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ب م وعالق التعليمي واملستو النوع، لدىىالعمر، الذاتیة ة الس ذاکرة
السعودی املجتمع فراد من   مجموعة

النملة سليمان بن الرحمن   عبد

ســـعود بــن محمـــد مــام جامعـــة ــاض، بالر جتماعيـــة العلــوم ليـــة النفس، علــم قــسم

السعودي ية العر اململكة   .ةسالمية،

ي و لك يد   asnamlah@imamu.edu.sa :ال
ص   :م

ة الس ذاكرة ع التعليمي واملستو والنوع العمر من ل تأث ا ا البحث ىفحص
لدى البحثالذاتية ن السعودياملشارك تكو. املجتمع البحثنحيث منناملشاركو

مختلفة،) 126= ن( ة عمر فئات مثلو و عشوائية، قة بطر م اختيا تم ن، النوع من نفردا ر
ً

مختلفة عليمية ات مستو ة. وكذلك استما باستخدام الذاتية ة الس ذاكرة قياس روتم
ا وثبا ا صدق من التأكد عد الغرض ذا ل حصائية. أعدت جراءات استخدام و

النتائج رت أظ عالقةاملناسبة، إحصائياوجود ودالة إيجابية
ً

)p < .01(ا ا العمر ن ب
ن م،البحث للمشارك لد التذكر إوعمر ش لدىمما الذاتية ة الس ات ذكر أن

اختالف أو العمر، التقدم مع ثابتة عت السعودي املجتمع واملستوالنوعفراد ى،
ا. التعليمي دالة ق فر رت ظ حصائياوكما

ً
)p < .01(عمر متوسط ناث و الذكو ن رب

أفضلية حو السابقة اسات الد مع يتفق ذا و ناث، لصا ق الفر انت و لالتذكر، ر و
صية ال ات الذكر جاع اس الذكو ع دالة. رناث ق فر وجود النتائج ت بي وكما

ن النوع من السن كبار وفئة الشباب، فئة ن ب احصائيا
ً

ذه وأن التذكر، عمر متوسط
السن كبار فئة من ة قد أك الشباب فئة أن ع مما الشباب، فئة لصا ق رالفر و

الذاتية ة الس ات ذكر جاع نتائج. اس رت اليةالبحثوأظ داللةا ذات ق فر ووجود
الداللة مستو عند التذكر، عمر الب) > 0.05p(ىإحصائية ن املشارك وذلكلدى حث

جاع اس قدر انوا عليما تلقوا من أن ذلك التعليمية، م ا مستو لالختالفات تبعا
ً ً

مبكرة ة عمر مراحل من الذاتية ة الس ذاكرة ات. أحداث ذكر محتو تحليل نتائج ىوجاءت
مع السابقة، اسات الد نتائج مع متماثلة البحث ن املشارك لدى الذاتية ة خذرالس

والثقافية جتماعية سات املما ية. رعتبار املب التوصيات من بمجموعة البحث خرج وقد
الصلة ذات املستقبلية العلمية البحوث من عددا ا ا البحث ح اق كما ا، نتائج ع

ً

ا إل خلصت ال والنتائج ار ف ر بتطو اح ق و ا   .   بموضوع

ــــة الدالليـ ــــات لمـ ،ذاكــــــرة:ال ـــــ الزم العمــــــر الذاتيـــــة، ة ـــــ/ ذكــــــر (النـــــوعالـــــس املــــــستو)أن ى،
  .التعليمي
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Age, gender, educational level, and their relationship to The 
autobiographical memory for a group of individuals in the 

Saudi society 
Abdulrahman S. Al-Namlah 
Department of Psychology-College of Social Sciences in Riyadh, 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, KSA. 
Email: asnamlah@imamu.edu.sa 
  
