
 

 

 ومفهوم الذات والتفكري 
ّ
منذجة العالقات السببية بني الوعي اآلني

 يف األحداث املستقبلية احملتملة لدى عينة من طالب اجلامعة
 

 

 )*(شفيق  نجيها

 ملخص الدراسة
 ،نظرّي يفسر العالقة بين بعض المتغيراتهدفت الدراسة الحالية إلى بناء نموذج 

عبر مفهوم الذات بوصفه متغيًرا  ،وهي الوعي اآلنّي والتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة
إلى بحث الفروق بين الذكور واإلناث على المتغيرات الثالثة  -أيًضا-وسيًطا، وهدفت الدراسة

 ( طالًبا وطالبة.357بلغ قوامها ) ،لجامعةالسابقة، وقد أجريت الدراسة على عينة من طالب ا
واستخدمت الدراسة بعض أدوات التقرير الذاتّي لقياس الوعي اآلنّي، ومفهوم الذات، وقياس 
التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة من إعداد الباحثة. وُأِعدَّ تخطيط معرفّي؛ لقياس 

سار. وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود التفكير في األحداث المستقبلية وهي مهمة تتبع الم
فروق بين الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة الثالثة وهي الوعي اآلنّي، ومفهوم الذات، 

أن النموذج  -كذلك -والتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة. وأوضحت نتائج تحليل المسار
 والتفكير في األحداث المستقبلية.النظرّي المقترح كان صالًحا فيما يختص بمفهوم الذات 

مفهوم  –التفكير في األحداث المستقبلية –الوعي اآلنيّ  الكلمات المفتاحية:
 تحليل المسار. –الذات
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Modeling Casual Relationship between Mindfulness and Self-

Concept and Possible Future Thinking in a Sample of University 

Students 

 
)*(

Gihan Shafik 

 
Abstract: 

The study aimed at constructing a theoretical model to investigate 

the casual relationship among Mindfulness, Self-concept and possible 

future thinking between males and females in the sample that included 

357 students. The study used three self-report scales to assess 

Mindfulness and Self-concept and possible future thinking. The results 

of the study showed that the Self-concept mediated the relationship 

between Mindfulness and possible future thinking. The results also 

showed that there were no differences between males and females in all 

the variables. 

 

Key words: Mindfulness - Possible Future Thinking - self-

concept - path analysis. 

 مقدمة
وتطبيقاته بشكل  (1)ازداد البحث في السنوات األخيرة حول الوعي اآلنيّ 

مفهوًما بوذًيا  -في األصل-غم من كونهالماضيين، وعلى الرَّ كبير خالل العقدين 
(2)فإن الوعي بالوقت الحالّي والتركيز على العقل الواحد

ُيعدُّ جودة متأصلة يمكن  
ا، وال يتطلب ذلك أي التزامات دينية أو أخالقية أو روحية قياسها تجريبًيا وعلمي  

 &Walach, Nord, Zier, Dietz-Wastchowski, Kersig)أو أيديلوجية للممارسة 

                                                           
)*( 

 College of Arts – Alex University 
(1) Mind Fulness  
(2) One mindfully 
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Schupbach, 2007) ويرجع الفضل الكبير في االهتمام العلمّي بمفهوم الوعي .
وهو مؤسس عيادة  John Kabat-Zinnاآلنّي إلى عمل الدكتور جون كابت زينن 

الحد من الضغوط )اإلجهاد( في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس 
Massachusetts (Kabat-zinn,1991) 

وُيعّد الوعي اآلنّي أو كما يطلق عليه بعضهم اليقظة العقلية ممارسة 
وُيعّد التغير  ،ها مفيدة لكل من الصحة النفسية والبدنيةوجد أنَّ  ،(1)جسدية -عقلية

هو الوعي باألفكار  ،النفسّي األساسّي الذي يحدث في أثناء ممارسة اليقظة
والمشاعر واألحاسيس في الوقت الحاضر. وبمرور الوقت يمكن أن تساعد 
ممارسة الوعي اآلنّي على إدراك المسافة بين مالحظة التجارب والرد عليها 

 .(Black, 2010)ومراقبة تلك العمليات في منطقة العقل  ثوالتري ،بهدوء
ال التربية والتعليم؛ إذ دلت ويعتبر الوعي اآلنّي عملية أساسية في مج 

نتائج الدراسات السابقة على أنه كلما كان الطالب في حالة انتباٍه ويقظٍة؛ استطاع 
مالحظة أوجه الشبه واالختالف بين األشياء واألفكار؛ ألن العقل يركز على 
الخبرات الحالية من دون إصدار أحكام على األفكار أو المشاعر أو الخبرات 

ونتيجة ارتفاع المزاج اإليجابّي  ،(Allen, Ashki, Gullone, 2006الشخصية )
يستطيع الفرد اتخاذ القرارات الذكية التي تدفع السلوك نحو خلق مواقف مبتكرة 
وتوليد معلومات جديدة مع االنتباه ألكثر من وجهة نظر، وهذه القدرة اإلدراكية 

وقد أفردت الدراسات  (Brown, Ryan& Creswell, 2007)تختلف من فرد آلخر 
من أجل فهم الفروق الفردية وتفسيرها بين  التربوية والنفسية اهتماًما كبيًرا؛

 الدارسين الذين يتمتعون بالوعي اآلنّي في أثناء عملية التعليم، واتضح أنَّ 
أصحاب الوعي اآلنّي لديهم فكر إبداعّي أما هؤالء الذين يعانون من نقص 

مهامهم العلمّية بصعوبة من دون تركيز؛ ومن ثّم  فهم يؤدون ؛الوعي اآلنيّ 
المستقبلية؛ نتيجة صعوبة مواجهة  يصعب عليهم نقل ما تعلموا إلى حياتهم

(. والوعي اآلنّي في هذه الممارسة 2018مشكالتهم الضاغطة بمرونة )الشلوي، 

                                                           
(1) Mind-Body 
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 ,Langer)يمثل تجربة واعية لتهيئة نشاط العقل على ممارسة اليقظة واالنتباه 

2007). 
 إلدراكومعنى ذلك أن الوعي اآلنّي ليس تقنية، أو طريقة، بل هو وسيلة 

(. فاستقرار Kabat-Zinn, 1993, 260أفعالنا، وتأثيرها السلبّي فينا وفي اآلخرين )
اإلدراك واالنتباه يساعدنا في التخلص من األفكار الخاطئة واالنفعاالت غير 

البرامج العالجية المؤسسة على (. ولذا نجحت 34، 2010، بطرسالسارة )
تشتمل على مجموعة من  منهج الوعّي اآلنّي في االرتقاء بالسلوك اإلنسانّي؛ إذ  

هي: عدم إصدار األحكام، والصبر، وفطرة العقل، والثقة،  ،العوامل السلوكية
 ,Kabat-Zinn) وتأكيد الفعل، وعدم السعي إلى معرفة النتيجة، والقبول، والتحمل

2005). 

ى الجانب اآلخر، ترى بعض الدراسات أن الوعي اآلنّي منظور عل
 ,Tulving & Kimزمنّي، فالعقل البشرّي يحيا عن طريق السفر عبر الزمن )

من اإلدراك الزمنّي الشامل، يحتوي على الماضي،  (، والوعي اآلنّي نوع  2007
(. وُيعّد التفكير في األحداث Zimbardo & Boyd, 2008والحاضر، والمستقبل )

 ,Tulving, 1985)المستقبلية المحتملة مبنًيا على إسقاط الذات عقلًيا نحو الغد 

مدفوًعا نحو تخيل تجربة  إدراكهيكون  لالمستقب. فحين يفكر اإلنسان في (110
حديثة قبل الخوض فيها مع محاكاة الخبرات التي قد تحدث له فيما بعد 

(Schacter, Benoit, Szpunar,2017)تحتاج إلى  (1)؛ تلك المحاكاة البنائية للحدث
( لدمج Atance & Melt Zoff, 2007مرونة معرفية وتركيز على الوقت الحالّي )

المعلومات الحالية بالسابقة؛ بهدف إعادة بناء المشهد وتصور سيناريو األحداث 
 .(Skacter, Addis & Bucksier, 2007)المستقبلية المحتملة 
أن الذات مركز الخبرات التي تحدد سلوك Rogers (1951" )وقد ارتأى 

؛ إذ تمثل فكرتنا عن ذاتنا سبل إدراكنا للمواقف والمشاكل التي تواجهنا ."الفرد
كما تقوم الذات بدور  ،(3، 1992وكيفية التعامل معها وطرق حلها )دويدار، 

                                                           
(1) Constructive Simulation 
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اوح الذات في مدى واسع ( إذ تتر Rice, 1981رئيس في التنظيم الكلّي للشخصية )
ويشمل الجانب اإليجابّي لمفهوم الذات  ،(2001 بين اإليجابية والسلبية )الرشيد،

عدًدا من الخصائص الهادفة للسلوك كاإلنجاز األكاديمّي والتوقعات المستقبلية 
(John& Sons, 1996 وتشير الدراسات السابقة إلى أن الوعي اآلنّي يعمل على .)

عن طريق تعزيز الوعي بمالحظة الذات، واالرتقاء بالتفكير، زيادة اإلدراك 
والمراجعة اليقظة لعادتنا اليومية، وردود أفعالنا؛ ولذلك فقد استخدم العالج 
المعرفّي المبنّي على قواعد الوعي اآلنّي في عالج الكثير من االضطرابات 

 ,Ritchhart & Perkins, 2000الوجدانية والسلوكيات العدوانية والضغوط النفسية )

28.) 
 الدراسة: أهداف

مما سبق فإن الدراسة الحالية تهدف إلى محاولة بناء نموذج نظرّي لشرح 
والتفكير في  -بوصفه متغيًرا وسيًطا –العالقة بين الوعي اآلنّي ومفهوم الذات

األحداث المستقبلية المحتملة؛ إذ يشكل الوعي أهمية بالغة في حياة طالب 
بوصفه نمطًا؛ إلدراك الوقت فقط بل يتضمن اتجاهات متباينة ، ليس الجامعة

وتأتي هذه  فالنماذج هي أساس بناء النظريات. نحو الماضي والمستقبل أيضًا؛
 ،الدراسة متوافقة مع التوجه الحديث لعلم النفس اإليجابي وعلم النفس المرضي

تغييرات  من خالل إحداث ،من أجل الوقاية والعالج من االضطرابات النفسية
 جذرية في الشخصية لتصل إلى إعادة تشكيل الذات والتفكير.

 مشكلة الدراسة:
 تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الوعي اآلنّي ومفهوم الذات وأبعاده؟ -1

هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الوعي اآلنّي والتفكير في األحداث  -2
 المستقبلية المحتملة؟ 

هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط  -3
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مفهوم الذات  –درجات اإلناث على متغيرات الدراسة )الوعي اآلنيّ 
 التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة(؟ –وأبعاده

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الفرق الدراسية المختلفة: هل  -4
 –رابعة( على متغيرات الدراسات الحالية )الوعي اآلنيّ  -ثانية –)أولى

 التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة(؟ –مفهوم الذات وأبعاده

ومفهوم الذات  –هل تشكل متغيرات الدراسة الحالية: الوعي اآلنيّ  -5
متغيًرا وسيًطا( نموذًجا تنبؤًيا بالتفكير في األحداث المستقبلية )بوصفه 

 لدى عينة طالب الجامعة؟

 أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تلقي الضوء على ظاهرة إنسانية 

سيما لدى الدارسين من طالب  حديثة لها عالقة بالصحة النفسية والسعادة؛ وال
اعاًل للعديد من االضطرابات السلوكية واإلدمانية، كما الجامعة، وتعد عالًجا ف

أنها تعد من الدراسات العربية القليلة التي تناولت العالقة بين الوعي اآلنّي 
  والتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة.

 مصطلحات الدراسة:
 الوعي اآلنّي  (1)

الخبرات لحظة يعرف الوعي اآلنّي: بأنه حالة من تركيز االنتباه على 
بلحظة من دون إصدار حكم، ويمكن تنميتها عن طريق الممارسات واألنشطة 

(، وعرف "النجر" الوعي اآلنّي بأنه Davis& Hayes, 2011, 198التأملية )
 ,Langer)جديد ظاهرة ترتكز على المعرفة والعقل المرن المنفتح على كل ما هو 

اجهة المشكالت واإللمام بأوجه واستحداث فئات جديدة من الحلول لمو  (2002
النظر المتعددة؛ إذ يتم تصور مشاعر الفرد بوصفها حالة ذهنية تمتاز باالعتماد 

ويرى . (Langer, 1992, 300)المفرط على الفروق الفردية والخبرات السابقة 
( أن الوعي اآلنّي حالة نفسية 2008) Zimbardo & Boyd"زمباردو" و"بويد" 

دراكها بتركيز نشط وهو مكمل ، تشير إلى االنتباه اليقظ إلى األحداث الحالية وا 
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 لتوجه التفكير نحو األحداث المستقبلية المحتملة.
: بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص اويعرف الوعي اآلنّي إجرائي  

 ة.على المقياس المستخدم في الدراسة الحالي
 ( مفهوم الذات:2)

ال يمكن أن نحقق فهًما واضًحا للشخصية أو السلوك اإلنسانّي من دون 
أن تشمل متغيراتنا الوسيطة على مفهوم الذات، فاإلنسان يعالج األمور من 
خالل استرجاع األحداث الماضية، ويسقط خبراته الماضية على الحاضر 

بد لنا من أن نأخذ  ن كان الوالمستقبل، فإذا أردنا أن نفهم شخصية اإلنسا
( مفهوم الذات بأنه 2008في االعتبار مفهوم الذات. ويعرف "بركات" )

سيما  الفكرة أو الصفات التي يحملها الفرد عن نفسه في مجاالت متعددة؛ وال
الصفات الجسدية، والقيم االجتماعية، والقدرات العقلية، والجوانب االنفعالية. 

