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أ .محمد يوسف عبابنة
أ.د .رافع عقيل الزغول

ذاكرة السيرة الذاتية وعالقتها بالرفاه النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك

امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة الك�شف عن ذاكرة ال�سرية الذاتية ،وعالقتها
بالرفاه النف�سي لدى طلبة جامعة الريموك .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،ا�ستخدمت ا�ستبانة خربات الذاكرة ومقيا�س الرفاه النف�سي،
وتكونت العينة من ( )651طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة الريموك،
ح�سب امل�ستوى الدرا�سي (بكالوريو�س ،درا�سات عليا)� .أظهرت نتائج
الدرا�سة � َّأن م�ستوى �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية (احليوية ،ومنظور
الوقت ،وال�شدة العاطفية ،و�إمكانية الو�صول ،والتما�سك) لدى الطلبة
كان مرتفعاً ،وبقية الأبعاد يف م�ستوى متو�سط .كما �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى
الطلبة تعزى �إىل :اجلن�س ،لأبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية( :احليوية،
و�إمكانية الو�صول ،والتفا�صيل احل�سية ،وال�شدة العاطفية ،ومنظور
الوقت ،وامل�شاركة) ل�صالح الإناث ،و ُبعد (التكاف�ؤ) ل�صالح الذكور،
وعدم وجود فروق دالة بني املتو�سطات احل�سابية لأبعاد التما�سك،
واملنظور الب�رصي ،واالبتعاد تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وعدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا لأبعاد (�إمكانية الو�صول ،والتفا�صيل احل�سية،
وال�شدة العاطفية ،واملنظور الب�رصي ،وامل�شاركة ،واالبتعاد،
والتكاف�ؤ) تعزى للم�ستوى الدرا�سي .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني ذاكرة ال�سرية
الذاتية والرفاه النف�سي لدى الطلبة على �أبعاد( :احليوية ،والتما�سك،
والتفا�صيل احل�سية ،وال�شدة العاطفية ،ومنظور الوقت ،وامل�شاركة) ،
بينما كانت الأبعاد (�إمكانية الو�صول ،واملنظر الب�رصي ،واالبتعاد،
والتكاف�ؤ) لي�ست دالة �إح�صائيا.
الكلمات املفتاحية :ذاكرة ال�سرية الذاتية ،الرفاه النف�سي.

Abstract:
This study aims to reveal autobiographical
memory and its relation to psychological well - being
among Yarmouk University students. To achieve
the objectives of the study, the researcher uses the
Memory Experiences Questionnaire (MEQ) , and
the psychological well - being scale. The sample of
the study consists of 651 male and female students of
Yarmouk University in the bachelor and postgraduate
academic levels. The result of the study showed
that the dimensions of autobiographical memory
(vividness, time perspective, emotional intensity,
accessibility, and coherence) among the students
were high, and the remaining dimensions were at a
moderate level. The results also revealed statistically
significant differences in autobiographical memory
due to gender, for the autobiographical memory
dimensions (vitality, accessibility, sensory details,
emotional intensity, time perspective, and sharing) in
favor of females, and the valence dimension in favor
of males. Moreover, there were no differences between
the means of the responses of students on coherence,
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visual perspective, distancing due to gender. There
were no statistically significant differences for the
dimensions of accessibility, sensory details, emotional
intensity, visual perspective, participation, distancing,
vividness due to academic level. The results also
showed a statistically significant correlation between
autobiographical memory and students› psychological
well - being on the dimensions of vividness, coherence,
sensory detail, emotional intensity, time perspective,
and sharing. In contrast, the dimensions of accessibility,
visual perspective, distancing, and valence were not
statistically significant.
Keyword:
Autobiographical
Memory,
Psychological Well - being.

املقدمة:
تعد الذاكرة ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف العمليات املعرفية ،ومن �أبرز
العوامل امل�ؤثرة يف �سلوك الفرد ،فهي التي متكّن الفرد من تخزين،
واحتفاظ باملعلومات ،وا�ستدعائها ،وا�ستخدامها يف ال�سلوكات
املختلفة ،فمن خاللها نتذكر حلقات الأحداث يف املا�ضي،
بناء على اخلربات ،واملعلومات املخزنة يف
والتخطيط للم�ستقبل ً
الذاكرة ،فذكريات التجارب ال�شخ�صية ال�سابقة �سواء هدفت لفهم
الذات �أو التعلم تعطينا �سبب ًا ال�ستمرار الذكريات ،مما ت�ؤثر ب�شكل
مبا�رش على تنظيم ذاكرتنا الذاتية.
وللذاكرة دور مهم يف حياة الفرد ،وذلك من خالل ا�ستخدامها
يف �سلوكات متعددة يف املواقف التي يواجهها ويعمل على تطويرها،
ولها دور �أ�سا�س يف م�ساعدة الفرد على القيام بالعمليات املعرفية
املختلفة من معاجلة وترميز واحتفاظ (العلي والزغول. )2016 ،
وتعرف قدرات تخزين املهارات واخلربات و�إعادة ا�ستخدامها با�سم
نظام الذاكرة الب�رشية ،ولهذه الذاكرة نوعان خمتلفان :الذاكرة
ق�صرية املدى ،والذاكرة طويلة املدى (. )Amin & Malik, 2015
وتقوم الذاكرة العاملة على ا�ستخدام املعلومات املخزنة
م�ؤقت ًا يف �أداء املهام املعرفية املعقدة ،وت�شتمل على م�ساحة
لتخزين املعلومات قيد املعاجلة ،وم�ساحة ملعاجلتها على �ضوء
التمثيالت العقلية التي مت تن�شيطها وا�ستدعا�ؤها من الذاكرة طويلة
املدى (� . )Dehn, 2008أما الذاكرة طويلة املدى ،فهي مبثابة
ّ
امل�ستودع الثالث يف نظام معاجلة املعلومات ت�ستقر فيه الذكريات
واخلربات ب�صورتها النهائية ،ويجري فيها تخزين املعلومات على
�شكل متثيالت عقلية ب�صورة دائمة بعد ترميزها ومعاجلتها يف
الذاكرة العاملة ،ومتتاز هذه الذاكرة ب�أنها دائمة ،وذات قدرة هائلة
على التخزين (الزغول والزغول. )2014 ،
وقد ميز تولفنج ( ،Tulving( 1983بني نوعني من الذاكرة
طويلة املدى ،هما :الذاكرة الداللية ( ، )SemanticMemoryوذاكرة
الأحداث ( . )Episodic Memoryفالذاكرة الداللية هي نظام منطي
منف�صل عن ذاكرة الأحداث ،حيث توفر �أ�سا�س ًا مفيداً لدرا�سة وفهم
متثيل الدالالت الب�رشية ،وهي نطاق �أو�سع كجزء من نظام ذاكرة
متكامل ،يرتكز على النظم احل�سية ،وتوزيعه عرب مناطق الدماغ
الرئي�سة ( ، )Mcrae & Jones, 2011وت�شري �إىل معرفة الفرد ب�شكل
عام مبختلف الأحداث واملعلومات حول العامل� ،أي �أنها مبثابة
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قاعدة معلومات عامة ي�شرتك اجلميع بها ،وتكون متاحة للجميع
وميكن الت�أكد منها (النملة . )2017 ،وذاكرة الأحداث والذاكرة
الداللية هما نظامان يختلفان فيما يتعلق بـنوع املعلومات
املعاجلة ،وخ�صائ�ص عملهما بالإ�ضافة �إىل تطبيقها يف احلياة
الواقعية واملخترب (. )Gray & Tulving, 1983
وتتكون ذاكرة الأحداث من جتارب الفرد اخلا�صة وا�سرتجاعه
لذكريات املا�ضي ،حيث ي�ؤكد العتوم (� )2004أن ذاكرة الأحداث
تقوم على الأحداث والعالقات واملواعيد و�أي حدث مهم بالن�سبة
للفرد كزواج �أو �أعياد ميالد .وحتتوي هذه الذاكرة على �أحداث خا�صة
حمددة يف الزمان واملكان (�أبو غزال . )2014 ،وت�سجل االنطباعات
واخلربات احل�سية يف ذاكرة الأحداث على نحو مبا�رش ح�سب ت�سل�سل
حدوثها ،ويكون اال�سرتجاع فيها مق�صوداً ،ويحدث ب�شكل �شعوري،
بعك�س الذاكرة الداللية التي تخزن فيها املعلومات على نحو تنظيمي
مفاهيمي غري مرتبط بالزمن ،ويكون فيها اال�سرتجاع �أتوماتيكي ًا ال
�شعوري ًا (الزغول والزغول. )2014 ،
وبناء عليهُ ،تع ّد ذاكرة الأحداث ذاكرة �شخ�صية ،تتو�صل �إىل
ً
نظام للتذكر يتفرع من ذاكرة الأحداث �سمي ذاكرة ال�سرية الذاتية
ويعرف ب�أنه متثيل عقلي لأحداث
(. )Autobiographical Memory
ّ
حدثية ومعلومات داللية
املا�ضي ،والتي حتتوي على ذكريات
ّ
مرجعية ذاتية (& Ros, Romero, Ricarte, Serrano, Nieto
� )latorre, 2018أو هي ال�شكل الإن�ساين الفريد للذاكرة الذي يتعدى
ا�ستدعاء الأحداث ذات اخلربة لدمج املنظور والتف�سري والتقييم عرب
الذات والوقت لإن�شاء تاريخ �شخ�صي ،وهي تفاعل ذاتي مع الآخرين
يف خدمة الأهداف ق�صرية املدى وطويلة املدى التي حتدد الهوية
والهدف يف وجودنا يف العامل ( . )Fivush, 2011وتعترب ذكريات
ال�سرية الذاتية هي الأ�سا�س ل�شعورنا بالذات (& Rathbone, Moulin
. )Conway, 2009
كما حدد بروير (� )Brewer, 1986أربع فئات فرعية من ذاكرة
ال�سرية الذاتية :الذاكرة ال�شخ�صية ،حقائق ال�سرية الذاتية ،الذاكرة
ال�شخ�صية العامة ،والذكريات التي ت�شكل خمططً ا �شخ�ص ًيا للفرد
( . )Semegon, 2006وذكرت ت�شيلي و�ستوبا ()Çili & Stopa, 2019
الوظائف الرئي�سة لذاكرة ال�سرية الذاتية ،وهي:
 وظيفة توجيهية :وهي توجيه ال�سلوك والإدراك والعاطفة،
وذلك من خالل ا�ستخدام الأفراد اخلربات ال�سابقة والدرو�س
امل�ستفادة منها يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات وتخطيط ال�سلوك
يف امل�ستقبل.
 الوظيفة الذاتية :تتعلق بدور ذاكرة ال�سرية الذاتية يف
التطوير واملحافظة على �شعور م�ستمر ومتما�سك و�إيجابي ب�شكل
مثايل عن الذات.
 الوظيفة االجتماعية :ترتبط هذه الوظيفة با�ستخدام ذاكرة
ال�سرية الذاتية يف تطوير ورعاية العالقات ال�شخ�صية واملحافظة
عليها ،وهذا ي�ساعد على تبادل اخلربات.
يعترب منظور الظواهر (� )Phenomenologyأن الوعي هو
�أهم نوعية حياة تتعاي�ش مع اجل�سد ،وهو التحقيق يف الوعي من
خالل فح�ص �أفعاله على الأ�شياء التي ي�أخذها دون افرتا�ض �أ�صول
الأ�شياء�( ،أي ما متثله هذه الظاهرة يف خربتنا الواعية ،وهي الطرق