Abstract 

The current study examined the impact of age, gender, 
educational level on autobiographical memory (AM) among a sample 
of individuals in the Saudi society. The study sample consisted of (n = 
126) participants of both sexes, who were randomly selected and are 
represented different age groups, as well as different educational 
levels. AM was measured by using an inventory prepared for the 
purpose of the study, and was tested for its validity and reliability. The 
results showed a positive and statistically significant relationship (p 
<.01) between the current age of the participants and the age of their 
remembrance, which indicates that personal memories of the 
individuals in the Saudi society are considered constant with either the 
increase in age, or differences in gender and educational level. There 
were also statistically significant differences (p <.01) between males 
and females in the average age of remembering, and the differences 
were in favor of females, and this is consistent with previous studies 
on the preference of females over males in retrieving personal 
memories. The results also showed that there are statistically 
significant differences between youth and elderly participants of both 
sexes in the average age of recall, and that these differences were in 
favor of the youth category, which means that youths are more capable 
than elders in retrieval of AM. The results also indicated statistically 
significant differences (p <.05) in the average age of remembering 
among the participants according to differences in their educational 
levels. Where those who received an education were more able to 
retrieve autobiographical memories from early ages. The content of 
autobiographical memories among participants in the current study are 
in line with those found in previous research, taking into account 
differences in social and cultural practices. The study came out with a 
set of recommendations based on its results, together with issues 
arising from those findings.  
Keywords:  Autobiographical Memory  - Chronological Age -  Gender 
- Educational Level 
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  :املقدمة

املوضو أحد سانية الذاكرة علمعت و عموما، النفس علم سة الرئ عات
ً

مؤثر دو ا ل ال العليا العقلية العمليات من عت فالتذكر خاصة، ة بصو املعر رالنفس ر
سان يل. حياة س ع ا م للذاكرة، متعددة تقسيمات ناك النفسية اسات الد رو

تفصيل من الباحثو بھ قام ما قص ناملثال؛ نموذجالذاكرة طرح خالل من املدى ة
العاملة  ;Working Memory( (Baddeley, 1990, 1993, 2000; Grossberg, 1971(الذاكرة

Mongillo, Barak & Tsodyks, 2008). م حيت املدى، لة طو الذاكرة أيضا والتفصيل
ا Tulving) م1983-م1972 (تولفنج ما؛ و املدى لة طو الذاكرة من ن نوع ن لذاكرةب

العرضية) Semantic Memory(الداللية  ,Episodic Memory((Tulving, 1972(والذاكرة
تولفنج.  (1983 ذكر دة،"أنTulving) م1983 (و فر ات بخ ترتبط العرضية الذاكرة

من بالعالم املجردة سان معرفة إ الداللية الذاكرة ش نما ب ، املا من وملموسة
ال بحيث محددحولھ بوقت املعرفة ذه يد" (ترتبط التم فان). صفحة ذلك، ع ناء ًو

حو واملعلومات حداث بمختلف عام ل ش الفرد معرفة إ ش الداللية لالذاكرة
من تتكو العرضية الذاكرة أن ن ح عامة، معلومات قاعدة بمثابة ا أ أي نالعالم،

م ، املا وتذكر اصة ا الفرد ب انرتجا وامل الزمان ع محدد ترك  ,Thompsonع
Skowronski, Larsen & Betz, 1996) .(  

البحوث خالل ومن صية، ذاكرة عت العرضية فالذاكرة ذلك، وع
للتذكر مستقل نظام إ الباحثو توصل التذكر، من النوع ذا ع املكثفة اسات نوالد ر

باالح تم و العرضية الذاكرة من ا،يتفرع جاع واس اصة ا حداث و باملعلومات تفاظ
الذاتية ة الس ذاكرة ة). Autobiographical Memory (وسميت الس ذاكرة تركز حيث

ب تجا جاع واس استحضار يتضمن الذي مد ل طو التذكر من النوع ذلك ع رالذاتية
ت با يحظى الذاكرة من النوع ذا ات و ، املا من وأحداث قبلصية من خاص مام

الذاكرة فيھ"باح تتمازج ، شر ال اك د س ئ طر مف ل ش لكونھ يوذلك رق ر ق
صية ال ي واملعا داف و والنفس، بالعاطفة، تتعلق ات  ,Conway & Rubin ("راعتبا

1993, p. 103.(  

عض ركزت حيث الذاتية، ة الس بذاكرة املتعلقة البحثية تمامات وتنوعت
اال قياس وطر ا عمل وآلية الذاكرة ذه ية ب ع اسات قد  ;Anderson & Conway, 1997 (ر

Brewer, 1986; Conway & Rubin, 1993(ة الس ذاكرة بنمو أخر اسات د تمت وا ى، ر
ا ف املؤثرة والعوامل  ,Al-Namlah, Meins &  Fernyhough, 2012; Hudson(الذاتية