مفهوم مركب ينطوي على مكونات عديدة "كما يعرف مفهوم الذات بأنه 
نفسية، ومعرفية، ووجدانية، واجتماعية، وأخالقية تعمل متناغمة متكاملة فيما 

 (.33، 2004)األحمد،  "بينها

 حداث المستقبلية المحتملة:( التفكير في األ3)
يعرف التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة بأنه القدرة على التخيل 

عن  (Schacter et al., 2017) مستقباًل ومحاكاة الخبرات التي قد تحدث لإلنسان 
 & Atance) طريق إسقاط الذات على تجربة مستقبلية حديثة قبل الخوض فيها

O’Neil, 2001) . التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة بالدرجة التي ويعرف
 يحصل عليها المفحوص على المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.

 اإلطار النظرّي:
يمثل الوعي اآلنّي االهتمام الموجه نحو األشياء واألحداث في الوقت 

والعقلية  ةالنفسيتلك الحرية  نَّ أوبهدوء تام من دون الحكم المسبق. و ، الحاليّ 
لما يحدث من دون وسائط؛ ومن  ،أساسها الوعي بالذات واالنتباه لحظة بلحظة
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 ,Kabat-zinn, 1991, 2011)ثّم معالجة المعلومات بطرق مبدعة ومرنة 

Shapiro, 2009, 556, Davis& Hayes, 2001, 198) . مع تقبل خبرات الحياة
ولذا يفضل بعضهم اعتبار  ،(2013 )الضبع، ومحمود، والسلبيةاإليجابية 

بداًل من اعتباره نشاًطا في حد ذاته  ،الوعي اآلنّي طريًقا للوجود بوعي تام
(Kabat-zinn, 1991). 

 مزايا الوعي اآلنّي وفوائده: 
الفرد  إدراكيمثل الوعي اآلنّي في المجال النفسّي حالة متعلمة تؤدي إلى  

للخبرات الحالية كما هي في الواقع، ويعرف الوعي اآلنّي بأنه إدراك الفرد 
للخبرات الحالية كما هي في الواقع من دون إصدار أحكام تقييمية أو االنشغال 

 ,Cardaciotlo, Herbet, Forman)بالخبرات الماضية واألحداث المستقبلية 

Moitra& Farraw, 2008)ّي باآلتي:، ويمتاز الوعي اآلن 
ينطوي الوعي اآلنّي على توجيه االنتباه عن قصد وعمد بداًل  :(1)الفرض -1

 من العشوائية في التخطيط أو عدم تحديد االتجاهات.

ويتم ، ويقصد به االنخراط الكامل في هذه اللحظة واالهتمام بها :(2)الوجود -2
في  معالجة أفكار الماضي والمستقبل ببساطة، باعتبارها أفكاًرا ستحدث

 الوقت الحاضر.

يتضمن الوعي اآلنّي خصيصة عدم إصدار أحكام في الوقت  :(3)القبول -3
الحالّي بأي حال، وهذا يعني: أن األحاسيس واألفكار واالنفعاالت ال يتم 
-الحكم عليها بأنها جيدة أو سيئة، مبهجة أو غير مبهجة، بل يتم تدوينها

(4)على أنها حدث -بهدوء
مع مالحظتها باعتبارها أنها سوف تمر في  

  (Naik, Harris& Forthum, 2014)نهاية المطاف 

 ( أن للوعي اآلنّي عدة فوائد هي:2011) Jonesويرى "جونز" 
                                                           

(1) Purpose 
(2) Presence  
(3) Acceptance 
(4) hapenning 
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: عملية عقلية بواسطتها يدرك الفرد األشياء والمنبهات (1)الوعي الحسيّ  (1)
إذ بيسر، وينظم المعلومات بشكل جيد، وغالًبا ما يتم ذلك بشكل آلّي. 

إّن أصحاب الوعي اآلنّي المرتفع لديهم القدرة على إحضار الخبرة 
الحسية الحالية إلى الشعور، فعلى الرغم من التفكير في الماضي 

 َجُد لديهم إحساس باللحظة الحالية.والمستقبل فإنه ُيو  

: يقصد به تركيز الوعي على الخبرات الحالية ومرور (2)التحكم اإليجابيّ  (2)
 األفكار بيسر على العقل من دون تعقيدات أو إسهاب في محتواها.

: يساعد الوعي اآلنّي على إدراك االنفعاالت السلبية (3)تنظيم االنفعاالت (3)
 من ردة الفعل المندفعة أو اآللية.باعتبارها تجربة ستمر بداًل 

: يدفع الوعي اآلنّي الفرد لقبول ذاته من دون تحيز إلى األفكار (4)القبول (4)
 السلبية أو المشاعر العدوانية، وعدم تقييمها بناًء على األفكار الداخلية.

: ال يقصد بالوعي اآلنّي تفريغ الذهن من المشاعر (5)تنظيم االنتباه (5)
مل معهما بعقالنية وتنظيم، وتركيز االنتباه نحو واألفكار، بل التعا

 اإليجابيات.

 ووفق لجمعية علم النفس األمريكية فإن فوائد الوعي اآلنّي تشمل اآلتي:
زيادة الوعي العقلّي باللحظة الحالية قادر على خفض التوتر، والقلق، 

ِهُم في انخفاض تشتت  األفكار وزيادة والعواطف السلبية بشكل كبير، كما أنه ُيس 
الشعور باآلخرين وتنشيط الذاكرة العاملة. أما الفوائد الفسيولوجية، فهي تشمل 
تعزيز أداء الجهاز المناعّي، وزيادة كثافة التكامل العصبّي والتنظيم الذاتّي؛ 
وخفض ضغط الدم، وانخفاض مستويات الكورتيزول في الدم )هرمون اإلجهاد(، 

مثل: زيادة البصيرة الذاتية وقبول الذات واآلخرين،  فضاًل عن الفوائد الروحية،
 & Davis) وزيادة الحدس والتحكم في السلوكيات التلقائية، وانضباط الذات

Hayes, 2011). 
                                                           

(1) Sensory Awareness  
(2) Positive Control 
(3) Emotion Regulation 
(4) Acceptance 
(5) Attention Regulation  
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وُيل َحُظ أن الوعي اآلنّي واالنتباه يختلفان في القوة لدى األفراد؛ إذ يشير 
واليقظة باللحظة  انخفاض الوعي اآلنّي إلى أن هذا الشخص يولي االنتباه

واعي بشكل عشوائّي،  الحالية اهتماًما عابًرا غير منتظم، كما يعمل عقله الال
ويرتبط هذا العقل بالمزاج المكتئب. أما أصحاب الوعي اآلنّي المرتفع فإن 

بالرفاهية  -إيجابًيا-عقولهم تفكر بشكل مستمر ومنتظم؛ إذ يرتبط مستوى تفكيرهم
 &Brwon & Ryan, 2003; Segal, Williams) ةالذاتية والمرونة النفسي

Teasdale, 2002) . 
وقد دلت نتائج أحدث الدراسات على أن برامج التدخل العالجّي المعرفّي 
السلوكّي القائمة على الوعي بالسلوكيات المسببة لإلدمان ساعدت على تعديل 

من ( طالًبا وطالبة 1024السلوك اإلدمانّي، وذلك على عينة تكونت من )
الجامعة بالواليات المتحدة. وأسفرت النتائج عن ارتباط إيجابّي بين الوعي اآلنّي 

 ,Schwebel, Korecki, Witkiewitz) والدعم االجتماعّي المدرك والرحمة بالذات

2020). 
كان الوعي اآلنّي هو فن تركيز  إذاوقد اختلف العلماء فيما بينهم حول ما 

االنتباه في اللحظة الحالية، أو هو انفتاح ذهنّي ال يشمل إصدار أحكام مسبقة، 
 وقد تمخض من هذا االختالف عدة نماذج للوعي اآلنّي منها:

 الذي اشتمل على ثالثة أبعاد متصلة، هي: Kabat-Zinnنموذج "كابت زينن"  -1

وهي مرحلة تحويل المقاصد إلى سلسلة متصلة من التنظيم  القصد: -
الذاتّي إلى استكشاف الذات والتحرر الذاتّي وتمهيد الطريق إلى ما هو 
ممكن، فهي بمنزلة مدخل يفسر لماذا يمارس اإلنسان هذا السلوك لحظة 

 بلحظة؟

بمعنى: مالحظة العمليات  االنتباه إلى الخبرات الداخلية والخارجية: -
 التي تحدث لإلنسان من لحظة إلى أخرى.

ويقصد به نوعية الوعي الذهنّي وما يتضمنه من خبرات  االتجاه: -
 (Kabat-Zinn, 1996)وفضول وتقبل 
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  واشتمل على أربعة أبعاد للوعي اآلنّي، هي: ،" Langerنموذج "النجر -2

اآلنّي المرتفع يتمتعون  ويقصد به: أن أصحاب الوعي :(1)االنتباه اليقظ -
بقدرة إبداعية تساعدهم على تطوير أفكارهم، في حين يعتمد أصحاب 

 .الوعي اآلنّي المنخفض على األفكار واألحكام المسبقة

ويقصد به: ميل أصحاب الوعي اآلنّي إلى : (2)الجديداالنفتاح على  -
 اكتشاف كل ما هو جديد، وخلق حلول جديدة للمثيرات غير المألوفة،

 وتفضيل األعمال التي تمثل تحدًيا لهم.

حيث يفضل أصحاب الوعي اآلنّي المرتفع : (3)التوجه نحو الحاضر -
أداء عملهم وتركيز االنتباه على موقف  ثاالختيارات االنتقائية حي

 معين. 

ويقصد بها: قدرة الفرد على رؤية  :(4)المتعددةالوعي بوجهة النظر  -
الموقف من عدة اتجاهات، وعدم التمسك برؤية أحادية مع الوعي التام 

 .(Langer, 2000)بالموقف التخاذ الرأي المناسب 

 نموذًجا قّسم فيه الوعي اآلنّي إلى بعدين، هما: Haskerقدم "هاسكر"  -3

 التنظيم الذاتّي لالنتباه في الوقت الحالّي.  -

 ,Hasker)االنفتاح الذهنّي والوعي الذاتّي بالخبرات في اللحظة الحالية  -

2010). 
الوعي اآلنّي حالة من اإلدراك تعتمد على  Brownكما عّد بروان  -

اللحظة الحالية مع الشعور الواعي الهادف، يتبعها قدرة على المعالجة 
 (.47، 2017 المعرفية التامة لكل المعلومات والمتغيرات )الوليدي،

(، هدفت إلى فحص 2013وفي دراسة أجراها كل من عبد اهلل وعبود ) 
( طالٍب من 500مستوى الوعي اآلنّي لدى طلبة الجامعة. وقد بلغت العينة )

                                                           
(1) Alert Distunction  
(2) Openness to novality 
(3) Orientations the Present  
(4) Awareness of Multiple Prespectives 
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مختلف كليات جامعة دبالي بالعراق. وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة 
ي صالح الذكور، إحصائًيا في مستوى الوعي اآلنّي تبًعا لمتغير الجنس، كانت ف

ووجود فروق دالة في الوعي اآلنّي تبًعا لتفاعل الجنس مع التخصص؛ إذ تبين 
 ارتفاع الوعي اآلنّي لدى الذكور من التخصصات العلمّية.

( إلى كشف الفروق بين الجنسين 2009) Palmerكما هدفت دراسة "بالمر" 
( 135د العينة )في كل من الوعي اآلنّي وأساليبه ومواجهة الضغوط. وبلغ عد

( 17.9طالًبا وطالبة من جامعة غرب إنتريو بلندن. وكان متوسط أعمارهم )
، (Brown& Ryan, 2003)سنة، وُطبَِّق عليهم مقياس الوعي اآلنّي من إعداد 

ومقياس الضغوط المدركة، واستبانة أساليب المواجهة. وأسفرت النتائج عن عدم 
وعي اآلنّي، وكانت هناك فروق دالة وجود فروق بين الذكور واإلناث في ال

 ا في أساليب المواجهة لصالح الذكور.إحصائي  
وفي هذا السياق فإن ما يميز العقل البشرّي هو قدرته على التجول عبر 

بشكل يسمح له بالتعبير عن الذات خالل سلسلة زمنية متعددة الفترات  (1)الزمن
(Tulving& Kim, 2007)  وقد اختلف العلماء حول ما إذا كان األفراد يقضون

وقتًا أطول في التفكير في الماضي أم الحاضر أم المستقبل، وما إذا كانت 
أفكارهم إيجابية أم سلبية خالل هذه العملية الفكرية المنحصرة في العقل 

 .(Zimbardo& Boyd,2008)الالواعي 
إلى تصميم  Zimbardo& Boydوهو ما دفع كاًل من "زمباردو" و"بويد" 

هي: الماضي  ،المنقسمة إلى خمسة فروع (ZTPT)قائمة إدراك الوقت 
، (3)، والحاضر الشموليّ (2)اإليجابي، والماضي السلبّي، والمتعة الحالية

، وقد رأى الباحثان أن الوعي اآلنّي نمط إلدراك الوقت الحالّي، (4)والمستقبل
 &Zimboardo)وعلى الرغم من ذلك فلم يجدا دراسة تجريبية تثبت هذه العالقة 

Boyd, 1999). 
                                                           

(1) Time Travel 
(2) Present Hedonistic 
(3 )Present fatalistic 
(4)  Future  
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الوعي اآلنّي بأنه حالة من  Brown& Rayanوقد وصف "براون" و"راين" 
 (Brown& Rayan, 2003)االنتباه واالنفتاح على مجريات الوقت الحاضر 

وعلى الرغم من ذلك فإّن الوعي اآلنّي يتضمن اتجاهات نحو الماضي 
نحو  (1)إذ يساعد تركيز تنظيم الذات (Zimbardo& Boyd, 2008)والمستقبل 

الوقت الحاضر إلى تنبيه العقل للتجول داخل التجارب الماضية وأحداث 
 ,Smallwood& Schooder)المستقبل المحتملة لبلوغ األهداف الشخصية المهمة 

2006). 
وقد خلصت الدراسات السابقة إلى ارتباط الوعي اآلنّي بتحسين وظائف 

كما أشارت الدراسات  (Moor& Malinowski, 2008)  االنتباه والمرونة اإلدراكية
إلى أهمية الوعي اآلنّي في تحسين أبعاد مفهوم الذات وانخفاض القلق لدى 

