، والتفكير فى أحداث المستقبؿ.
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 مصطهحات انذساسة:
 Involuntary Memoriesالذكريات البلإرادية:  -0

( مف منظور تحميمى نفسى بأنيا: "رموز ترجع إلى الرغبات Spence, 1988عرفيا )     
 والخياالت".

( بأنيا:"محتوى الذاكرة الذى يأتى إلى العقؿ بدوف محاولة Berntsen, 2009تيا )وعرف     
شعورية الستدعائو والذى يختمؼ عف االستدعاء المخطط والمقصود والمتصؿ بسموؾ التوجو 

 نحو اليدؼ" ويعرفيا الباحث الحالى بأنيا:
 مخططة". "خبرات شخصية تأتى إلى الوعى بطريقة تمقائية أوتوماتيكية غير     

 وتعرؼ إجرائيًا بأنيا:
 "درجة الفرد عمى مقياس الذكريات المستخدـ فى الدراسة الحالية". 
 ويتضح مف تعريفات الذكريات البلإرادية السابقة بأنيا: 

 .ال تتضمف حرية الفعؿ كعامؿ أساسى فيى غير مقصودة ، وغير متصمة بالنية 
 .يتـ استدعائيا بشكؿ ال شعورى 
  فى الحياة اليومية لمبشر.عممية مستمرة 
 .تشكؿ صيغة أساسية مف صيغ تذكر الماضى 

 Cognitive Flexibilityالمرونة المعرفية:  -2
"ىى القدرة عمى التحويؿ بيف االستجابات والعمميات العقمية لتوليد استراتيجية جديدة".  
(Benntt  &Muller, 2010: p.455)  
( "بأنيا القدرة عمى التكيؼ مع ىدؼ موجو Garcia, et al, 2010: p. 754وعرفيا ) 

 باستجابة سموكية طبقًا لمطالب البيئة".
ويعرفيا الباحث الحالى بأنيا: "القدرة عمى التحويؿ بيف االستجابات، والمياـ والسياقات  

 المختمفة ، وأخذ التناقضات الموجودة فى موضوع واحد فى االعتبار".
 وتعرؼ إجرائيًا بأنيا:

 فرد عمى ميمة تتبع المسار المستخدمة فى الدراسة الحالية"."درجات ال 
 ومف استعراض تعريفات المرونة المعرفية نستنتج أنيا:
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 .أحد العمميات المعرفية المؤثرة فى السياؽ االجتماعى اإلنسانى بشكؿ عاـ 
 .مرتبطة دائمًا بمطالب المياـ فى كؿ السياقات 
 .مرتبطة بعمميات التكيؼ لدى البشر 

 Episodic Future Thinkingلتفكير فى أحداث المستقبؿ: ا -3
( بأنيا "القدرة عمى إسقاط الذات عقميًا نحو أحداث Tulving, 1985: p10عرفيا ) 

 المستقبؿ المحتممة".
( بأنيا: "إسقاط الذات عمى المستقبؿ ,p. 533 2001  Atance,& O'Neillوعرفيا ) 

 لمتعايش مع ما قبؿ خبرات الحدث".
( بأنيا: "تصور أو محاكاة حدث لمفرد فى Szpunar, K; 2010: p. 142فيا )وعر  

 المستقبؿ".
ويعرفيا الباحث الحالى بأنيا: "الشعور الذى يتوسط وعى الفرد بوجوده أو ىويتو فى     

 وقت محدد يمتد مف الماضى لمحاضر لممستقبؿ".
فى أحداث المستقبؿ المستخدـ  وتعرؼ إجرائيًا بأنيا: "درجة الفرد عمى مقياس التفكير    

 فى الدراسة الحالية".
 ومف خبلؿ استعراض تعريفات التفكير فى أحداث المستقبؿ يتضح أنيا:     
 .عممية تحتوى عمى الذات كعنصر أساسى فى الفعؿ 
 .عممية إرادية مصحوبة بالمراقبة المحددة لما قبؿ خبرات الحدث 

 مشكهة انذساسة:
 لحالية فى اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:تتحدد مشكمة الدراسة ا 

  تفاصيؿ الذكريات(  –الحسية  –ىؿ تختمؼ درجة الذكريات البلإرادية )االنفعالية
 باختبلؼ نوع الجنس؟

 ىؿ تختمؼ درجة المرونة المعرفية باختبلؼ نوع الجنس؟ 
 ىؿ تختمؼ درجة التفكير فى أحداث المستقبؿ باختبلؼ نوع الجنس؟ 
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تفاصيؿ  –الحسية –رات الدراسة وىى: الذكريات البلإرادية )االنفعاليةىؿ تشكؿ متغي-4
الذكريات(، والمرونة المعرفية )كمتغير وسيط( نموذج تنبؤى بالتفكير فى أحداث 

 المستقبؿ لدى عينة طبلب الجامعة.
 اإلطاس اننظشى نهذساسة:

 الذكريات البلإرادية: -0
 ية تتضمف ثبلثة أنواع مف الذكريات وىى:( أف الذكريات البلإرادMace, 2010أوضح ) 
 الذكريات البلإرادية المباشرة: -

وىى التى ترجع إلى مواقؼ، وأحداث الحياة التى يواجو فييا الفرد بتمميحات، وعبلمات  
cues  تؤدى إلى الرجوع ال إراديًا إلى أحداث الماضى، وىو النمط األكثر انتشارًا بيف
 البشر.

 ية المتسمسمة:الذكريات البلإراد -
وىى األقؿ شيوعًا، وتستثار مف ذكريات إرادية ، وال إرادية أخرى فذكرى معينة تؤدى إلى  

ذكرى أخرى والتى تؤدى بدورىا إلى ذكرى ثالثة والتى تؤدى بدورىا إلى ذكريات رابعة 
 ... وىكذا.

 الذكريات البلإرادية الصادمة: -
د والتى أوضح الدليؿ التشخيصى وىى المتصمة بأحداث الماضى الصادمة لمفر  

( أنيا خاصية رئيسية DSM-IV,2000واإلحصائى الرابع لؤلمراض النفسية والعقمية )
 فى بعض اضطرابات القمؽ ، وبشكؿ خاص فى الضغوط التالية لمصدمة.

( أف الذكريات البلإرادية ليا ثبلث وظائؼ منفصمة لنظاـ Mace, 2010ويضيؼ ) 
 الذاكرة بشكؿ عاـ وىى:

 .توجييى: تساعد عمى توجيو السموؾ فى المستقبؿ 
 .اجتماعى: تدعـ االختيارات االجتماعية لمفرد 
 .ذاتى: تسيؿ استمرارية صياغة مفاىيـ عف الذات 

وقد تعددت المداخؿ النظرية المفسرة لمذكريات البلإرادية وكاف أكثر المداخؿ اىتمامًا 
 ت المعرفية.بالموضوع ىما مدخمى: التحميؿ النفسى ، النظريا
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 التحميؿ النفسى: -0
طبقًا لما كتبو فرويد عف مبدأ المذة فإف الذكريات البلإرادية ىى تعبير ال شعورى عف     

رغبة مكبوتة ذات كمية مبلئمة مف الطاقة النفسية تحاوؿ المرور إلى الشعور ، ولكى 
لذكريات يمكف ُيسمح ليا بالدخوؿ إلى الشعور فيجب أف يتغير شكميا ، ويؤكد فرويد أف ا

 (Berntsen, 1996: p437أف تغطى الرغبات الميددة الموجودة فى البلشعور. )
وفى فترة تالية مف حياتو تحدث فرويد عف مكبوتات الماضى ، وبشكؿ خاص الخبرات     

الصادمة والتى يمكف أف تؤثر عمى السموؾ مف خبلؿ طريقتيا القيرية المتكررة والتى تكمف 
وأوضح أف ميكانيـز الفعؿ القيرى المتكرر يعمؿ إلعداد الفرد عمى مواجية  خمؼ مبدأ المذة،

 (Berntsen, 1996: p 437المستقبؿ، ولكف بطريقة مشوىة. )
( أف الذكريات البلإرادية تعمؿ كميكانيـز دفاعى Spence, 1988: p. 319ويضيؼ )    

ساعد عمى تغطية التشوىات يساعد عمى إبقاء الذكريات الميددة خارج إطار الشعور وربما ت
اإلدراكية المحيطة بالحاضر، فالتذكر البلإرادى يحمى الفرد مف رؤية ماضى أو حاضر ال 

 يفضؿ التعايش معو.
( فقد الحظ أف األحداث االنفعالية السالبة Horowitz, 1975: p. 1458أما )     

رة التالية لمحدث ، تساعد عمى استحضار العمميات البلإرادية والقيرية لمعقؿ فى الفت
فالذكريات ىى خبرات انفعالية سالبة ، وقوية مصحوبة غالبًا بمحاوالت لمتجنب ، وفيما بعد 

معيارًا ىامًا مف معايير تشخيص اضطراب الضغوط التالية  Horowitzأصبحت أعماؿ 
 لمصدمة

  post traumatic stress disorder  كأحد اضطرابات القمؽ فى الدليؿ التسخيصى
 Horowitz(. وقد أوضح DSM-IV,2000اإلحصائى الرابع لؤلمراض النفسية والعقمية )و 

أف تكرار الذكريات يزيد بعد التعرض لمضغوط حتى ولو كانت بسيطة كمشاىدة فيمـ 
سينمائى يحتوى عمى أحداث صادمة ، وضاغطة ، وبالتالى فإف وجود الذكريات الصادمة 

 عد التعرض لمضغوط والصدمات.والمتسمطة ىى خاصية تمقائية تحدث ب
 active( مفيـو االحتفاظ النشط فى الذاكرة Horowitz, 1975: p 1460وقدـ )     

memory storage  أوضح مف خبللو أف الميؿ المتسمط إلى تكرار المحتوى الموجود فى
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 schemasالذاكرة ىى عممية تفاعمية تحدث فى مرحمة ما قبؿ تنشيط المخططات 
 ذات، وبالعالـ.المتصمة بال

( اختبار ما إذا كانت الذكريات ناتجة عف عمميات فى Horowitz, 1986وقد حاوؿ )    
نظاـ الذاكرة الخاص بالتعامؿ مع المواد الصادمة، وتوصؿ إلى أف أفراد العينة ارتفعت لدييـ 

كثر الذكريات الصادمة ، والمتسمطة بعد مشاىدة فيمـ يحتوى عمى مشاىد ضاغطة انفعاليًا أ
مف آخريف شاىدوا فيمـ محايد، وأوضح أف مستوى الضغوط لدى أفراد العينة خبلؿ مشاىدة 
الفيمـ منبئ بتكرار ذكرياتيـ. وقد حاولت بعض النماذج الحديثة تبنى وجيات نظر 

Horowitz  &Freud  إال أف إضافاتFreud  عف التفاعؿ بيف التجنب والتسمطات
كالميؿ  Repetitive Compulsionاؿ القيرية المتكررة الظاىرة واستخدامو لمصطمح األفع

عف ذاكرة االحتفاظ النشط اعتبرا  Horowitzإلى تكرار الضغوط والخبرات الصادمة ومفيـو
مف أىـ األعماؿ التى تناولت موضوع الذكريات عمومًا والذكريات الصادمة بصفة خاصة. 