1986; Nelson & Gruendel, 1981 Nelson & Ross, 1980(،بحاث عض تمت ا كما
التذكر من النوع ذا ل العص  ,Conway & Fthenaki, 2000; Rugg & Wilding(باألساس

ة،)2000 الس ذاكرة عالقة عن اسات د أيضا ت روأجر
ً

واملشكالت  مراض ببعض الذاتية
. )Williams, Barnhofer, Crane, Hermans, Raes, Watkins, Dalgleish, 2007) النفسية

حيث مختلفة، وثقافات مجتمعات ألفراد الذاتية ة الس ذاكرة وقياس بحث تم كذلك
استدعاء املختلفة والثقافات املجتمعات ع ن املفحوص ة قد ق وفر تفاوت روجد و
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سات واملما العوامل إ ق الفر تلك عز وتم ، املا من صية ومواقف رأحداث و و
مجتمع-جتماعية ل ب اصة ا     ).  Fivush & Nelson, 2004; Wang, 2016 (الثقافية

الوقوف إ س ا ا ناثوالبحث و الذكو من فراد جاع واس تذكر مدى رع
أصغر إ الرجوع بمع ا، ل م حيا صية ال واملواقف لألحداث السعودي املجتمع

من ئا ش وتذكر عمر
ً

وأحداثھ   . مواقفھ

البحث لة   :مش

لة طو الذاكرة من فرع الذاتية ة الس ذاكرة املقدمة، ة شا تمت ركما
اصة ا صية ال الطبيعة ذات املاضية حداث جاع واس ن بتخز ع فذاكرة. ُاملدى،

ب الفرد إحساس م س حيث متفرد، كمخلو سان يم ما الذاتية ة ذاتھ،قالس
ما ضوء فعال ل ش دافھ أ لتحقيق والس حولھ، من العالم مع التكيف ع تھ روقد

سابقة ومواقف ات تراكمي ل من  ,Conway, Singer & Tagini ;(يمتلك
20042000 Nelson & Fivush, .(ة الس ذاكرة املؤثرة العوامل أحد الزم العمر عت و

ال و نالذاتية، ب العالقة أن وجد الذاكرة، من النوع ذا بنمو اصة ا بحاث و اسات ُد ر
معقدة عالقة والزمن الذاتية ة الس لما. ذاكرة السن طفال تقدم لما أنھ يح

والتذكر، دث ا ن ب الزمنية املدة ادت لما ولكن م، لد الذاتية ة الس ذاكرة ت زتحس
سي ل مدعاة ذلك ان دثلما ا نمو. ان اسة بد تمام أوجھ أحد العمر عت رولذلك

ز تفس محاولة بمع التذكر، ع ة القد أثره ع للوقوف الذاتية ة الس رذاكرة
خصوصا العمر، م تقدم لما املاضية صية ال م ا ذكر جاع اس عن فراد عض
ً

املبكرة الطفولة مرحلة حدثت ال   ). Schlagman, Kvavilashvili & Schulz, 2007(تلك

النوع عت فقد) أن/ ذكر(و الذاتية، ة الس ذاكرة ع املؤثرة العوامل ن ب من
جاع اس الذكو من وتنظيما ة قد أك ناث أن إ املجال ذا بحاث ت رأشا

ً
ر ر

ناث ت تم كذلك م، طفول ة ف خالل صية ال م ا التذكرذكر بالسرعة
جاع س ذا). Davis, 1999(و السابقة بحاث ت أشا ات، الذكر ملحتو سبة ال رو ى

لإلناث الذاتية ة الس ات ذكر أن إ منتتضمناملجال أك وعاطفية جماعية ات عب
  ).Kristina, Sverker, Fredrik, Marie & Johan, 2019(رالذكو

ا املستو فان ىأيضا
ً

حداث صياغة ع املؤثرة العوامل من عد لتعليمي
العمر مراحل ا تذكر ولة س التا و الذاتية، ة الس ا م ال ودمج ا، وتنظيم

اسة د نت قا فقد رالالحقة، نر وآخر ل الطفولة.Manuel et al) م2019(ومانو أحداث تذكر
املكسي الراشدين من لعينة ا شفو ا سرد تم منال مختلفة ات مستو ثالثة يمثلو ن نكي