وتعزيز  (Franco, Manas, Cangos& Gallego, 2011)طالب المرحلة الثانوية 
كشفت . كما (Robert& Danoff-Burg, 2010)الصحة البدنية والنفسية 

والقضاء  (2)الدراسات السابقة عن أن العقل الواعي يرتبط عكسًيا بالمتعة
 ,Brown & Ryan & Creswell)وعدم االهتمام بالعواقب المستقبلية  (3)والقدر

أهمية العالقة بين اإلدراك الزمنّي والوعي اآلنّي؛ سعى  . وبسبب(2007
الباحثون إلى معرفة اتجاهات األفراد نحو الحاضر أو إدارة الهدف والسلوك 

وأيهما األكثر تكيًفا أو ربما العالقة التكاملية بينهما  (4)الموّجه نحو المستقبل
(Sternberg, 2000)ة إيجابية بين ، كما دلت نتائج الدراسات على أن العالق

، وكانت (7)واألقدار الحالية (6)والمتعة الحالية(5)الوعي اآلنّي والماضي اإليجابيّ 
العالقة إيجابية وغير دالة إحصائًيا بين الوعي اآلنّي والتفكير في األحداث 

 .(Brown et al., 2007) المستقبلية
                                                           

(1) Self-Regulating 
(2) Hedonism 
(3) Fatalism 
(4) Future oriented behavior 
(5) Past positive 
(6) Present Hedonistic  
(7) Fatalistic Present 
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وكير  Gunninghamوجونينجهام  Gruberوقد جادل كل من جروبر 
م( بأن الناس في حاجة إلى التفكير في 2012) Hayوهاي  Kirklandكالند 

الماضي والمستقبل التخاذ قرارات تكيفية طويلة األجل، وأن الوقوع في الوقت 
(1)الحاضر

بمنزلة مشكلة جوهرية ترتبط بالهوس. واستنتجت إحدى الدارسات أن  
العالقة عكسية بين الوعي اآلنّي والماضي السلبّي، وأن الوعي واالنتباه لألحداث 

. وهذا يعني: أن (Seema & Sircova, 2013)الحالية مكمل للوعي بالمستقبل 
يه الماضي والمستقبل الوعي اآلنّي يحتوي على جانب من اإلدراك الزمنّي بما ف

(Zimbardo& Boyd, 2008 ) 

ومما سبق يشرح لنا التباين الكبير في اإلدراك الزمنّي والوعي اآلنّي، أن  
هناااك فروقًااا فرديااة فااي كيفيااة استكشااااف ذاكرتنااا للماضااي وتجاربنااا فااي الحاضااار 

يعهاا وتوقعاتنا وحرية تفكيرنا في األحاداث المساتقبلية المحتملاة، فتلاك العملياات جم
وأن األحااداث المسااتقبلية ، (Siegel, 2009)مان وظيفااة الااوعي اآلناّي والعقاال الاايقظ 

 ,TuLving, 2005; Toomela)وحاال المشااكالت ينطويااان علااى ذاكاارة الماضااي 

دراك المشاااعر والقبااول ماان األمااور المهمااة  .(2010 ولااذا ُيعااّد الااوعي باألحااداث وا 
 (Segal et al, 2002). لسالمة الصحة النفسية والعقلية

ونستخلص من العرض السابق أن الوعي اآلنّي واإلدراك الزمنّي 
وفي هذا السياق أوضحت  ،مرتبطان من الناحية النظرية ولكنهما منفصالن عملًيا

بعض الدراسات أن إحدى المزايا التكيفية للتفكير في األحداث المستقبلية 
ًء على الرغبات الحالية المحتملة لدى البشر هي إمكانية اختبار المستقبل بنا

واألهداف والعمل بال توقف؛ إذ يوجه الوعي اآلنّي االنتباه نحو التجارب 
واألحداث الحالية بما في ذلك أفكار الفرد ومشاعره ورغباته في لحظة معينة 

(Attance& Meltzoff, 2007, Segal et al., 2002). 
 

                                                           
(1) Stuck in The Present 
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ة بين المزاج كما دلت نتائج الدراسات السابقة على أن هناك عالق
(1)السيئ

وتركيز العقل المؤقت في األحداث الزمنية الماضية والمستقبلية، كما  
يعود المزاج السيئ إلى زيادة التجول في الماضي، أما المزاج اإليجابّي فهو يقوم 
بتحضير التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة ولكن بنسبة قليلة؛ وال سيما 

 (Smallwood& O’Connor, 2001) مقياس االكتئاب لدى منخفضي الدرجة على
وأن االرتباط إيجابّي بين الوعي اآلنّي واالنفعاالت اإليجابية واحترام الذات 

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن التركيز . (Brown& Ryan, 2003) والرفاهية
يعكس النشط على الحاضر يرتبط بصياغة األهداف، وهذا يعني: أن الوعي اآلنّي 

والمستقبل، فموقف الفرد اإليجابّي تجاه الحاضر مؤشر  اتجاه الفرد نحو الحاضر
 ,Sobol–Kwapinska, 2009; Seema& Sircova)للنتائج المستقبلية المحتملة 

2013). 

 :عالقة الوعي اآلنّي بالتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة 

حداث المستقبلية أوضح مجموعة من علماء النفس أن التفكير في األ
المحتملة يعد عنصًرا أساسًيا من عناصر اإلدراك التي تميز اإلنسان عن غيره، 
وهي مهارة تعتمد على مكنون الذاكرة األولية التي تعتمد على إسقاط الذات في 

 ;Atance& O’Neil, 2001)المستقبل لرسم سيناريو تجربة حديثة قبل وقوعها 

Suddendorf, 2010) ، كما يمثل التفكير في المستقبل قدرة الفرد على توجيه
، (Schater et al, 2017)خياله، ومحاكاة الخبرات التي قد تحدث مستقباًل 

ويتضمن التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة ثالثة أبعاد أساسية، هي: 
على  ويقصد بها: ميل الفرد إلى توجيه جزء من تفكيره، (2)التوجهات المستقبلية
(3)المستقبل، والتخطيط

وهي عملية اختيار الوسائل المناسبة؛ من أجل تحقيق  
وتمثل مهارة العقل في ، (4)أهداف محددة أو مستقبلية، وأخيًرا الذاكرة المستقبلية

                                                           
(1) Unhappy Mood  
(2) future orientation 
(3) Planing 
(4) Prodpective Memory  
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 ,Szpunar & Tulving)التفكير خارج اللحظة الحالية لسيناريو لم يقع بعد 

2011). 

( ضرورة التمييز المنهجّي بين السلوك 2005) Tulvingواقترح "تولفنج" 
المرتبط بالمستقبل والتفكير الموجه نحو األحداث المستقبلية المحتملة )المعرفة(. 
فهناك عالقة بين المقاييس المختصة بالتفكير المستقبلّي واإلستراتيجيات السلوكية 

س األفكار ، ولقيا(Boniwell, osin, Linley& Ivanchenko, 2010)الشخصية أو 
ال ُبد من أن تكون البنود متصلة بالذاكرة أو التنبؤات  المتصلة باألحداث لمستقبلية

المستقبلية، وتشمل: بعض الخصائص، مثل: عامل الزمن والسياق اللُّغوي الثرّي 
، "أتخيل أن العديد من األحداث السيئة سوف تحدث لي مستقباًل" والمشاعر مثال:

 (vandekerckhove & Panksepp, 2009). سعيد كثيًرا ما أحلم بمستقبل
 Rizer, Fagan, Kilmon& Rathوقد هدفت دراسة ريزر وآخرين 

( إلى معرفة دور المعتقدات الصحية وممارسة الوعي اآلنّي والتأمل 2016)
( طالب جامعّي، 101والوعي بالضغوط في حياة طالب الجامعة. وبلغت العينة )

مارسة الوعي اآلنّي؛ لخفض المشكالت المرتبطة وأسفرت النتائج عن أهمية م
بالضغوط المستقبلية، وأن تشجيع طالب الجامعة على ممارسة التأمل والوعي 

 اآلنّي قد ساعدهم على تطوير العادات الصحيحة لديهم.
دراك األحداث الحالية  ويتضح لنا مما سبق أن الوعي اآلنّي واالنتباه وا 

داث المستقبلية المحتملة، فالوعي اآلنّي هو بوتقة عوامل مكملة لوعي الفرد باألح
فقط اإلدراك الزمنّي الكلّي؛ إذ يشمل الماضي والمستقبل وليس الوقت الحالّي 

(Zimbardo& Boyd, 2008) ، دراك الزمن وأن العالقة إيجابية بين الوعي اآلنّي وا 
ضي فاالتجاهات نحو الما (Norenzayan& Heine, 2005) والذات والرفاهية

والحاضر والمستقبل منافذ للصحة النفسية، والوعي بالحاضر يرتبط بالوعي 
 ,Seema& Sircova). بالسلوك والتفكير الموجه نحو األهداف المستقبلية المحتملة

2013) 
وال شاااك فاااي أن الاااذات تمثااال بنااااء الشخصاااية وتنظيمهاااا؛ ولاااذا فهاااي تأخاااذ 
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وتتاااأثر بالجيناااات الوراثياااة وانطباعاااات مركاااًزا متوساااًطا باااين المثيااارات واالساااتجابات، 
فاااإذا نجحناااا فاااي إعاناااة الفااارد علاااى فهااام ذاتاااه ؛ (1990البيئياااة المدركاااة )الدساااوقي، 

الاااذات هاااي الجااازء  (؛ ألنَّ 1994 بشاااكل جياااد؛ اساااتطعنا رفاااع كفااااءة الاااذات )الاااديب،
الصاامت الااذي يحاادد الساالوك وفاق المجااال الظاااهرّي )الخباارة(؛ ولاذا تنمااو الااذات ماان 

 الكااائن العضااوّي مااع البيئااة، وتعااد الخباارات التااي ال تتسااق مااع الااذات مصاادرَ تفاعاال 
 .(Rogers, 1951, 498) تهديد لها، ولكنها نتيجة النضج والتدريب تتغير

( إلى تحليل تصورات مفهوم 2017) Palominoوقد هدفت دراسة بالومنيو 
برنامج نفسّي عن طريق  (1)ن ذوي االحتياجات التعليمية التعويضيةمِ ، الذات

سفرت النتائج ( طالًبا وطالبة. وأَ 26قائم على الوعي اآلنّي. وتكونت العينة من )
 ،والذات الجسدية ،عن وجود ارتباط إيجابّي بين الوعي اآلنّي والذات االجتماعية

والذات األكاديمية. كما ثبتت قدرة الوعي اآلنّي في تحسين الصحة النفسية 
 والتعلم لدى أفراد عينة الدراسة.

 &Franco, Manas, Cangas)وفي هذا اإلطار هدفت دراسة فرانكو وآخرين 

Gallego, 2011) إلى التعرف إلى أثر الوعي اآلنّي في األداء األكاديمّي والقلق ،
أعمارهم بين  تراوحت( طالًبا وطالبة، 61وبلغت عينة الدراسة )ومفهوم الذات. 

(. وأسفرت النتائج عن التأثير الفاعل للوعي اآلنّي في تحسين أبعاد 16-18)
 مفهوم الذات والجوانب اإليجابية في الشخصية.

نستخلص مما سبق أن الوعي اآلنّي نشاط عقلّي لما يحدث فعاًل داخلنا، 
وُيلحظ أنه كلما استطاع ، ألحداث التي تمر بالحاضرتام وقبول ل إدراكمع 

الفرد تنمية مهارات العقل واليقظة الذهنية؛ تمّكن من رؤية ذاته بوضوح والتجرد 
 من البناءات الفكرية السابقة، واستطاع فهم األحداث بطريقة أفضل وأيسر.

يمتاز أصحاب الوعي اآلنّي بعدة جوانب رئيسة، هي: النية والقصد، 
والوعي، واإلدراك اليقظ؛ األمر الذي يسمح لهم بمعايشة التجربة لحظة بلحظة 

مع االنتباه وتركيز الوعي على المثيرات ، ومراقبة الذات الداخلية والبيئة الخارجية
                                                           

(1)Compensatory Education Needs 
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اإليجابية، ويرتبط الوعي اآلنّي ببناءات نفسية عديدة، مثل: االنفتاح على كل 
دراك االنفعاالت وتوظيفها لتطوير األفكار. وعلى الرغم من  يدور حول الفرد، وا 

أن أغلب الدراسات ركزت على الوعي اآلنّي باعتباره حالة مكتسبة مرتبطة 
فإن   .(Kabat-Zinn, 1991, 2002, Brown& Ryan, 2003)بالوقت الحالّي 

هناك من يرى أن الوعي اآلنّي حالة من اإلدراك الزمنّي الشامل تتضمن 
 &Tulving, 1985, Zimbardo) لتركيز على الحاضرالماضي والمستقبل وا

Boyd, 2008, Schactr et al., 2017). 
وقد أظهرت البرامج العالجية النفسية القائمة على تنمية الوعي اآلنّي  

نجاحات في القضاء على السلوكيات العدوانية واإلدمانية والكثير من 
عن تحسين مفهوم الذات  االضطرابات النفسية، مثل: القلق واالكتئاب، فضاًل 

 وتعزيز الصحة النفسية والبدنية وزيادة المرونة النفسية، والدعم االجتماعيّ 
(Palomino, 2017; Franco et al., 2011; Robert & Danoff-Burg, 2010؛ 

 (2013، ، ومحمودالضبع ؛2017إسماعيل، 
والسعادة النفسية، كما تبين وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الوعي اآلنّي، 

واالستقرار النفسّي، والرضا عن الحياة، وتقدير الذات، والمشاعر اإليجابية 
 تباينت(. وقد 2012صادق،  ؛2014)البحيري، والضبع، وطلب، والعوالمة، 

نتائج الدراسات فيما يختص بالفروق بين الذكور واإلناث على متغير الوعي 
إلى ارتفاع متوسط درجات الذكور على اآلنّي؛ إذ جاءت بعض النتائج مشيرة 

وفي بعضها اآلخر ، (Palmer, 2009 ؛2013وعبود  ،اهلل الوعي اآلنّي )عبد
( في حين أسفرت 2017كانت الفروق دالة إحصائًيا لصالح اإلناث )الوليدي، 