ة ىو أف النظريات الحديثة أوضحت والنظريات الحديث Freudوكانت أىـ الفروؽ بيف أعماؿ 
أف الذكريات الصادمة والمتسمطة ىى نسخ مشابية تمامًا لمحدث الصادـ حيث أوضح 

1992 :p.347) ,Horowitz  &Reidbord,) 
"أنو كمما كانت خبرات الفرد فى حالة خوؼ وفزع أثناء الحدث كمما كانت تصورات 

إلدراؾ، ومثؿ ىذه األشياء تميؿ لمعودة الحدث محفورة، ومنقوشة فى مسارات الذاكرة، وا
لتصورات الوعى بنفس شكميا، وبسبب وضوحيا الشديد فإف ىذه التصورات تساعد عمى 

 استثارة نفس االنفعاالت الحادثة أثناء الخبرة األصمية". 
( قد تعامموا مع وظائؼ Spence, 1988 ،Horowitz,1975ومما سبؽ نبلحظ أف )    

يـ مع عمميات أساسية، ووصفوا الذكريات البلإرادية عمى أنيا ترجع إلى األنا أكثر مف تعامم
داخمية أو  cuesالجوانب االنفعالية المضطربة فى الماضى، وأنيا تعتمد عمى عبلمات 

 خارجية تؤدى إلى استثارتيا.
 النماذج المعرفية:

تنشيط  اتفقت معظـ النماذج المعرفية، وخاصة نماذج معالجة المعمومات عمى أف    
استدعاء الموقؼ وأف تنشيط  Cuesالذكريات البلإرادية يعتمد عمى عبلمات أو تمميحات 

ىذه العبلمات يعكس تنشيط البنية المنظمة لمذاكرة بعيدة المدى ، ولكف ىذه النماذج 
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لـ تتفؽ عمى أى مف ىذه التمميحات أو العبلمات ىو األكثر انتشارًا أو تنشيطًا لمذكريات 
؟ أـ االنفعالية conceptual؟ فيؿ ىى التمميحات الحسية؟ أـ التمميحات المجردة البلإرادية

emtional  ؟ واختمفت النماذج المعرفية أيضًا فى نوعية التنشيط الكامف وراء ظيور
 الذكريات البلإرادية كالتالى:

 التنشيط مف خبلؿ التشابيات البنيوية: -أ
فى  Dynamic memoryيكية الذاكرة ( نظرية عف دينامSchank, 1999قدـ )     

كتاب يحمؿ نفس العنواف حاوؿ فيو وضع مدخؿ لتجاوز النماذج التى تحدثت عف دور 
المعارؼ موجية الدور فإذا كانت المعارؼ موجية بدور معيف فكيؼ يمكننا التعامؿ مع 

ه أننا فى ىذ Schankأحداث غير تقميدية ال تعتمد عمى دور أو سيناريو معيف؟ وأوضح 
الحالة نقـو بالمعالجة اعتمادًا عمى ذكرياتنا المرتبطة بالمواقؼ المشابية فى الماضى 

(Schank, 1999: p. 19) 
( أف الذاكرة البلإرادية تنشط مف خبلؿ البنية Schank, 1999: p.48ويوضح )     

مف الكمية لمموقؼ الحالى أى مف خبلؿ )اليدؼ، والخطة، والفكرة( وبصورة أكثر تحديدًا 
 خبلؿ التماثؿ بيف البنية الحاكمة لمعالجة المواقؼ الجديدة وبنية الذاكرة العاممة، وأضاؼ: 

"إننا نتذكر الخبرات واألحداث الخاصة ألف البنية التى نستخدميا فى معالجة المواقؼ     
 الجديدة ىى نفس البنية التى نستخدميا فى تنظيـ الذاكرة".

( أف التذكر البلإرادى يحدث فى المواقؼ التى تطغى Schank, 1999: p.26ويؤكد )    
عمى توقعاتنا، ووظيفة ىذا التذكر ىو تمكيننا مف معالجة مثؿ ىذه المواقؼ غير المتوقعة 
اعتمادًا عمى تصورنا لنموذج الموقؼ المشابو فى الماضى، فالموقؼ الجديد سوؼ يصنؼ 

صبح بمثابة سيناريو بنيوى جديد وركز حينئذ فى الذاكرة بنفس شكؿ الموقؼ القديـ، والذى ي
Schank  عمى التشابيات المجردة بيف األحداث، فالتذكر ممكف أف ينشط مف خبلؿ

 الخصائص الداخمية لمسياؽ كاالنطباعات الحسية مثبًل.
  Contiguityالتنشيط مف خبلؿ التوازى:  -

الذكريات تحفظ  ( نظرية لمذكريات البلإرادية أوضح فييا أفMorton, 1990طور )    
تستطيع الذاكرة مف  access keyبطريقة غير مترابطة، ويعزى كؿ منيا إلى مفتاح دخوؿ 

خبللو أف تنشط ومفتاح الدخوؿ ىذا ليس لو عبلقة ارتباطية بمحتويات الذاكرة، ولكنو 
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يتضمف تصورات لفظية السـ الحدث، ولمخصائص البيئية المحيطة بو، والحالة الخارجية 
 ,Mortonر فى نفس وقت وقوع الحدث الذى نتعايش مع خبراتو، وأوضح )التى تظي

1990: p. 5 أف كفاءة العبلمات )cues  المتصمة بالذكريات البلإرادية سوؼ تكوف غالبًا
خصائص خارجية لمحتوى الذاكرة، فاالرتباط الحادث مف خبلؿ التوازى ىو ميؿ شيئاف 

وقد لعب ىذا المفيوـ دورًا مركزيًا فيما بعد فى  تعايشنا مع خبراتيما إلى االستدعاء معًا،
( عف ذاكرة أحداث الحياة Conway  &Play-Dell, 2000نموذج )

autobiographical memory  والتى تفسر حدوث الذكريات البلإرادية مف خبلؿ
المسجمة، والمعارؼ المتصمة  cuesاالستدعاء المباشر حيث يحدث تكافؤ بيف العبلمات 

 ,Conwayلمعمومات الحسية / اإلدراكية ، والمعمومات المعرفية / االنفعالية )بالحدث كا
1997: p. 159-160 ففى عممية االستدعاء / المباشر فإف تنشيط المعارؼ المتصمة )

بالحدث ينتشر أوتوماتيكيًا إلى المناطؽ البنيوية السئولة عف الذكريات والتى غالبًا ما تؤدى 
 يكى لمحدث.إلى إعادة بناء أوتومات

 حاالت عدـ تركيز االنتباه:-ج
افترضت عدة نماذج لمعالجة المعمومات أف الذكريات البلإرادية والظواىر المتصمة بيا     

 ,Mandlerتكوف أكثر تكرارًا فى حاالت االسترخاء أو االنتباه غير المركز حيث بيف )
اه الفرد غير مركز أكثر مما ( وجود فروؽ كبيرة فى التذكر الئلرادى عندما يكوف انتب1994

لو كاف فى حالة تركيز ، وأف بدء التركيز فى ميمة معينة سوؼ يكؼ تنشيط وحدات 
المعارؼ التى ال تتسؽ مع ىدؼ الفرد الحالى، وفى حالة عدـ تركيز االنتباه فإف طيؼ 

 سوؼ يزيد بسبب زيادة ضعؼ اإلدراؾ. cuesالعبلمات 
وقد استخدـ ميمة معرفية وظؼ فييا المعالجات ( Baddely, 1990: p. 25أما )    

المركزية لمذاكرة مثؿ تكرار عدة أرقاـ أو الضغط عمى مفتاح طبقًا لنموذج معيف إلضعاؼ 
وتقميؿ الذكريات الئلرادية أو التفكير غير المقصود وأوضح أف الذكريات البلإرادية متصمة 

، وىو تفسير ال يتبلءـ مع  central executiveأو معتمدة عمى عمميات المنفذ المركزى 
عف االستدعاء المباشر لمذكريات البلإرادية والتى تظير مف خبلؿ  Conwayتفسير 

 عمميات وسيطة.
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 ثانيًا: التفكير فى أحداث المستقبؿ:
يجب  episodic future thinkingقبؿ الحديث عف التفكير فى أحداث المستقبؿ      

( وىى أف خبرات المستقبؿ ال Bar, 2009ى أشار إلييا )اإلشارة إلى النقطة اليامة الت
نما ىى خبرات متنوعة وبالتالى، فيجب أف نميز كؿ منيا عف  توجد فى شكؿ واحد وا 

 ,Barاألخرى مف أجؿ تحديد التشابيات ، واألختبلفات بيف ىذه الخبرات حيث أوضح )
 ( أف المستقبؿ مف منظور نفسى يتضمف ما يمى:2009

 Future orientationمستقبؿ: توجيات ال -أ
 وىو ميؿ الفرد إلى تخصيص جزء كاؼ مف حياتو العقمية لمتفكير فى المستقبؿ.    
 Episodic future thinkingالتفكير فى أحداث المستقبؿ:  -ب

وىى صيغة أو شكؿ محدد وخاص يتضمف تخيؿ أو تصور سيناريو شخصى لحدث     
 محدد.

 planningالتخطيط:  -جػ
 عممية متعددة العناصر بغرض إنجاز اليدؼ.وىى  

 Prospective memoryالذاكرة المستقبمية:  -د
 وىى عممية مرتبطة بالنية لمتذكر مف أجؿ إنجاز ميمة فى المستقبؿ.    
( أف اإلطار العاـ الذى يجمع بيف كؿ الخبرات السابقة ىو أنيا Bar, 2009ويوضح )     

عمميات مؤثرة عمى المحظة الحالية ومؤثرة عمى السموؾ مفاىيـ داخمية المنشأ ، وأنيا 
( أف ,Szpuner,  &Tulving (2011التوافقى المرتبط بسيناريو لـ يقع بعد ، ويضيؼ 

 كؿ عمميات التفكير فى المستقبؿ تعنى قدرة الفرد عمى التفكير خارج إطار المحظة الحالية.
و التفكير فى أحداث المستقبؿ ، والذى وسوؼ تيتـ الدراسة الحالية بالعنصر الثانى وى    

يكمف الفرؽ األساسى بينو وبيف العمميات األخرى المرتبطة بالمستقبؿ فى أنو تفكير فى 
سيناريو شخصى محدد لحدث محدد وليس توجيًا نفسيًا أو عقميًا عامًا مثؿ خبرات المستقبؿ 

خبرات المستقبؿ األخرى األخرى، وبالتالى فإف الفرؽ بيف التفكير فى أحداث المستقبؿ و 
 كالفرؽ بيف العاـ والخاص.
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 ثالثًا: النماذج المفسرة لعبلقة الذكريات البلإرادية بالتفكير فى أحداث المستقبؿ:
( وجود تشابو بيف الذكريات والتفكير فى ,Berntsen2008  &Jacobsenأوضحت )    

زمف، وكبلىما ذات تأثير عمى أحداث المستقبؿ، فكبلىما خبرات حياتية، وكبلىما مرتبط بال
أحداث حياتنا، وكبلىما يتضمف تصورات حسية، ومكانية، وكبلىما يحتوى عمى معارؼ 

&  Schacter, et al, 2007; Suddendorfوانفعاالت بخصوص الذات، ويضيؼ )
Corballis, 2007 أف كبًل مف الذكريات والتفكير فى أحداث المستقبؿ ذات أسس معرفية )

 ابية ومشتركة.وعصبية متش
وقد صيغت العديد مف الطروحات النظرية التى حاولت اإلجابة عمى سؤاؿ ىاـ وىو:     

كيؼ تأتى أحداث المستقبؿ إلى العقؿ؟ أو بشكؿ آخر: كيؼ نعالج عمميات لـ نتعايش 
 معيا شعوريًا لتؤدى إلى بناء متماسؾ وتصورات واضحة ألحداث جديدة؟

 التحميؿ النفسى: -0
ث فرويد فى نظرية التحميؿ النفسى عف أحبلـ اليقظة البلإرادية المتصمة بأحداث تحد     

المستقبؿ، وأوضح أف ىذه األحبلـ ضرورية إلشباع الرغبات فى المستقبؿ كوظيفة لخفض 
حدة الدافع، فأحبلـ اليقظة الشديدة ممكف أف تؤدى إلى نوبات ىيستيرية إذا كبت محتوى 

ى البلشعور فى شكؿ خياالت ال إرادية وأوضح فرويد أف كؿ الحمـ، وبالتالى تستدخؿ إل
فأحبلـ اليقظة تدفع مف خبلؿ   ،النوبات اليستيرية التى قاـ ببحثيا توضح وجود أحبلـ يقظة