امعة(التعليم ا إ بتدائية و مية محو عليما)من ك املشاركو أفاد حيث ،
ً

ن
عليمية ة خ م لد الذين أولئك من الذات، نحو ا توج وأك تحديدا وأك أطو ات بذكر

ً ً
ل

  .أقل

جتما السياق عت وانب (Sociocultural Context)الثقا-و ا ضمن من
امة الذاتيةال ة الس ذاكرة إ. املؤثرة ش نتائج الثقافية ع اسات الد رت أظ رحيث

آخر، إ مجتمع من فراد ن ب صية ال ب والتجا حداث تذكر قا فر ناك رأن
ً

و
سنوات إ عود خاصة أحداث تذكر ما مجتمع فراد عض ستطيع الطفولةحيث
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يجدو حيث الالحقة، العمر مراحل ع آخر مجتمع أفراد ات ذكر كز ت ن ح ، نو
و العمر س اصة ا م ا ذكر جاع اس ة التباين. صعو إ ذلك عز ووتم

كوسيط اللغة استخدام حيث من وذلك املختلفة، املجتمعات ع الثقافية سات راملما
م وأيضا ي، لألطفالًنما جتماعية و ة سر شئة بالت يتصل تنمي. ا الثقافات فبعض

مستقال) Individualism(الفردية تجده بحيث ه، تفك وأسلوب الطفل صية
ً

نما ب صية، ال الذاتية ة الس ذاكرة وتمايز نمو ع ساعد مما حياتھ وأسلوب ه تفك
ا أو ماعية ا ع تركز أخر من) Collectivism(معيةىثقافات وال الطفل، شئة ت

ة املركز بجماعتھ أك ة بصو مرتبطا الطفل تفك وأسلوب سلوك يكو أن ا رصو ر
ً

ن
بالعمومية اتھ ذكر سم ت عليھ ناء و ل، ك املجتمع أو القبيلة أو   .(Nelson, 1993)ًاألسرة

ال ا ا البحث لة مش تحديد يمكن ذلك، ع ناء العمرًو دو ع روقوف
و ، أن (النوعالزم أو من)ذكر فراد استدعاء مؤثرة كعوامل التعليمي واملستو ى،

اصة، ا صية ال ب والتجا واملواقف لألحداث السعودي املجتمع ناث و رالذكو معر
عينھ حدث أو موقف   .تحديد

البحث   :أسئلة

سئلةالبحثس عن لإلجابة ا   :تيةا

البحث؟ .1 ن املشارك لدى التذكر وعمر ا ا العمر ن ب العالقة  ما
التذكر؟ .2 عمر متوسط ناث و الذكو ن ب ق الفر رما  و
عمــــــر .3 متوســــــط ــــــ ن النــــــوع مــــــن الــــــسن كبــــــار وفئــــــة الــــــشباب، فئــــــة ن بــــــ ق الفــــــر ومـــــا

 التذكر؟
للتذكر؟ .4 محددا التعليمي املستو عت ل

ً
 ى

الذ .5 ة الس ات ذكر نما املشارك لدى  ؟البحثاتية

البحث داف   :أ

تية   داف لتحقيق ا ا البحث   :س

السعودي .1 املجتمع فراد لدى الذاتية ة الس ذاكرة   .قياس

السعودي .2 املجتمع فراد لدى الذاتية ة الس ذاكرة طبيعة ع  .التعرف

الذ .3 ة الس وذاكرة الزم العمر ن ب العالقة  .اتيةمعرفة

السعودي .4 املجتمع ناث و الذكو ن ب الذاتية ة الس ذاكرة ق الفر رمعرفة  .و

الذاتية .5 ة الس ذاكرة ع التعليمي املستو تأث ع  .ىالوقوف

املجتمــــــع .6 ـــــ فـــــراد ن بـــــ الذاتيـــــة ة الـــــس ذاكــــــرة ـــــ ـــــة العمر ق الفـــــر ـــــ ع والتعـــــرف
 .السعودي
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البحــث ميــة مــن: أ البحــث ميــة أ ــر والتطبيقـــيتظ النظــر ن املــستو ــ ع ات اعتبــا يعــدة ر
ي فيما ا م أ إ ة شا   :ريمكن

النفس .1 علم ة يو ا املوضوعات و ف الذاتية ة الس ذاكرة موضوع مية أ
خاص نحو ع سانية الذاكرة اسات د و عموما، راملعر

ً
.  