نتائج دراسات أخرى عن عدم وجود فروق دالة إحصائًيا ترجع إلى متغير 
وقد لوحظ عدم وجود دراسات ، (2017لهاشم، ؛ ا2012الجنس )الزبيدي، 

عربية تهدف إلى فحص العالقة بين الوعي اآلنّي والتفكير في األحداث 
 & Zimbardo)المستقبلية، َوَوف َق علم الباحثة لم تجد إال دراسات أجنبية فقط 

Boyd, 2008). 
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 فروض الدراسة:
الحالية على النحو على ضوء اإلطار النظرّي يمكن صياغة فروض الدراسة 

 اآلتي:
 توجد عالقة ارتباطية دالة بين الوعي اآلنّي ومفهوم الذات وأبعاده. -1
توجد عالقة ارتباطية دالة بين الوعي اآلنّي والتفكير في األحداث  -2

 المستقبلية المحتملة.
ا بين متوسط درجات الذكور ومتوسط ال توجد فروق دالة إحصائي   -3

مفهوم الذات  –)الوعي اآلنيّ درجات اإلناث على متغيرات الدراسة: 
 التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة(. –وأبعاده

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الفرق الدراسية المختلفة:  -4
مفهوم  –آلنيّ )الوعي ارابعة( على متغيرات الدراسة:  –ثانية –)أولى

 التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة(. –الذات وأبعاده
توجد آثار تنبؤية مباشرة وغير مباشرة للوعي اآلنّي بالتفكير في األحداث  -5

 المستقبلية المحتملة عبر مفهوم الذات بوصفه متغيًرا وسيًطا.
 إجراءات الدراسة:

 جمع المعلومات: -1
البيانات العالمية؛ لالطالع على الباحثة بتفحص قواعد فحصت 

األدبيات التي تناولت متغيرات الدراسة وهي: الوعي اآلنّي، ومفهوم الذات، 
والتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة، وذلك باستخدام المصطلحات 

 المفتاحية اآلتية:
Mindfulness- Self-Concept– Future Expectations- Episodic Future 
Thinking  

 وذلك في قواعد البيانات العالمية اآلتية:
Google scholar- Egyptian Knowledge Bank (EKB)- Springer  

 2020؛ وحتى أغسطس 2019وذلك من الفترة مايو 
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 عينة الدراسة: -2
طالًبا وطالبة من أقسام كلية اآلداب، ( 357تألفت عينة الدراسة من )

، بواقع 2020-2019جامعة اإلسكندرية، وذلك خالل الفصل الدراسّي األول 
عاًما بمتوسط  25-20( أنثى، تراوحت أعمارهم بين 165( ذكًرا و)192)

 (. 1.43وانحراف معياري ) 22.43عمرّي 
 وصف العينة: -

ِتيَرت  عينة متاحة من طالب الفرقة  ( 27وكان عددهم )، األولىُاخ 
ن الفرقة الثانية بقسم مِ ات ب وطالب( طال108طالًبا وطالبة من قسم الفلسفة، و)

مثل طالب الفرقة األولى والثانية مرحلة انتقالية من االعتماد األنثروبولوجيا. ويُ 
وعدم وضوح المستقبل إلى مرحلة التوافق مع المستجدات التي  ،على األسرة

ِتيَرت  عينة متاحة من قسم الجغرافيا بالفرقة طرأت على حيات هم الدراسية. كما ُاخ 
وتعد السنة النهائية في حياة طالب الجامعة بمثابة  ،(222الرابعة بلغ قوامها )

 بوعي ويقظة عقلية.  وزواجورسم الخطط المستقبلية من عمل  ،التام االستقالل
 منهجية الدراسة:  -3

ِدَم المنهج الوصفّي ا ُتخ  لتحليلّي، وهدف النموذج السببّي إلى اختبار ُاس 
صحة الفروض حول العالقات بين المتغيرات الثالثة، وهي: الوعي اآلنّي، 

 ومفهوم الذات وأبعاده، والتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة. 

 أدوات الدراسة:  -4
ِدمَ   تلإلجابة عن تساؤالت الدراسة وفروضها وتحقيق أهدافها اسُتخ 

 ثالثة اختبارات، كانت كاآلتي: 
 ,PHLMS, • Cardaciotlo et alإعداد ) (1)مقياس فيالدلفيا للوعي اآلنيّ  -أواًل 

 ( تعريب الباحثة وتقنينها.2008

ِتيَرت  مقياس فيالدلفيا ه يتناسب ألنَّ  ،تعددت مقاييس الوعي اآلني وُاخ 
( 20مع أهداف الدراسة كما أنه يتميز بسهولة التطبيق، ويتكون المقياس من )

                                                           
(1) Philadelphia Mind Fullness scale 
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 عبارة، ويعتمد على بعدين رئيسين، هما: الوعي، وقبول اللحظة الحالية.
(1)االنتباه المتمركز حول الحاضر إذ يسهم

في إدراك العقل للخبرات  
والتجارب ثم تنظيمها بوعي تام، وتلك المراقبة المستمرة تعمل على إبطاء 
التفكير في الماضي والمستقبل وتجاهلهما؛ ليبقى تركيز العقل يقًظا لما يحدث 

 .(Brown& Ryan, 2003)اآلن 

-1-13-11-9-7-5-3-1تتضمن عبارات بعد الوعي األرقام اآلتية: ) -
17-19 .) 

-169-12-10-8-6-4-2): عبارات بعد القبول تشمل األرقام اآلتية -
18-20 .) 

 

ويتم تصحيح المقياس على ، وتسير كل العبارات في االتجاه الموجب
ال تنطبق تماًما(، وتقدر  –ضوء إجابة استجابة خماسية متدرجة )تنطبق تماًما

لمقياس ( على التوالي، ويتراوح مدى الدرجات ل1-2-3-4-5الدرجات با )
 ( درجة، وتشير الدرجة المرتفعة إلى الوعي اآلنّي.100-20بشكٍل كلي بين )

 تعريب المقياس وتقنينه: 
المقياس إلى اللُّغة  الباحثةترجمت إلعداد المقياس في صورته العربية،   -1

العربية، وعرضت الترجمة على المتخصصين في اللغتين: اإلنجليزية 
، وعلى ضوء العبارات، وسالمة البناء اللُّغويّ والعربية؛ لتحديد مدى دقة 

 آرائهم، أعيدت صياغة بعض العبارات.

ِدَمت طريقة االتساق الداخلّي، والتي   -2 وللتحقق من صدق المقياس، اسُتخ 
تعتمد على حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل بند والدرجة 

معامالت االرتباط  (، وتراوحت1جدول رقم ) ،الكلية للمقياس بشكٍل كلي
وقد جاءت جميع المعامالت دالة إحصائًيا عند ، (0.63-0.28بين )

ا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من مَ ؛ (0.01مستوى )
 االتساق الداخلّي.

                                                           
(1) Present-Centered Attention  
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كرونباخ، وقد بلغت -تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا  -3
طريقة التجزئة النصفية  (، كما استخدمت0.792قيمة معامل ألفا )

(، ما يشير إلى توافر 0.834للمقياس بشكٍل كلي، وبلغ معامل الثبات )
 معايير الثبات بدرجة مرتفعة.

 (1جدول رقم )
 (357معامالت االرتباط بين البند والدرجة الكلية لمقياس الوعي اآلني )ن=

 معامل االرتباط )ر( رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.455** 11 0.295** 
2 0.465** 12 0.550** 
3 0.412** 13 0.626** 
4 0.331** 14 0.516** 
5 0.456** 15 0.480** 
6 0.553** 16 0.570** 
7 0.333** 17 0.530** 
8 0.282** 18 0.314** 
9 0.373** 19 0.592** 
10 0.419** 20 0.368** 

 ثانًيا: مقياس تنسي لمفهوم الذات: 
(، يحتوي 1998) فرج وكامله للبيئة العربية عدّ أالمقياس و  رجمت

المقياس على مائة عبارة تتضمن أوصاًفا ترسم الصورة الذاتية عند الشخص 
، وصورة إكلينيكية (1)نفسه، ويتاح المقياس في صورتين صورة إرشادية

ِدَمت الصورة اإلرشادية ألنها مناسبة للتفسير الذاتي ،(2)وبحثية ، ويتكون واسُتخ 
 .(2جدول )المقياس من ست أبعاد كما هو موضح في 

                                                           
(1) Counseling 
(2) Clinical and research 
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 (2جدول )
 أبعاد مقياس تنسي لمفهوم الذات

عدد  البعد م
 العبارات

 أرقام العبارات
 السلبية اإليجابية

1 
تعكس درجة هذا البعد فكرة الذات الجسمية: 

الفرد عن جسمه، وحالته الصحية، ومظهره 
 الجنسية. الخارجي، ومهاراته، وحالته

13  
1– 4– 18– 35– 

36– 52– 69– 
70 

3– 19– 21– 
37- 87 

2 

تعكس درجة هذا البعد الذات الشخصية: 
إحساس الفرد بالقيمة الشخصية، إذ تحدد 
إحساس الفرد بأنه شخص مناسب وتقديره 
لشخصيته دون النظر إلى هيئته الجسمية أو 

 عالقاته باآلخرين.

24 

2– 5– 7– 8– 
24– 42– 54– 
73– 75– 76– 

88- 91 

6– 9– 22– 
25– 26– 43– 
59– 77– 86– 
90– 92- 93 

3 

درجة هذا البعد تعكس الذات االجتماعية: 
مدى إدراك الفرد لذاته وعالقته باآلخرين، حيث 
تعكس إحساس المرء بمالءمته وقيمته في 

 تفاعله االجتماعي مع اآلخرين بوجه عام.

21 

13– 14– 15– 
30– 41– 47– 
48– 66– 81– 

83- 97 

6– 9– 22– 
25– 26– 43– 
59– 77– 86– 
90– 92- 93 

4 

مشاعر درجة هذا البعد تعكس الذات األسرية: 
الفرد التكيفية، وكذلك جدارته وقيمته بوصفه 
عضًوا في أسرة، وتشير أيًضا إلى إدراك 
الشخص لذاته في تعلقها بأقرب دائرة من 

 الرفاق.

17 

10– 11– 27– 
44– 45– 46– 
61– 62– 63– 
78– 79– 80- 

94 

28– 29– 95- 
96 

5 

الذات درجة هذا البعد تعكس : األخالقيةالذات 
مرجعي مثالي وأخالقي،  إطارمن خالل 
حساسه والعالقة باللّ  الفرد بكونه شخصا  وا 

طيبا أو غير طيب ورضاء الشخص عن 
 عقيدته أو عدم اعتناقه لعقيدة ما.

13 
4– 20– 38– 
39– 40– 55– 

56- 72 

23– 57– 67- 
74- 89 

إلى درجة هذا البعد تشير : اإلكلينيكيةالذات  6
 12 االنحراف في السلوك والشخصية.

16– 17– 33– 
34– 50– 51– 
53– 68– 71– 

84 

85- 100 

7 

تعكس درجة هذا البعد المستوى الشامل العتبار الذات، ويميل أصحاب عبارة(:  100الذات الكلية )
ويشعرون أنهم أشخاص من ذوي القيمة يثقون في أنفسهم ويتصرفون  ،إلى تقبل أنفسهمالدرجة المرتفعة 

ويرون أنفسهم ، الدرجة المنخفضة بالشك في قيمتهم الشخصية ووفًقا لذلك، ويشعر األشخاص ذو 
وليس لديهم ثقة في  ،وغالًبا ما يشعرون بالقلق واالكتئاب وعدم السعادة، أشخاًصا غير مرغوب فيهم

 (. 1998كامل، و )فرج،  أنفسهم
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يتم تصحيح المقياس في ضوء خمس بدائل تصحيح المقياس: 
أحياًنا  عليَّ ، ينطبق 4غالًبا =  عليَّ ، ينطبق 5دائًما =  عليَّ لإلجابة: ينطبق 

 –1للعبارات الموجبة. و) 1، ال ينطبق أبًدا = 2نادًرا =  عليَّ ، ينطبق 3= 
 ( للعبارات السالبة.5 -4 –3 –2

 الخصائص السيكومترية لمقياس تنسي لمفهوم الذات:
تم التأكد من صدق المقياس عن طريق حساب معامالت ارتباط كل  

-3( حتى )1-3بالدرجة الكلية للمقياس جداول ) ،بند من بنود المقياس الفرعي
(، وحسبت معامالت االرتباط بين كل مقياس فرعي والدرجة الكلية للمقياس 6

 (. 4جدول )
 

 (1-3ل )جدو
 معامالت االرتباط بين درجة البند وبعد الذات الجسدية والدرجة الكلية

 (357لمقياس تنسي لمفهوم الذات )ن =  
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.214** 21 0.388** 69 0.678** 
3 0.346** 35 0.467** 70 0.048 
4 0.468** 36 0.330** 87 0.193* 
18 0.411** 37 0.284**   
19 0.287** 52 0.500**   
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 (2-3جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة البند وبعد الذات الشخصية والدرجة الكلية 

 (357لمقياس تنسي لمفهوم الذات )ن = 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
2 0.34 25 0.089 76 0.010 
5 0.048 26 0.058 77 0.231** 
6 0.349** 42 0.017 86 0.451** 
7 0.293** 43 0.261** 88 0.322** 
8 0.074 54 0.421** 90 0.044 
9 0.447** 59 0.333** 91 0.112* 
22 0.154* 73 0.002 92 0.277** 
24 0.197** 75 0.293** 93 0.077 

 
 (3-3جدول )

 عامالت االرتباط بين درجة البند وبعد الذات االجتماعية والدرجة الكلية م  
 (357لمقياس تنسي لمفهوم الذات )ن = 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
12 0.104* 41 0.317** 66 0.549** 
13 0.385** 47 0.588** 81 0.063 
14 0.139** 48 0.168** 82 0.100 
15 0.049 49 0.092 83 0.081 
30 0.174** 60 0.372** 97 0.244** 
31 0.149** 64 0.432** 98 0.403** 
32 0.241** 65 0.006 99 0.037 
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 (4-3جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة البند وبعد الذات األسرية والدرجة الكلية 