(Broomé,

التي نخترب بها الأ�شياء من خالل منظورنا ال�شخ�صي)
 . )2011ويف علم النف�س ،يتم البحث يف اخل�صائ�ص الظاهرية
للذكريات لفهم االختالفات يف عمليات الذاكرة مثل الذكريات
احلقيقية �أو اخلاطئة (. )Boyacioglu & Akfirat, 2014
وقد �أ�شار �سوتني و روبن (� )Sutin & Robins, 2007أن
لذاكرة ال�سرية الذاتية خ�صائ�ص ح�سب ظواهرها ،هي:
 احليوية )Vividness( :ت�شري �إىل الو�ضوح الب�رصي وال�شدة
الب�رصية للذكرى التي مت ا�ستدعا�ؤها ،حيث متيل ذكريات الأحداث
املهمة والعاطفية �إىل البقاء حية.
 التما�سك )Coherence( :املدى الذي تت�ضمنه الذكرى
امل�سرتجعة من حيث االن�سيابية والت�سل�سل املنطقي يف وقت ومكان
معينني مثل فرتة حياة عامة (اجلامعة)  ،وفرتة زمنية (ف�صل
ال�شتاء)  ،فت�صبح الذكرى فرتة تذكر �أول �سنة جامعية يف ف�صل
ال�شتاء.
 �إمكانية الو�صول (� : )Accessibilityسهولة ا�سرتجاع
الذكرى.
 املنظور الزمني ( : )Time Perspectiveي�شري �إىل و�ضوح
وقت حدوث اخلربة يف الذاكرة ،ويت�ضمن ذلك يوم و�شهر و�سنة
حدوث اخلربة ،وال�شعور ال�شخ�صي بكمية الوقت الذي انق�ضى منذ
وقوع احلدث.
 التفا�صيل احل�سية ( : )Sensory Detailوهي ا�ستعادة
التفا�صيل احل�سية �أثناء ا�ستدعاء الذكرى ،وي�ستثنى الب�رص لأنه
�ضمن املجال احليوي ،ويرتبط هذا البعد بالأحداث احلقيقية �أكرث
من املتخيلة.
 ال�شدة العاطفية ( : )Emotional Intensityهي �شدة
العواطف التي مرت بها يف وقت الرتميز ويف وقت اال�سرتجاع،
وا�ستخدام هذا البعد للتمييز بني الأحداث املتخيلة واملدركة،
والذكريات احلقيقية والكاذبة.
 املنظور الب�رصي ( : )Visual Perspectiveوهي ا�ستدعاء
امل�شاهد الب�رصية للحدث من خالل ما �شاهده الفرد ،ففي ذكريات
ال�شخ�ص الأول ،يرى الأفراد التجربة يف ذاكرتهم من خالل �أعينهم،
كما لو كانوا ي�سرتجعونها ،بينما يف ذكريات ال�شخ�ص الثالث يرى
الأفراد �أنف�سهم يف الذاكرة كما لو كانوا مراقبني ي�شاهدونها.
 امل�شاركة ( : )Sharingت�شري �إىل مدى م�شاركة الذكرى مع
�أ�شخا�ص �آخرين.
 االبتعاد ( : )Distancingوهي الدرجة التي يحاول الفرد
من خاللها �أن ين�أى بنف�سه عن التجربة املو�صوفة يف ذاكرته ،قد
ي�ؤدي عدم التوافق بني ال�سلوك املا�ضي واملفاهيم احلالية للذات �إىل
حتفيز الأفراد على االبتعاد عن الذات ال�سابقة يف الذاكرة.
 التكاف�ؤ ( : )Valenceوي�شري �إىل تكاف�ؤ التجربة العاطفية
�سواء �إيجابية �أم �سلبية يف وقت احلدث ،وتكاف�ؤ التجربة العاطفية
ٌ
يف وقت اال�ستدعاء.
والذاكرة �أ�سا�سية يف الإدراك ،وذات �أهمية يعتمد عليها يف
املا�ضي وامل�ستقبل ،وتنمو وتتطور ب�رسعة خالل مرحلة الطفولة،
وللذاكرة ركائز ع�صبية مهمة ُت�سهم يف منو ذاكرة ال�سرية الذاتية
20
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( . )Bauer, 2007حيث �أكد بياجيه (� )Piagetأن ذاكرة ال�سرية الذاتية
للأطفال ال تكون عادة ذات قيمة علمية ،و�أن حمتوى الذكريات
املبكرة التي «تبقى نف�سها» يعود �إىل نق�ص الن�ضج العقلي للطفل
(. )Ross, 1991
وي�شري فيفي�ش (� )Fivush, 2011إىل �أنه يف نهاية مرحلة ما
قبل املدر�سة ،يكون الأطفال قادرين على الإف�صاح عن جتاربهم
ال�شخ�صية ال�سابقة من خالل رواية الق�ص�ص عن ما�ضيهم
ال�شخ�صي ،ويكون �أكرث متا�سكا وتف�صيال للأطفال الذين �أمهاتهم
�أكرث تف�صي ًال للأحداث ،مثل مناق�شة الأحداث معهم ،وا�ستخدام
الأ�سئلة املفتوحة �أي�ضا ،وي�شري �أي�ضا �إىل �أن الإناث �أكرث تف�صي ًال
للأحداث ،و�أكرث حيوية وعاطفية حول ذاكرة ال�سرية الذاتية .و�أن
تذكر �أطفال ما قبل املدر�سة للأحداث ما هو �إال خطوة مبكرة لتطور
ذاكرة ال�سرية الذاتية ،بعك�س الأطفال الذين قاموا بدرا�ستهم يف
عمر (� )9 - 7سنوات والذين �أظهروا ت�شاب ًها مع ذاكرة الرا�شدين،
ولكن ب�شكل �أ�ضعف ،والرا�شدون يتذكرون الأحداث القدمية برتميز
احلدث ب�شكل مطابق له ،ولكن يكون من ال�صعب على الأطفال
حتديد م�صدر العنا�رص املدرو�سة (Pathman, Samson, Dugas,
. )Cabeza,& Bauer, 2011
و�أ�شار برينت�سن وروبني ( )Berntsen & Rubin, 2012يف
درا�سة �أجراها (� )Bauer et al, 2007إىل �أن توزيع ذكريات ال�سرية
عاما ال ي�شبه توزيع ذكريات البالغني،
الذاتية للأطفال ،بعمر ً 11
فالأطفال حتت عمر  11عاما يعانون من معدل مت�سارع لن�سيان
ذكريات طفولتهم ،و�أقل كفاءة وفعالية للذكريات يف هذه الفرتة
من احلياة� ،أي كلما كان الطفل �أ�صغر �س ًنا يف وقت احلدث زاد
فقدان الذاكرة ،على عك�س الفئة العمرية ( )19و ( )35عاما .و�أ�شار
فوينتي�س وديرو�رش ( )Fuentes & Desrocher, 2012يف درا�سة
�أجريت على فئة عمرية تراوحت بني ( )25 – 18عاما على و�ضوح
مفهوم الذات وعالقته با�ستدعاء الأحداث يف ذاكرة ال�سرية الذاتية
التي تت�ضمن تفاعالت اجتماعية تعاونية.
وتتغري خ�صائ�ص الذاكرة ح�سب ظواهرها عرب مرحلة البلوغ،
خا�صة يف عمر ( )34 - 21عاما حيث تتغري ذكريات ال�سرية الذاتية
والق�ص�ص ال�شخ�صية التي يرويها الأفراد مع مرور الوقت ،وتتكون
مرحلة البلوغ املبكر على وجه اخل�صو�ص من العديد من التجارب
التي حتدث لأول مرة وحلظات فهم ذاته� ،أي هدفه يف احلياة التي
ميكن �أن يكون لها ت�أثري طويل املدى على الهوية ،وبالتايل تظل
حية يف ذاكرته ،حيث يبقى احلفاظ على هذه الذكريات مهم ًا لأن
الذكريات ذات املعنى ُت�سهم يف �إح�سا�س الأفراد باال�ستمرارية
والرفاهية ب�شكل عام ،وتعترب التجربة الذاتية للذكريات ذات البعد
ال�شخ�صي �أقوى مع تقدم العمر ،على الرغم من �أن ذوي الأعمار
الكبرية يكون فيها ا�ستعادة التفا�صيل �أقل حتدي ًدا للذاكرة (Luchetti
 ، )& Sutin, 2018ومييل الأفراد الذين يعانون من القلق �إىل ا�ستعادة
الذكريات من منظور ال�شخ�ص الثالث ،وخا�صة الذكريات التي
تتوافق مع قلقهم ،وت ّذكر ال�صور املرئية للذات من منظور مراقب
(ال�شخ�ص الثالث) �أثناء التواجد يف موقف اجتماعي يزيد من
القلق ،ويزيد من �سوء الأداء �أثناء هذه احلالة (D’Argembeau,
 .)Linden, d’Acremont, & Mayers, 2006و�أ�شار بايفك و فنك
(� )Piefke & Fink, 2005إىل �أن بع�ض وظائف نظام ذاكرة ال�سرية
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الذاتية لي�ست نا�ضجة ب�شكل كامل حتى مرحلة املراهقة املت�أخرة،
�أي فرتة العمر “ ،”Lifetime Periodالتي ت�صل خالل هذه املرحلة
الهوية ال�شخ�صية �إىل اال�ستقرار الن�سبي.
ومييل كبار ال�سن �إىل ا�سرتجاع ذكريات عامة ب�شكل �أكرب
بالن�سبة للرا�شدين الأ�صغر �سنا ،فهم يذكرون ذكريات ال تقت�رص على
حدث واحد يقع يف زمان ومكان ،ولكن مييلون �إىل �أن يكون ملخ�صا
لعدة �أحداث �أو فرتات زمنية ( ،)Luchetti & Sutin, 2018ويبدو دور
ذاكرة ال�سرية الذاتية ب�شكل وا�ضح لدى الأفراد من فئات عمرية
خمتلفة ،وبخا�صة لدى املتقدمني يف ال�سن ،حيث �أ�شار (& Mather
� )Carstensen، 2005إىل �أن تذكر كبار ال�سن للأحداث الإيجابية كان
ب�شكل �أكرب من املراهقني مقارنة مع تذكر الأحداث ال�سلبية .حيث
يكون تكاف�ؤ ذكريات ال�سرية الذاتية الإيجابية وال�سلبية ،والتحيز
بناء على تقدير الذات؛ حيث يتحيز الذين لديهم ر�ؤية
العاطفي فيها ً
�إيجابية للذات� ،أي تقدير مرتفع للذات للأحداث الإيجابية وي�ستمرون
باحلفاظ عليها (. )D'Argembeau & Linden, 2008
ويقدم كبار ال�سن واملراهقون كميات خمتلفة من املعلومات
الأ�سا�سية عند ا�ستدعاء ذاكرة ال�سرية الذاتية ،حيث حتتوي ذكريات
الأكرب �سن ًا على �أحداث احلياة الواقعية ،وتت�ضمن بيانات �أكرث
تف�صي ًال تتعلق بالأفكار �أو امل�شاعر ال�شخ�صية من تلك املوجودة
لدى املراهقني(  (�Levine, Svoboda, Hay, Winocur & Mosco
 . )vitch, 2002و�أكد ريبا�ش ( )Rybash, 1999ما �أ�شار �إليه (Jansari
 )& Parkin,1996من �أن كبار ال�سن لديهم عدد كبري من الذكريات
يف ال�سنوات الع�رش الأخرية من حياتهم ،و�أن لديهم جمموعة �صغرية
ن�سبي ًا من الذكريات احلديثة املف�صلة جي ًدا ب�سبب عدم القدرة على
دمج املعلومات اجلديدة وترميزها وا�ستعادتها.
ولدى الإناث ذكريات �سرية ذاتية �أكرث حيوية وتف�صي ًال
وعاطفية من الذكور ،حيث �إن الإناث ينخرطن ب�أفكار وحمادثات
�أكرث تف�صي ًال وتركيزاً عاطفي ًا حول التجارب ال�سابقة ،ويظهر ذلك
من خالل الت�صوير الدماغي ،حيث ُيظهر منطقة الدماغ الأي�رس
�أكرث قوة �أثناء ا�ستدعاء حدث مثري العاطفة ،على عك�س الذكور
الذين تكون منطقة الدماغ الأمين �أكرث قوة عند ا�ستدعاء املثريات
العاطفية ،و�أي�ض ًا تظهر االختالفات بني اجلن�سني يف روايات ذاكرة
ال�سرية الذاتية عند الأطفال بنهاية �سنوات ما قبل املدر�سة ،وتظل
م�ستقرة خالل الطفولة والبلوغ ( . )Fivush & Zaman, 2014وهذا
ما �أكدت عليه جيليجان ( )Gilligan, 1982ب�أن الن�ساء يركزن �أكرث
على الق�ضايا االجتماعية ،مثل االنتماء ،وامل�س�ؤولية االجتماعية،
وامل�شاعر الذاتية ،و�أن الرجال يركزون �أكرث على ق�ضايا مثل النجاح
واملهارات والوعي الذاتي.
وت�شري ذاكرة ال�سرية الذاتية �إىل تذكر الأحداث يف جميع
املراحل العمرية ،وتعترب �أ�سا�سية يف الرفاه النف�سي االجتماعي
والعاطفي لدى كبار ال�سن ،وتعترب ذاكرة ال�سرية الذاتية جزءاً من
الوظائف االجتماعية مثل الآلفة والتعاطف وتعليم الآخري ن (�Mc
 . )Fadden & Siedlecki, 20200وذكر ليهي و ريدوت وهوالند (�Lea
� )hy, Ridout & Holland, 2018أن ذاكرة ال�سرية الذاتية ت�شري �إىل تذكر
الأحداث التي يتعر�ضون لها �أو ي�شهدونها خالل فرتات العمر ،وتعترب
�أ�سا�سية للرفاهية االجتماعية والعاطفية لدى كبار ال�سن ،وهي جزء
ال يتجز�أ من الوظائف االجتماعية ،مثل الألفة والتعاطف والتعليم،
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رغم وجود م�ؤ�رشات على �أن كبار ال�سن يجدون �صعوبة يف تذكر
الذكريات التف�صيلية لأحداث حمددة .وترتبط ذاكرة ال�سرية الذاتية
بالرفاهية؛ لأنها ت�سهل ال�سلوك التكيفي ومنو ال�شخ�صية ،وتعترب �آلية
للحماية العاطفية واملعرفية ،خا�صة يف حاالت الأمرا�ض التي تهدد
حياة الفرد اجل�سدية والنف�سية (. )Nieto et al, 2019
ركَّ ز علماء النف�س يف ال�سنوات الأخرية ،على اجلوانب
الإيجابية يف ال�شخ�صية الإن�سانية بد ًال من الرتكيز على امل�شكالت،
�إذ قام علم النف�س الإيجابي بالعمل على تزويد الأفراد بال�صفات
ال من الرتكيز على تغيري اجلوانب ال�سلبية (Saricaoğlu
الإيجابية بد ً
 . )& Arslan, 2013وتزايد االهتمام بالتدخل يف املجاالت ذات
العالقة بال�صحة على احلد من الأمل واملعاناة واحلاالت النف�سية
الإيجابية التي اعتربت عوامل حتمي ال�صحة اجل�سدية والعقلية،
وخا�صة العالقة املوجودة بني هذه احلاالت النف�سية الإيجابية
وتداعياتها على تطور الأمرا�ض (& Vazquez, Hervas, Rahona
 ، )Gomez - Baya, 2009وقد �أ�شارت خرنوب (� )2016إىل �أن من
املهم الرتكيز على الإن�سان الذي يتمتع بال�صحة النف�سية ،ولي�س
الذي يعاين من املر�ض؛ لأن ال�صحة هي الأ�صل ،فالإن�سان قادر على
�أن يتكيف �إذا ركز على اجلوانب الإيجابية يف حياته مثل التفا�ؤل
وال�سعادة والر�ضا وغريها .وهذا ما �أكده علم النف�س الإيجابي الذي
كان �أحد مفاهيمه مفهوم «الرفاه النف�سي».
عرف ديفي�س ( )Davis, 2019الرفاه النف�سي ب�أنه خربة
وقد ّ
من ال�صحة وال�سعادة والرخاء ،وت�شمل احل�صول على �صحة عقلية
جيدة ،وم�ستوى عالٍ من الر�ضا عن احلياة ،و�إح�سا�س باملعنى �أو
الهدف ،والقدرة على التحكم يف التوتر ،كما ُع ِّرفت �أنها م�صطلح
عام حلالة فرد �أو جماعة ،من النواحي االجتماعية واالقت�صادية
والنف�سية والروحية والطبية ،حيث يكون هناك م�ستوى عال من
الرفاهية ،وهذا يعني �أن �أحوال الفرد �أو اجلماعة �إيجابية ،بينما
يرتبط انخفا�ض الرفاه مع الأحداث ال�سلبية( (�Sfeatcu, Miţariu, Io
)nescu, Roman, Coldea, Bota & Burcea, 2014
وقد يكون هناك تناق�ض بني الرفاهية النف�سية للفرد وو�ضعه
الراهن ،لأن م�شاعر الفرد وعواطفه وانفعاالته تت�أثر بامل�شكالت
وامل�صاعب والأحداث التي يتعر�ض لها ،وحتدد اجلانب الوجداين
لديه ،وبالتايل ت�ؤثر يف رفاهه النف�سي ،ويجب �أن يكون هناك توازن
بني احلاجات الإيجابية وال�سلبية؛ حيث �إن الأفراد ذوي الرفاهية
العالية يتمتعون مب�ستويات عالية من الإبداع والتنظيم والتفا�ؤل
والثقة ،وهم �أقل عر�ضة للمر�ض (حمفوظ . )2018 ،والعالقات
الإيجابية مع الآخرين ت�سهم ب�شكل هام يف الرفاه النف�سي للفرد،
وهي من �أهم عنا�رص ال�صحة النف�سية؛ لأنها تعد معياراً للن�ضج
والتوافق والقدرة عل حتقيق الذات ،وتقا�سم الوقت مع الآخرين
والثقة والدفء مع الآخرين (اجلمال. )2013 ،
وتركز الرفاهية على الأن�شطة الفاعلة ومعنى احلياة،
فالرفاهية تتجه نحو حياة �سعيدة �أكرث من كونها جمرد متعة
فقط ،و�أن النا�س يطورون �أف�ضل �صفاتهم وي�ستخدمون مهاراتهم
ومواهبهم خلدمة ال�صالح العام ،وترتبط رفاهية الآخرين والب�رشية
ب�شكل عام بتحقيق الذات ال�شخ�صية وااللتزام بالأهداف االجتماعية،
وحتقيقها ،وتتطلب العمل اجلاد� إذا كان ال�شخ�ص على دراية بنقاط
قادرا على تطبيقها على مهمة معينة ،فمعنى احلياة
قوته وكان
ً