م .2 ع طا ذات تمثيالت عت الذاتية ة الس ات الذاكرةذكر م
لھ يكو أن من الفرد تمكن ا أ ذلك الذات، ر جو أو مضمو تحمل نسانية، ن

املستقب سلوكھ توجيھ ع ساعده مما وحاضر،   .ماض

م .3 الذاتيةس ة الس معذاكرة التكيف ع تھ وقد بذاتھ، الفرد رإحساس
ضوء فعال ل ش دافھ أ لتحقيق والس حولھ، من منالعالم يمتلك ما

سابقة ومواقف ات تراكمي   .ل

وخلق .4 ا، عل فاظ وا اجتماعية شبكة شكيل ل الفرد ة قد دعم دو ا رل ر
والسلبية يجابية العواطف مع التعامل ة وا بالذات، مستمر   .رشعو

لطبيعة .5 أسا م ف ر تطو الذاتية ة الس ذاكرة اسة لد مة امل وانب ا رمن
جوانبوأ مفيدة بتطبيقات ج ر ل الذاكرة، عمليات وخصائص ونظمة

للفرد اليومية ياة ا مستو ع أو علمية انت سواء   .ىمختلفة،

ا .6 ا البحث إلجراء دافعا عد الذاتية ة الس ذاكرة عن ية العر اسات الد ة ند
ً

ر   . ر

ذاكر .7 ع تؤثر أن يمكن ال املعاصرة ات واملتغ التحديات الذاتيةعض ة الس ة
باستمرار ا حول اسات الد من د مز   .روتتطلب

نتائج .8 من تقدمھ ما و النف شاد بمراكز ن العامل تفيد أنم اسة للد ريمكن ر
ة الس ذاكرة مشكالت ا لد ال االت ا عض مع التعامل م ساعد

 .الذاتية

من .9 باملجال ن تم امل ن الباحث تفيد أن اسة للد بحوثريمكن إلجراء م توج خالل
ا ا البحث بموضوع مرتبطة   .ىأخر

البحث ات   :مصط

الذاتية ة الس   :Autobiographical Memoryذاكرة

جاذركو ذاكرةGathercole) م1998(لحسب ا بأ الذاتية ة الس ذاكرة عرف
ُ

ذه تجميع وعند صيا، الفرد ا ش ع محددة ات وخ حقيقية ألحداث
ً

حداث
املدى لة طو صية اية ر ل ش ا فإ ات،   .ووا

ستطيع ما ا بأ ، ا ا البحث إجرائيا الذاتية ة الس ذاكرة ف عر مكن و
ً

التعرف يمكن بحيث ن، مع م عمر محددة صية ومواقف أحداث من تذكره زالفرد
أداة ع استجابتھ خالل من ذلك   .البحثع
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الزم  Chronological Age: العمر

خ التا وح الوالدة منذ انق الذي الوقت مقدار بأنھ الزم العمر رعرف ُ

ساسية قة الطر ذه عت و ذلك، إ وما يام و ر ش و السنوات حيث من املحدد،
م ألعما اص chronological/health/com.healthline.www://https-(رلتحديد

ageing2020, .(  

عرف الذيكما م التقو خ تا ع بناء الفرد لعمر مقياس بأنھ أيضا الزم رالعمر ً ً

باأليام يقاس حيث النفسية، ات ختبا معظم الزم العمر حساب تم و فيھ، رولد
والسنوات ر ش age-chronological/lesson/academy/com.study://https-(و

html.quiz-lesson-definition2020, .(  

التذكر   :Remembering Age عمر

د و بأنھWood ) م2018(وعرف التذكر ععمر أصغر أو أنأق يمكن مر
فيھ حدثت ال صية ال اتھ ذكر الفرد جع   .س

أصغر عن املفحوص ه يقر ما بأنھ إجرائيا التذكر عمر عرف ، ا ا البحث رو
ً

من ذلك ع التعرف يمكن بحيث صية، ال أحداثھ يتذكر أن يمكن بالسنوات عمر
أداة ع استجابتھ   .البحثخالل

التعليمي   :Educational Level ىاملستو

والثقافة والعلوم بية لل املتحدة مم منظمة ش التعليم، ات ملستو ا ف عر
سكو( للتعليم) اليو املعيار الدو يف التص  The framework of the International(يإ