 (357لمقياس تنسي لمفهوم الذات )ن = 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
10 0.036 45 0.591 79 0.326 
11 0.536** 46 0.385 80 0.214** 
27 0.215** 61 0.381** 94 0.202** 
28 0.054* 62 0.529** 95 0.243** 
29 0.467** 63 0.384** 96 0.387** 
44 0.081 78 0.128  

 
 (5-3جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة البند وبعد الذات األخالقية والدرجة الكلية 
 (357لمقياس تنسي لمفهوم الذات )ن = 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
4 0.273 40 0.0185 72 0.243 
20 0.339 55 0.136 74 0.305 
23 0.235 56 0.270 89 0.165 
38 0.316 57 0.259   
39 0.0112 67 0.264   
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 (6-3جدول )
 والدرجة الكلية اإلكلينيكيةمعامالت االرتباط بين درجة البند وبعد الذات 

 (357لمقياس تنسي لمفهوم الذات )ن = 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
16 0.391 50 0.487 71 0.230 
17 0.270 51 0.160 84 0.320 
33 0.243 53 0.380 85 0.219 
34 0.578 68 0.353 100 0.219 

(، أن 6-3( حتى جدول )1-3يتضح من الجداول السابقة من جدول )
ولذا تم استبعادها،  اإلحصائيةالعبارات المظللة لم تصل إلى مستوى الداللة 

 عبارة. 86من  انً ليصبح مقياس مفهوم الذات مكوّ 
بين كل مقياس فرعي والمقياس الكلي جدول وحسبت معامالت االرتباط  -

(4) 

 (4جدول )

 معامل االرتباط بين الدرجة على كل مقياس فرعي والدرجة الكلية 
 (357لمقياس مفهوم الذات )ن = 

 معامل االرتباط  المقياس الفرعي معامل االرتباط  المقياس الفرعي
 0.279 األسريةالذات  0.852 الذات الجسدية

 0.193 األخالقيةالذات  0.560 الشخصيةالذات 
 0.542 اإلكلينيكيةالذات  0.526 الذات االجتماعية

( أن معامالت االرتباط مقبولة لمقياس الذات 4يتضح من جدول )
 .اإلكلينيكيةالجسدية، والذات الشخصية، والذات االجتماعية، والذات 

(، باستخدام معادلة 5تم التحقق من ثبات المقياس في جدول ) -
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كرونباخ والتجزئة النصفية لكل مقياس فرعّي ولمقياس الذات -ألفا
 الكلية.

 (5جدول )
معامالت ثبات "ألفا" والتجزئة النصفية لمقياس مفهوم الذات وأبعاده )ن = 

357) 
 التجزئة النصفية لفاأمعامل  المقياس

 0.634 0.500 الذات الجسدية
 0.597 0.457 الذات الشخصية

 0.504 0.311 الذات االجتماعية
 0.468 0.521 الذات األسرية

 0.650 0.051 الذات األخالقية
 0.332 0.189 الذات اإلكلينيكية

 0.512 0.391 الذات الكلية
كرونباخ -( إلى أن معامالت ثبات ألفا5تشير نتائج جدول )

كانت جميًعا منخفضة، وهذا ما ُيلحظ في معظم والتجزئة النصفية 
اختبارات الشخصية ومقاييسها من تدني قيمة الثبات؛ ألن هذه 
المقاييس تعتمد على العوامل المزاجية للفرد، كما أن عبارات التقرير 

ما يحدث تزييًفا في  الذاتّي مكشوفة في معناها لدى المستجيب؛
 االستجابة تجاه الصورة المثلى. 

 مقياس التفكير في األحداث المستقبلية: إعداد الباحثة. -ثالثًا
 خطوات إعداد المقياس: -

تم االطالع على بحوث علم النفس المختصة بالتوجهات نحو 
المستقبل، واالطالع على المقاييس العربية واألجنبية المتاحة مثل: 

حو (، واستبانة التوجه ن2002مقياس التوجه نحو الحياة )األنصارّي، 
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 Life(، والتوجه نحو الحياة Rachel, 2009) (1)المستقبل لرشيل

Orientation Test. Revised (Scheier, Carver & Bridges, 1991.) 
 بناء العبارات: -

َوف َق ما جاء في أدبيات القياس النفسّي لألحداث المستقبلية المحتملة، 
المستقبلية، وتحتوي على بعض اتضح ضرورة أن تكون البنود متصلة بالتنبؤات 

 &Vandekerckhoveالخصائص، مثل: الزمن والسياق والثراء العاطفّي )

Panksepp, 2009:وعلى سبيل المثال ) 
 أتخيل أن العديد من األحداث السيئة سوف تحدث لي في المستقبل. -

 كثيًرا ما أحلم بمستقبلي السعيد. -

وهذا يعني: أن قياس التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة يشمل: 
كيف يتخيل الشخص مستقبله، وما إذا كانت هذه األفكار إيجابية أم سلبية 

(Carelli, Wiberg & wiberg, 2011)  العبارات  ، وبناًء عليه ِصيَغت
العبارات ومراجعتها من قبل المتخصصين في اللُّغة العربية؛ للتأكد من وضوح 

 وسالمة اللُّغة.
 وصف المقياس: -

( بنود 8يتكون المقياس في صورته األولية من عشرة بنود، منها: )
 ونصهما: 7و 3( سلبية، هما: رقم 2إيجابية، و)

 مهما اجتهدنا فلن نغير من المستقبل شيًئا. -

 خيبة األمل ال تجعلني أخطط لمستقبلي. -

 طريقة التصحيح: -
خمسة بدائل لإلجابة، متدرجة من  يجاب عن المقياس من خالل

 –ينطبق عليَّ أحياًنا –ينطبق عليَّ غالًبا –دائًما يَّ (: )ينطبق عل1 –5)
ال ينطبق أبًدا( وتعكس في حالة البنود السلبية.  –ينطبق عليَّ نادًرا

                                                           
(1) Future Orientation Questionnaire 
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(، وتشير الدرجة المرتفعة إلى التوقعات 50 –10وتتراوح الدرجة بين )
 المستقبلية اإليجابية.

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
: تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد (1)االتساق الداخلّي للمقياس -

العينة على كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية، وكانت جميع 
(، ويوضح 0.001قيم معامالت االرتباط دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

 داخلّي لعبارات المقياس.( مصفوفة االتساق ال6الجدول )
 (6جدول )

معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على البند والدرجة الكلية لمقياس التفكير 
 (357المستقبلية المحتملة )ن =  األحداثفي 

 معامل االرتباط العبارة م
 **0.540 تحسين أموري مستقبال رغم الصعاب أتوقع 1
 **0.643 وأمنياتيزال هناك وقت لتحقيق أهدافي  ما 2
 **0.509 مهما اجتهدنا فلن نغير من المستقبل شيء 3
 **0.730 أفكر في مستقبلي بكل تفاؤل 4

استكمل مشاريعي في الوقت المحدد لها بيقين تام أني  5
 **0.670 سأنجزها على أكمل وجه

 **0.499 سيكون هناك وقت مناسب دائما الستكمال عملي 6
 **0.522 تجعلني أخطط لمستقبليخيبة األمل ال  7
 **0.519 الوفاء بمواعيد الغد والمهام يأتي في مقدمة أولوياتي 8

عنااااااااادما أدرك أن  اإلغااااااااراءاتقاااااااااادر علااااااااى مقاوماااااااااة  أنااااااااا 9
 **0.610 هناك عمل يجب القيام به

عناااادما أرغااااب فااااي تحقيااااق شاااايء مااااا أنظاااار إلااااى الوسااااائل  10
 **0.581 من الوصول إلى أهدافي أتمكنالممكنة حتى 

 

                                                           
(1) Internal Consistency  
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( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائًيا، 6يتضح من جدول )
(؛ ما يشير إلى صدق االتساق الداخلّي للبنود؛ 0.73 –0.50وتتراوح بين )

 وبناء عليه لم يتم حذف أي بند.
ِدَمت معادلة ألفا - -الثبات: للتحقق من ثبات المقياس، اسُتخ 

تم حساب معامل ثبات (، كما 0.778كرونباخ، وكانت قيمتها )
(؛ ما يدل على ثبات مرتفع 0.857التجزئة النصفية، ويبلغ )

 لمقياس التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة.

 عرض النتائج ومناقشتها:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوعي  الفرض األول: 

 .اآلنّي وأبعاد مفهوم الذات والذات الكلية
عن هذا الفرض تم حساب مصفوفة ارتباط بيرسون لقياس ولإلجابة 

مدى قوة العالقة بين متغير الوعي اآلنّي وأبعاد مفهوم الذات والذات الكلية، 
 ( يوضح نتائج هذا الفرض.7وجدول )

معامل ارتباط بيرسون بين الوعي اآلني وأبعاد مفهوم الذات  (7جدول )
 (.357والذات الكلية )ن = 

 المقياس
الذات 
الجسد
 ية

الذات 
 الشخصية

الذات 
 االجتماعية

الذات 
 األسرية

الذات 
 األخالقية

الذات 
 اإلكلينيكية

الذات 
 الكلية

الوعي 
 اآلني

-
0.13* 0.32** -0.03 0.139** 0.05 - 0.09 0.118* 

 0.10 ≥عندما تكون  0.05قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
سلبّي ودال إحصائًيا بين الوعي اآلنّي ( وجود ارتباط 7يبين الجدول ) 

(، في حين كانت 0.13-والذات الجسدية، حيث بلغ معامل االرتباط )
والذات الشخصية  ،معامالت االرتباط موجبة ودالة إحصائًيا بين الوعي اآلنيّ 

 (.0.12(، والذات الكلية )0.139(، والذات األسرية )0.32)
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جزئًيا، وفي إطار أدبيات التراث وبذلك يكون الفرض األول قد تحقق  
النفسّي، يتضح لنا أن مفهوم الذات تنظيم إدراكّي من المعاني والمدركات التي 

خبرة عميقة، وليس موضوًعا أو سلوًكا قاباًل  -في حقيقته-يكتسبها الفرد، وهو
للمالحظة، وهو ما قد يفسر لنا العالقة العكسية بين الوعي اآلنّي وبعد الذات 

؛ إذ يمثل الوعي اآلنّي مساًرا روحًيا للعيش بعفوية من دون تظاهر أو الجسدية
تصنع الوجود، وبالشكل الذي يسمح للحياة أن تأخذ مسارها الطبيعّي لتحسين 

 .(Kabat-zinn, 1993القدرة الكامنة لالنتباه )
كما يعمل الوعي اآلنّي على خفض مستويات القلق والتوتر تجاه 

العقل بخلق صور معينة، ويقوم بالتركيز عليها بشكل كلّي الضغوط؛ إذ يقوم 
يمكن الفرد من عدم رؤية الصورة التي رسمها عقله؛ ولذلك فإن األفكار 
المتسلطة والغاضبة بشأن صورة الجسد والمظهر العام المقبول؛ وال سيما لدى 

عادات طالب الجامعة تتالشى حين يرتفع الوعي اآلنّي؛ ألن االنتباه لألفكار وال
وردود األفعال أدى إلى نقل األحداث التي تؤثر في العقل بشكل سلبّي إلى 

وما يحيط به والعيش بسالم في اللحظة  ،منطقة مهملة تسمح للفرد بقبول ذاته
 .(Kabat-zinn, 1991)الحالية 
وألن مفهوم الذات يرتبط بالعمليات المعرفية والخبرات السابقة، فإن  

والتركيز على  ،إلدراك التام لتحسين الكفاءة الشخصيةالوعي اآلنّي يمثل ا
ومنع العقل من التشتت، وهذا ما يفسر االرتباط اإليجابّي بين  ،األحداث الحالية
فالوعي اآلنّي  ؛والوعي اآلنيّ  ،والذات الكلية ،والذات األسرية ،الذات الشخصية

لة الذهنية بتغير يتسم بمرونة االنتباه، وهو ما يعرف بالقدرة على تغيير الحا
 الموقف، وعدم الجمود، وانتهاج استجابات متعددة لفهم األحداث.

نتيجة ذلك فإن ارتفاع الوعي اآلنّي ينعكس على الذات الشخصية،  
يدرك ذاته  -تلقائًيا-فحينما يدرك الفرد ماذا يريد في اللحظة اآلنّية، فإنه

اد الوعي زاد تقديرنا لذاتنا الشخصية ويعدلها وفق األحداث الَمِعي َشة. فكلما ز 
الشخصية، وتقديرنا اإليجابّي لقدرتنا الكامنة؛ ألن الوعي اآلنّي من المفاهيم 
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، وبالتأكيد يمكن (Masuda& Tully, 2012)اإليجابية المنبئة بالصحة النفسية 
ا في التعرف إلى الذات األسرية لدى الشخص صاحب أن يكون عاماًل مهم  

مرتفع، فحقيقة مفهوم الذات أننا ال نتعامل مع سمات سلوكية التوافق األسرّي ال
أن السلوك  Combsظاهرة، بل مع نسق إدراكّي متكامل؛ ولذلك ُيعّد كومبس 

دال على اإلدراك، وهذا يعني: أن القياس ساعدنا في االستدالل على تلك 
ي العالقة بين الوعي اآلنّي والذات األسرية من عينة السلوك التي شاركت ف

 (.1998الدراسة الحالية )فرج، كامل، 

بيد أن مفهوم الوعي اآلنّي هو المراقبة المستمرة للخبرات، والتركيز 
على الخبرات الحاضرة أكثر من االنشغال بالخبرات الماضية أو األحداث 
المستقبلية، وتقبل التجارب والتسامح معها، ومواجهة األحداث بالكامل، كما هي 

(؛ Cardaciotlo et al, 2008ن إصدار أحكام تقييمية عليها )في الواقع، من دو 
األمر الذي ينعكس على الذات الكلية، وعالقة اإلنسان بمحيطه؛ ذلك ألن 
الوعي اآلنّي عملية عقلية تقوم على تنظيم االنتباه؛ ما يحفز الذات والعقل على 

دراكمراقبة األحداث،  ظة الحالية ما هو مفيد، وانتقاء ما هو في حيز اللح وا 
(Brown& Ryan, 2003 .) 