يرتبط ارتباطً ا �إيجاب ًيا بالعديد من م�ؤ�رشات الرفاهية ،مثل( :الت�أثري
الإيجابي ،واحرتام الذات ،والتفا�ؤل ،والر�ضا عن احلياة ،والأمل،
والفرح ،والف�ضول ،والتفاعالت االجتماعية الإيجابية اليومية،
والتجارب الإيجابية يف العمل ،والر�ضا الوظيفي) Góngora &( .
)Solano, 2014
و�أ�شار رايف (� )Ryff, 1995إىل �ستة �أبعاد للرفاه النف�سي؛
بناء على نقاطهم العالية
حيث ذكر هذه الأبعاد وخ�صائ�ص الأفراد ً
واملنخف�ضة يف الرفاه النف�سي ،وهي( :قبول الذات ،والعالقات
الإيجابية ،واال�ستقالل الذاتي ،والإتقان البيئي ،والهدف يف احلياة،
وال�شعور بالنمو ال�شخ�صي) .
وللرفاهية دور مهم يف �شتى جماالت احلياة كال�صحة
والتعليم؛ حيث تعترب الرفاهية نتيجة مبا�رشة التخاذ الأفراد
خيارات هادفة ب�ش�أن �أ�سلوب حياتهم اخلا�ص� ،إذ يكون وقتهم
يف اجلامعة �أول جتربة حقيقية لال�ستقالل الذاتي ،والذي اعتربوه
حرية و�إيجابية لرفاهيتهم ،والعالقات الإيجابية والداعمة يف
املحا�رضات لها ت�أثري قوي على حتفيز الطلبة ورفع طاقتهم ،كما
�أن اختيار املهنة واخلوف من البطالة ي�سبب �ضغوطً ا �شديدة لطلبة
اجلامعات ،وبالتايل يعك�س ت�أثريات �سلبية على رفاههم النف�سي
( . )Botha, Mostert & Jacobs, 2019و�أ�شار ويل�سون و�سرتيفنز
(� )Wilson & Strevens, 2018إىل �أن الطلبة اجلامعيني الذين لديهم
م�ستويات عالية من التوتر ،كان الإتقان البيئي والقبول الذاتي
لديهم �أقل ب�شكل ملحوظ .وعالقات الإناث االجتماعية تعزز من
دور الرفاهية النف�سية ،وا لإناث يكر�سن جه ًد ا �أكرب من الذكور
للحفاظ على العالقات مع ا لآخرين ،واحلياة العاطفية يف
الزواج وعمل املر �أة لهما ت�أثري يف رفاهها النف�سي ( Fuller,
. )Edwards, Vorakitphokatorn & Sermsr, 2004
و�أجرى �ألينا ودوييل ورو�ش (Allena, Doyleb & Roche,
 )2020درا�سة يف �إيرلندا ،هدفت �إىل ك�شف �أثر تداخل الذكريات على
ذاكرة ال�سرية الذاتية والرفاهية النف�سية ،حيث تكونت العينة من
( )36م�شارك ًا من املراحل العمرية املختلفة وكبار ال�سن الأ�صحاء،
وذلك على خم�س فرتات عمرية ،وهي 15 - 0( :عاماً30 - 15 ،
عاماً 45 - 31 ،عاماً 60 - 46 ،عاماً� ،أكرث من  65عاماً) .
و�أظهرت النتائج �أن تداخل الذكريات مل يكن له ت�أثري يف ذاكرة
ال�سرية الذاتية والرفاهية النف�سية.
كما �أكد �ستوجيو ( )Sotgiu, 2019يف درا�سة �أجراها يف
�إيطاليا ،حول الفروق بني اجلن�سني يف ذاكرة ال�سرية الذاتية للأحداث
التي توحي بال�سعادة ،وقد تكونت العينة من (� )186شخ�صاً ،حيث
طلب منهم �أن يكتبوا ق�ص�ص ًا �شخ�صية عن جتارب احلياة الهادفة
التي مكنتهم من تطوير �أف�ضل �إمكاناتهم ،و�أظهرت النتائج �أن
اجلن�س مل يكن له ت�أثري كبري على �أي من خ�صائ�ص الذاكرة التي
مت تقييمها؛ �أي �أنه كانت هناك �أوجه ت�شابه كبرية يف كيفية �رسد
الق�ص�ص من قبل امل�شاركني الذكور والإناث لذكرياتهم وتقييمها.
و�أجرى لوت�شي و�سوتني ( )Luchetti & Sutin, 2018درا�سة يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،هدفت �إىل درا�سة الفروق العمرية يف
ظواهر �أو خ�صائ�ص (التجربة الذاتية التي تعك�س اجلوانب الهامة
للأداء النف�سي للأفراد) ذكريات ال�سرية الذاتية ،وفق ثالثة عوامل
زمنية ت�ؤثر يف هذه اخل�صائ�ص ،وهي :عمر امل�شارك ،وعمره وقت
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حدوث احلدث ،وعمر الذكرى (حداثتها)  ،على عينة مكونة من
( )1120من اجلن�سني تراوحت �أعمارهم ما بني ( )87 - 20عاماً،
و�أظهرت النتائج �أن كبار ال�سن مقارنة مبن هم �أقل �سن ًا �أظهروا
ب�شكل �أعلى الذكريات ال�سلبية والإيجابية ،وكانت الذكريات احلديثة
�أقوى من الذكريات البعيدة ،و�أظهرت النتائج �أن ذكريات كبار ال�سن
و�ضوحا ومتا�سكاً ،وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة باعتبارها
�أكرث
ً
�أكرث كثافة عاطف ًيا.
كما �أجرى �سيدليكي وفالزارانو(  (�Siedlecki & Falzara
 )no, 2016درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،اختبار ثبات
خ�صائ�ص ذاكرة ال�سرية الذاتية من خالل اجلن�س ،على عينة مكونة
من ( )279من الذكور والإناث تراوحت �أعمارهم ما بني ()94 - 18
عاماً ،حيث كان التوزيع )119( :ذكوراً و (� )160إناثاً ،وا�ستخدام
مقيا�س (ا�ستبانة خربات الذاكرة) ل�سوتن وروبن (Sutin & Robins,
 ، )2007وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ل�صالح الإناث؛ حيث كانت
الأبعاد (التفا�صيل احل�سية ،ال�شدة العاطفية ،احليوية ،منظور الوقت)
�أكرث لدى الإناث من الذكور.
ويف درا�سة بوياجقلو ( )Boyacioglu, 2015الذي �أجراها يف
تركيا ،هدفت �إىل اختبار االختالفات املرتبطة باجلن�س يف �سمات
ذاكرة ال�سرية الذاتية ،على عينة مكونة من ( )602من الأفراد (282
ذكرا)  ،ترتاوح �أعمارهم ما بني ( )64 - 16عاماً،
�أنثىً 320 ،
وا�ستخدم (ا�ستبانة خربات الذاكرة) ل�سوتن وروبن(  (�Sutin & Rob
 ، )ins, 2007وقد �أظهرت النتائج �أن �أبعاد (احليوية ،ال�شدة العاطفية،
�إمكانية الو�صول) �أكرث عند الإناث من الذكور ،وكذلك القيمة
العاطفية كانت �أكرث عند الإناث.
كما �أجرى مانزانريو ولوبيز و�أروزتيغي والأ�سطل( (�El - Man
 )zanero , López , Aróztegui , Astal, 2015درا�سة يف فل�سطني
«قطاع غزة» ،هدفت التعرف �إىل �صفات خ�صائ�ص ذاكرة ال�سرية
الذاتية :الذكريات ال�سلبية والإيجابية ،وقد ا�ستخدم ا�ستبيان
خ�صائ�ص ذاكرة ال�سرية الذاتية ()Manzanero & López, 2007
 ،على عينة مكونة من ( )114طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعات،
تراوحت �أعمارهم ما بني ( )36 - 17عاماً ،و�أظهرت النتائج �أن
الذكريات ال�سلبية �أكرث ا�ضطراب ًا و�أكرث تعقي ًدا ،وتت�ضاءل مبرور
الوقت �أكرث من الذكريات الإيجابية ،ومل ُيعرث على فروق بني
الذكريات الإيجابية وال�سلبية حول التفا�صيل احل�سية واملوقع
املكاين والو�ضوح ،والتحديد و�إمكانية الو�صول ومنظور اال�سرتجاع
وال�شكوك حول دقة الذاكرة.
وقد �أجرى راثبون وهوملز وموريف وو�إيلي�س (Rathbone,
 )Holmes, Murphy ,& Ellis, 2015درا�سة يف اململكة املتحدة ،عن
عالقة ذاكرة ال�سرية الذاتية مع الرفاه النف�سي على عينة مكونة من
( )32من كبار ال�سن و ( )32من ال�شباب ،با�ستخدام مقيا�س لقيا�س
الرفاه النف�سي والتكاف�ؤ العاطفي لنوعني من ذاكرة ال�سرية الذاتية:
احلدثية وال�صور الذاتية الداللية� .أظهرت
ذكريات ال�سرية الذاتية
ّ
النتائج �أن التكاف�ؤ العاطفي لل�صور الذاتية الداللية يرتبط ارتباط ًا
كبرياً بالرفاه النف�سي ،ومل تكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف
الرفاه النف�سي بني الفئات العمرية واجلن�س.
وملعرفة الفروق يف درجات �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية وفق
م�ستويات الرفاه النف�سي� ،أجرى جار�سيا ( )Garcia, 2014درا�سة يف
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ال�سويد ،هدفت �إىل معرفة الفروق يف درجات �أبعاد ذاكرة ال�سرية
الذاتية وفق م�ستويات الرفاه النف�سي� ،أي التحقق من االختالفات
يف تف�سري املراهقني ال�سعداء وغري ال�سعداء للأحداث املتعلقة بذاكرة
ال�سرية الذاتية الإيجابية وال�سلبية ،حيث تكونت العينة من ()687
من طلبة املدار�س الثانوية الذكور والإناث ،تراوحت �أعمارهم ما بني
( )17 - 16عاماً� .أظهرت النتائج �أن الأفراد ذوي الرفاهية العالية
ا�ستدعوا الأحداث الإيجابية �أكرث من الأحداث ال�سلبية ،فاملراهقون
ال�سعداء ذوو الرفاهية العالية �أكرث مي ًال لتذكر املثريات الإيجابية.
و�أجرى مونتيباروت�شي ولوت�شيتي و�سوتني (Montebarocci
 )& Luchetti & Sutin, 2013درا�سة يف جامعة بولونيا يف �إيطاليا،
هدفت �إىل ك�شف االختالفات يف خ�صائ�ص ذاكرة ال�سرية الذاتية وفق
العمر ،وتناولت نوعني من الذكريات :ذكريات عامة ذاتية التحديد
وذكريات الطفولة املبكرة ،تكونت العينة من ( )76م�شارك ًا على
فئتني عمريتني )30 - 20( :عاماً ،و ( )40 - 31عاماً ،وا�ستخدمت
(ا�ستبانة خربات الذاكرة) ل�سوتن وروبن (، )Sutin & Robins, 2007
�أظهرت النتائج وجود فروق يف ذاكرة ال�سرية الذاتية تبع ًا للم�ستوى
العمري� ،إذ كانت درجات �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية (احليوية ،ال�شدة
العاطفية� ،إمكانية الو�صول) لدى الفئة العمرية (� )40 - 31أعلى
منها لدى الفئة العمرية ( )30 - 20عاماً.
كما �أجرى �سيميجون ( )Semegon, 2006درا�سة يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،هدفت �إىل ك�شف العالقة بني مفهوم الذات وذاكرة
ال�سرية الذاتية ( ُبعد التكاف�ؤ) والرفاه النف�سي ،حيث تكونت العينة
من ( )123فرداً موزعة على جمموعتني تراوحت �أعمارهم ما بني
( )39 - 18عام ُا للمجموعة الأوىل و ( )87 - 60عام ًا للمجموعة
الثانية� ،أظهرت النتائج �أن الأفراد ذوي العواطف الإيجابية املرتبطة
بذكريات ال�سرية الذاتية (التكاف�ؤ الإيجابي) �أظهروا م�ستوى �أعلى من
الرفاه النف�سي ،و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا �أنه كلما ارتفع م�ستوى مفهوم
الذات ارتفع م�ستوى الرفاه النف�سي.
بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة ،يالحظ ندرة الدرا�سات املحلية والعربية التي تناولت
مو�ضوع ذاكرة ال�سرية الذاتية وعالقتها بالرفاه النف�سي ،وجند
�أن درا�سة (� )Semegon, 2006أ�شارت �إىل ارتباط ذاكرة ال�سرية
الذاتية العواطف الإيجابية بالرفاه النف�سي� ،إذ ارتبطت امل�ستويات
املرتفعة لدرجات ذاكرة ال�سرية الذاتية بالدرجات املرتفعة للرفاه
النف�سي ،وهذا ما �أكدته درا�سة (& Manzanero, López, Aróztegui
 )El - Astal, 2015من ت�ضا�ؤل الذكريات ال�سلبية �أكرث من الذكريات
الإيجابية مع مرور الوقت ،وتتفق نتائج درا�سة (& Montebarocci
 )Luchetti & Sutin, 2013مع درا�سة ()Luchetti & Sutin, 2018
حول الفئة ال ُعمرية على �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية ،وتتفق نتائج
درا�سة(  ( )Boyacioglu, 2015مع نتائج درا�سة (�Siedlecki & Fal
 )zarano, 2016ب�أن �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية كان يف معظمها
ل�صالح الإناث على الذكور ،وهذه النتائج تتناق�ض مع نتائج درا�سة
( )Sotgiu, 2019ب�أنه ال يوجد فروق بني اجلن�س ،و�أكدت نتائج
درا�سة وهوملز وموريف وو�إيلي�س (Rathbone, Holmes, Murphy
� )& Ellis, 2015أنه ال يوجد فروق بني الذكور والإناث .ولعدم وجود
تنا�سق وا�ضح بني نتائج الدرا�سات ال�سابقة� ،سعت هذه الدرا�سة
بدرا�سة خ�صائ�ص �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية ،وك�شف عالقة ذاكرة
ال�سرية الذاتية مع الرفاه النف�سي.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