Standard Classification of Education (من مرتبة مجموعة التعليم ات مستو عت حيث
واملعرفةالفئا التعلم ات خ جات بتد يتعلق فيما التعليمية امج ال تجميع إ دف رت،

ا لنقل برنامج ل تصميم تم ال والكفاءات ات ا املعيار. روامل الدو يف التص تكو يو ن
التعليم إ وتمتد املبكرة، الطفولة مرحلة من تبدأ للتعليم ات مستو سعة من للتعليم

  . UIS, 2012) :املصدر(العا

، سا قبل ما بالتعليم التعليم مراحل تبدأ السعودية ية العر اململكة و
كومية ا ضات الر ع تقديمھ تم و إلزاميا، عد وال العمر، من السادسة دو ولألطفال

ً
ن

لية املتوسطة،. و واملرحلة بتدائية، املرحلة ؛ و مراحل، ثالث ولھ العام، التعليم ثم
ة الثانو مرحل. واملرحلة ثم وس، الو الب مرحلة من تكو و ، العا التعليم ذلك رعد ن

اه والدكتو املوحدة: املصدر(راملاجست الوطنية   ).املنصة

ة خ وجود مدى يمثل بأنھ التعليمي املستو ف عر يمكن ، ا ا البحث ىو
ذل ع ستدل بحيث البحث، ن املشارك لدى لوضعھعليمية الفرد ر تقر خالل من ك

أداة ع استجابتھ خالل من عليھ التعرف يمكن والذي   .البحثالتعليمي،

  



ى التعلیمي وعالقتھم بذاکرة السیرة الذاتیة العمر، النوع، والمستو
 لدى مجموعة من األفراد فی المجتمع السعودی

  عبد الرحمن بن سلیمان النملة/ د
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  : البحثحدود
انية .1 امل دود ذا: ا إجراء السعوديةالبحثتم ية العر باململكة اض الر   .مدينة
ة .2 شر ال دود ذا: ا منالبحثاقتصرت ن السعودي فراد من ا عين ع

نا   .لنوع
الزمانية .3 دود تنفيذ: ا للعام1439العامالبحثتم املوافق   .م2018ـ

النظر   :يطار

نظـر اسـتعراض بتقـديم البحـث مـن ـزء ا ذا تم الذاتيـةمـوجز يا ة الـس لـذاكرة
الذاتية ة الس ذاكرة معية وا الفردية ق الفر وكذلك ا، ونمو ا ي ب حيث    .ومن

الس ذاكرة ية الذاتيةب   :ة

ـــ إ ن البـــاحث عـــض الذاتيـــةينظـــر ة الــــس (Autobiographical Memory)ذاكـــرة
للمعرفـة الـدقيق التمثيـل و التنظيم غاية ية ب ا أ  ;Anderson & Conway, 1997(ع

Brewer, 1986; Conway & Rubin, 1993.( ـو بر ة Brewer) م1986(روعــرف الــس ذاكــرة
ت"الذاتيـــة ــــا بالــــذاتبأ تتعلــــق معلومـــات ــــ ع ــــصو با اصــــة ا الـــذاكرة  ,Brewer" (للــــك

1986, p. 26(يتعلــق فيمــا منظمــة ومواقــف أحــداث عــن ة عبــا عــادة تكــو املعلومــات ــذه ر، ن
ة نــــــاد واملواقـــــف حــــــداث تلـــــك انــــــت وســـــواء ـــــا، ف ــــــا حفظ أو ا ـــــسا اك تــــــم ـــــ ال ف ربـــــالظر و

ة متكــــر أو ــــدوث ــــو. را بر يـــــةBrewer) م1986(روحـــــدد ب تحــــدد خــــصائص أو عوامـــــل عــــة رأ
الذاتيـــــة ة الـــــس وحقـــــائق ذاكـــــرة عامـــــة، ـــــصية ـــــات وذكر فرديـــــة، ـــــصية ـــــات ذكر ؛ ـــــ و

ي الــــــذا واملخطــــــط الذاتيــــــة، ة ات(Self-schema).الــــــس الــــــذكر تنفــــــرد ، ــــــو بر منظــــــو رفمــــــن ر
ا، حـــدو توقـــع وعـــدم ا، بنـــد العامـــة ـــصية ال ات الـــذكر عـــن الفرديـــة ـــصية وكـــذلكرال