ونتيجة أهمية الوعي اآلنّي في تحسين الحالة المزاجية والتركيز على 
اإليجابية، فقد تم دمجه في عدة عالجات نفسية مبتكرة في أوائل التسعينيات 
في علم النفس اإلكلينيكّي؛ إذ تقوم فكرة العالج على تدريب الذهن والذات على 

-Kabat) اة بشكل أفضل؛ لخفض حدة مشاعر اإلجهادمواجهة ضغوط الحي

zinn, 1982) . 
وقد استخدمت تدريبات الوعي اآلنّي عن طريق العديد من المعالجين  

والعالج بنظام  (1)النفسيين في أكثر من برنامج عالجّي، مثل: العالج المعرفيّ 
 ,Segal et al., 2002; Wilson) (3)والعالج السلوكّي الجدليّ  (2)القبول وااللتزام

Weiss & Shook, 2020) 
                                                           

(1) Mind fullness Based Cognitive Therapy (MBCT) 

(2) Acceptance and Commitment Therapy )ACT( 

(3) Dialectical Behavior Therapy (DBT( 
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 الفرض الثاني:
ينص على أنه: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوعي  

 اآلنّي والتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة.
ولإلجابة عن الفرض الثاني تم حساب مصفوفة ارتباط بيرسون إليجاد 

بين الوعي اآلنّي والتفكير في األحداث المستقبلية المحتملة العالقة االرتباطية 
 (.8كما هو موضح في جدول )

 (8جدول )
المستقبلية  األحداثاآلني والتفكير في  الوعيمعامل ارتباط بيرسون بين 

 (357المحتملة )ن = 
المستقبلية  األحداثالتفكير في  المقياس

 المحتملة
 **0.501 الوعي اآلني

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بين 8الجدول )يبين  
بلغ معامل االرتباط  إذ ؛المحتملة ةالمستقبلي األحداثوالتفكير في  ،الوعي اآلني

 (. وبذلك يكون الفرض الثاني قد تحقق.0.501)
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع أطروحات بعض الدراسات السابقة من أن  

يعتمد على مناشط بعض المناطق  ،مستقبلية المحتملةالتفكير في األحداث ال
؛ إذ يشبه التفكير في األحداث (Weiler, Suchan & Daum 2010)الدماغية 

 ,Addis, Pan, Vu, Laiser & Schacter)المستقبلية المحتملة تذكر الماضي 

2009). 
وعلى الرغم من أن الوعي اآلنّي حالة من االنتباه واالنفتاح على 

، فإنه يتضمن اتجاهات (Brown& Rayan, 2003)مجريات الوقت الحاضر 
، وهو ما يفسر لنا وجود (Zimbardo & Boyd, 2008)نحو الماضي والمستقبل 

ملة، عالقة إيجابية بين الوعي اآلنّي والتفكير في األحداث المستقبلية المحت
فتركيز تنظيم الذات نحو الوقت الحاضر يؤدي إلى تنبيه العقل؛ لالهتمام 
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بالتجارب الماضية والتفكير في المستقبل؛ لبلوغ األهداف الشخصية بنجاح 
(Smallwood & Schooler, 2006) وقد أسفرت نتائج بعض الدراسات عن أن ،

م من ذلك فلم الوعي اآلنّي نمط إلدراك الوقت بمنظور شامل، وعلى الرغ
 (.Zimbardo & Boyd, 1999يستطع الباحثون إثبات ذلك تجريبًيا )

على الجانب اآلخر، خلص مجموعة من علماء النفس إلى أن التفكير  
التي  اإلدراكفي األحداث المستقبلية المحتملة يعد عنصًرا أساسًيا من عناصر 

تكز على الذاكرة تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية، وهي مهارة تر 
الذات على المستقبل؛ لرسم سيناريو تجربة حديثة قبل تسقط األولية التي 

 .(Attance& O’Neil, 2001, Suddendorf, 2010)وقوعها 
ُبع د االنفتاح على الجديد؛ إذ يميل  langerكما أكد نموذج "النجر"  

وتفضيل  أصحاب الوعي اآلنّي المرتفع إلى اكتشاف كل ما هو مفيد وجديد،
األعمال التي تمثل تحدًيا لهم، وكذلك الوعي لوجهة النظر المتعددة عند فحص 

 ,Langerأي موقف، مع األخذ في االعتبار عدم التمسك برؤية أحادية )

2000.) 
ومما ال جدال فيه، أن مرحلة الجامعة بداية لتغير في مالمح الشخصية  

والنظرة المستقبلية؛ من  ،مسئوليةوالشعور بال ،الممزوجة برغبة في تأكيد الذات
أجل الوصول إلى االستقالل المادّي والفكرّي؛ ولذلك فإن الوعي اآلنّي لدى 
طالب الجامعة مؤشر بالوعي بالمستقبل، كما أنه ال يوجد سيناريو واحد لبلورة 
 األحداث المحتملة مستقباًل، ولكن من المرجح أن ما سيأتي في المستقبل نتيجة  

 اعته وبناؤه اليوم.ما يتم زر 
 الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث على: "ال توجد عالقة دالة إحصائًيا بين متوسط  
 –درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على متغيرات الدراسة: )الوعي اآلنيّ 

 التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة". –مفهوم الذات الكلّي وأبعاده
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم اختبار )ت( لداللة الفروق بين  
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( طالًبا وعينة 192( لعينة الذكور، وكان عددها )9المتوسطات في جدول )
 ( طالبة.165اإلناث، وكان عددهن )

 (9جدول )
(، 192المتوسطات واالنحرافات المعيارية، وقيمة )ت( لدرجات الذكور )ن = 

مفهوم  –(، على متغيرات الدراسة )الوعي اآلني165ودرجات اإلناث )ن = 
 التفكير في األحداث المستقبلية المحتملة(. –الذات الكلي وأبعاده

االنحراف  المتوسط النوع المتغير
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

  (192ذكور ) الوعي اآلني
 غير دالة 0.320 10.423 72.55

 9.120 72.22 (165إناث )

 5.226 35.30 (165إناث ) غير دالة 1.927 5.079 34.25 (192ذكور ) الذات البدنية

 5.514 45.62 (165إناث ) غير دالة 0.309 5.542 45.44 (192ذكور ) الذات الشخصية

 5.605 52.91 (165إناث ) غير دالة 0.620 5.407 53.27 (192ذكور ) الذات االجتماعية

 6.260 50.79 (165إناث ) غير دالة 0.274 6.045 50.79 (192ذكور ) األسريةالذات 

 3.935 35.94 (165إناث ) غير دالة 0.656 3.357 36.19 (192ذكور ) األخالقيةالذات 

 4.555 34.85 (165إناث ) غير دالة 0.545 4.464 34.59 (192ذكور ) اإلكلينيكيةالذات 

 13.695 255.60 (165إناث ) غير دالة 0.752 13.770 254.50 (192ذكور ) الذات الكلية

التفكير في األحداث 
 المستقبلية المحتملة

 6.182 38.70 (192ذكور )
 6.050 38.65 (165إناث ) غير دالة 0.067

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 9يبين جدول ) 
درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على متغيرات الدراسة، وبذلك يكون 
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( على مقياس الوعي 72.55تحقق الفرض الثالث. فمتوسط درجات الذكور )
( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )إبراهيم، 72.22اآلنّي ومتوسط درجات اإلناث )

 (.2012؛ الزبيدي، 2017؛ الهاشم، 2017وقاسم، وكريم، 
ويعزى السبب إلى أن الوعي اآلنّي حالة متعلمة تساعد على الرصد 

وتوجيه االنتباه نحو األهداف الحالية، فيدرك  (Neale, 2006)المستمر للخبرات 
، وتساعد تلك الحالة (Allen et al., 2006)العقل األحداث على أنها وقتية 

نية على خلق استجابات تكيفية تسمح برؤية الخبرات كأنها تحدث ألول مرة الذه
( وهو األمر الذي Davis & Hayes, 2011من دون إصدار أحكام تقييمية )

يفسر لنا عدم وجود فروق دالة بين الجنسين، فحين يقرر العقل التركيز على 
ز، بعيًدا عن نوع أهم األهداف ينصرف االنتباه والوعي إلى طرق اإلنجاز والتمي

الجنس سواء أكان ذكًرا أم كان أنثى؛ كما أن ممارسة الوعي اآلنّي لدى طالب 
( يصف مرونة العقل Langer, 2002الجامعة يعد مفهوًما تعليمًيا تربوًيا )

واالنتباه اليقظ والقدرة على ابتكار مواقف جديدة تهدف إلى إيجاد مساحة التخاذ 
لية مما سبق، وهو أمر يمارسه طالب الجامعة القرارات بشكل أكثر استقال

بشكل تلقائّي؛ نتيجة انتقالهم من المرحلة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية 
 التي تحتاج إلى فهم فريد من االستقاللية واالنتباه. 

( على عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين 9وقد دلت نتائج جدول )  
رجات اإلناث على مفهوم الذات وأبعاده، متوسط درجات الذكور ومتوسط د

ها متجانسة في العمر. وفي ذلك ويحتمل أن السبب يرجع إلى طبيعة العينة؛ ألنَّ 
أن الوعي اآلنّي يشمل القصد واالنتباه واالتجاه، وتعمل  Kabat-Zinnأوضح 

تلك العمليات بشكل متصل وليس منفصاًل، فالقصد يمهد الطريق أمام الفرد 
حياة لحظة بلحظة، وتحويل تلك المقاصد من سلسلة متصلة من لممارسة ال

تنظيم الذات إلى استكشاف الذات والتحرر الذاتّي، في حين يعمل االنتباه على 
مالحظة الخبرات الداخلية والخارجية وُيعّد منبًئا بالنتائج المستقبلية، وأخيًرا فإن 

الوعي بأساليب  يعكس الفضول والقبول. فضاًل عن أن Attitudeاالتجاه 
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التنشئة االجتماعية لدى اآلباء أدى إلى االهتمام باإلناث والذكور على حد 
سواء، والمساواة بينهما؛ األمر الذي ساعد على تساوي نمو مفهوم الذات لدى 
الجنسين من دون فروق، وتحديد تصور واضح عن الذات يساعد على تحديد 

حظة والتخطيط للمستقبل بحكمة وخلق قوة دافعة لالستمتاع بالل ،األهداف
 ووعي.
وأخيًرا فإن عدم وجود فروق دالة بين الجنسين فيما يختص بالتفكير في  

األحداث المستقبلية المحتملة منطقّي؛ ألن الخبرة المستقبلية تتضمن تصورات 
حسية، ومكانية، تحتوي على معارف وانفعاالت فيما يختص بالذات والوعي 

سقاط الذات عل ى خبرات الماضي والمستقبل يعتمد على معلومية الذات بها، وا 
 أكثر من نوع الجنس.

 الفرض الرابع:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفرق الدراسية المختلفة: )أولى   

جامعة اإلسكندرية  –رابعة جغرافيا( بكلية اآلداب –ثانية أنثروبولوجيّ  –فلسفة
التفكير في  –مفهوم الذات الكلّي وأبعاده –على متغيرات الدراسة: الوعي اآلنيّ 

 األحداث المستقبلية المحتملة.
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 (10جدول )

 (357)ن =  اإلحصائيةتحليل التباين والنسبة الفائية ومستوى الداللة 

مجموع  نوع التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

مستوى 
الداللة 
 ةاإلحصائي

 الوعي اآلني
 148.153 2 296.307 بين المجموعات

 96.337 354 34103.211 داخل المجموعات غير دالة 1.538
  356 34399.518 كلي

 الذات الجسدية
 184.645 2 369.290 بين المجموعات

 دالة 7.155
 25.808 354 9135.960 داخل المجموعات 0.001 

  2 9505.249 كلي
الذات 

 الشخصية
 138.598 2 277.195 بين المجموعات

 دالة 4.637
 29.886 354 10579.802 داخل المجموعات 0.01 

  356 10856.997 كلي
الذات 

 االجتماعية
 20.985 2 41.970 بين المجموعات

 30.241 354 10705.195 داخل المجموعات غير دالة 0.694
  356 10747.165 كلي

 األسريةالذات 
 131.110 2 262.219 بين المجموعات

 دالة 3.530
 37.142 353 13111.093 داخل المجموعات 0.03

  355 13373.312 كلي
الذات 

 األخالقية
 

 8.306 2 16.612 بين المجموعات
 13.221 354 4680.346 داخل المجموعات غير دالة 0.628

  356 4696.958 كلي
الذات 

 اإلكلينيكية
 14.431 2 28.863 بين المجموعات

 20.299 354 7185.994 داخل المجموعات غير دالة 0.711
  356 7214.857 كلي

 الذات الكلية
 689.197 2 1378.394 بين المجموعات

 دالة 3.713
 185.596 353 65515.561 داخل المجموعات 0.03

  355 6689.955 كلي
التفكير في 

األحداث 
المستقبلية 

 المحتملة

 84.212 2 168.424 بين المجموعات
 37.100 354 13133.531 داخل المجموعات غير دالة 2.270

  356 13301.955 كلي

   

بعد حساب تحليل التباين والنسبة الفائية ومستوى الداللة اإلحصائية 
فروًقا جوهرية في  (، تبين أن هناك10الختبار صحة الفرض الرابع في جدول )

بعض المتغيرات؛ إذ كانت النسبة الفائية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 ( بين مجموعات الدراسة المختلفة.0.05( و)0.01)
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ا فكان متوسُط مجموع المربعات بين المجموعات أعلى ودااًل إحصائي    
 لكلية.في بعد الذات الجسدية، والذات الشخصية، والذات األسرية، والذات ا

ولتحديد أي مجموعة من الفرق الدراسية يعزى إليها هذه الفروق تم   
حساب تحليل التباين األحادّي لقياس داللة الفروق؛ إذ بلغت عينة الفرقة األولى 

، األنثروبولوجي( من قسم 108( من قسم الفلسفة، ومن الفرقة الثانية )27)
 (.11كما جاء في جدول )( من قسم الجغرافيا. 222ومن الفرقة الرابعة )

 

 (11جدول )
تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق بين الفرق الدراسية )الفرقة 

( على 222( و)الفرقة الرابعة = 108( و)الفرقة الثانية = 27األولى = 
 (.357بعض أبعاد مفهوم الذات )ن = 

 رابعة ثانية أولى ع المتوسط العدد الفرق الدراسية المتغير
الذات 
 الجسمية

    5.12 31.19 (27األولى )ن= 
   * 4.7 34.95 (108الثانية )ن= 
   * 5.2 35.06 (222الرابعة )ن= 

الذات 
 الشخصية

    5.19 42.70 (27األولى )ن= 
   * 5.63 45.23 (108الثانية )ن= 
   * 5.42 46.01 (222الرابعة )ن= 

الذات 
 األسرية

 * *  5.69 53.54 (27األولى )ن= 
    6.12 50.04 (108الثانية )ن= 
    6.13 50.97 (222الرابعة )ن= 

الذات 
 الكلية

    16.68 249.73 (27األولى )ن= 
    13.21 253.50 (108الثانية )ن= 
   * 13.44 256.36 (222الرابعة )ن= 
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)أقل فارق معنوي للداللة(  LSD( االختبار البعدي 11أظهرت نتائج )جدول 
 تي:اآل
تبااين  ،بالنساابة للفااروق بااين المجموعااات الااثالث علااى بعااد الااذات الجساامية -1

وجاااود فاااروق ذات داللاااة معنوياااة باااين طاااالب الفرقاااة الثانياااة وطاااالب الفرقاااة 
كانااااات  إذ ؛األولاااااى وباااااين طاااااالب الفرقاااااة الرابعاااااة وطاااااالب الفرقاااااة األولاااااى

والفاااااااروق تجااااااااه  31.19و 35.06و 34.95المتوساااااااطات علاااااااى التاااااااوالي 
متوساااطي الفرقاااة الثانياااة والرابعاااة؛ ألنهماااا أعلاااى فاااي المتوساااط مااان الفرقاااة 

 األولى.