مبدأ المذة ككفاح نحو إشباع الحاجات األساسية لخفض حدة االستثارة ، أما مبدأ الواقع فيى 
 إلشباع.الدوافع المنافسة التى تؤجؿ مطالب ا

( فقد أوضح أف أحبلـ اليقظة ذات وظائؼ معرفية Singer, 1966: p. 139أما )     
حيث تمعب دورًا ىامًا فى التخطيط، وفى حؿ المشكبلت وفى المساعدة عمى استمرارية 

التمييز بيف المصادر الداخمية لبلستثارة  Singerالتنشيط خبلؿ األعماؿ الروتينية، وكرر 
رة كمية إلى الفرد، وتعمؿ بصورة مستقمة عف العالـ الخارجى وبيف متطمبات والتى تنتمى بصو 

المثير المتصمة بالعالـ الخارجى، ووصؼ أحبلـ اليقظة بأنيا تفكير داخمى متدفؽ يعمؿ 
بصورة مستقمة عف المثيرات الخارجية، فالمخ البشرى ينشط بصورة مستمرة بسبب قدرة البشر 

أف أحبلـ اليقظة تتضمف  Singerالمتصمة بالمثير وأوضح عمى مواجية مصادر المنافسة 
 بصورة واضحة الذكريات البلإرادية وتصوراتنا ألحداث المستقبؿ.
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 النماذج المعرفية: -2
صيغت عدة فروض لوصؼ العبلقة بيف أحداث الماضى وأحداث المستقبؿ وىى فروض      

ددة وتؤكد وجود اساس معرفى/ أخذت مسميات مختمفة، ولكنيا جميعًا تصؼ قدرة عقمية مح
 episodicعصبى مشترؾ بيف أحداث الماضى، وأحداث المستقبؿ شكمت فيو ذاكرة الحدث 

memory:والمرونة المعرفية ميكانيزمات ىامة لتفسير ىذه العبلقة، ومف أىـ ىذه الفروض ، 
 إسقاط الذات عمى المستقبؿ: -أ
الحدث، والتفكير فى أحداث المستقبؿ  ( أف ذاكرة,Buckner, 2007 &Carrollأوضح )    

عمميتاف مرتبطتاف ألف كبلىما يتضمف وعيًا بالذات، وكبلىما يتضمف إسقاط الذات عمى 
سقاط الذات عمى الماضى، وعمى المستقبؿ  لحظات زمنية مف الماضى ومف المستقبؿ، وا 

منيًا، ومكانيًا يعنى ىنا: "قدرة الفرد عمى التحويؿ مف المنظور الحالى إلى منظور بديؿ ز 
 وعقميًا".

فالقدرة عمى التحويؿ ىنا ىى مكافئ ومظير أساسى لممرونة المعرفية وقد اتفقت ىذه      
( مف Suddendorf  &Corbalis, 1997; Tulving ,0985الرؤية السابقة مع ما قدمو )

مف أف ذاكرة الحدث، والتفكير فى أحداث المستقبؿ يعتمداف عمى السفر العقمى عبر الز 
Mental time travel  والذى يعنى: "قدرة الفرد عمى اسقاط ذاتو عقميًا إلى الماضى

 ليسترجع خبرات الحدث أو إلى المستقبؿ ليتعايش مع ما قبؿ خبرات الحدث".
( أف إسقاط الذات يشكؿ أساس القدرة Buckner,2007:p.49  &Carrollويضيؼ )     

، وبشكؿ  Theory of mindف، أى نظرية العقؿ التى نفسر بيا الحاالت العقمية لآلخري
، فذاكرة الحدث، والتفكير فى أحداث  spatial navigationأساسى االستكشاؼ المكانى 

المستقبؿ، ونظرية العقؿ واالستكشاؼ المكانى ىى كميا أشكاؿ مف المعارؼ تعتمد عمى 
د بنائيا كإدراؾ لمداخؿ والتى يعا autobiographyمعمومات الذات أو السيرة الذاتية لمفرد 

 بديمة أو كما يحدث فى نظرية العقؿ كمحاكاة لوجيات نظر اآلخريف.
 فروض بناء المشيد: -ب
( فقد بينا أف ذاكرة الحدث، والتفكير فى احداث ,Hassabis,2007  &Maguireأما )     

 يد ىو:، فبناء المش scene constructionالمستقبؿ يعتمداف عمى معالجات بناء المشيد 
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القدرة عمى التوليد العقمى، واالستمرارية فى بناء تصورات متماسكة عف أحداث معينة، "     
مثؿ جمع عناصر متنوعة مع بعضيا فى نموذج يسمح بتصور مشيد ما كتفاصيؿ سياؽ 

 معيف كاألصوات ، والروائح ، واالنفعاالت واألفكار ، واألفراد، والموضوعات".
( بفروض اسقاط الذات المتصمة بالزمف ومعالجاتو، وبأف ذاكرة Hassabisوقد قبؿ )    

الحدث تمعب دورًا ىامًا فى حدوثيا، وفى التفكير فى أحداث المستقبؿ، وىذه المعالجات ىى 
 لذاكرة الحدث، ولمقدرة عمى بناء مشاىد زمنية عديدة فى حياة الفرد. addonessعنواف 

( أف ذاكرة الحدث، Hassabis,2007:p.72-143  &Maguireوقد أوضح )     
 والتفكير فى أحداث المستقبؿ يتضمناف عمى األقؿ عنصريف ذات أساس عصبى وىما:

  الشبكة المتمركزة حوؿ منطقةhippocampus .وىى المسئولة عف بناء المشيد 
  منطقةPosterior cingulated cortex (PCC ، )anterior medial prefrontal 

(am PFC وسطاف إسقاط الذات عبر الزمف، واإلحساس باأللفة، ومخططات والمذاف يت
,( أف الوظائؼ المعرفية العديدة Hassabis, 2007  &Maguireالذات، وأوضح )
( كذاكرة الحدث، والتفكير فى أحداث ,Buckner, 2007  &Carrollالتى وضعيا )

تكشاؼ فيعتمد بصورة المستقبؿ، ونظرية العقؿ تعتمد عمى ىذه المناطؽ السابقة، أما االس
المسئولة عف بناء المشيد، وتعتمد نظرية  hippocampusحصرية عمى منطقة الػ 

العقؿ بصورة حصرية عمى النظاـ الجبيى المسئوؿ عف المعالجات المتصمة بالذات، أما 
ذاكرة الحدث، والتفكير فى أحداث المستقبؿ فيعتمدوا عمى النظاميف معًا، والشكؿ التالى 

 العبلقات. يوضح ىذه
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( يوضح األسس العصبية لمعمميات المعرفية الكامنة خمؼ الذكريات، والتفكير فى 0شكؿ )
 أحداث المستقبؿ

amPFC = anterior medial prefrontal cortex 

PCC = Posterior cingulated cortex 

 (Hassabis & Maguire, 2007) 

 

 

 :المحاكاة البنائية لمحدث فروض -جػ
( فروض المحاكاة البنائية لمحدث Schacter, et al, 2007صاغ )  

construction episodic simulation  ، معتمدًا عمى مسممة أف تذكر الماضى
والتفكير فى أحداث المستقبؿ يتضمناف عمميات بنائية وأف ذاكرة الحدث ىى أىـ عنصر 

حدث ىى نظاـ )عصبى / معرفى( أى أنيا )مخ / عقؿ( ، فى ىذه العبلقة ، فذاكرة ال
وبالتالى فيى نظاـ بنائى يعنى أنو فى كؿ مرة تجمع فييا معمومات فى الذاكرة فبلبد أف 
تضـ ىذه المعمومات إلى معمومات أخرى إلعادة بناء الحدث ، وبالتالى فيى النظاـ 

 البنائى الذى يمكننا مف السفر العقمى عبر الزمف.

ampfc+pcc Hippocampus 

 بناء انمشهد راثإسقاط ان

نظسيت 

 انعقم

ذاكسة 

 انحدث

 

انتفكيس فً 

 أحداث انمستقبم

االستكشاف 

 انمكانً

 

األسس 

 انعصبيت

انمعانجاث 

 انمعسفيت

 انقدزة



 د. أمحذ احلسيىن هالل                                                 

 (09   ( 5105  ديسمرب،44جمهة اإلسشاد اننفسي، مشكز اإلسشاد اننفسي، انعذد 

د استعراض كؿ الفروض السابقة لعبلقة أحداث الماضى بأحداث المستقبؿ وبع  
كإسقاط الذات ، وبناء المشيد ، والمحاكاة البنائية لمحدث ، نجد أف معظـ ىذه الفروض 

 أجمعت عمى أف ذاكرة الحدث تشكؿ عنصر أساسى فى ىذه العبلقة.
ذكريات كأحداث والسؤاؿ اآلف: كيؼ تؤثر ذاكرة الحدث عمى العبلقة بيف ال  

 لمماضى والتفكير فى أحداث المستقبؿ؟
 (  وجود عدة أنظمة لمذاكرة:Tulving, 1985يوضح )  

  )الذاكرة الضمنية )غير الصريحةImplicit memory (Non-declartive )
ويسمى ىذا النظاـ بذلؾ االسـ ألف محتواه لدى البشر غير صريح أو لفظى فيو 

مف خبلؿ االشتراط أو مف خبلؿ  –فمثبًل  –توقعات نظاـ يسمح بتوجيو مثيرات ال
 المثيرات الشرطية كاألصوات فإننا نتوقع الوصوؿ إلى الطعاـ كمثير غير شرطى.

وقد وصفت نظريات التعمـ كيفية استخداـ الكائنات الحية لبلرتباطات واالشتراطات 
السموؾ  فى توقع المستقبؿ القريب ، وكؿ أنظمة الذاكرة الضمنية تسمح بتشكيؿ

عبر التعديؿ المبلئـ لما سيحققو الفرد فى المستقبؿ ، فميكانيزمات توجيو المستقبؿ 
ىنا إجرائية بسبب امتداد مرونتيا عبر التعمـ مف خبلؿ االستجابة لممؤشرات 
الحالية لمحدث القادـ ، ويكوف السموؾ ىنا مقيد بحدوث المثير أو مقيد بالمسار 

 اإلدراكى لممثير.
 لصريحة )غير الضمنية( الذاكرة اDeclarative or explicit memory  وىو

 نظاـ ذاكرة يقدـ مرونة أكبر يمكف استثارتيا عف طريؽ معالجات )أعمى / أسفؿ
 (Top / down  الحادثة عف طريؽ الفصوص الجبيية ومعالجات )أمامى / خمفى
(Bottom / up  ة بدوره إلى الحادثة عف طريؽ اإلدراؾ ويقسـ ىذا النوع مف الذاكر

 نوعيف ، وىما:
  ذاكرة معنى: وتتضمف المعارؼ العامة وتسمح لنا بالتعمـ فى سياؽ إرادى وتدعـ

المعانى اإلرادية الخاصة بالبحث عف معنى أو بالمعانى غير المرتبطة بمثير 
 معيف.