لهذه الدرا�سة من خالل اال�ستفادة منها بفهم عالقة ذاكرة ال�سرية
الذاتية والرفاه النف�سي ومدى انعكا�سها على الطلبة يف خمتلف
املراحل الدرا�سية وتوجيههم على مالحظة الأحداث احلياتية
بدقة ومو�ضوعية وحياد وا�ستثمار �آثارها الإيجابية يف تعزيز
ال�شعور بالذات ،والرفاه النف�سي ،وفهم و�إدراك التحديات النف�سية
واالجتماعية التي يواجهونها من خالل النظر يف �آثارها املحتملة
على الهوية ،وقد ت�ؤدي الدرا�سة احلالية �إىل نتائج ذات �أهمية كربى يف
لفت انتباه املربيني واملعلمني �إىل االهتمام بالتدريب على حت�سني
ذاكرة ال�سرية الذاتية ،ملا لها من دور ينعك�س على حياة الطلبة،
وعملية التعلم ،ونظرتهم لتح�سني م�شاعره نحو احلياة والر�ضا عنها،
و�ستكون للدرا�سة �أهمية يف تعزيز وجهة نظر الطالب اعتماداً على
ذاكرة ال�سرية الذاتية ،واملحاولة يف تطوير اال�سرتاتيجيات املنا�سبة
لتطوير هذه الذاكرة يف امل�ؤ�س�سات والقطاعات التعليمية.

لكل فرد �سرية ذاتية ممتلئة بالعديد من الأحداث ،و�رشيط
هائل من الذكريات من مواقف و�أحداث يف املا�ضي ،ومنها ما
نتذكره وبع�ضها ال نتذكره ،وهذا ما ت�شري �إليه ذاكرة ال�سرية
الذاتية التي حظيت باهتمام الباحثني ،ولذاكرة ال�سرية الذاتية
دور مهم يف بناء هوياتنا ،ولها مهمة تطورية مميزة ومهمة
للتكيف النف�سي ،و�أثر قوي يف الإدراك الذاتي الإيجابي الذي يعد
�سمة مهمة للرفاهية النف�سية ( .)Waters, 2013وقد تبني من خالل
مراجعة الأدب الرتبوي ال�سابق ندرة الدرا�سات التي تناولت ذاكرة
ال�سرية الذاتية على امل�ستوى املحلي والعربي ،والتناق�ض الوا�ضح
يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت الفروق بني اجلن�سني يف
م�ستوى ذاكرة ال�سرية الذاتية ،عالوة على عدم و�ضوح عالقة اجلن�س
والعمر يف م�ستوى ذاكرة ال�سرية الذاتية ،و�أي�ض ًا عدم �إبراز دور
الرفاه النف�سي وعالقته بذاكرة ال�سرية الذاتية ،مثل درا�سة جار�سيا
( ، )Garcia, 2014ودرا�سة راثبون وهوملز وموريف وو�إيلي�س (�Rath
 . )bone, Holmes, Murphy & Ellis, 2015وتظهر احلاجة املا�سة
لإجراء درا�سة عربية ت�سلط ال�ضوء على دور ذاكرة ال�سرية الذاتية من
حيث التعرف �إىل مدى ارتباطها بالرفاه النف�سي ،لعلها ُت�سهم يف
�إزالة اللب�س والغمو�ض الذي ك�شفت عنه نتائج الدرا�سات ال�سابقة.
وبالتحديد حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة
جامعة الريموك؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى �إىل (اجلن�س،
امل�ستوى الدرا�سي) ؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائية بني ذاكرة ال�سرية الذاتية والرفاه النف�سي لدى طلبة
جامعة الريموك؟

◄◄ذاكرة ال�سرية الذاتية :هي نظام ي�شفر معلومات عن
الأحداث ال�شخ�صية ويخزنها وي�سرتجعها ،وت�شمل املعلومات
ال�شخ�صية ذات الطابع ال�شخ�صي ،والأحداث التي مر بها الفرد يف
املا�ضي �سواء� ،أكانت �أحداثا مفرحة �أم حزينة (، )Konrad, 2012
وله ع�رشة �أبعاد (احليوية ،والتما�سك ،و�إمكانية الو�صول ،واملنظور
الزمني ،والتفا�صيل احل�سية ،وال�شدة العاطفية ،واملنظور الب�رصي،
وامل�شاركة ،واالبتعاد ،والتكاف�ؤ)  .وتقا�س بالدرجة التي يح�صل
عليها �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س ا�ستبانة خربات الذاكرة.
◄◄الرفاه النف�سي :هي بنية متعددة الأبعاد التي تعك�س
تقييمات الأفراد لأنف�سهم ونوعية حياتهم (،)Ryff et al, 1999
وله �ستة �أبعاد للرفاه النف�سي (قبول الذات ،والعالقات الإيجابية،
واال�ستقالل الذاتي ،والإتقان البيئي ،والهدف يف احلياة ،وال�شعور
بالنمو ال�شخ�صي)  .ويقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س الرفاه النف�سي.

أهمية الدراسة

حدود الدراسة وحمدداتها

 �أو ًال  -الأهمية النظرية :تعد ذاكرة ال�سرية الذاتية �أ�سا�سية
يف بناء الهوية ،واحلفاظ على ال�شعور بالذات مع مرور الوقت،
وت�سمح لنا بتطوير العالقات ال�شخ�صية ،واحلفاظ عليها وحت�سينها،
وت�ساعد يف حل امل�شكالت وتوجيه ال�سلوك امل�ستقبلي ،وتت�سم
الأهمية النظرية للدرا�سة ب�أنها �سوف تتناول جانبا حيويا يف �أثر
ذاكرة ال�سرية الذاتية وفق اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي لدى الفرد،
والرفاه النف�سي ،وطريقة فهم الأفراد لفهم الأحداث من خالل تذكر
الأحداث الإيجابية ،وجتنب الأحداث ال�سلبية للحفاظ على ر�ؤية
�إيجابية للذات ،وهذا ي�ؤثر يف رفع م�ستوى التح�صيل لدى الطلبة،
و ُت�سهم هذه الدرا�سة يف تطوير اجلانب النظري اخلا�ص مبو�ضوع
ذاكرة ال�سرية الذاتية ،وذلك نظراً لندرة البحوث والدرا�سات التي
�أجريت على هذا النوع من الدرا�سات يف البالد العربية ،كما ت�سهم
برفد البحوث الرتبوية بدرا�سة تزيد من تقدم هذه البحوث وتطورها،
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة كذلك ب�أنها �ستك�شف عن عالقة اجلن�س
وامل�ستوى الدرا�سي ب�أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية والرفاه النف�سي.
 ثاني ًا  -الأهمية التطبيقية :تظهر الأهمية التطبيقية

اقت�رصت عينة الدرا�سة على طالب جامعة الريموك
(بكالوريو�س ودرا�سات عليا)  ،و�أجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل
ال�صيفي  ،2020 /2019عالوة على ذلك حتدد �إمكانية تعميم
نتائج الدرا�سة مبدى �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها ،كذلك ا�ستخدام
الإنرتنت يف توزيع اال�ستبيانات الإلكرتونية عرب الربيد الإلكرتوين
لطلبة جامعة الريموك.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي يف هذا البحث.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة الريموك يف
مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا امل�سجلني يف الف�صل
ال�صيفي للعام الدرا�سي 2020 /2019م ،والبالغ عددهم
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ذاكرة السيرة الذاتية وعالقتها بالرفاه النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك

( )28187وفق �إح�صائيات دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة
الريموك ،واختري منهم ( )651طالب ًا وطالبة بالطريقة املتي�رسة،
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات (الجنس ،المستوى الدراسي)