بالنساابة للفااروق بااين المجموعااات الااثالث علااى بعااد الااذات الشخصااية تبااين   -2
وجاااود فاااروق ذات داللاااة معنوياااة باااين طاااالب الفرقاااة الثانياااة وطاااالب الفرقاااة 

كانااااات  إذالب الفرقاااااة األولاااااى، األولاااااى وباااااين طاااااالب الفرقاااااة الرابعاااااة وطااااا
والفاااااااروق تجااااااااه  42.70و 46.01و 45.23المتوساااااااطات علاااااااى التاااااااوالي 

متوساااطي الفرقاااة الثانياااة والرابعاااة؛ ألنهماااا أعلاااى فاااي المتوساااط مااان الفرقاااة 
 األولى.

وبالنسااابة للفاااروق علاااى بعاااد الاااذات األسااارية تباااين وجاااود فاااروق ذات داللاااة  -3
من طالب الفرقة الثانياة والرابعاة،  وكل   ،إحصائية بين طالب الفرقة األولى

والفاروق  50.97و 50.04و 53.54حيث كانت المتوسطات على التوالي 
 تجاه طالب الفرقة األولى صاحبة المتوسط األعلى.

وفي الفروق بين الفرق الثالثة على الدرجة الكلية لمفهوم الذات، ُوجد فرق   -4
ذو داللة إحصائية باين طاالب الفرقاة الرابعاة وطاالب الفرقاة األولاى، حياث 

والفاارق دال لطاالب  249.73و 256.36كانت المتوساطات علاى التاوالي 
 الفرقة الرابعة، حيث إن متوسطهم أعلى.

ة من خالل نظريات الاذات ومفهومهاا، ذلاك الجازء ويمكن تفسير تلك النتيج -
الصامت الذي يحدد السلوك وفق الخبرات، فالاذات تنماو مان تفاعال الكاائن 
البشاارّي مااع البيئااة، ويساااعد هااذا النمااو علااى إدراك الصااور المشااوهة، وهنااا 
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الاااذات الماااؤثرات السااالبية، والنااازوع نحاااو التوافاااق بأسااااليب تنساااجم ماااع  تنااازع
كوينهاا؛ كماا تعمال الاذات علاى تحدياد الخبارات التاي ال طبيعة الشخصية وت

، معتماادة فاي ذلااك جيادٍ  بشااكلٍ وتاديرها تتساق معهاا وتعااد مصادر تهديااد لهاا، 
 (.Rogers, 1951, 467-498على النضج والتعلم )

ويعرف اإلنسان صورة جسده، من حيث الطول والحجم، ويدرك  
( وهو ما أكدته 1997اختالفه عن محيطه خالل مراحل نموه )القمودي، 

النظريات النمائية بأن صورة الجسد تنمو وتتطور خالل مراحل الطفولة 
ا النظريات االجتماعية والثقافية فأكدت دور البيئة المحيطة والمراهقة، أمَّ 

بالفرد؛ إذ يتم وضع معايير الجمال والمظهر الخارجّي وفق ثقافة المجتمع 
 (.Rean, 2002اته الجسدية )والتي يستمد منها اإلنسان نظرته نحو ذ

واتجاهات طالب الفرقة األولى نحو أجسادهم تمثل مؤشًرا لمستوى  
تفكيرهم، ومدى نضجهم، ونمط سلوكهم، ومدى ثقتهم بذاتهم؛ ولذا كلما زاد 
العمر زاد مفهوم الذات الجسدية كما هو مالحظ في هذه الدراسة، فأعلى 

هنا كانت الحاجة إلى جوانب  متوسط كان في اتجاه الفرقة الرابعة. ومن
تساعد على تنمية الذات الجسدية، مثل: األسرة، والمحيطين، واألنشطة 
االجتماعية؛ ألن صورة الذات ديناميكية متغيرة تتأثر بالعمر ونوع الدراسة 

 والعمل، والنشاط، والثقافة، وكل الخبرات، واالتزان االنفعالّي.
جسده ومظهره يزداد، ويصبح أكثر وكلما تقدم عمر اإلنسان فإن وعيه ب 

إدراًكاااا لجسااامه الناااامي، وتعاااد سااانوات الجامعاااة مااان أهااام سااانوات العمااار؛ إذ 
ينضج فيها العقل كل يوم ويكتسب خبرات ويتغير، فإذا كان البناء اإلدراكّي 
المعرفاااااّي للاااااذات الجسااااادية يعترياااااه أي خلااااال؛ تاااااأثرت صاااااورة الاااااذات الكلياااااة 

 بالسلب.
ات الجسااادية ازداد تااادريجًيا؛ حتاااى وصااال إلاااى وقاااد لاااوحظ أن مفهاااوم الاااذ 

أعلى متوسط لدى طالب الفرقة الرابعة، وهو ما يؤكد أن اإلنساان فاي أثنااء 
نموه وتطاوره يادرك صاحته الجسادية وأن قوتاه الحركياة لهاا أهمياة فاي توافقاه 
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االجتماعّي؛ وال سيما مع أعضاء الجانس اآلخار، وأن أي خلال فاي المظهار 
توساااط الاااواقعّي أو المثاااالّي يااادفع الفااارد لباااذل قصاااارى العاااام للجساااد عااان الم

 جهده؛ لتحسين صورته الجسدية.
( عاان وجااود فااروق دالااة 11وفااي هااذا السااياق، فااإن تفسااير نتيجااة جاادول ) -

إحصائًيا في مفهاوم الاذات الشخصاية فاي اتجااه الفرقاة الرابعاة، تليهاا الفرقاة 
قيمتاااه الذاتياااة، الثانياااة مقابااال الفرقاااة األولاااى، يؤكاااد أن إحسااااس الشاااخص ب

وكفاءتاااه وصاااالحيته، وتقييماااه لشخصااايته بعياااًدا عااان جسااامه وعالقتاااه ماااع 
( إنمااا يرجااع إلاى األفكااار والمشاااعر واالتجاهااات 1999اآلخارين )الشااكعة، 

المكتسبة والمتعلمة خالل مراحل الدراسة. وُيعّد مفهوم الذات الشخصية من 
األنمااط السالوكية؛  ا فاي فهام كثيار مانأهم عناصر الشخصية ومدخاًل مهم  

وال ساااايما فااااي المجااااال األكاااااديمّي؛ ولااااذا فإنااااه ماااان المنطقااااّي تفااااوق الااااذات 
الشخصاااااية لااااادى طاااااالب الفرقاااااة الرابعاااااة، بعاااااد اكتماااااال المعرفاااااة والوجااااادان 
واالسااتعداد لباادء حياااة عمليااة مسااتقلة بااوعي، وتنساايق بااين خباارات الماضااي 

شخصااية فااإن الااذات وآمااال المسااتقبل. وبااالرجوع إلااى نظريااة "روجاارز" فااي ال
هااي مركااز الشخصااية وأهاام عاماال فيهااا؛ وهااو مااا يقودنااا إلااى أهميااة الااذات 
المدركااااة والااااذات المثاليااااة فااااي تكااااوين تصااااورات الفاااارد ومدركاتااااه عاااان ذاتااااه 
واآلخاارين؛ كمااا ارتااأى "روجااورز" أن الااذات هااي نتيجااة تفاعاال الكااائن الحااي 

مااع النضااج والااتعلم مااع البيئااة التااي ينمااو ويعاايش فيهااا، وهااي قابلااة للتعااديل 
(. وتشاامل بيئااة الدراسااة الجامعيااة عاادة أنشااطة رياضااية، 1998)رمضااان، 

وترفيهيااة وثقافيااة، واجتماعيااة، تنتقاال مااع الطالااب الجااامعّي عااام وراء عااام؛ 
 ومن ثم تصقل ذاته الشخصية؛ حتى يصل إلى مرحلة االستقرار النفسّي.

وم الاااذات األسااارية ( فاااإن الفاااروق فاااي مفهااا11واساااتكمااًل لتفسااايرات جااادول ) -
جاءت في صالح الفرقة األولى مقابل الفرقة الثانية والفرقة الرابعة، ويوضح 
لناااا التاااراث النفساااّي أن الماااراهقين يساااتخدمون األفاااراد المهماااين فاااي حيااااتهم 

. وبيئااة األساارة (Rogers, 1951) باعتبااارهم أساًسااا لتشااكيل تقااديرهم لااذواتهم
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ولاااة؛ حتااى الجامعاااة؛ ولااذا فاااإن الاااذات هااي الاااداعم األول لإلنسااان مناااذ الطف
األساارية مفهااوم مكتسااب ماان خااالل التفاعاال اآلماان، وفطاارّي؛ ألنااه مصاادر 
األمان واالستقرار النفسّي. فاألسارة هاي البيئاة االجتماعياة التاي تتشاكل مان 
خاللها شخصية الفرد، ويتعلم منها التفاعل مع المحيطين به، وتظل األسرة 

راحاااال نمااااوه وتطااااوره؛ وال ساااايما فااااي البيئااااات محااااور اهتمااااام الفاااارد خااااالل م
العربياااة؛ ولاااذا نجاااد طاااالب الفرقاااة األولاااى يساااتمدون تاااوازنهم وتاااوافقهم ماااع 
المساااتجدات التاااي تطااارأ علاااى حيااااتهم عااان طرياااق ذاتهااام األسااارية، فالمنااااخ 
األسرّي هو مصدر اإلشباع والطاقة والتعاون لدى الطالب الجامعّي، وكلما 

رتفااع مفهااوم الااذات األساارية والااذي يساااعد طالااب كااان مناااخ األساار سااوًيا، ا
الجامعااة علااى حمايااة نفسااه ماان القلااق ومقاومااة الضااغوط االنفعاليااة؛ نتيجااة 

 االنتقال إلى مرحلة دراسية جديدة.
وأخياااًرا، جااااءت الفاااروق فاااي مفهاااوم الاااذات الكلياااة فاااي اتجااااه الفرقاااة الرابعاااة  -

ظريااات الااذات، فقااد مقاباال الفرقااة األولااى، وتفساار تلااك النتيجااة ماان منطلااق ن
إال المجمااااوع الكلااااّي لكاااال مااااا يملكااااه  ليسااااتأكااااد "ويلاااايم جاااايمس" أن الااااذات 

اإلنساااااااان مااااااان جساااااااد، وسااااااامات وقااااااادرات، وممتلكاتاااااااه األسااااااارية والمادياااااااة 
إلااااااا (، أمااااااااا أصااااااااحاب المنظااااااااور … معااااااااارف –واالجتماعياااااااة: )أصاااااااادقاء

 االجتماااعّي فأكاادوا أن الااذات هااي نتاااج التفاعاال االجتماااعّي، وأنهااا تتشااكل
من خالل العالقات االجتماعية وسلوك اآلخرين، وتبقى الذات نمائية تشتق 
وجودهااااا ماااان خااااالل التواصاااال وصاااابغة اآلخاااارين الساااالوكية )عبااااد العلااااي، 

2003.) 

الحياااة الدراسااية يكااون طااالب الفرقااة الرابعااة علااى مشااارف  انتهاااءومااع   
يساتقبلونها مان خاالل انطباعااتهم  ،االستقالل التاام وبداياة حيااة عملياة جاادة

ووضوح صورة الاذات لاديهم والاوعي بصاور متعاددة ونشاطة  ،البيئية المدركة
عنااد رسااام األحاااداث؛ ونتيجااة مركزياااة الاااذات بااين الشخصاااية وباااين المثيااارات 
دارتها بمرونة  واالستجابات؛ فإن الذات تلجأ إلى تنظيم المواقف واألحداث وا 

 ويقظة عقلية. 
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 :الفرض الخامس
وياااانص الفاااارض الخااااامس علااااى: "توجااااد تااااأثيرات تنبؤيااااة مباشاااارة وغياااار   

المحتملااة عباار مفهااوم  ةالمسااتقبليمباشاارة للااوعي اآلنااّي فااي التفكياار فااي األحااداث 
 الذات بوصفه متغيًرا وسيًطا"

ِدَم تحليل المسار، وكانت النتائج كما هو  قوللتحق  من هذا الفرض اسُتخ 
 (.1موضح بالشكل )

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chi-square = 3.697, df= 1, p. value = 0.06 (n.s), NFI = 0.99, IFI = 
0.99, CFI = 0.99, GFI= 0.99 RMSEA = 0.08, 

( تخطااااايط ألفضااااال نماااااوذج لتحليااااال المساااااار باااااين متغيااااارات الدراساااااة: 1شاااااكل )
التفكياااااااار فااااااااي األحااااااااداث  –مفهااااااااوم الااااااااذات الكليااااااااة وأبعاااااااااده –)الااااااااوعي اآلناااااااايّ 

 المستقبلية المحتملة(.
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؛ ما يشير إلى صالحية 1قيًما تقترب ل + 1أظهرت أدلة جودة التوفيق
وهي غير دالة لإلشارة إلى  ،3.697=  2النموذج للتنبؤ، كما تبين أن قيمة كا

قبول الفرض الصفرّي بعدم وجود فروق ذات داللة بين النموذج المتوقع 
 والنموذج المشاهد؛ ومن ثم جودة توفيق النموذج.