  ذاكرة حدث: وىى التى تدعمنا بأسس التفكير االستداللى والذى يظير مف خبلؿ
 عقمى عبر الزمف.أسس السفر ال
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والشكؿ التالى يوضح التصنيفات السابقة لمذاكرة وعبلقتيا بالماضى، والمستقبؿ أو ما    
 نسميو السفر العقمى عبر الزمف.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح تصنيفات الذاكرة ، وعبلقتيا بالسفر العقمى عبر الزمف2شكؿ )
تسمح لنا بالدخوؿ إلى أحداث الخبرات  –رة المعنى عمى عكس ذاك –إف ذاكرة الحدث  

الشخصية أكثر مف الدخوؿ إلى المعارؼ المرتبطة بالحدث فقط ، فالخبرات الفينومينولوجية 
لمتذكر أو المعرفة بالذات كمعرفة ، وتذكر متى تعممت أف القاىرة عاصمة مصر تختمؼ عف 

ظيمية ، ولكنيا إعادة بناء األحداث التى معرفة الحقائؽ ، فذاكرة الحدث ليست مجرد عممية تن
حدثت لمفرد أو عمى األقؿ إعادة بناء بعض الجوانب المحددة ليذه األحداث مثؿ الخصائص 

 الرئيسية ليذه األحداث والتى تتضمف:
 أيف وقع الحدث؟ 
 .االستجابة االنفعالية لمحدث مثبًل 

 ذاكسة حدث ذاكسة حدث

 انماضً انمستقبم انسفس انعقهً عبس انزمن

 صسيحت

 )دخىل إزادي(
 ذاكسة معنً ذاكسة معنً

سونت
انم

 

 

 

 انراكسة

 ضمنيت

 )مىجهت بمثيس(

 إجسائيت -

 شسطيت -

 تعهم غيس شسطً أو غيس ازتباطً -

 إجسائيت
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لماضى، ولكنيا يمكف مما سبؽ نستطيع أف نستنتج أف ذاكرة الحدث ىى رحمة إلى ا
أف تمتد إلى المستقبؿ، فُبناء عمى الخبرات السابقة نستطيع تصور حدث محدد أو سيناريو 
خاص بالمستقبؿ، بما فى ذلؾ خصائص ىذا الحدث أو السيناريو. إف السفر العقمى 
لممستقبؿ يمكف أف يتضمف التخطيط ليذا الحدث كمقاء صديؽ مثبًل أو التوقع العقمى لبعض 

حداث المحددة لممستقبؿ. إف إعادة البناء العقمى ألحداث الماضى، والبناء العقمى األ
ألحداث المستقبؿ مسئوؿ عف مفيـو الزمف ذاتو، والسفر العقمى عبر الزمف يسمح لنا 
بتصور األحداث عبر نقاط زمنية مختمفة بنفس المتصؿ بدء مف الميبلد، وحتى الموت، 

تجسد معرفة العناصر، ولكنيا معدة بطريقة منظمة لخمؽ  وىذا يعنى أنيا عممية توليدية
 خبرات األحداث التى ستحدث فعبًل.

( الطرح السابؽ عندما قدـ وصفًا لذاكرة Conway, 2009: p 2306وقد دعـ )
 الحدث أوضح أنيا:

 .تحتوى عمى ممخص تسجيمى لممعالجات الحسية / اإلدراكية / االنفعالية / المجردة 
 ( طواؿ الوقت.تحتفظ بنماذج )التنشيط / الكؼ 
 .يمكف تصور محتواىا فى شكؿ تعبيري رمزي 
 .يمكف رؤية محتواىا ومبلحظتو 
 .تظير لوقت قصير كجزء مف الخبرات 
 .أننا نتصور أحداثيا طبقًا لترتيب حدوثيا الزمنى 
 .تشكؿ إطار محدد السترجاع أحداث الحياة 
 .موضوعاتيا سيمة النسياف 

( أف ارتباط التفكير فى أحداث المستقبؿ بذاكرة Suddendorf, 2010وقد أكد )
الحدث يؤكد فرضية أف أى خمؿ فى ذاكرة الحدث سوؼ يؤدى إلى خمؿ التفكير فى أحداث 

( أف األفراد المصابيف بخمؿ الذاكرة المكتسب Klein, et al, 2002المستقبؿ ، وأوضح )
( D'Argembeau, et al, 2008يظيروا خمبًل فى التفكير فى أحداث المستقبؿ، وأضاؼ )

أف مرضى االكتئاب والفصاـ الذيف يعانوف ضعفًا فى الذاكرة لدييـ خمبًل بخصوص التفكير 
 فى أحداث المستقبؿ.

 رابعًا: التفكير فى أحداث المستقبؿ والمرونة المعرفية:
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مع اإلقرار الحاسـ بأف الذكريات تشكؿ ميكانيـز أساسى بنائى لمتفكير فى أحداث  
تقبؿ، فقد أوضح بعض الباحثوف أىمية بعض عناصر النظاـ المعرفى األخرى كمتغير المس

( أنو كى ,Suddendorf  &Corballis 2007)وسيط فى ىذه العبلقة حيث أوضح 
نستطيع بناء حدث متصؿ بالماضى أو متصؿ بالمستقبؿ فبلبد مف وجود معالجات معرفية 

 عديدة مثؿ:
 لجة المعمومات التي نأخذىا مف المعارؼ .                                                     ذاكرة عاممة: لضـ ومعا        
 .ذاكرة معنى: لبناء سيناريوىات عقمية 
  وظائؼ تنفيذية: وىى ممثمة ىنا فى المرونة المعرفية والتى تعتبر عنصر ضرورى

 لتنظيـ السفر العقمى عبر الزمف لمماضى ، ولممستقبؿ.
 عقمية. تصورات 
 .وعى بالذات 

( بيف فى تفسيره لممحاكاة البنائية لمحدث أف Schacter, et al, 2007ولكف )
 التفكير فى أحداث المستقبؿ يتطمب مرونة معرفية أكبر مف التفكير فى أحداث الماضى.

( أف المرونة المعرفية أو القدرة عمى التحويؿ مف ,Graf  &Uttl 2001وأضاؼ )
صيغ التعمـ المختمفة ىى ميكانيزمات مسئولة عف التفكير فى أحداث سياؽ لسياؽ أخر، و 

المستقبؿ بصورة تسمح لمبشر بالتوافؽ مع الكثير مف المتغيرات البيئية، ولمقياـ بعمميات 
( أف المرونة المعرفية مؤثر ىاـ عمى Cole, et al, 2013تنظيـ ليذه البيئات. وأوضح )

( chacter, et al, 2007ر فى أحداث المستقبؿ ودعـ )العبلقة بيف ذكريات الحياة والتفكي
ىذا الرأى عندما أوضح أف العمميات المعرفية المتضنة فى عبلقة الذكريات بالتفكير فى 

إسقاط الذات نحو الماضى أو المستقبؿ ، ومف أىـ  capacityأحداث المستقبؿ تشكؿ سعة 
عمى التحويؿ مف الوضع الحالى إلى  ىذه العمميات ىى المرونة المعرفية والتى تعنى القدرة

 أوضاع أخرى مختمفة زمنيًا ، ومكانيًا ، وعقميًا.
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 دساسات سابقة:
كما أوضحنا فى اإلطار النظرى فإف الميكانيزمات األساسية لمعبلقة بيف الماضى،     

والمستقبؿ ىى ميكانيزات )عصبية، ومعرفية(، وسوؼ نحاوؿ ىنا استقراء مف الدراسات التى 
 حاولت إثبات العبلقة عمى المستوى العصبى، والمستوى المعرفى.

 الدراسات العصبية: -أ
( والتى أكدت أف البشر يستطيعوا استعادة أحداث Addis, et al, 2007دراسة )    

الماضى شعوريًا، والتعايش مع ما قبؿ خبرات المستقبؿ، واستخدمت الدراسة التصوير 
 9ذكور،  7فرد مف األصحاء(  06عينة مكونة مف ) عمى fMRIبالرنيف المغناطيسى 
ثانية،  21لمدة  cuesعاـ وأعطيت ألفراد العينات عبلمات  33-08إناث تتراوح أعمارىـ 

ويطمب منيـ بناء أحداث بخصوص الماضى، وبخصوص المستقبؿ معتمدة عمى ىذه 
غط عمى زر فى جياز العبلمات، وبمجرد أف يقـو األفراد بالبناء العقمى لمحدث يقوموا بالض

ىى منطقة  left hippocampusموجود أماميـ، وقد أوضح تحميؿ النتائج أف منطقة 
تشاركية تساىـ فى بناء أحداث الماضى وكذلؾ أحداث المستقبؿ، ونفس األمر لمنطقة 

posterior visuspatial  وأكدت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف فى تذكر
 ير فى أحداثالماضى أو التفك

( عف النظـ الفرعية لمشبكات العصبية المحورية Addis, et al, 2009دراسة )    
المتضمنة فى المحاكاة البنائية لممستقبؿ ولمماضى حيث انطمقت الدراسة مف مسممة أساسية 
وىى أف تذكر الماضى وتصور المستقبؿ يعتمدا عمى نفس الشبكات العصبية وخاصة ما 

وقامت الدراسة باالختبار التجريبى مف خبلؿ  core networkمحورية يسمى بالشبكة ال
( لمتمييز PLS) spatiotemporal partial-least squaresميمة عصبية أطمؽ عمييا 

بيف تذكر الماضى وتصور المستقبؿ وأوضحت النتائج وجود تداخؿ فى التنشيط العصبى 
الحادث فى النظـ الفرعية لمشبكة عند تذكر الماضى، وتصور المستقبؿ، وخاصة التداخؿ 

المحورية حيث كانت ىذه النظـ الفرعية ىى المسئولة عف تذكر الماضى، وتصور المستقبؿ 
 .hippo campus  ،medial prefrontal cortexوالتى تضمنت 

( عف الفروؽ فى نماذج تنشيط الدماغ المتصمة بذاكرة Weiler, et al, 2010دراسة )
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ى المستقبؿ حيث أوضحت الدراسة أف الفروؽ فى تنشيط الدماغ ما بيف الحدث، وبالتفكير ف
ذاكرة الحدث والتفكير فى أحداث المستقبؿ ىى المسئولة عف دقة تفاصيؿ تذكر الماضى، 

( مف األصحاء 45ووضوح تفاصيؿ تصور المستقبؿ، وقد أجريت الدراسة عمى عينة )ف =
كر الماضى، وتصور المستقبؿ، والمتصمة بيدؼ اختبار الشبكات العصبية المتضمنة فى تذ

بأحداث معينة مثؿ: االحتفاؿ بعيد الميبلد )الكريسماس(أو بدء أجازة نياية العاـ، وأوضحت 
 right posteriorنتائج الدراسة وجود تشابو فى نماذج التنشيط حيث كانت مناطؽ 

hippocampus  منطقة ،precuneus  ومنطقةlateral prefrontal cortex  أكثر
 تنشيطًا أثناء تذكر الماضى ، وتصور المستقبؿ.