املتغري
اجلن�س

امل�ستوى الدرا�سي
املجموع

امل�ستوى

التكرار

الن�سبة املئوية %

�أنثى

486

74.65

ذكر

165

25.35

بكالوريو�س

392

60.22

درا�سات عليا

259

39.78

651

100.00

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت الأدوات الآتية:
أوالً :استبانة خربات الذاكرة:
ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س خ�صائ�ص ذاكرة ال�سرية الذاتية
ل�سوتني وروبينز ( ، )Sutin & Robins, 2007بعد ترجمة املقيا�س
و�إعادة ترتيب الفقرات ح�سب الأبعاد ،و�إعادة �صياغة الفقرات،
حيث يتكون املقيا�س من (� )10أبعاد ،ولكل ُبعد عدد من الفقرات،
وهذه الأبعاد منف�صلة ،وكل بعد له منط مميز من االرتباطات،
وكانت الفقرات موزعة على الأبعاد كالتايل :احليوية ولها ()6
فقرات ،التما�سك وله ( )8فقرات ،و�إمكانية الو�صول ولها ()5
فقرات ،والتفا�صيل احل�سية ولها ( )8فقرات ،وال�شدة العاطفية ولها
( )6فقرات ،واملنظور الب�رصي وله ( )6فقرات ،ومنظور الوقت وله
( )6فقرات ،وامل�شاركة ولها ( )6فقرات ،والتباعد وله ( )6فقرات،
والتكاف�ؤ وله ( )6فقرات .وكان جمموع عدد الفقرات ( )63فقرة.
وقد متتع املقيا�س ب�صورته الأ�صلية مب�ؤ�رشات �صدق وثبات جيدة،
حيث تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لكل
ُبعد بني ( )0.97 - 0.72مبتو�سط ( ، )0.87وكانت االرتباطات
بني الأبعاد مبتو�سط ( ، )0.71 - 0.40وتراوحت قيم معامل ثبات
�ألفا للأبعاد (. )0.91 - 0.70
◄◄�صدق وثبات املقيا�س ب�صورته احلالية:
Ú Úال�صدق الظاهري:
جرى التحقق من ال�صدق الظاهري للمقيا�س من خالل عر�ضه
على جمموعة حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال
علم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي ،يف جامعة الريموك ،والبالغ
عددهم ( )10حمكمني ،وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني �أ�صبح
عدد فقرات املقيا�س ( )62فقرة موزعة على ع�رشة �أبعاد :احليوية
وتقي�سه الفقرات ( ، )6 - 1التما�سك وتقي�سه الفقرات (، )14 - 7
�إمكانية الو�صول وتقي�سه الفقرات ( ، )19 - 15التفا�صيل احل�سية
وتقي�سه الفقرات من ( ، )27 - 20ال�شدة العاطفية وتقي�سه الفقرات
( ، )33 - 28املنظور الب�رصي وتقي�سه الفقرات من (، )38 - 34
منظور الوقت وتقي�سه الفقرات من ( )44 - 39امل�شاركة وتقي�سه
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الفقرات ( ، )50 - 45االبتعاد وتقي�سه الفقرات من (، )56 - 51
التكاف�ؤ وتقي�سه الفقرات من (. )62 - 57
�Ú Úصدق البناء:
حتقق الباحث من م�ؤ�رشات �صدق البناء ،من خالل تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30طالب ًا وطالبة من
خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،وح�ساب قيم معامل ارتباط بري�سون
( )Pearsonبني الفقرة والدرجة الكلية على ال ُبعد ,حيث تراوحت قيم
معامالت ارتباط فقرات ُبعد احليوية مع ُبعدها بني (- 0.535
 ، )0.691وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد التما�سك مع
ُبعدها ما بني ( ، )0.614 - 0.412وتراوحت قيم معامالت ارتباط
فقرات ُبعد �إمكانية الو�صول مع ُبعدها ما بني ()0.751 - 0.423
 ،وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد التفا�صيل احل�سية
مع ُبعدها ما بني ( ، )0.778 - 0.562وتراوحت قيم معامالت
ارتباط فقرات ُبعد ال�شدة العاطفية مع ُبعدها ما بني (- 0.623
 ، )0.768وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد املنظور
الب�رصي مع ُبعدها ما بني ( ،)0.689 - 0.579وتراوحت قيم
معامالت ارتباط فقرات ُبعد منظور الوقت مع ُبعدها ما بني
( )0.767 - 0.517مع ُبعدها ،وتراوحت قيم معامالت ارتباط
فقرات ُبعد امل�شاركة قد تراوحت بني ( ، )0.583 - 0.717و� َّأن
قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد االبتعاد ما بني (- 0.514
 ، )0.786وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد التكاف�ؤ ما
بني ( . )0.798 - 0.629وكانت جميع هذه القيم دالة �إح�صائيا،
وكما هو مبني يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
قيم معامالت االرتباط بين فقرات استبانة خبرات الذاكرة من جهة والمجاالت التي تتبع لها من
جهة أخرى

رقم
الفقرة

االرتباط مع
ال ُبعد

رقم
الفقرة

االرتباط مع
ال ُبعد

رقم
الفقرة

االرتباط مع
ال ُبعد

1

)**( .684

20

)**( .562

39

)**( .568

2

)**( .535

21

)**( .778

40

)**( .767

3

)**( .590

22

)**( .759

41

)**( .575

4

)**( .564

23

)**( .640

42

)**( .517

5

)**( .691

24

)**( .590

43

)**( .610

6

)**( .688

25

)**( .569

44

)**( .673

7

)**( .528

26

)**( .696

45

)**( .583

8

)**( .568

27

)**( .569

46

)**( .684

9

)**( .602

28

)**( .719

47

)**( .648

10

)**( .412

29

)**( .768

48

)**( .599

11

)**( .614

30

)**( .623

49

)**( .717

12

)**( .596

31

)**( .768

50

)**( .644

13

)**( .605

32

)**( .724

51

)**( .634

14

)**( .547

33

)**( .657

52

)**( .731
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رقم
الفقرة

االرتباط مع
ال ُبعد

رقم
الفقرة

االرتباط مع
ال ُبعد

رقم
الفقرة

االرتباط مع
ال ُبعد

املجال

ثبات الإعادة ثبات االت�ساق الداخلي عدد الفقرات

15

)**( .585

34

)**( .674

53

)**( .670

امل�شاركة

.787

.738

6

16

)**( .673

35

)*( .644

54

)**( .514

االبتعاد

.768

.724

6

17

)**( .622

36

)**( .670

55

)**( .786

التكاف�ؤ

.793

.730

6

18

)**( .751

37

)**( .579

56

)**( .640

اال�ستبانة (ككل)

.831

.803

62

19

)**( .423

38

)**( .689

57

)**( .798

58

)**( .669

59

)**( .629

60

)**( .693

61

)**( .764

62

)**( .735

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01

Ú Úثبات ا�ستبانة خربات الذاكرة
لتقدير ثبات االت�ساق الداخلي ال�ستبانة خ�صائ�ص ذاكرة
ال�سرية الذاتية و�أبعادها ،ا�ستخدم الباحث معادلة كرونباخ
�ألفا ( ، )Cronbach’s Alphaعلى بيانات التطبيق الأول للعينة
اال�ستطالعية والبالغ عددها ( )30طالب ًا وطالبة من خارج عينة
الدرا�سة ،حيث بلغت قيمة ثبات االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ككل
( ، )0.803وتراوحت قيم ثبات االت�ساق الداخلي لأبعادها ما بني
( ، )0.786 - 0.682كما جرى التحقق من ثبات الإعادة للمقيا�س؛
من خالل �إعادة تطبيق املقيا�س على العينة اال�ستطالعية ال�سابقة،
با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار (، )Test - Retest
وذلك بفارق زمني مقداره �أ�سبوعان بني التطبيقني الأول والثاين،
ثم ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني الأول والثاين على
العينة اال�ستطالعية ،حيث بلغت قيمة ثبات الإعادة لال�ستبانة ككل
بلغ ( ، )0.831وتراوحت قيم ثبات الإعادة لأبعادها ما بني
( ، )0.813 - 0.745وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )3
الجدول ()3
قيم معامالت ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخلي لمجاالت استبانة خصائص ذاكرة السيرة
الذاتية

املجال

ثبات الإعادة ثبات االت�ساق الداخلي عدد الفقرات

احليوية

.813

.786

6

التما�سك

.754

.713

8

�إمكانية الو�صول

.807

.775

5

التفا�صيل احل�سية

.775

.742

8

ال�شدة العاطفية

.781

.720

6

املنظور الب�رصي

.796

.740

5

منظور الوقت

.745

.682

6

Ú Úت�صحيح ا�ستبانة خربات الذاكرة
تكونت (ا�ستبانة خربات الذاكرة) لذاكرة ال�سرية الذاتية
ب�صورتها النهائية من ( )62موزعة على ع�رشة �أبعاد ُي�ستجاب
عليها وفق تدريج خما�سي ي�شتمل البدائل التالية�( :أوافق بدرجة
قوية ،وتعطى عند ت�صحيح املقيا�س  5درجات� ،أوافق وتعطى 4
درجات ،حمايد وتعطى  3درجات ،ال �أوافق وتعطى درجتني ،ال
�أوافق بدرجة قوية وتعطى درجة واحدة)  ،وهذه الدرجات تطبق
على جميع الفقرات ذات االجتاه املوجب ،يف حني يعك�س التدريج يف
الفقرات ذات االجتاه ال�سالب ،وهي13 - 12 - 11 - 6 - 5 - 4( :
 - 32 - 31 - 27 - 26 - 25 - 24 - 19 - 18 - 17 - 1454 - 50 - 49 - 48 - 44 - 43 - 42 38 - 37 - 36 - 33
  . )62 - 61 - 60 - 56 - 55وللو�صول �إىل حكم مو�ضوعيعلى متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سةُ ،ح�سب املدى بطرح
احلد الأعلى من احلد الأدنى ( ، )4 = 1 – 5ثم تق�سيمه على ()3
( ، )1.33 = 3 ÷ 4وبعد ذلك �أ�ضيفت هذه القيمة �إىل �أقل قيمة يف
اال�ستبانة ( )1؛ لتحديد احلد الأعلى لهذه الفئة ،وبذلك �أ�صبحت فئات
م�ستويات الإجابة وفق ًا للمتو�سط احل�سابي :منخف�ض (�أقل من
 ، )2.34متو�سط بني ( ، )3.66 – 2.34مرتفع (�أكرب من . )3.66
ثانياً :مقياس الرفاه النفسي
�أُ�ستخدم مقيا�س الرفاه النف�سي الذي قام الباحث بتطويره بعد
االطالع على مقيا�س الرفاه النف�سي لرايف ( ، )Ryff, 1989وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن تطوير املقيا�س جرى ا�ستناداً �إىل ت�صور (Abbott et
بناء على تو�صية رايف
 )al, 2006؛ حيث قام ب�إدراج ( )42فقرة ً
( )Ryffيف م�ؤمتر ا�ستبيان �صحة املر�أة يف �سن ( ، )52حيث يحتوي
املقيا�س على فقرات موجبة و�سالبة ل � 6أبعاد )7( ،فقرات لكل ُبعد،
وهذه الأبعاد هي :اال�ستقالل الذاتي ( ، )Autonomyالإتقان البيئي
( ، )Environmental masteryال�شعور بالنمو ال�شخ�صي (Personal
 ، )Growthالعالقات الإيجابية ( ، )Positive Relationsالهدف يف
احلياة ( ، )Purpose in lifeالقبول الذاتي (. )Self - acceptance
وقد متتع املقيا�س ب�صورته الأ�صلية مب�ؤ�رشات �صدق وثبات
جيدة ،حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بني الأبعاد ال�ستة
( ،)0.76 - 0.32وتراوحت قيم ثبات االت�ساق الداخلي للأبعاد
ال�ستة بني (. )0.93 - 0.86
◄◄�صدق وثبات املقيا�س ب�صورته احلالية:
Ú Úال�صدق الظاهري:
جرى التحقق من ال�صدق الظاهري للمقيا�س؛ من خالل عر�ضه
على جمموعة حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال علم
النف�س الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي ،يف جامعة الريموك ،والبالغ
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عددهم ( )10حمكمني ،وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني �أ�صبح
عدد فقرات املقيا�س بعد التحكيم ( )42فقرة موزعة على �ستة �أبعاد:
اال�ستقالل الذاتي وتقي�سه الفقرات ( ، )7 - 1الإتقان البيئي وتقي�سه
الفقرات ( ، )14 - 8ال�شعور بالنمو ال�شخ�صي وتقي�سه الفقرات (15
  ، )21العالقات الإيجابية وتقي�سه الفقرات من ( )28 - 22الهدفيف احلياة وتقي�سه الفقرات ( ، )35 - 29القبول الذاتي وتقي�سه
الفقرات من (. )42 - 36
�Ú Úصدق البناء:
حتقق الباحث من م�ؤ�رشات �صدق البناء ،من خالل تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30طالب ًا وطالبة
من خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،وح�ساب قيم معامل ارتباط
بري�سون ( )Pearsonبني الفقرة والبعد والدرجة الكلية للمقيا�س،
حيث تراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد اال�ستقالل الذاتي
بني ( )0.842 - 0.576مع ُبعدها ،وبني ()0.630 - 0.450
مع الدرجة الكلية للمقيا�س ،وتراوحت قيم معامالت ارتباط
فقرات ُبعد الإتقان البيئي بني ( )0.684 - 0.495مع ُبعدها،

وبني ( )0.591 - 0.350مع الدرجة الكلية للمقيا�س ،وتراوحت
قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد ال�شعور بالنمو ال�شخ�صي بني
( )0.769 - 0.513مع ُبعدها ،وبني ( )0.688 - 0.401مع
الدرجة الكلية للمقيا�س ،وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات
ُبعد العالقات الإيجابية بني ( )0.761 - 0.487مع ُبعدها،
وبني ( )0.592 - 0.354مع الدرجة الكلية للمقيا�س ،وتراوحت
قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد الهدف يف احلياة بني (- 0.516
 )0.750مع ُبعدها ،وبني ( )0.578 - 0.419مع الدرجة الكلية
للمقيا�س ،وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد القبول الذاتي
بني ( )0.798 - 0.548مع ُبعدها ،وبني ( )0.568 - 0.423مع
الدرجة الكلية للمقيا�س ،وكانت جميع هذه القيم دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى الداللة (. )α≤0.05
كما تراوحت قيم معامالت االرتباط البينية بني �أبعاد مقيا�س
الرفاه النف�سي بني ( ،)0.666 - 0.373وتراوحت قيم معامالت
االرتباط بني الأبعاد واملقيا�س ككل بني (،)0.844 - 0.674
وجميعها ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ،)α≤0.05وهذا
يعد م�ؤ�رشاً على �صدق البناء للمقيا�س ،كما يت�ضح يف اجلدول (. )4

الجدول ()4
قيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس الرفاه النفسي من جهة وبين الدرجة الكلية للمقياس والمجاالت التي تتبع له من جهة أخرى

رقم الفقرة

االرتباط مع:

رقم الفقرة

االرتباط مع:

رقم الفقرة

االرتباط مع:

رقم الفقرة

االرتباط مع:
ال ُبعد

الكلي

ال ُبعد

الكلي

ال ُبعد

الكلي

ال ُبعد

الكلي

)**( .516

)**( .463

)**( .757

)**( .530

34

)**( .573

)**( .350

23

1

)**( .819

)**( .630

12

)**( .473

)**( .354

35

)**( .630

)**( .486

24

)**( .487

2

)**( .744

)**( .594

13

)**( .644

36

)**( .548

)**( .474

25

)**( .521

)**( .419

3

)**( .638

)**( .469

14

)**( .604

)**( .559

)**( .584

)**( .527

)**( .620

)**( .427

37

4

)**( .630

)**( .477

15

)**( .637

)**( .486

26

)**( .548

)**( .558

38

)**( .727

5

)**( .731

)**( .531

16

)**( .586

)**( .470

27

)**( .704

39

)**( .589

)**( .423

6

)**( .576

)**( .450

17

)**( .604

)**( .577

28

)**( .761

)**( .592

)**( .798

)**( .481

7

)**( .842

)**( .454

18

)**( .769

)**( .688

29

)**( .614

)**( .419

40

)**( .568

8

)**( .495

)**( .367

19

)**( .693

)**( .563

30

)**( .637

)**( .432

41

)**( .787

)**( .494

9

)**( .670

)**( .532

20

)**( .513

)**( .401

31

)**( .750

)**( .578

42

)**( .629

10

)**( .684

)**( .591

21

)**( .584

)**( .415

32

)**( .611

)**( .540

11

)**( .628

)**( .547

22

)**( .667

)**( .452

33

)**( .693

)**( .507

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

Ú Úثبات مقيا�س الرفاه النف�سي
لتقدير ثبات االت�ساق الداخلي ملقيا�س الرفاه النف�سي و�أبعاده ،ا�ستخدم الباحث معادلة كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach’s Alphaعلى
بيانات التطبيق الأول للعينة اال�ستطالعية ،والبالغ عددها ( )30طالب ًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة ،حيث بلغت قيمة ثبات االت�ساق
الداخلي للمقيا�س ككل ( ، )0.814وتراوحت قيم ثبات االت�ساق الداخلي لأبعاده ما بني ( ، )0.791 - 0.678كما حتقق من ثبات الإعادة
للمقيا�س من خالل �إعادة تطبيق املقيا�س على العينة اال�ستطالعية ال�سابقة ،با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار (،)Test - Retest
وذلك بفارق زمني مقداره �أ�سبوعان بني التطبيقني الأول والثاين ،ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني الأول والثاين على العينة
اال�ستطالعية ،حيث بلغت قيمة ثبات الإعادة للمقيا�س ككل ( ، )0.846وتراوحت قيم ثبات الإعادة لأبعاده ما بني (، )0.806 - 0.724
27
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وكما هو مبني يف اجلدول (. )5

الدرا�سة:

الجدول ()5
قيم معامالت ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخلي لمقياس الرفاه النفسي ومجاالته

املقيا�س وجماالته

ثبات الإعادة ثبات االت�ساق الداخلي عدد الفقرات

اال�ستقالل الذاتي

.806

.791

7

الإتقان البيئي

.737

.678

7

ال�شعور بالنمو ال�شخ�صي

.724

.684

5

العالقات الإيجابية

.763

.710

7

الهدف يف احلياة

.785

.736

7

القبول الذاتي

.798

.754

7

املقيا�س (ككل)

.846

.814
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Ú Úت�صحيح مقيا�س الرفاه النف�سي
تكون مقيا�س الرفاه النف�سي ب�صورته النهائية من ( )42فقرة
موزعة على �ستة �أبعاد ُي�ستجاب عليها وفق تدريج �سدا�سي ي�شتمل
البدائل الآتية�( :أوافق بدرجة قوية ،وتعطى عند ت�صحيح املقيا�س
 6درجات� ،أوافق بدرجة متو�سطة وتعطى  5درجات� ،أوافق بدرجة
قليلة وتعطى  4درجات� ،أرف�ض بدرجة قليلة وتعطى  3درجات،
�أرف�ض بدرجة متو�سطة وتعطى درجتني� ،أرف�ض بدرجة قوية
وتعطى درجة واحدة)  ،وهذه الدرجات تطبق على جميع الفقرات
ذات االجتاه املوجب ،يف حني يعك�س التدريج يف الفقرات ذات
االجتاه ال�سالب وهي17 - 15 - 13 - 12 - 10 - 6 - 4 - 3( :
 38 - 35 - 32 - 31 - 29 - 27 - 24 - 23 - 21 - 19. )41 - 40 -

إجراءات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُتبعت اخلطوات والإجراءات الآتية:
1 .1توزيع �أداة الدرا�سة على الطلبة داخل القاعة الدرا�سية
يف اجلامعة ورقي ًا و�إلكرتونياً ،وتو�ضيح التعليمات اخلا�صة بها� ،إذ
و�ضحت �أهداف الدرا�سة و�أهميتها.
2 .2الت�أكيد على �رسية املعلومات التي يقدمها الطلبة� ،إذ لن
ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي فقط.
3 .3قراءة التعليمات اخلا�صة با�ستبانة خربات الذاكرة لذاكرة
ال�سرية الذاتية ،ومقيا�س الرفاه النف�سي ،وتقدمي تعريف خمت�رص له،
وقد تراوحت مدة تطبيق املقيا�س ما بني ( )20 - 15دقيقة.
4 .4بعد الت�أكد من �إكمال جميع الطلبة الإجابة عن (ا�ستبانة
خربات الذاكرة) لذاكرة ال�سرية الذاتية ،ومقيا�س الرفاه النف�سي،
�أُ�ستبعدت اال�ستبانات التي مل حتقق ال�رشوط� ،إما لعدم العمر �أو
اجلن�س �أو �إكمال الفقرات ،وقد بلغ عددها ( )30ا�ستبانة ،وبذلك بلغ
عدد �أفراد عينة الدرا�سة ( )651طالب ًا وطالبة.
5 .5جمع البيانات بهدف �إجراء التحليل املنا�سب لها للخروج
بالنتائج والتو�صيات.

Ú Úاملتغريات امل�ستقلة ،وهي:
 اجلن�س وله فئتان :ذكر� ،أنثى.
 امل�ستوى الدرا�سي ،وله فئتان :بكالوريو�س ،درا�سات عليا.
Ú Úاملتغريات التابعة ،وهي:
 ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك.
 الرفاه النف�سي لدى طلبة جامعة الريموك.
ويف ال�س�ؤال الثالث االرتباطي (التنب�ؤي) كان املتغري امل�ستقل
هو خ�صائ�ص ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك
(متنبئ) واملتغري التابع هو الرفاه النف�سي لدى طلبة جامعة
الريموك (متنبئ به) .

املعاجلات اإلحصائية:
 للإجابة عن ال�س�ؤال الأول للدرا�سةُ ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لأبعاد (ا�ستبانة خربات الذاكرة)
لذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك.
 للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للدرا�سةُ ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لأبعاد (ا�ستبانة خربات الذاكرة)
لذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك وفق ًا ملتغريات
(اجلن�س ،امل�ستوى الدرا�سي)  ،وا�ستخدم حتليل التباين الثنائي
املتعدد (( )way MANOVA - 2دون تفاعل) لدرا�سة �أثر متغريات
الدرا�سة على �أبعاد (ا�ستبانة خربات الذاكرة) لذاكرة ال�سرية الذاتية
لدى طلبة جامعة الريموك.
 للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث للدرا�سةُ ،ح�سِ بت قيم معامالت
ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationبني خ�صائ�ص ذاكرة
ال�سرية الذاتية والرفاه النف�سي لدى طلبة جامعة الريموك.

نتائج الدراسة ومناقشتها
ن�ص على:
◄◄�أوالً .النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول الذي َّ
«ما م�ستوى ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك؟ »
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأولُ ،ح�سبت الأو�ساط احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لأبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى �أفراد عينة
الدرا�سة ،مع مراعاة ترتيب �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى عينة
الدرا�سة تنازل ًيا وف ًقا لأو�ساطها احل�سابية ،وذلك كما هو مبني يف
اجلدول (. )6
الجدول ()6
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد ذاكرة السيرة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك
ً
مرتبة تنازليًا ً
وفقا ألوساطها الحسابية.

♦الو�سط ♦االنحراف
الرتبة الرقم �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية
احل�سابي املعياري

متغريات الدراسة:
املتغريات امل�ستقلة والتابعة يف ال�س�ؤال الأول والثاين من
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امل�ستوى

1

1

احليوية

4.10

0.67

مرتفع

2

7

منظور الوقت

3.93

0.79

مرتفع

3

5

ال�شدة العاطفية

3.80

0.92

مرتفع

أ .محمد يوسف عبابنة
أ.د .رافع عقيل الزغول

ذاكرة السيرة الذاتية وعالقتها بالرفاه النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك

♦الو�سط ♦االنحراف
الرتبة الرقم �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية
احل�سابي املعياري

يدل على متا�سك ذكريات الفرد ب�شكل جيد ،و�أن الفرد يربط جتارب
مر بها ب�شكل هادف ،وي�ستخدم هذه التجارب لفهم الذات؛
مهمة قد ّ
مما ينعك�س على الفرد �أن يكون ذا ثقة �أكرث ،وتتوافق هذه النتيجة
مع درا�سة ( ، )Luchetti & Sutin, 2018وذلك يعود للفئة العمرية
كلما تقدم العمر ارتفع م�ستوى التما�سك فيها �أكرث ،لكن يف املقابل
جاءت �أبعاد من ذاكرة ال�سرية الذاتية على مقيا�س (ا�ستبانة خربات
م�ستوى متو�سط ،فبعد (التفا�صيل احل�سية) جاء مب�ستوى
الذاكرة) يف
ٍ
متو�سط؛ فقد تكون الذكريات املرتبطة ب�إعادة التجربة واالعتقاد
ب�أن احلدث كان حقيقيا مثل (�أ�صوات ،روائح ،تذوق) واملزيد من
التفا�صيل احل�سية قد �أثر فيها عمر احلدث �أو تداخل الذكريات �أو
لطبيعة احلدث .كما ظهر ُبعد التكاف�ؤ مب�ستوى متو�سط؛ حيث تعتمد
تكاف�ؤ ذكريات ال�سرية الذاتية الإيجابية وال�سلبية على تقدير الذات،
بناء على ر�ؤية
حيث يكون التحيز الإيجابي للأحداث الإيجابية ً
الفرد الإيجابية للذات واال�ستمرار باملحافظ عليها ،وهذا ذُكر يف
الأدب النظري �سابق ًا ( . )D'Argembeau &Linden, 2008وكان
ُبعد املنظور الب�رصي من �ضمن الأبعاد ذات امل�ستوى املتو�سط يف
نتائج الدرا�سة ،وهذا يدلل على ت�أثر املنظور الب�رصي بعوامل عدة
منها :االكتئاب والقلق الذي يعمل على تقليل ا�ستعادة الذكريات
من منظوره اخلا�ص ،ويرتكز اال�ستدعاء فقط من املنظور ال�شخ�ص
الثالث بناء على درا�سة قام بها (D’Argembeau, Van der Linden,
 . )d’Acremont,& Mayers, 2006كما �أظهرت النتائج وجود ُبعد
(امل�شاركة) يف م�ستوى متو�سط �أي�ضاً ،فم�شاركة التفا�صيل العاطفية
مع الآخرين يزيد من التفاعل معهم والتقرب االجتماعي �أكرث ،لكن
انخفا�ض هذه امل�شاركة يزيد من العزلة االجتماعية والتفاعل
بينها ،وهذا يبني لنا وجود ُبعد (االبتعاد) يف م�ستوى متو�سط قد
يكون نتيجة حماولة االبتعاد عن التجربة ال�سابقة يف حياته ،وعدم
توافقها مع املفهوم احلايل للذات.
ن�ص
◄◄ثانيا .النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي َّ
على» :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ذاكرة ال�سرية الذاتية
لدى طلبة جامعة الريموك تعزى �إىل (اجلن�س ،امل�ستوى الدرا�سي) ؟ »
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاينُ ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية
لدى عينة طلبة جامعة الريموك وف ًقا ملتغريات (اجلن�س ،امل�ستوى
الدرا�سي)  ،وذلك كما يف اجلدول (. )7

امل�ستوى

4

3

�إمكانية الو�صول

3.71

0.70

مرتفع

5

2

التما�سك

3.68

0.60

مرتفع

6

4

التفا�صيل احل�سية

3.54

0.71

متو�سط

7

8

امل�شاركة

3.29

0.59

متو�سط

8

6

املنظور الب�رصي

3.28

0.47

متو�سط

9

9

االبتعاد

2.76

0.83

متو�سط

10

10

التكاف�ؤ

2.40

1.27

متو�سط

يت�ضح من اجلدول ( )6؛ � َّأن م�ستوى �أبعاد ذاكرة ال�سرية
الذاتية( :احليوية ،ومنظور الوقت ،وال�شدة العاطفية ،و�إمكانية
الو�صول ،والتما�سك) لدى عينة طلبة جامعة الريموك كان مرتفعا،
يف حني وقعت �أبعاد( :التفا�صيل احل�سية ،وامل�شاركة ،واملنظور
الب�رصي ،واالبتعاد ،والتكاف�ؤ) يف امل�ستوى املتو�سط لوجود ال�سمة،
بعد ت�صنيف الأو�ساط احل�سابية العائدة عليها وف ًقا للمعيار املذكور
يف �أداة الدرا�سة (ا�ستبانة خربات الذاكرة) ؛ حيث جاءت الأبعاد على
الرتتيب الآتي :احليوية يف املرتبة الأوىل ،تاله منظور الوقت يف
املرتبة الثانية ،تاله ال�شدة العاطفية يف املرتبة الثالثة ،تاله �إمكانية
الو�صول يف املرتبة الرابعة ،تاله التما�سك يف املرتبة اخلام�سة ،تاله
التفا�صيل احل�سية يف املرتبة ال�ساد�سة ،تاله امل�شاركة يف املرتبة
ال�سابعة ،تاله املنظور الب�رصي يف املرتبة الثامنة ،تاله االبتعاد يف
املرتبة التا�سعة ،تاله التكاف�ؤ يف املرتبة العا�رشة والأخرية.
ُيالحظ ارتفاع م�ستوى بع�ض �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية
لدى طالب جامعة الريموك ،وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن ارتفاع
م�ستوى ذاكرة ال�سرية الذاتية واملحافظة على تذكر الأحداث املهمة
واملنتظمة والتوفيق بني احلياة املا�ضية واحلالية للفرد يعزز
ال�شعور باال�ستمرارية والتما�سك (، )Luchetti & Sutin, 2018
وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع درا�سة (Manzanero , López ,
 ، )Aróztegui , El - Astal, 2015الذين �أكدوا على عدم وجود فروق
بني خ�صائ�ص ذاكرة ال�سرية الذاتية ،فارتفاع م�ستوى ُبعد التما�سك

الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد لذاكرة السيرة الذاتية لدى عينة طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا لمتغيرات الدراسة

املتغري

م�ستويات
املتغري
�أنثى

اجلن�س
ذكر

امل�ستوى
الدرا�سي

بكالوري�س
درا�سات
عليا

�أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية
الإح�صائي

منظور
الوقت

احليوية

التما�سك

�إمكانية
الو�صول

التفا�صيل
احل�سية

ال�شدة
العاطفية

املنظور
الب�رصي

امل�شاركة

االبتعاد

التكاف�ؤ

املتو�سط احل�سابي

4.14

3.70

3.77

3.61

3.84

3.29

3.98

3.39

2.72

2.33

االنحراف املعياري

0.59

0.61

0.69

0.68

0.93

0.46

0.76

0.56

0.83

1.32

املتو�سط احل�سابي

3.99

3.59

3.53

3.33

3.68

3.25

3.77

2.99

2.86

2.60

االنحراف املعياري

0.87

0.56

0.73

0.76

0.86

0.49

0.86

0.58

0.82

1.09

املتو�سط احل�سابي

4.16

3.62

3.73

3.53

3.79

3.28

3.84

3.24

2.74

2.45

االنحراف املعياري

0.62

0.58

0.65

0.71

0.87

0.47

0.77

0.58

0.75

1.21

املتو�سط احل�سابي

4.01

3.74

3.67

3.56

3.82

3.28

4.06

3.36

2.78

2.33

االنحراف املعياري

0.73

0.62

0.78

0.71

0.98

0.47

0.82

0.60

0.93

1.35
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يالحظ من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لأبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك عند
اختالف م�ستويات املتغريات ،وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهريةُ ،ح�سبت معامالت االرتباط بني �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى
طلبة جامعة الريموك متبوعة ب�إجراء اختبار ( )Bartlettللكروية وف ًقا للمتغريات؛ لتحديد �أن�سب حتليل تباين (حتليل تباين ثنائي متعدد� ،أم
حتليل تباين ثنائي) توجب ا�ستخدامه ،وذلك كما يف اجلدول (. )8
الجدول ()8
نتائج اختبار ( )Bartlettللكروية ألبعاد ذاكرة السيرة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا للمتغيرات

�إمكانية الو�صول

التما�سك

التفا�صيل احل�سية

ال�شدة العاطفية

املنظور الب�رصي

منظور الوقت

امل�شاركة

العالقة وفقاً للمتغريات

احليوية

التما�سك

0.525

�إمكانية الو�صول

0.514

0.455

التفا�صيل احل�سية

0.454

0.261

0.251

ال�شدة العاطفية

0.391

0.161

0.319

0.555

املنظور الب�رصي

0.259

0.191

0.202

0.114

0.134

منظور الوقت

0.553

0.363

0.338

0.504

0.513

0.189

امل�شاركة

0.153

0.061

0.219

0.097

0.219

0.349

0.306

االبتعاد

- 0.121

- 0.136

- 0.160

- 0.075

- .0142

- 0.058

- 0.125

- 0.319

التكاف�ؤ

- 0.195

- 0.087

- 0.008

- 0.248

- 0.192

0.132

- 0.124

0.066

االبتعاد

- 0.217

اختبار  Bartlettللكروية
الداللة الإح�صائية

درجة احلرية

كا 2التقريبية

0.000

45

1683.924

يالحظ من اجلدول ( ، )8وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا ين �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى للمتغريات؛
مما ي�ستوجب ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي املتعدد (دون تفاعل) لأبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك جمتمعة وف ًقا
للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد (دون تفاعل) ألبعاد ذاكرة السيرة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك مجتمعة ً
وفقا للمتغيرات

الأثر

نوع االختبار املتعدد

قيمة االختبار املتعدد قيمة ف الكلية املح�سوبة درجة حرية الفر�ضية درجة حرية اخلط�أ

الداللة الإح�صائية

اجلن�س

Hotelling's Trace

0.150

9.498

10

635

*.000

امل�ستوى الدرا�سي

Hotelling's Trace

0.116

7.389

10

635

*.000

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

يتبني من اجلدول ( ، )9وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا ملتغريات (اجلن�س ،امل�ستوى الدرا�سي) على �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة
أثر متغريات (اجلن�س ،امل�ستوى الدرا�سي)  ،فقد
الريموك جمتمعة ،ولتحديد � ٍّأي من �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك كان � ُ
�أجري حتليل التباين الثنائي املتعدد (دون تفاعل) لأبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية لدى طلبة جامعة الريموك ك ّل على حدة وف ًقا للمتغريات،
وذلك كما يف اجلدول (. )10
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الجدول ()10
نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد (دون تفاعل) ألبعاد ذاكرة السيرة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا لمتغيرات الدراسة

م�صدر التباين

اجلن�س

امل�ستوى
الدرا�سي

اخلط�أ

املتغري التابع

جمموع املربعات درجة احلرية متو�سط جمموع املربعات قيمة ف املح�سوبة الداللة لإح�صائية

حجم الأثر

احليوية

3.53

1

3.53

7.96

*.00

.012

التما�سك

0.97

1

0.97

2.74

.10

.004

�إمكانية الو�صول

7.06

1

7.06

14.52

*.00

.022

التفا�صيل احل�سية

10.07

1

10.07

20.47

*.00

.031

ال�شدة العاطفية

3.13

1

3.13

3.73

*.05

.006

املنظور الب�رصي

0.16

1

0.16

0.72

.40

.001

منظور الوقت

2.73

1

2.73

4.42

*.04

.007

امل�شاركة

17.09

1

17.09

53.64

*.00

.077

االبتعاد

1.89

1

1.89

2.78

.10

.004

التكاف�ؤ

7.41

1

7.41

4.61

*.03

.007

احليوية

4.91

1

4.91

11.07

*.00

.017

التما�سك

1.71

1

1.71

4.82

*.03

.007

�إمكانية الو�صول

1.52

1

1.52

3.13

.08

.005

التفا�صيل احل�سية

0.05

1

0.05

0.10

.75

.000

ال�شدة العاطفية

0.00

1

0.00

0.00

.97

.000

املنظور الب�رصي

0.02

1

0.02

0.08

.78

.000

منظور الوقت

5.78

1

5.78

9.35

*.00

.014

امل�شاركة

0.34

1

0.34

1.07

.30

.002

االبتعاد

0.84

1

0.84

1.24

.27

.002

التكاف�ؤ

1.02

1

1.02

0.63

.43

.001

احليوية

285.64

644

0.44

التما�سك

228.93

644

0.36

�إمكانية الو�صول

313.08

644

0.49

التفا�صيل احل�سية

316.86

644

0.49

ال�شدة العاطفية

540.71

644

0.84

املنظور الب�رصي

142.27

644

0.22

منظور الوقت

398.08

644

0.62

امل�شاركة

205.12

644

0.32

االبتعاد

437.25

644

0.68

التكاف�ؤ

1036.30

644

1.61
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م�صدر التباين

الكلي

املتغري التابع

جمموع املربعات درجة احلرية متو�سط جمموع املربعات قيمة ف املح�سوبة الداللة لإح�صائية

احليوية

292.82

646

التما�سك

232.18

646

�إمكانية الو�صول

320.73

646

التفا�صيل احل�سية

327.06

646

ال�شدة العاطفية

543.97

646

املنظور الب�رصي

142.43

646

منظور الوقت

408.34

646

امل�شاركة

224.01

646

االبتعاد

439.60

646

التكاف�ؤ

1046.02

646

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

يت�ضح من اجلدول ( )10ما يلي:
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لأبعاد
ذاكرة ال�سرية الذاتية( :احليوية ،و�إمكانية الو�صول ،والتفا�صيل
احل�سية ،وال�شدة العاطفية ،ومنظور الوقت ،وامل�شاركة ،والتكاف�ؤ) لدى
طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث يف �أبعاد
(احليوية ،و�إمكانية الو�صول ،والتفا�صيل احل�سية ،وال�شدة العاطفية،
ومنظور الوقت ،وامل�شاركة) ول�صالح الذكور يف ُبعد (التكاف�ؤ)  ،كما
هو مبني يف اجلدول ( ، )7وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
املتو�سطات احل�سابية لأبعاد (التما�سك ،املنظور الب�رصي ،االبتعاد)
تعزى ملتغري اجلن�س.
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لأبعاد
ذاكرة ال�سرية الذاتية (احليوية ،والتما�سك ،ومنظور الوقت) لدى
طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طلبة
البكالوريو�س يف ُبعد (احليوية) ول�صالح طلبة الدرا�سات العليا يف
�أبعاد (التما�سك ،ومنظور الوقت) كما هو مبني يف اجلدول (، )7
وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لأبعاد
(�إمكانية الو�صول ،والتفا�صيل احل�سية ،وال�شدة العاطفية ،واملنظور
الب�رصي ،وامل�شاركة ،واالبتعاد ،والتكاف�ؤ) تعزى ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي.
اظهرت النتائج وجود فروق ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث
على �أبعاد( :احليوية� ،إمكانية الو�صول ،التفا�صيل احل�سية ،ال�شدة
العاطفية ،منظور الوقت ،امل�شاركة) ول�صالح الذكور ُبعد (التكاف�ؤ)
 ،ب�شكل عام تعترب الإناث �أكرث قدرة يف الرتكيز على اجلوانب من
الذكريات التف�صيلية والعاطفية ،حيث كما ذكر(  (�Fivush & Za
 )man, 2014يف الأدب النظري �أن لدى الإناث ذاكرة �سرية ذاتية
�أكرث حيوية وتف�صيل وعاطفة وتقدير للذكريات �أكرث من الذكور،
ولديهن تركيز عاطفي حول التجارب ال�سابقة .وتتفق هذه النتيجة
مع درا�سة ( )Siedlecki & Falzarano, 2016التي �أظهرت تفوق
الإناث على الذكور يف �أبعاد (احليوية ،التفا�صيل احل�سية ،ال�شدة

حجم الأثر

العاطفية ،منظور الوقت)  ،ويعزى االختالف يف تذكر ُبعد احليوية
عن الذكور �إىل اختالف الأعراف االجتماعية املغرو�سة لدى الأطفال
يف حياتهم وطرق توا�صل الأهايل مع �أبنائهم ،حيث متيل ذكريات
الأحداث املهمة والعاطفية �إىل البقاء حية ،كما هو احلال يف �أبعاد
التفا�صيل احل�سية وال�شدة العاطفية؛ حيث تكون مناق�شة الأهل
لبناتهم �أو من ي�ؤثر فيهم ب�شكل �أكرث تف�صي ًال وذات عالقة عاطفية،
وبالتايل دعمهن لتذكر الذكريات مبزيد من التفا�صيل والعاطفة،
وتعد العالقات ال�شخ�صية للإناث والرتابط مع الآخرين �أكرث من
الذكور ،ولأن الرتكيز على الذات لدى الذكور �أكرث ،وهذا ما �أكدت
عليه (.)Gilligan, 1982
و�أي�ضا �أكدت درا�سة (� )Boyacioglu, 2015أن �أبعاد (احليوية،
وال�شدة العاطفية ،و�إمكانية الو�صول) كانت �أكرث عند الإناث من
الذكور ،وهذا يتفق مبا جاءت به هذه الدرا�سة .و�أظهرت النتائج �أن
هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية ل�صالح الذكور يف ُبعد (التكاف�ؤ)
 ،قد يكون من الأ�سهل على الفرد ا�ستعادة ذكرى عندما يوجه �إىل
حدث �أكرث حتدي ًدا (مثل ذكرى �إيجابية يف اجلامعة)  ،وبالتايل يكون
مفهوم الذات �أكرب لديهم ،وبالتايل الذكور �أكرث ا�ستدعاء للذكرى
الإيجابية من ال�سلبية مقارنة مع الإناث ،حيث متيل الإناث لبناء
العالقات والتفا�صيل احل�سية حول احلقائق ،والرتكيز العاطفي حول
التجارب ال�سابقة .واختلفت هذه النتائج مع نتائج درا�سة (Sotgiu,
 ، )2019الذي �أكد فيها عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س على
�أبعاد (ا�ستبانة خربات الذاكرة) ككل.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية لأبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية ،تعزى ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي لدى طلبة جامعة الريموك ،حيث كان هناك
فروق ل�صالح طلبة البكالوريو�س يف ُبعد (احليوية)  ،ول�صالح طلبة
الدرا�سات العليا يف �أبعاد (التما�سك ،منظور الوقت)  ،ومل تتفق نتيجة
الدرا�سة مع نتائج درا�سة (Montebarocci & Luchetti & Sutin,
 ، )2013والتي �أكد فيها �أن الفئة العمرية من ( )40 - 31عام ًا �أكرث
حيوية و�إمكانية الو�صول ومتا�سك فيها �أكرث من الفئة الع�رشينية من
العمر ،با�ستثناء ُبعد (التما�سك) الذي كان متفق ًا مع نتيجة الدرا�سة.
يحتاج طلبة البكالوريو�س �إىل وقت �أكرث لفهم جتاربهم ،وبناء
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ذكريات متما�سكة حول جتاربهم مقارنة مع طلبة الدرا�سات العليا
الذين قاموا بفهم جتاربهم وحتديد هويتهم ،وتن�سجم هذه النتائج
مع نتائج درا�سة ( ، )Luchetti & Sutin, 2018حول ُبعد (التما�سك)
ل�صالح الفئة العمرية الأعلى.
ويف ُبعد (�إمكانية الو�صول) �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05تعزى
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،حيث تكون ا�ستخدامات عمليات التدريب
واال�سرتجاع املتكرر لطلبة جامعة الريموك متقاربة من امل�ستويني
الدرا�سيني البكالوريو�س والدرا�سات العليا ،وكان ( ُبعد التفا�صيل
احل�سية) �أي�ض ًا غري دال �إح�صائيا ،ومن املحتمل �أن تختلف القدرة
على الو�صول �إىل املعلومات والتفا�صيل ،وذلك وفق ًا للظروف التي
ميكن �أن تكون �سلبية ،وعند التعامل مع موقف �صعب يف الوقت
احلا�رض �أي�ضا ،واملنظور الب�رصي غري دال �إح�صائي ًا لأن ذكريات
املراقب جتعل الفرد يتوقع �أن الأحداث التي ت�ستهدف الذات يتم
تذكرها من منظور مراقب (ال�شخ�ص الثالث) �أكرث من الأحداث التي