لتنبؤية المباشرة: )المسار التنبؤّي المباشر فيما بين كل من الوعي أ( التأثيرات ا
 .(التفكير في األحداث المستقبلية المحتملةاآلنّي و 

تبين وجود تأثير تنبؤّي مباشر للوعي اآلنّي في متغير األحداث  -1
وهي دالة عند  0.22بلغت قيمة بيتا غير المعيارية  إذالمستقبلية، 

 .0.001مستوى معنوية 

 إذوجود تأثير تنبؤّي دال بين الوعي اآلنّي ومفهوم الذات )درجة كلية(،  -2
وهي دالة عند مستوى معنوية  0.61بلغت قيمة بيتا غير المعيارية 

0.02 

وجود تأثير تنبؤّي مباشر لمفهوم الذات في األحداث المستقبلية، حيث  -3
 وهي دالة عند مستوى معنوية 0.14-بلغت قيمة بيتا غير المعيارية

0.003 

                                                           
ويعد معامل  -SPSS, V.26والمتوافق مع برنامج  25اإلصدار  AMOSحللت البيانات بواسطة برنامج  1

مقياًسا أساسًيا لحسن المطابقة، حيث يفترض بداية عدم وجود فروق دالة بين النموذج المتوقع  2كا
والنموذج المشاهد بوصفه فرًضا صفرًيا، في مقابل فرض بديل بوجود فروق، وكلما كانت قيمة المعامل 

ينة؛ لذا وجب أن صغيرة كان النموذج في أحسن توفيق له. ويعيب هذا المعامل تأثر داللته بكبر حجم الع
، يقيس مدى حسن Comparative Fit Index (CFI)يتبع بأدلة أخرى لحسن المطابقة. معامل 

 =المطابقة في حال عدم وجود نموذج متوقع على اإلطالق، وهو مقياس غير إحصائّي، تنحصر قيمته
ابقة للنموذج، فإن ، وعلى الرغم من أنه ال يوجد مستوى محدد )عتبة( نقول عندها بحسن المط1و 0بين =

 Rootالقيم المرتفعة منه تعد مؤشًرا لحسن المطابقة. إحصائية الجذر التربيعّي لمتوسط مربعات الخطأ 
mean square error of approximity (RMSEA وهي تعد مقياًسا متمايًزا لكل درجة حرية، وهي ،)

تعد  0.08-0.05يم التي تنحصر بين تمثل حسن المطابقة عندما يتم تقدير النموذج في المجتمع، والق
فيعد النموذج في وضع وسط لحسن المطابقة، أما  0.10-0.08مقبولة لحسن التوفيق، أما القيم فيما بين 

(. HO, 2006, PP.284-285فيعد النموذج فقيًرا في تقدير حسن المطابقة. ) 0.10القيم األكبر من 
( فإن اقتراب قيمهما من الواحد TLI) Tucker-Lewis Indexو Normed Fit Index (NFIأما )

 Arbuckle,2012, pp.610-611الصحيح يدل على حسن المطابقة. انظر )



  ( 257-  197 ص 2020 أبريل  2ع، 30دراسات نفسية )مج

-245- 

)بين كل من الوعي اآلنّي والتفكير في  1التأثيرات التنبؤية غير المباشرة -ب
األحداث المستقبلية المحتملة عبر التأثير الوسيط لمفهوم الذات( تبين عدم 

وجود تأثير تنبؤّي غير مباشر عبر المتغير الوسيط مفهوم الذات، حيث بلغت 
 ( وهي قيم غير دالة.1.124و)( 1.89على التوالي ) Sobel Z testقيمتا 

ويتضح مما سبق صالحية النموذج السببّي وقدرة الوعي اآلنّي على   
، وتختلف هذه النتيجة مع بعض ةالمستقبليالتنبؤ بالتفكير في األحداث 

الدراسات التي أسفرت نتائجها عن أن الوعي اآلنّي ظاهرة تركز على المعرفة 
من دون إصدار أحكام تقييمية أو  ،اآلنّيةوالعقل المرن المنفتح على اللحظة 

 ,Cardaciotlo et al.,2008)االنشغال بالخبرات الماضية واألحداث المستقبلية 

Kabat.Zinn, 1991, 2011; Shapiro, 2009). 
وعلى الجانب اآلخر تتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات المستقبلية   

(Seema& Sircova, 2013; Zimbardo& Boyd, 2008; Tulving& kim, 

. إذ يمثل الوعي اآلنّي المرتفع قدرة الفرد على إدراك مشاعره وأفكاره (2007
بمزيد من الموضوعية واالنتباه؛ ما يسهم في ترك األحداث التي تثير األفكار 
السلبية عن طريق قمعها، وتعمل هذه المعرفة على تركيز الوعي على اللحظة 

مسبقة؛ وهذا ال يعني عدم الوعي باألهداف اآلنّية من دون إصدار أحكام 
المستقبلية المحتملة، بل تحديدها والعمل على تحقيقها من اآلن، فالتفكير في 

 .Boniwell et al., 2010)المستقبل باعث للسعادة )
دراكوقد أسفرت نتائج الدراسات عن ارتباط الماضي اإليجابّي  المستقبل  وا 

وقد اختلف الباحثون فيما  .((Zimbardo& Boyd, 1999بتقدير الذات العالي )
يتعلق بما إذا كان الفرد يتوجه نحو الحاضر أو الهدف، أم أن سلوكه يتوجه 

                                                           
وفق التأثير غير المباشر من خالل ضرب قيمة بيتا غير المعيارية في المسار التنبؤّي بين الوعي اآلنّي  1

ومفهوم الذات في قيمة بيتا غير المعيارية في المسار التنبؤّي لمفهوم الذات واألحداث المستقبلية، ثم قسمة 
[، وحسبت 2+(b*SEa)2(a*SEb)]√=SE الناتج على الخطأ المعيارّي والذي حسب من خالل المعادلة:

 ، على الخطأ المعيارّي.abلسوبيل من خالل قسمة التأثير غير المباشر  Zقيمة 
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نحو المستقبل ليكون أكثر تكيًفا، وانتهى األمر إلى أن اإلنسان في حاجة إلى 
التفكير في الماضي والمستقبل؛ التخاذ القرارات التكيفية طويلة األجل، وأن 

 Gruber etيمثل مشكلة أساسية مرتبطة بالهوس ) (1)ع في الوقت الحاضرالوقو 

al, 2012.) 
وعلى الرغم من قلة الدراسات التي تربط بين الوعي اآلنّي والتفكير في   

، فإن الوعي اآلنّي (Brown& Vansten Kiste, 2006)األحداث المستقبلية 
دراك لوجهات نظر الشخص الخاصة، فال عقل البشرّي قادر على منظور زمنّي وا 

(، واالنتباه والوعي اآلنّي مكمالن Tulving & Kim, 2009السفر عبر الزمن )
، وكلما كانت توقعات الفرد إيجابية نحو الماضي والمستقبل (2)للمستقبل، والوعي
 .(Seema& Sircova, 2013; Zimbardo& Boyd, 1999)زاد تقديره للذات 

( أن الااوعي Zimbardo& Boyd, 2008و"بويااد" )وهااذا مااا أوضااحه "زيمباااردو"  
مستقبل(، وال يستطيع  -حاضر –اآلنّي نوع من اإلدراك الزمنّي الشامل: )ماضٍ 

الفاارد أن يعاايش بمعاازل عاان هااذه النظاارة الكليااة؛ األماار الااذي يقودنااا إلااى اعتبااار 
ي الوعي اآلنّي حالة تفسر تبايًنا في وجهة النظار الزمنياة، وأن الفاروق الفردياة فا

كيفية استكشاف ذاكرتنا للماضي، وتجربتناا فاي الحاضار، وتوقعاتناا وحريتناا فاي 
فاالمالحظ أن حال  .(Siegel, 2009) (3)تخيال المساتقبل هاي وظيفاة الاوعي اآلنايّ 

المشاااكالت والتفكيااار أو تخيااال األحاااداث المساااتقبلية المحتملاااة يعتماااد علاااى ذاكااارة 
يكااون لاذلك نتاائج عكسااية وقاد  ،(Tulving, 2005; Toomela, 2010)الماضاي 

عندما تعيق األفكار المتعلقة بالتجارب السلبية الماضية قدرة الفرد على اكتشاف 
حلااول لمسااتقبل أفضاال، ويااتم معالجتهااا ماان دون وعااي؛ ولااذلك فااإن وعااي الفاارد 
بمشاعره وقبولها، والاوعي باالزمن مان دون إصادار أحكاام مسابقة، أمار ضارورّي 

 (.Segal et al., 2002لتحسين الصحة النفسية )

                                                           
(1) Stuck in The Present 

(2) Future / Conscientiousness  
(3) A Function of Mindfulness 
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وأن أفضاال طاارق التفكياار فااي األحااداث المسااتقبلية المحتملااة تكيفًااا هااي   
قدرتنا على اختبار الحاضر وتحديد األهداف والعمل بال توقاف لتحقيقهاا، ولايس 

نحاااو التجاااارب  ،كماااا يااارى بعضاااهم أن الاااوعي اآلناااّي حالاااة مااان االنتبااااه الموجاااه
واألحااداث الحاليااة، بمااا فااي ذلااك األفكااار والمشاااعر والرغبااات فااي لحظااة معينااة؛ 

 &Seema)من شأنه دفع الفرد إلى التركيز على اآلن  لالمستقبألن التفكير في 

Sircova, 2013; Atance& Meltzoff, 2007) وهاو ماا تؤكاده الدراساة الحالياة ،
والعقال المارن المنفاتح علاى أوجاه  ،المعرفاةبأن الاوعي اآلناّي ظااهرة تعتماد علاى 

النظر المتعددة، في إطار إدراك زمنّي يركز على اللحظة الحالية بهدوء تام، مع 
توجيه الوعي نحو الماضي اإليجابّي التخاذ القرارات التكيفية طويلة األجل نحاو 

 األحداث المستقبلية المحتملة.
ن هناك تأثيًرا تنبؤًيا مباشًرا كما دلت نتائج تخطيط تحليل المسار على أ  

للوعي اآلنّي في مفهوم الذات الكلاّي، ويرجاع السابب إلاى أن الاوعي اآلناّي يفعال 
وهاااو ماااا يقاااود إلاااى التفكيااار فاااي  ،(Kabat-Zinn, 1991عملياااات إدارة الاااذات )

نتااااج اإلساااتراتيجيات المتنوعاااة لتحمااال الضاااغوط والاااوعي باالنفعااااالت  البااادائل وا 
ية، مع تقبل الوضع الحالّي، وهاذا التقبال يزياد مان تقادير الاذات والعمليات المعرف

(Christopher& Gilbert, 2010 كمااا يساااعد الااوعي اآلنااّي علااى معرفااة مااا .)
يحاادث داخااال الاانفس وخارجهاااا بشااكل مباشااار لحظااة بلحظاااة، والجاازء المهااام مااان 

ظاة الوعي اآلنّي هو إعاادة االتصاال بأجساامنا واألحاسايس التاي نشاعر بهاا واليق
 (.Robert& Danoff-Burg, 2010بكل ما يحدث حولنا )

وأخيًرا دلتنا نتاائج تحليال المساار عان وجاود تاأثير تنباؤّي مباشار لمفهاوم   
الااذات، لااه دور فااي التنبااؤ باألحااداث المسااتقبلية المحتملااة؛ إذ تعماال الااذات علااى 

مااع تحدياد السالوك مان خاالل الخبارة؛ ولاذا فهاي تنماو مان خاالل تفاعال اإلنساان 
البيئة، وطبيعة الذات تنزع إلى التوافق مع األساليب الناجحة، أما الخبارات التاي 
تمثااال مصااادر تهدياااد لهاااا، فإنهاااا تعمااال علاااى الاااتخلص منهاااا، ويعاااد التفكيااار فاااي 
األحااااداث المسااااتقبلية المحتملااااة مجموعااااة ماااان التصااااورات تاااارتبط بااااالفرد بشااااكل 
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والغاااد. فأحاااداث  مباشااار، ورؤيتاااه عااان ذاتاااه، وصاااورته فاااي الماضاااي والحاضااار
الماضااااي والمسااااتقبل لهمااااا تااااأثير مهاااام فااااي ساااالوك الفاااارد فااااي الحاضاااار، ويمثاااال 
المساااتقبل المسااااحة الدافعياااة الرئيساااة للسااالوك؛ وال سااايما لااادى طاااالب الجامعاااة، 
وعلى هذا األساس فإن المستقبل بصورته العاماة والمجاردة هاو مان اهتماام الفارد 

رق إدراكناااااا للمواقاااااف والمشااااااكل العاااااادّي، كماااااا أن فكرتناااااا عااااان ذاتناااااا تحااااادد طااااا
 واألهداف المستقبلية.

 
 توصيات الدراسة:

على ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج؛ نوصي باإجراء مزياد   
من البحوث النفسية التي تهتم بالوعي اآلنّي من منظور البعاد الزمناي، وتصاميم 

وقائًياااا وعالجًياااا ضاااد بااارامج عالجياااة ترتكاااز علاااى الاااوعي اآلناااّي بوصااافه عااااماًل 
 االضطرابات النفسية.
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