كأحد  fMRI( عف استخداـ الرنيف المغناطيسى Viard, et al, 2011دراسة ) 
أدوات التصوير العصبى وذلؾ لبحث السفر العقمى عبر الزمف لدى عينة مف الراشديف 

بؿ يعتمداف األصحاء حيث انطمقت الدراسة عف مسممة أف تذكر الماضى ، وتصور المستق
عمى ذاكرة الحدث والتى تمكننا مف السفر العقمى عبر الزمف حيث أجريت الدراسة عمى 

لتصوير الدماغ لدى أفراد  fMRI( واستخدمت أسموب الرنيف المغناطيسى 71عينة )ف= 
شير سابقة( وتصوير الدماغ أثناء تصور أحداث المستقبؿ  02العينة أثناء تذكر الماضى )

( وأوضحت نتائج التصوير العصبى حدوث تنشيط لنفس الشبكات شير الحقة 02)
العصبية أثناء تذكر الماضى، وتصور المستقبؿ وخاصة تنشيط فى مناطؽ: 

hippocampus  ،Prefrontal cortex  ،Posterior cortex ،Precuneus  مما
 عرفية.يؤكد أف تذكر الماضى ، وتصور أحداث المستقبؿ يعتمداف عمى نفس المعالجات الم

 الدراسات المعرفية: -ب 
( عف استدعاء الماضى والتنبؤ بالمستقبؿ ,Busby 2005  &Suddendorfدراسة )    

أعواـ(، ووجو الباحثوف سؤاؿ لؤلطفاؿ: عف شئ  5: 3والتى أجريت عمى عينة أطفاؿ )
فعموه باألمس، وشئ سوؼ يفعموه غدًا. وطمب الباحثوف كذلؾ مف األطفاؿ الحديث عف 

اث لـ تقع باألمس، والتنبؤ بأحداث لف تحدث غدًا، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ أحد
عمرية فيما يتعمؽ بالقدرة عمى تقرير أحداث الماضى أو المستقبؿ، ولكف كاف كؿ األطفاؿ 
المشاركيف بداية مف عمر ثبلث سنوات قادريف عمى اإلجابة عمى األسئمة المتصمة 

 بالماضى أو المستقبؿ.
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( عف االرتباط بيف التفكير فى أحداث المستقبؿ، Sarkohi, et al, 2011دراسة )     
فرد انطبقت  88وذكريات الحياة لدى مرضى االكتئاب، وأجريت الدراسة عمى عينة مف 

 DSM-IVعمييـ معايير الدليؿ التشخيصى واإلحصائى الرابع لؤلمراض النفسية والعقمية 
أساليب تقرير ذاتى لقياس ذكريات الحياة، ولقياس  الخاصة باالكتئاب، وطبقت عمييـ

التفكير فى أحداث المستقبؿ، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط داؿ موجب بيف 
( وأشارت النتائج كذلؾ r= 0.23التفكير فى أحداث المستقبؿ، واستدعاء ذكريات الماضى )
ب، ولـ يكف ىناؾ ارتباط بيف درجة إلى أف الذكريات اإليجابية ذات ارتباط سالب مع االكتئا

 االكتئاب، والقمؽ مف التفكير فى أحداث المستقبؿ.
( عف الذكريات اليازمة لمذات، واإلسقاط الياـز لمذات Robyn, et al, 2012دراسة )   

وتضمنت عينة الدراسة  hypomaniaعمى المستقبؿ لدى عينة مف مرضى اليوس الخفيؼ 
ذوى تاريخ عائمى مع أعراض اليوس الخفيؼ، وأظيرت  إناث( 39ذكور/  41فرد ) 79

نتائج الدراسة وجود ارتباط بيف أعراض اليوس، واستدعاء لمذكريات اإليجابية، ووجود 
ارتباط بيف أعراض اليوس ونقص القدرة عمى اسقاط الذات عمى المستقبؿ، واقترحت نتائج 

ىاـ إلستثارة الذكريات تؤدى  الدراسة أف وجود معتقدات صراع مختمة وظيفيًا كمثؿ عامؿ
 إلى ميؿ مرضى اليوس لوصؼ ذكرياتيـ بأنيا ىازمة لمذات.

( عف الفروؽ الفردية المتصمة بذكريات الماضى DeBenie, et al, 2013دراسة )    
ضى، متصمة بالما cuesوتصور أحداث المستقبؿ حيث قدمت عبلمات تمميحية 

وبالمستقبؿ لفئات عمرية مختمفة بيدؼ تذكر الماضى ، وتصور المستقبؿ، وأظيرت نتائج 
أقؿ تحديدًا فى وصؼ عبلقة الماضى بالمستقبؿ،  old-oldالدراسة أف عينة كبار الراشديف 

 young-oldويميموا إلى وصؼ ىذه العبلقة فى شكؿ حديث عاـ مقارنة بصغار الراشديف 
الدراسة  وأشارتبالتحديد فيما يتعمؽ بتقرير أحداث الماضى، والمستقبؿ  الذيف اتسـ أداءىـ

 أف القدرة عمى استرجاع الماضى وتصور المستقبؿ تبدأ منذ مرحمة الطفولة.



 منزجة انعالقات انسببية بني انزكشيات انالإسادية واملشونة املعشفية  

5102ديسمرب ،  44جمهة اإلسشاد اننفسي، مشكز اإلسشاد اننفسي، انعذد                      (26 ) 

 تعهيق عهى انذساسات انسابقة:
قسمت الدراسات السابقة إلى دراسات عصبية، ودراسات معرفية لتؤكد عمى مسممة     

راسة وىى أف عبلقة الذكريات بالمستقبؿ ذات أساس معرفى/ عصبى، أساسية فى ىذه الد
أى أنيا تخضع لسيطرة عمميات دماغية أكدتيا الدراسات تركزىا فى مناطؽ 

hippocampus  ،prefrontal  ،pestorior  وىو ما اتفقت عميو كؿ الدراسات العصبية
،  Neuro Imageالعصبى  الواردة فى ىذه الدراسة والتى تمت باستخداـ أساليب التصوير

، أما األساس المعرفى فيشكؿ جانب األداء الوظيفى  fMRIوخاصة الرنيف المغناطيسى 
لؤلساس العصبى السابؽ ذكره أى المعالجات المعرفية واتفؽ اإلطار النظرى والدراسات 

 السابقة عمى أنيا تتركز فى عدة فروض وىى:
 .فروض إسقاط الذات لمماضى ، ولممستقبؿ 
  ض السفر العقمى عبر الزمف.فرو 
 .فروض المحاكاة البنائية لمحدث 
وقد استخدمت الدراسات السابقة فئات عمرية مختمفة ففى الدراسات العصبية كاف     

االىتماـ أف تكوف الفئات المستخدمة مف األصحاء وليس مف الفئات اإلكمينيكية أيًا كاف 
 تصنيفيـ.

&  Busby,2005عينات مف األطفاؿ مثؿ دراسة )وفى الدراسات المعرفية استخدمت     
Suddendorf(وقارنت دراسة ،)DeBenie, et, al, 2013 ،بيف صغار السف، والراشديف )
 عمى الراشديف. Sarkohi, et al 2011  ،Robyn, et al, 2010وأجريت دراستى 

تئاب أما الدراسات التى أجريت عمى فئات أكمينيكية فقد كانت محددة بمرض االك    
( واىتمت كؿ Sarkohi, et al 2011( ،)Robyn, et al, 2012واليوس وىما دراستى )

الدراسات السابقة بالذكريات فى إطارىا العاـ دوف تصنيفيا إلى ذكريات إرادية ، وذكريات ال 
ف كانت دراسة ) ( قد تحدثت عف مفيـو جديد وىو مفيوـ Robyn, et al, 2012إرادية وا 

 .self defining memoriesلمذات  الذكريات اليازمة
ومما سبؽ فإف عبلقة الذكريات بالتفكير فى أحداث المستقبؿ جاءت فى إطار الدراسات      

 السابقة كالتالى:
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 .)أف ىذه العبلقة ذات أساس عصبى/ معرفى أى أنيا )مخ / عقؿ 
 .غير محددة بفئات عمرية معينة 
 .)غير مرتبطة بنوع الجنس )ذكور / إناث 
  مرتبطة بالسوية أو المرض النفسى.غير 
 .ال توجد دراسات عربية تناولت ىذه العبلقة نفسيًا أو عصبيًا 

 فشوض انذساسة:
فى ضوء اإلطار النظرى، وفى ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكف صياغة فروض   

 الدراسة الحالية عمى النحو التالى:
  الذكور، ومتوسط درجات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

تفاصيؿ الذكريات(  –الحسية  –اإلناث عمى مقياس الذكريات البلإرادية )االنفعالية 
 المستخدـ فى الدراسة الحالية.

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور، ومتوسط درجات
 حالية.اإلناث عمى ميمة قياس المرونة المعرفية المستخدمة فى الدراسة ال

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور، ومتوسط درجات
 اإلناث عمى مقياس التفكير فى أحداث  المستقبؿ المستخدـ فى الدراسة الحالية.

 تفاصيؿ  –الحسية  –تشكؿ متغيرات الدراسة الحالية: الذكريات البلإرادية )االنفعالية
كمتغير وسيط( نموذج تنبؤى بالتفكير فى أحداث  الذكريات( والمرونة المعرفية )

 المستقبؿ.
 إجشاءات انذساسة:

قاـ الباحث بالدخوؿ إلى قواعد البيانات العالمية لئلطبلع عمى األدبيات التى تناولت  -0
متغيرات الدراسة وىى: الذكريات البلإرادية ، المرونة المعرفية ، التفكير فى أحداث 

 اآلتية: Key wordsـ المصطمحات المستقبؿ ، وذلؾ باستخدا
Involuntary Memories – cognitive flexibility – episodic future 

thinking  – Path Analysis. 

 :وذلؾ فى قواعد البيانات العالمية اآلتية
 Science direct. 
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 Springer. 

 Wily Blackwell. 

 Sage publication. 

 Academic search complete. 

 Google scholar. 

ولـ يحدد الباحث فترة زمنية حصرية لمبحث عف الدراسات التى تناولت المتغيرات 
 .محؿ الدراسة

 عينة البحث: -2
 –( طالبًا وطالبة مف طبلب كمية التربية جامعة طنطا 011تألفت عينة الدراسة مف )   

ينة ( مف الذكور وتوزعت ع51( مف اإلناث، و)51) 2103/2104الفصؿ الدراسى الثانى 
الدراسة عمى جميع الفرؽ الدراسية مف الفرقة األولى إلى الفرقة الرابعة وتراوحت اعمار افراد 

 عاـ 22-07العينة بيف 
 أدوات الدراسة: -3

 مقياس الذكريات: إعداد الباحث -أ
( أف قياس Berntsen, 2009تعددت أساليب قياس الذكريات حيث أوضحت )     

 الذكريات يتضمف:
 نات.طريقة العي 
 .طريقة اليوميات 
 .الطرؽ المعممية 
 .التقرير الذاتى، واالستبيانات 
وىى طريقة  cues words( طريقة العبلمات McNally, et al, 1995وقد استخدـ )     

 Raes, etمشابية ألسموب تداعى الكممات المستخدـ فى األساليب اإلسقاطية ، واستخدـ )
al    ,2007 أسموب تكممة الجمؿ )sentence completion  عمى سبيؿ المثاؿ ، وليس

 الحصر.
ولكؿ طريقة مف طرؽ قياس الذكريات مزايا، وعيوب، فطريقة العينات تتمخص فى جمع     

أمثمة عف الذكريات التى يعايشيا الفرد فى سياقات مختمفة وىو أمر يصعب تطبيقو عمى 
اليوميات تعتمد عمى تخميف بعض األفراد الذيف يعانوف مف مشكبلت فى الذاكرة، وطريقة 
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يحمميا الفرد معو، وىو  noticeخبرات الماضى أو تسجيميا بصورة فورية مف خبلؿ مذكرة 
أمر يصعب عمى البعض القياـ بو وبصفة خاصة فى الثقافات العربية، أما الطرؽ المعممية 

يف وىى مشكمة واجيت الباحثوف الذ validity، فإنيا تفتقد إلى بعض محددات الصدؽ 
 استخدموىا.