�شخ�صا �آخر ،وقد تكون هذه الأحداث �سلبية تهدد الذات.
ت�ستهدف
ً
و ُبعد امل�شاركة غري دال �إح�صائيا؛ وذلك لأن م�شاركات الذكريات
تنعك�س على نظرة الفرد لذاته ونوع الذكرى �إذا كانت �إيجابية �أو
�سلبية .والتكاف�ؤ غري دال �إح�صائي ًا ب�سبب غياب دافع التعزيز الذاتي
املرتبط بتذكر الأحداث الإيجابية مقابل الأحداث ال�سلبية ،والذي
ي�ؤدي �إىل خلق ر�ؤية �إيجابية للذات ،حيث اتفقت هذه النتيجة مع
درا�سة ( ، )Rathbone, Holmes, Murphy & Ellis, 2015الذين �أكدوا
عدم وجود فروق لبعد (التكاف�ؤ) بني الفئات العمرية املختلفة.
ن�ص
◄◄ثالثا .النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث الذي َّ
على« :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني ذاكرة
ال�سرية الذاتية والرفاه النف�سي لدى طلبة جامعة الريموك؟ »
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث؛ فقد ُح�سبت قيم معامالت
ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationبني ذاكرة ال�سرية الذاتية
لدى طلبة جامعة الريموك والرفاه النف�سي لديهم ،كما هو مبني يف
اجلدول (. )11

الجدول ()11
معامالت ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين ذاكرة السيرة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك والرفاه النفسي لديهم.

الهدف يف احلياة

القبول الذاتي

مقيا�س الرفاه النف�سي

الإتقان البيئي ال�شعور بالنمو ال�شخ�صي العالقات الإيجابية

املتغري

اال�ستقالل الذاتي

)**( .145

)**( .160

)**( .141

.061

)**( .137

احليوية

)**( .126

- .025

)**( .203

)**( .273

)**( .219

)**( .270

التما�سك

)**( .162

)**( .114

)**( .232

)*( .094

.063

.094

�إمكانية الو�صول

.031

- .002

)**( .112

)**( .122

)**( .111

)**( .174

التفا�صيل احل�سية

)**( .209

.063

)**( .158

.069

)**( .153

)**( .184

ال�شدة العاطفية

)**( .149

.059

)**( .229

)*( .093

)**( .235

.055

املنظور الب�رصي

)*( - .094

.026

- .016

.012

)**( .160

.067

.035

منظور الوقت

)**( .276

)*( .085

)**( .232

)**( .300

)**( .163

)**( .209

)**( .282

امل�شاركة

)**( .139

)*( .101

)**( .144

)**( .194

)**( .225

)**( .174

)**( .218

االبتعاد

- .060

- .008

.071

- .016

.007

- .112

- .031

التكاف�ؤ

- .013

.027

)*( - .100

- .061

.043

)**( .192

.027

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.05
**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

يت�ضح من اجلدول ( )11ما يلي:
تراوحت قيم املتو�سطات احل�سابية بني �أبعاد ذاكرة ال�سري
الذاتية (احليوية ،والتما�سك ،و�إمكانية الو�صول ،والتفا�صيل احل�سية،
وال�شدة العاطفية ،واملنظور الب�رصي ،ومنظور الوقت ،وامل�شاركة،
واالبتعاد ،والتكاف�ؤ) و�أبعاد الرفاه النف�سي (اال�ستقالل الذاتي،
والإتقان البيئي ،وال�شعور بالنمو ال�شخ�صي ،والعالقات الإيجابية،
والهدف يف احلياة ،والقبول الذاتي) ما بني ()0.300 - 0.112 -
 .وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية،
و�أبعاد الرفاه النف�سي ما بني ( . )282 - 0.31 -وكان معظمها
دال �إح�صائياً.
فاحليوية ت�شري �إىل الو�ضوح الب�رصي للذكرى ،فالذكريات
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الإيجابية ت�ؤثر يف الرفاه النف�سي للفرد ،بالإ�ضافة �إىل الأهمية
ال�شخ�صية للحدث بالن�سبة �إىل الفرد ،فيظهر ذلك على طلبة جامعة
الريموك ملا يكون لهم من ذكرى �إيجابية وا�ضحة حيوية حتفز
م�شاعرهم ورفاهيتهم .وكان ُبعد (التما�سك) ذا داللة �إح�صائية مع
�أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ فطلبة جامعة الريموك لديهم ذكريات
متنا�سقة منطقية �ضمن وقت ومكان معينني وا�ضحني خالل فرتة
حياتهم العامة (اجلامعة) وهي فرتة زمنية معينة لهم ،فت�صبح
الذكرى لهم مميزة وحتفز رفاهيتهم لأنها من خالل �أثرها الإيجابي
تنعك�س على مفهومهم لذاتهم� .أما ب ُعد (�إمكانية الو�صول) فقد ارتبط
بعالقة موجبة وغري دالة �إح�صائي ًا مع �أبعاد الرفاه النف�سي (ككل)
؛ فاملعلومات واملثريات ال�سلبية تنعك�س على الرفاه النف�سي لدى
الأفراد؛ فقد يكون طلبة الريموك ت�أثروا بخربة �سلبية �أثرت يف �سهولة
ا�سرتجاع الأحداث التي تزيد من رفاهيتهم ،بالإ�ضافة �إىل تداخل
الذكريات ،وهذه النتيجة مل تتفق مع نتائج درا�سة(  (�Allena, Doy
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 ، )leb & Roche, 2020الذي �أكد �أنه ال يوجد �أثر لتداخل الذكريات التوصيات

على الرفاه النف�سي .وارتبط ُبعد (التفا�صيل احل�سية) بعالقة موجبة
دالة �إح�صائي ًا مع �أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ فمن خالل الذكرى
التي ارتبطت ِب ُبعد احليوية جند �أن ا�ستدعاءها يتطلب وجود احلوا�س
يف وقتها ،عندما يكون احلدث �إيجاب ًيا ،وهذا يرفع رفاهية الفرد
لتذكر هذه الذكرى ب�شكل م�ستمر .و�أي�ضا ارتبط ُبعد (ال�شدة العاطفية)
بعالقة موجبة دالة �إح�صائيا مع �أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ لأن
الأحداث ال�سارة يتم تذكرها ب�شكل �أف�ضل على املدى الطويل بعك�س
الأحداث غري ال�سارة التي تتال�شى ب�رسعة ،فرمبا يتذكر الطالب حدثا
�سارا ،في�ستمر بتذكره ،فيزيد من الرفاه النف�سي لديه ،وينعك�س عليه
ب�إيجابية .وارتبط ُبعد (املنظور الب�رصي) بعالقة موجبة غري دالة
�إح�صائي ًا مع �أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ فطالب جامعة الريموك
يتذكرون معظم الوقت الأحداث من خالل منظور (ال�شخ�ص الثالث)
 ،خا�صة يف الذكريات الإيجابية؛ لأنهم ال يعتقدون �أن لديهم
نف�س ال�سمات الإيجابية ،مثل الن�سخة ال�سابقة من �أنف�سهم (منظور
ال�شخ�ص الأول)  .وارتبط ُبعد (منظور الوقت) بعالقة موجبة غري
دالة �إح�صائي ًا مع �أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ �إذ يختلف النا�س يف
ت�صورهم للوقت ،فقد ي�ؤثر يف �شعور ال�شخ�ص جتاه حياته يف حلظة
معينة ،فاملا�ضي قد يكون �سلبيا ،والآثار النف�سية للأحداث ال�سلبية
يف املا�ضي ،وخا�صة التجارب املبكرة من احلياة ،تكون طويلة،
وميكن �أن ت�ؤدي �إىل ارتفاع م�ستويات القلق والتوتر ،وهذا ي�ؤثر يف
رفاهية الفرد ،فيبقى يف خوف من امل�ستقبل نتيجة ما�ضيه ال�سلبي،
و�أظهرت النتائج �أي�ضا �أن ُبعد (امل�شاركة) ارتبط بعالقة �سالبة وغري
دالة �إح�صائي ًا مع �أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ فعندما يكون هناك
ذكرى �سلبية لدى الأفراد ويتحدثون عنها؛ ف�إنه �ستتم م�شاركة هذه
العواطف معهم ،والتي �سوف تنعك�س على رفاهيتهم ،لأنه من خالل
م�شاركة �أحداث حياتهم مع الآخرين يطورون فهما �أكرث للأحداث،
وكيف يفكر الآخرون ،وكيف ي�شعرون ،ومدى ت�شابه �أفكارهم
واختالفها ،وم�شاعرهم عنهم ،وبالتايل �إذا كانت الذكرى �سلبية،
ف�سي�ؤثر هذا يف تقدير الذات لديهم ،وينخف�ض م�ستوى الرفاهية
لديهم .و ُبعد (االبتعاد) ارتبط بعالقة �سالبة وغري دال �إح�صائي ًا مع
�أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ فعندما تكون الذكرى �سلبية و�أقل من
ناحية الت�أثري الإيجابي ف�إنهم مييلون لأبعاد �أنف�سهم عن ما�ضيهم،
وهذا ي�ؤثر يف م�ستوى رفاهيتهم وقد ي�ؤدي عدم التوافق بني ال�سلوك
املا�ضي واملفاهيم احلالية للذات �إىل حتفيز الأفرادعلى االبتعادعن
الذات ال�سابقة يف الذاكرة� .أما ُبعد (التكاف�ؤ) فارتبط بعالقة موجبة
وغري دالة �إح�صائي ًا مع �أبعاد الرفاه النف�سي (ككل) ؛ فتذكُّ ر الأحداث
ال�سلبية ولي�س الإيجابية ب�شكل متكافئ عاطفي ًا ي�ؤثر يف مفهوم
الذات لدى الفرد ،وهذا ي�ؤدي �إىل م�ستوى منخف�ض من الرفاه
النف�سي ،فنتائج هذه الدرا�سة ال تتفق مع نتائج درا�سة (Semegon,
 )2006الذي �أكد �أن التكاف�ؤ العاطفي لدى الأفراد ذوي مفهوم الذات
العايل يكون لديهم م�ستوى مرتفع من الرفاه النف�سي ،وتتعار�ض
نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة ( )Garcia, 2014ب�أن الأفراد
ذوي الرفاهية العالية ا�ستدعوا الأحداث الإيجابية �أكرث من الأحداث
ال�سلبية ،وكذلك مل تتفق مع نتائج درا�سة (Rathbone, Holmes,
. )Murphy ,& Ellis, 2015

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1 .1إجراء درا�سات على البيئة املحلية والعربية تبحث يف دور
العوامل امل�ؤثرة يف الرفاه النف�سي.
2 .2م�ساعدة الطلبة على فهم دور �أبعاد ذاكرة ال�سرية الذاتية
ك�أبعاد (املنظور الب�رصي ،وامل�شاركة ،واالبتعاد) على رفاهية
الطلبة من خالل فهم التفا�صيل وامل�شكالت العاطفية ،واالجتماعية،
التي ت�ؤثر عليهم ،وتوجيههم نحو تطوير الروابط االجتماعية
وتعزيزها.
3 .3حث الطلبة على تعزيز الرفاه النف�سي من خالل تبني
�أفكار �إيجابية ،و�رضورة جتنب اخلو�ض يف تفا�صيل الأفكار ال�سلبية
يف ذاكرتهم ،من خالل توجيهات جهات االخت�صا�ص.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات حول �أبعاد ذاكرة ال�سرية
الذاتية ،وخا�صة ُبعد (املنظور الب�رصي) الرتباطه مب�شاعر جتارب
الف�شل والنجاح ،من خالل وظائف ذاكرة ال�سرية الذاتية كالوظيفة
التوجيهية �أو الذاتية.
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