والتى يرى الباحث الحالى أنيا أفضؿ وأسيؿ  self-reportوتبقى طريقة التقرير الذاتى     
طريقة لقياس الذكريات وذلؾ ألنيا تتبلفى العيوب الموجودة فى طرؽ القياس السابقة لعدة 

 أسباب:
 .يمكف تطبيقيا عمى عينات كبيرة العدد 
 رية.تصمح لبلستخداـ مع معظـ الفئات العم 
 .يمكف استخداميا وجيًا لوجو مع المفحوصيف 
 .سيولة االستجابة عمى بنودىا 
وبعد المبررات السابقة فقد قاـ الباحث الحالى بتصميـ أداة لقياس الذكريات تعتمد عمى      

أسموب التقرير الذاتى، وذلؾ بعد اإلطبلع التفصيمى عمى الدراسات التى استخدمت ىذا 
( بقياس ذكريات الطفولة، وعبلقتيا ,Gilbert,  &McEwan 2009األسموب حيث قاـ )

( بقياس Rubin, et al, 2003بالسيكوباثولوجى وذلؾ باستخداـ التقرير الذاتى، وقاـ )
 ,Talarico, et alالذكريات، وعبلقتيا بالمعتقدات مف خبلؿ التقرير الذاتى، ودراسة )

( عف قياس Gardner, et al, 2012( عف الشدة االنفعالية لمذكريات، ودراسة )2004
المحتوى الكمى لمذكريات وقد استعاف الباحث باالدوات السابقة وقاـ بتصميـ اداة تقرير ذاتي 

 لقياس الذكريات وتركز األداة الحالية والتى صمميا الباحث عمى تصنيؼ الذكريات إلى:
 .الذكريات الحسية 
 .الذكريات االنفعالية 
 .تفاصيؿ الذكريات 
و تصنيؼ اعتمد عمى اإلطار النظرى المفسر لمذكريات مف أف ىذه األبعاد تشكؿ وى     

 09بعض األبعاد الرئيسية لتذكر الماضى لدى البشر بصورة عامة، وتتكوف األداة مف )
 6، 5( الذكريات الحسية، ويقيس العبارات )09،  4،  3،  2،  0عبارة( ويقيس العبارات )
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،  05،  04،  03،  02،  00االنفعالية ويقيس العبارات )( الذكريات 01،  9،  8،  7، 
 ( دقة تفاصيؿ تذكر الماضى.08،  07،  06
وبعد مراجعة العبارات قاـ الباحث بحساب الصدؽ ، والثبات عمى عينة مف طبلب كمية     

 (0(. )ممحؽ 051جامعة طنطا مف جميع الشعب والتخصصات )ف=  –التربية 
 حساب الصدؽ:
 يف )الصدؽ الظاىرى(:صدؽ المحكم

تـ عرض القائمة عمى مجموعة مف الخبراء فى مجاؿ الصحة النفسية، وعمـ النفس )ف=     
( وذلؾ لتحديد مدى دقة العبارات ومدى مبلءمتيا لقياس ما وضعت لقياسو وتـ تعديؿ 01

لـ  (و1,83بعض العبارات بناء عمى آراء المحكميف، وقد بمغ معامؿ االتفاؽ بيف المحكميف )
يقـو المحكموف باستبعاد اي عبارة مف العبارات التي وضعيا الباحث وانما تركزت تعديبلتيـ 

 عمي تغيير صياغة بعض العبارات لغويا فقط.
 (.4قائمة أسماء المحكميف )ممحؽ 

 صدؽ التكويف الفرضى:
مة )رمزية ويعنى حساب معامؿ االرتباط بيف أى بند مف بنود القائمة والدرجة الكمية لمقائ    

( حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط المصحح بيف 648-645: 0985الغريب، 
درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمقائمة بعد حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية وذلؾ 

( ، 1,74باعتبار بقية العبارات محكًا لقياس صدؽ المفردة وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )
 (.1,10( ، )1,15قيـ دالة عند مستوى ) ( وىى1,80و )

 حساب الثبات:
تـ حساب الثبات بأكثر مف طريقة وىى: إعادة االختبار بفاصؿ زمنى ثبلثة أسابيع  

(  وكذلؾ حساب الثبات بطريقة ألفا 1,70وكانت قيـ معامؿ االرتباط بيف مرتى التطبيؽ  )
 ب ثبات مقياس الذكريات.( نتائج حسا0كرونباخ ، وبطريقة جتماف ، ويوضح جدوؿ )
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 (0جدوؿ )
 يوضح نتائج حساب ثبات مقياس الذكريات

 جتماف ألفا كرونباخ إعادة االختبار
1,70* 1,6858* 1,7041* 

 1,10* دالة عند مستوى 
 ( تمتع المقياس بمعامبلت ثبات معقولة.0ويتضح مف جدوؿ ) 

 المرونة المعرفية: -
 ,Delisميمة )تتبع المسار( والتى وضعيا ) تـ قياس المرونة المعرفية مف خبلؿ 

C. Dean, et al, 2001 ( ضمف بطارية شاممة لقياس بعض القدرات المعرفية )العمميات
وىى ميمة معرفية مكونة مف عدة أظرؼ تجريبية  Delis-Kaplanالتنفيذية( تسمى بطارية 

 وىى:
 .السرعة الحركية 
  .تتابع األرقاـ 
 )لقياس المرونة المعرفية(.تتابع الحروؼ األرقاـ  -جػ

( وىو 3والظرؼ التجريبى المستخدـ لقياس المرونة المعرفية ىو الظرؼ التجريبى )
ظرؼ التحويؿ مف الحروؼ لؤلرقاـ والذى يحدد قدرة الفرد عمى مرونة التفكير أو التحويؿ 

shifiting  يتطمب و  89-8فى األداء عمى الميمة. وتصمح ىذه الميمة لمتطبيؽ عمى األفراد
 تطبيؽ الميمة األدوات اآلتية:

 .نموذج التسجيؿ 
 .كتيب المثيرات 
 .قمـ 
 .ساعة إيقاؼ 

أىـ قواعد عدـ االستمرار فى إكماؿ الميمة ىو تجاوز الزمف المسموح بو إلكماؿ 
 ثانية(. 41الظرؼ التجريبى، وىو )
 وصؼ الميمة وتطبيقيا:
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 ـ لحروؼ عمى المائدة فى يضع الباحث كتيب االستجابة الخاص بالتحويؿ مف أرقا
 مواجية الفرد.

  يقـو الباحث باإلشارة إلى صفحة الميمة التدريبية ويطمب مف الفرد رسـ خطوط
 توصيؿ مف رقـ إلى حرؼ ثـ إلى رقـ ثـ إلى حرؼ ... وىكذا.

 ( بأف يرسـ منو خط توصيؿ إلى حرؼ 0يطمب الباحث مف الفرد أف يبدأ مف رقـ )
 رؼ )ب( وىكذا.( ثـ إلى ح2)أ( إلى رقـ )

  يطمب الباحث مف الفرد أف يستمر فى األداء بيذه الصورة حتى يصؿ إلى حرؼ
 )ث( وأف يعمؿ بأقصى سرعة ممكنة وبدوف أخطاء.

  إذا أخطأ الفرد برسـ خط توصيؿ غير صحيح يوقفو الباحث الحالى ويكتب عبلمة
 فوؽ التوصيؿ ثـ يشرح الخطأ ويشير لمتوصيؿ الصحيح.)×( 

 حث مف الفرد أف يبدأ مف آخر رقـ أو حرؼ تـ توصيمو بطريقة يطمب البا
 صحيحة.

  إذا لـ يستطع الفرد إكماؿ الميمة بعد أربعة محاوالت يتوقؼ الباحث عف إعطائو
 الميمة.

 .نبدأ فى حساب الزمف 
  يطمب الباحث مف الفرد أف يكرر نفس ما فعمو حتى يصؿ إلى حرؼ )ط( بأقصى

 سرعة وبدوف أخطاء.
 احث مف الفرد االستمرار حتى نياية الميمة.يطمب الب 
 ( ثانية ُيطمب منو التوقؼ.241إذا فشؿ الفرد فى إنياء الميمة خبلؿ ) 
  يتـ حساب الدرجة الخاـ فى ىذه الميمة بحساب عدد الثوانى المستغرقة فى تطبيؽ

 الميمة.
 صدؽ وثبات الميمة:

 الصدؽ:
لؾ بحساب االتساؽ الداخمى بيف الظروؼ قاـ الباحث بحساب الصدؽ الداخمى لمميمة وذ    

( 1,574،  1,579، 1,480التجريبية المختمفة لمميمة ، وكانت قيـ معامبلت الصدؽ ىى )
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( 1,10عمى الترتيب بخصوص جميع األظرؼ التجريبية وىى كميا قيـ دالة عند مستوى )
 (.051وذلؾ عمى نفس عينة التقنيف السابقة )ف= 

 الثبات:
حساب ثبات الميمة عف طريؽ إعادة التطبيؽ فقط بعد مرور ثبلثة أسابيع قاـ الباحث ب   

 1,730وكانت قيـ معامؿ االرتباط بيف مرتى التطبيؽ عمى األظرؼ التجريبية الخمسة ىى )
 (2(. )ممحؽ 1,874،  1,625، 

 مقياس التفكير فى أحداث المستقبؿ: إعداد الباحث
ارة أعده الباحث مف خبلؿ اإلطبلع عمى عب 05وىو مقياس تقدير ذاتى مكوف مف     

األدبيات، والنماذج النظرية المفسرة لمتفكير فى أحداث المستقبؿ ومف خبلؿ االطبلع عمي 
الدراسات السابقة التي تناولت التفكير في احداث المستقبؿ وتوصؿ لصياغة بنود المقياس 

ج خماسى ، وىو ال يحدث بعد محاوالت عديدة . يتـ االستجابة عمى المقياس مف خبلؿ مدر 
( 4/  3/  2/  0أبدًا / يحدث نادرًا / أحيانًا / غالبًا / دائمًا( وتعطى االختبارات )صفر / 

  4،  3،  2( أما العبارات )05،  02،  00،  01،  9،  8،  6،  5،  0وذلؾ لمعبارات )
 (3، صفر(. )ممحؽ  0،  2،  3( فتعطى درجة معكوسة وىى )03،  02،  7

 وثبات المقياس:صدؽ 
 الصدؽ:

 صدؽ المحكميف:
تـ حساب صدؽ المقياس مف خبلؿ صدؽ المحكميف ، وذلؾ بعرض المقياس عمى     
( مف الخبراء فى مجاؿ الصحة النفسية وعمـ النفس ، ووجد الباحث أف ىناؾ درجة 01)

و ، اتفاؽ مرتفعة بيف الخبراء بخصوص عبارات المقياس وصبلحيتيا لقياس ما وضعت لقياس
 (4(. )ممحؽ 1,79وكانت نسبة معامؿ االتفاؽ بيف الخبراء )

 صدؽ المفردات:
وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط المصحح بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لممقياس بعد     

حذؼ درجة المرفدة وذلؾ باعتبار أف بقية عبارات المقياس محكًا لقياس صدؽ المفردة ، وقد 
( ، 1,15( وىى معامبلت دالة عند )1,80( ، )1,77تباط بيف )تراوحت معامبلت االر 

(1,10.) 
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 الثبات:
تـ حساب ثبات المقياس عف طريؽ إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمنى قدره ثبلثة اسابيع بيف     

( وىو معامؿ 1,741مرتى التطبيؽ وكانت نتيجة معامؿ االرتباط بيف مرتى التطبيؽ ىى )
 مقبوؿ لممقياس.ارتباط مرتفع ويدؿ عمى ثبات 

بعد التأكد مف الكفاءة السيكومترية لؤلدوات قاـ الباحث بتطبيقيا عمى العينة التجريبية   
جراء عمميات التحميؿ اإلحصائى البلزمة لمتوصؿ لمنتائج.  لمدراسة، وا 

 نتائج انذساسة وتفسريها:
 الفرض األوؿ: -0

متوسط درجات اإلناث عمى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط الذكور ، و  
تفاصيؿ الذكريات( المستخدـ فى  –الحسية  –مقياس الذكريات البلإرادية )االنفعالية 

 الدراسة الحالية.
والختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف  

 المتوسطات.
 (2جدوؿ )

 ت( لدرجات الذكور ، واإلناث عمى مقياس الذكريات البلإراديةيوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية، وقيمة )
 ت االنحراؼ المعيارى المتوسط العدد المجموعة المتغير

 الذكريات االنفعالية
 0,49417 07,4811 51 الذكور

935** 
 0,70773 07,8211 51 اإلناث

 الذكريات الحسية
 **3,67 0,61470 21,4211 51 الذكور
 0,70773 09,2211 51 اإلناث

 تفاصيؿ الذكريات
 **2,55 0,90774 22,5111 51 الذكور
 0,78669 20,5411 51 اإلناث

     (1,15** دالة عند )
( وجود فروؽ بيف متوسطى درجات الذكور واإلناث فى الذكريات 2ويتضح مف جدوؿ )

اإلناث فى االنفعالية لصالح اإلناث. ووجود فروؽ بيف متوسطى درجات الذكور، ودرجات 
 الذكريات الحسية لصالح الذكور.
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( وجود فروؽ بيف متوسطى درجات الذكور، واإلناث فى 2ويتضح كذلؾ مف جدوؿ )
 تفاصيؿ الذكريات لصالح الذكور.

( كذلؾ وجود فروؽ بيف متوسطى درجات الذكور واإلناث فى الدرجة 0ويبيف جدوؿ )
 الكمية لمذكريات البلإرادية.
ه النتيجة قد اختمفت مع اإلطار النظرى ومع الدراسات السابقة التى ويرى الباحث أف ىذ

لـ تؤكد وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث فى الذكريات الئلرادية، وذلؾ لتأثر ىذه العممية 
بالمناطؽ البنيوية أو بمناطؽ التنشيط الدماغى المسئولة عف تذكر الماضى كما أكد 

(weiler, et al, 2010وأف الفروؽ ف ) ى الذكريات الئلرادية ال ترجع إلى نوع الجنس أو
نما ترجع إلى الفروؽ فى تنشيط مناطؽ دماغية  إلى المستوى االقتصادى / االجتماعى ، وا 

 مثؿ:
 Right posterior hippocampus. 

 Precuneus. 

 Lateral preyrontal cortex. 

ر أحداث الماضى أف الفروؽ فى تذك (Addis, et al., 2009) وأكدت كذلؾ دراسة   
وىى المناطؽ العصبية المسئولة عف ىذا  Core Network يعتمد عمى الشبكة المحورية

أف التنشيط العصبى والمعالجات المعرفية  (Viard, et al., 2011) التذكر، وأضاؼ
 .ىما المسئوالف عف تذكر الماضى

نيا ترجع الي أما الفروؽ التى التى ظيرت فى نتائج ىذه الدراسة فيري الباحث ا  
الفروؽ الفردية بيف افراد العينة فى المعالجات المعرفية الدماغية بيف الذكور واإلناث 
محؿ الدراسة وىى معالجات تتأثر بالضرورة بالسياؽ الثقافى السائد ظير فى زيادة 
معالجة اإلناث لمذكريات االنفعالية وىو عامؿ تدعمو البيئة والثقافة المصرية مف أف 

أكثر تأثرًا باألحداث، والذكريات االنفعالية، ومما يؤكد تأثير المعالجات المعرفية اإلناث 
( مف أف الفروؽ فى الذكريات قد Robyn, et al, 2012فى ىذا السياؽ ىو ما أكده )

يرجع إلى المعتقدات كناتج لمفروؽ فى عممية المعالجة وليس لنوع الجنس ، فالمعتقدات 
كريات الحدث بشكؿ ال إرادى. إذف فالفروؽ فى المعالجات تشكؿ عامؿ ىاـ الستثارة ذ

المعرفية بيف الذكور واإلناث ىو ما أدى إلى ظيور فروؽ فى الذكريات الئلرادية بيف 
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 الذكور واإلناث.
 الفرض الثانى: -2

التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط الذكور ، ومتوسط درجات اإلناث عمى  
 لمعرفية المستخدمة فى الدراسة الحالية.ميمة قياس المرونة ا

والختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف  
 المتوسطات.

 (3دوؿ )ج
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ، وقيمة )ت( لدرجات الذكور ، واإلناث عمى ميمة قياس 

 المرونة المعرفية فى الدراسة
 ت االنحراؼ المعيارى المتوسط العدد مجموعةال المتغير

 المرونة المعرفية
 **3,375 7,51752 86,6211 51 الذكور
 6,00020 82,111 51 اإلناث

     (1,15** دالة عند )
( وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث عمى متغير المرونة المعرفية 3ويتضح مف جدوؿ )

 لصالح الذكور.
ة بأف الفروؽ بيف الذكور واإلناث فى درجة المرونة المعرفية ويفسر الباحث ىذه النتيج

ترجع أيضًا إلى الفرؽ فى المعالجات المعرفية بيف الجنسيف والتى تتأثر بالسياؽ االجتماعى 
والثقافى السائد فيو سياؽ يمنح الذكور فرصة اجتماعية أكبر لمتفاعؿ سواء فى بيئة الدراسة 

نشطة االجتماعية المختمفة ، فالمرونة المعرفية فى أبسط أو بيئة العمؿ ا وفى مزاولة األ
تعريفاتيا ىى القدرة عمى التحويؿ بيف السياقات المختمفة ، ويرى الباحث أف ىذه القدرة تنمو 
بالحصوؿ عمى مزيد مف الفرص لمممارسات االجتماعية ، وىو ما يتوفر فى البيئة ، والثقافة 

وبالتالى كانت ىناؾ فروؽ فى المرونة المعرفية لصالح المصرية لمذكور أكثر مف اإلناث ، 
 الذكور.

 الفرض الثالث: -3
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط الذكور، ومتوسط درجات اإلناث عمى 

 مقياس التفكير فى أحداث  المستقبؿ المستخدـ فى الدراسة الحالية.
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بار )ت( لداللة الفروؽ بيف والختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اخت
 المتوسطات.

 (4جدوؿ )
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ، وقيمة )ت( لدرجات الذكور ، واإلناث عمى ميمة مقياس التفكير فى أحداث  

 المستقبؿ 
 ت االنحراؼ المعيارى المتوسط العدد المجموعة المتغير

 التفكير فى أحداث المستقبؿ
 4,22221 53,3611 51 الذكور

4,876** 
 5,64330 48,5111 51 اإلناث

     (1,15** دالة عند )
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات الذكور، 4ويتضح مف جدوؿ )

 واإلناث عمى مقياس التفكير فى أحداث  المستقبؿ.
مف أف  وتختمؼ نتيجة ىذا الفرض مع طروحات اإلطار النظرى، والدراسات السابقة   

التفكير فى أحداث  المستقبؿ يعتمد عمى تنشيط مناطؽ دماغية معينة، وىو الطرح الذى 
( مف أف الفروؽ فى تنشيط ىذه المناطؽ الدماغية ىى Weiler, et al, 2010قدمو)

المسئولة عف وضوح تفاصيؿ تصور المستقبؿ وىى نفس المناطؽ المسئولة عف التذكر 
وأف الفروؽ  right posterior hippocampus ،Lateral prefrontal cortexالبلإرادى مثؿ

 ال ترجع لنوع الجنس أو لممستوى االقتصادى/ االجتماعى. فى التفكير فى أحداث المستقبؿ
( ىذا الطرح مف أف التفكير فى أحداث  المستقبؿ يشبو Addis, et al, 2009ودعـ )

، وما أكده Core networkرية تذكر الماضى فى اعتماده عمى ما يسمى بالشبكة المحو 
(Viard, et al., 2011 ،مف أف المعالجات المعرفية ىى المسئولة عف تذكر الماضى )

وتصور أحداث المستقبؿ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة الفرض السابؽ )الفرض الثانى فى 
المصرية ىـ ىذه الدراسة( مف زيادة درجة المرونة المعرفية لدى الذكور، فالذكور فى الثقافة 

األكثر اىتمامًا بالمستقبؿ فى مجتمع يمقى عمييـ عبء العمؿ، واإلنفاؽ عمى أسرة، وىو 
مجتمع يدعميـ بفرص أكبر فى ىذا السياؽ وىى فرص تدعيـ المرونة المعرفية، وفرص 
تدعـ حتمية التفكير فى المستقبؿ فى سياؽ تكويف أسرة، والبحث عف فرصة عمؿ، والنجاح 

وبالتالى فإف سياؽ الثقافة السائد دعـ أيضًا التوجو الخاص بأف الذكور أكثر فى الدراسة، 
 تفكيرًا فى أحداث المستقبؿ بغض النظر عف األسس العصبية ليذه العممية.
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 الفرض الرابع:-4
تفاصيؿ  –الحسية –تشكؿ متغيرات الدراسة الحالية: الذكريات البلإرادية )االنفعالية

 رفية )كمتغير وسيط( نموذج تنبؤى لمتفكير فى أحداث  المستقبؿ، الذكريات( والمرونة المع
 ( النموذج المقترح فى ضوء اإلطار النظرى لمدراسة الحالية.3ويوضح الشكؿ )

 
 
 

 

 
 ( يوضح النموذج النظرى المقترح لمعبلقة بيف متغيرات الدراسة3شكؿ )

حث باستخداـ أسموب تحميؿ المسار ولمتحقؽ مف صحة ىذا النموذج المقترح قاـ البا 
Path analysis  باستخداـ برنامجLISREL 8, 14  وقد أسفرت نتائج تحميؿ المسار ،

عف أف النموذج المقترح لـ يتطابؽ بصورة جيدة مع بيانات الدراسة الحالية حيث كانت 
(، وباستخداـ مؤشرات 1,15% وىى دالة عند مستوى )47,32( تساوى 2قيمة )كا

، ثـ التوصؿ إلى أفضؿ نموذج لتحميؿ المسار Modification Indicesيؿ التعد
يتضمف تأثيرات الذكريات البلإرادية عمى كؿ مف: المرونة المعرفية، والتفكير فى أحداث 
المستقبؿ، وتأثيرات المرونة المعرفية عمى التفكير فى أحداث المستقبؿ كما ىو موضح 

 فى الشكؿ التالى:
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 ( يوضح النموذج األمثؿ لمعبلقة بيف المتغيرات بعد التحميؿ اإلحصائى4ؿ )شك
وقد حظى نموذج تحميؿ المسار الموضح فى الشكؿ السابؽ عمى قيـ جيدة لمؤشرات  

 1,15( غير دالة إحصائيًا عند مستوى 2حسف المطابقة )جدوؿ  ( حيث كانت )كا
ه لمنموذج المشبع ، كما أف قيـ بقية ومؤشر الصدؽ الزائؼ لمنموذج الحالى أقؿ مف نظير 

المؤشرات وضعت فى المدى المثالى لكؿ مؤشر مما يدؿ عمى مطابقة النموذج الجيد 
 لمبيانات موضع االختبار.

 (5جدوؿ )
 يوضح مؤشرات حسف المطابقة لنموذج تحميؿ المسار المعدؿ

 المدى المثالى لممؤشر قيمة المؤشر المؤشر ـ
 0,481 2كا 0

 غير دالة إحصائياً  2قيمة كا
 1,477 2مستوى داللة كا 
 0صفر:  GFI 1,994مؤشر حسف المطابقة  2
 0صفر:  AGFI 1,956مؤشر حسف المطابقة المصحح  3
 1,085صفر:  RMSEA 1,111 جذر متوسط خطأ االقتراب 4
ؿ مف أف تكوف قيمة المؤشر لمنموذج الحالى أق 1,286 مؤشر الصدؽ الزائؼ لمنموذج الحالى 5

 نظيرتيا لمنموذج المشبع
  1,556 مؤشر الصدؽ الزائؼ لمنموذج المشبع 
 0صفر :  NFI 1,996مؤشر المطابقة المعيارى  6
 0صفر :  CFI 0مؤشر المطابقة المقارف  7
 0صفر :  RFI 1,979مؤشر المطابقة المقارف  8

المسار المعدؿ بيف  ويوضح الجدوؿ التالى التأثيرات التى يحتوى عمييا نموذج تحميؿ 
متغيرات الدراسة مقرونة بقيـ )ت( والخطأ المعيارى لتقدير التأثير ، والداللة اإلحصائية 

 لمتأثير.
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 (6جدوؿ )
يوضح التأثيرات التى يحتوى عمييا نموذج تحميؿ المسار المعدؿ بيف متغيرات الدراسة مقرونة بقيـ 

 لة اإلحصائية لمتأثير.)ت( ، والخطأ المعيارى لتقدير التأثير ، والدال
 التفكير فى أحداث  المستقبؿ المرونة المعرفية المتغير المتأثر
 خ ت التأثير خ ت التأثير المتغير المؤثر

 1,267 3,233 1,249 1,056 8,757 *1,418 الذكريات االنفعالية
    1,056 7,880 **1,348 الذكريات الحسية
    1,056 9,337 *1,434 تفاصيؿ الذكريات
 1,267 8,503 1,657    المرونة المعرفية

 (1,15) (1,10مستوى داللة )
 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى: 

 ( لمذكريات االنفعالية عمى كؿ 1,10وجود تأثير موجب داؿ إحصائيًا عند مستوى )
مف المرونة المعرفية، والتفكير فى أحداث المستقبؿ، حيث بمغت قيمة التأثير 

 عمى الترتيب. 3,233،  8,757(، وقيمة )ت( 1,249)( ، 1,418)
 ( لممرونة المعرفية عمى 1,15وجود تأثير موجب داؿ إحصائيًا عند مستوى )

( ، وقيمة )ت( 1,657التفكير فى أحداث المستقبؿ، حيث بمغت قيمة التأثير )
8,503  ،4,728. 

تحميؿ المسار فى شكؿ  ويمكف صياغة معادالت المسار لمتأثيرات التى يحتوى عمييا نموذج
 ( فى الصورة اآلتية.6( ، وجدوؿ )4)

 1,434، الذكريات الحسية +  1,348، الذكريات االنفعالية +  1,418المرونة المعرفية = 
 تفاصيؿ الذكريات.

 الذكريات االنفعالية 1,249المرونة المعرفية +  1,657التفكير فى أحداث المستقبؿ = 
 ة أف:ويتبيف مف النتائج السابق

الذكريات االنفعالية ذات ارتباط مباشر بالتفكير فى أحداث المستقبؿ ال يتطمب أى مؤازرة  
 (.4مف المرونة المعرفية كما ىو موضح فى شكؿ )

أف الذكريات الحسية ذات ارتباط غير مباشر بالتفكير فى أحداث المستقبؿ يتطمب مؤازرة 
 مف المرونة المعرفية كمتغير وسيط.
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ؿ الذكريات ذات عبلقة غير مباشرة بالتفكير فى أحداث المستقبؿ يتطمب أف تفاصي 
 مؤازرة مف المرونة المعرفية كمتغير وسيط.

 ويفسر الباحث ىذه النتيجة كالتالى:
  فيما يتعمؽ بالعبلقة المباشرة بيف الذكريات االنفعالية ، والتفكير فى أحداث المستقبؿ أف

تأثير األحداث التى تقع فى سياؽ انفعالى كاألحداث  ىذا التأثير المباشر يرجع إلى شدة
عمى سبيؿ المثاؿ والتى ارتبطت فى كثير مف األحياف   Traumaالمرتبطة بالصدمات 

بنمط مف اضطرابات القمؽ وىو الضغوط التالية لمصدمة فمثؿ ىذه األحداث قد يصعب 
ى عصاب أو اضطراب مف التعافى منيا ، وبالتالى تترؾ آثارًا تتحوؿ فى بعض الحاالت إل

اضطرابات القمؽ وتؤثر عمى سياؽ أحداث الفرد فيما بعد، ومف بينيا التفكير فى أحداث 
المستقبؿ. ويرى الباحث الحالى أيضًا أنو كمما زاد التأثير االنفعالى لمذكريات أو كمما كانت 

المستقبؿ ، وقد  الذكريات االنفعالية مؤثرة بدرجة أكبر وكمما زاد تأثير التفكير فى أحداث
يكوف شدة تأثير الذكرى االنفعالية ىو الميكانيـز المفسر لبلرتباط المباشر بيف الذكريات 

 االنفعالية ، والتفكير فى أحداث المستقبؿ.
 ما يتعمؽ باالرتباط غير المباشر بيف الذكريات الحسية وتفاصيؿ الذكريات، والذى  -جػ

 Suddendorfة )كمتغير وسيط( وقد أوضح )يجب أف يمر عف طريؽ المرونة االنفعالي
 &Carballis, 2007 أنو كى نستطيع بناء حدث خاص بالماضى أو تصور حدث )

خاص بالمستقبؿ فبلبد مف وجود معالجات معرفية إضافية لبناء ىذه العبلقة بيف الماضى 
 ، والمستقبؿ مثؿ:

 ذاكرة عاممة: لضـ ومعالجة المعمومات التى نأخذىا مف المعارؼ. 
 .ذاكرة معنى: لبناء سيناريوىات عقمية 

  وظائؼ تنفيذية: والتى تمثؿ المرونة المعرفية أحد عناصرىا ، وتعنى ىنا: القدرة
عمى التحويؿ عبر السياقات المختمفة ، والذى يمثمو الزمف فى ىذه الدراسة أى التحويؿ مف 

رى ىنا السفر العقمى سياؽ الماضى إلى سياؽ المستقبؿ ، وىو يطمؽ عميو فى اإلطار النظ
عبر الزمف سواء لمماضى أو لممستقبؿ ؛ فالسفر العقمى عبر الزمف يتطمب عمى المستوى 

 الحسى مرونة معرفية مبلئمة.
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 .تصورات عقمية 
 .وعى بالذات 
ويرى الباحث أيضًا أف المرونة المعرفية عنصر ضرورى لمعبلقة بيف الذكريات، والتفكير     

نيا العممية التى تسمح لمبشر بالتوافؽ مع الكثير مف المتغيرات البيئية فى أحداث المستقبؿ أل
( مع ىذا Schacter, et al, 2007والقياـ بعمميات تنظيمية ليذه البيئات، وقد اتفؽ )

الطرح المؤكد عمى عبلقة التفكير فى أحداث المستقبؿ بالذكريات حيث أوضح أف المرونة 
مف الوضع الحالى إلى أوضاع أخرى مختمفة زمنيًا، المعرفية ىى القدرة عمى التحويؿ 

ومكانيًا، وعقميًا، فالتحويؿ زمنيًا ىو االنتقاؿ عقميًا مف الماضى لمحاضر لممستقبؿ، وبدوف 
ىذه القدرة قد يشكؿ مفيـو الزمف بالنسبة لمبشر إطارًا جامدًا يصعب فيو تصور الماضى أو 

 فى األخرى كالذاكرة العاممة أو ذاكرة المعنى.تصور المستقبؿ بمساعدة عناصر النظاـ المعر 
( مف خبلؿ Schacter, et al, 2007وتتفؽ ىذه الدراسة أيضًا مع ما أوضحو )    

فروضو عف المحاكاة البنائية لمحدث مف أف التفكير فى أحداث المستقبؿ يتطمب مرونة 
ى كؿ مرة تجمع ونخزف معرفية ألف ىذه المرونة ىى ما يساعد نظاـ الذاكرة كنظاـ بنائى، فف

فييا معمومات فى الذاكرة فإنيا تدمج مع معمومات أخرى مخزنة إلعادة بناء حدث أو تصور 
حدث خاص بالميمة أو بالمستقبؿ مما يؤدى إلى إعادة بناء مشيد بشكؿ جديد وىى عممية 

لـ تقع تؤدى بدورىا إلى دمج خبرات الماضى التى نتذكرىا بتصوراتنا ألحداث المستقبؿ التى 
 بعد.
( مف أف المفيـو النفسى Bar, 2009وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة أيضًا مع ما أوضحو )    

لممستقبؿ يتوازى مع مفيـو المرونة المعرفية بينيا: قدرة الفرد عمى التحويؿ مف المنظور 
الحالى إلى منظور بديؿ زمنيًا ، ومكانيًا ، وعقميًا ، وتتفؽ النتيجة مع ما وصفو 

(Hassabis, et al, 2007 ، عف معالجات بناء المشيد ، فبناء مشيد خاص بالمستقبؿ )
ولـ يحدث بعد يعنى القدرة عمى: التوليد العقمى ، واالستمرارية فى بناء تصورات متماسكة 
عف أحداث معينة مثؿ جمع عناصر متنوعة مع بعضيا فى نموذج يسمح بتصور مشيد 

 ت تتطمب مرونة معرفية.كتفاصيؿ سياؽ معيف وىى كميا عمميا
( مع ىذه النتيجة حيث أكدا عمى أف المرونة المعرفية ,Gray  &Uttl 2001واتفؽ )

وصيغ التعمـ المختمفة تشكؿ ميكانيزمات مسئولة عف التفكير فى أحداث المستقبؿ ، وأوضح 
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(Cole, et al, 2013أف المرونة المعرفية مؤثر ىاـ عمى العبلقة بيف الذكريات والتف ) كير
( أف أحبلـ اليقظة المشابية لمذكريات تمعب Singer, 1988فى أحداث المستقبؿ، وأوضح )

 دورًا ىامًا فى التخطيط كعنصر متصؿ دائمًا بالمستقبؿ.
 :Conway, 1997أما الطرح الوحيد الذى اختمؼ مع النتائج السابقة فيو الذى قدمو )

p. 159دعى بشكؿ مباشر بكؿ عناصرىا ( والذى أوضح أف الذكريات البلإرادية تست
الحسية، واإلدراكية واالنفعالية ألف تنشيط المعارؼ المتصمة بالحدث ينتشر أوتوماتيكيًا إلى 
المناطؽ البنيوية المسئولة عف الذكريات والتى غالبًا ما تؤدى إلى إعادة البناء األوتوماتيكى 

 لمحدث الخاص بالمستقبؿ.
 :االستنتاج 

الحالية الي وجود فروؽ بيف الذكور واالناث في الذكريات البلارادية وفي توصمت الدراسة     
 التفكير في احداث المستقبؿ وفي المرونة المعرفية وارجعت الدراسة ىذة الفروؽ  الي الفروؽ
الفردية بيف افراد العينة في المعالجات المعرفية والتي تتأثر في حد ذاتيا بالسياؽ الثقافي 

 السائد 
ضمف شكؿ التنشئة االجتماعية ونمط التفاعبلت داخؿ االسرة الواحدة والتي والذي يت

كور داخؿ الثقافة المصرية فرصا افضؿ لتطوير المتغيرات السابقة .اما المناىج ذ تعطي
الدراسية والتي  يتساوي الذكور واالناث في تحصيميا فيري الباحث انيا مناىج ساذجة 

كير في احداث المستقبؿ وليس ليا اي تأثيرعمي ىذة التنمي المرونة المعرفية او التف
 العبلقات .

وفيما يتعمؽ بالنموذج المقترح فقد كانت المرونة المعرفية وسيطا لعبلقة الذكريات الحسية   
ولتفاصيؿ الذكريات بالتفكير في احداث المستقبؿ ولـ ينطبؽ ىذا االمر عمي الذكريات 

 االنفعالية
مع التفكير في احداث المستقبؿ ويري الباحث الحالي اف ىذا التي ارتبطت بشكؿ مباشر 

االمر ذات تضمينات عديدة في مجاؿ التربية وفي مجاؿ االرشاد والعبلج النفسي لبعض 
 االضطرابات 

 األكاديميةالقيـ  إلي باإلضافةالمتصمة بالذكريات وبالمستقبؿ كالضغوط التالية لمصدمة. 
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ت مستقبمية عف العبلقات بيف المتغيرات الحالية او دراسة لمنموذج الحالي في اجراء دراسا
 االنساني مف خبلؿ اطار الزمف .  السموؾ
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Modeling Casual relationship among involuntary 

memories, cognitive flexibility and episodic future 

thinking in university students 
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Abstract: 

     The study aimed to construct a theoretical model to investigate the 

casual relationship among involuntary memories, cognitive flexibility 

and episodic future thinking. The study also aimed to investigate the 

differences between males and females in the same variables. The 

participants include (100) students (50 males) (50 females). The 

study used two self report scales to assessed involuntary memories 

and episodes future thinking and used a cognitive task to assess the 

cognitive flexibility. The results of study showed that: cognitive 

flexibility mediated the relationship between sensory, details 

memories but not emotional memories. The results also showed that: 

differences between males and females in all variables. 

Key words: 

      Involuntary memories, episodic future thinking – cognitive 

flexibility – path analysis. 

 