ســم ــ م ــس عوامـل ــا ل و العاطفيــة، بالطبيعـة ــسم ت ــات ذكر ــا أ كمـا ــا، تبعا توقــع رعـدم
تذكره جة د و دث ا ة رصو   . ر

يـتم مـا وعـادة مجتمعـة، صائص ا ذه من الفردية صية ال ات الذكر ل ش وت
ـصائ ا ـذه مـن عاليـة جـة د ـ ع تحـصل ال صية ال لألحداث جيد ل ش و ص،رالتذكر

ــــصية ــــات ذكر ــــ إ وتحــــو تـــدمج أقــــل ميــــة أ أو جــــودة ل ـــ ــــ ال حــــداث بــــأن ـــر لو
فــإن. عامــة يجــة الن أن"و ن حــ ــ فرديــة، ــصية ــات ذكر ــ إ يــؤدي واحــد ــدث التعــرض

عامـة ــصية ـات ذكر ــ إ يـؤدي أن يمكـن متعــددة ألحـداث  .Brewer, 1986, p" (التعـرض
ا). 26 الـــــذكر تــــــرتبط مـــــا نوعـــــادة حــــــ ـــــ املفــــــصلة، نيـــــة الذ بالـــــصو الفرديــــــة ـــــصية ال رت

عــام ع بطـــا عامــة ـــصية ــات ذكر مـــع تتوافــق ـــ ال نيــة الذ الـــصو ـــو. رتحظــى بر حـــسب رو
املختلفـــــــــة،Brewer) م1986( ب والتجــــــــا ــــــــصية ال ة الــــــــس تفاصـــــــــيل جاع اســــــــ يــــــــتم رفإنــــــــھ

ــا، تـــرتبط ـــ ال نيـــة الذ الــصو دو مـــن قيقيـــة ا يـــاة ا روأحــداث اتن الـــذكر تنظـــيم ـــتم و
معقـــــد معرفـــــة نظـــــام ضـــــمن الذاتيـــــة ة الـــــس ع وقـــــا عـــــن فـــــضال والعامـــــة، الفرديـــــة ــــصية ال

ي الذا املخطط أنھ ع   . عرف

ن ــ و و كونــواي ات Conway and Rubin)م1993(روأشــار مــستو ثالثــة وجــود ــ إ
ــذه الذاتيــة، ة الــس ذاكــرة ــ املعرفــة لتنظــيم ساســية يــة الب ل تــمــش الثالثــة ات املــستو

ن البـاحث مـن العديد قبل من ا  & Barsalou, 1988; Linton, 1986; Schooler: مثـل(تحديد
Herman, 1992 .(ن ـ و و كونـواي ـذكر اتConway and Rubin) م1993(رو املـستو ـذه أن
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ن معـ حـدث ومعرفـة العامـة، حـداث و ياة، ا ة ف ؛ يـاة. الثالثة ا ة ـ ف ىاملـستووتمثـل
ات ــــ بف تتعلــــق مختلفــــة موضــــوعات تتــــضمن ــــ ال الذاتيــــة ة للــــس املعرفــــة مــــن املجــــرد العــــام

محــددة املــستو. زمنيــة ــذا ــرتبط ســنوات،"ىو ــ إ يمتــد مــا وعــادة الــزمن، مــن لــة طو ات ــ بف
معينـة ات ـ ف خـالل الذاتيـة طـط وا ـداف، مثـل  .Anderson & Conway, 1997, p" (و

ا). 241 ــــافمــــن بأ يــــاة ا ات ـــــ ف وصــــف يمكــــن العمليـــــة، ة"لناحيــــة الـــــس ــــ لــــة طو مقـــــاطع
مثـــــل مــــا، ص لــــ مـــــع: الذاتيــــة ش أعــــ كنــــت ـــــان)س(عنــــدما امل ــــ عملــــت وعنــــدما ،)ص(،

ي الــــذا جاع لالســـ فعالــــة دالئـــل بمثابــــة وتكـــو كـــذا، و ــــة، الثانو ســـة املد ــــ كنـــت نوعنـــدما " ر
)Conway & Rubin, 1993, p. 104 .(تتـداخلوامل قـد ـا أ ـو ياة، ا ات ف حو تمام لال لث

خاصـة ـدة فر سـمات ـ ع فاظ ا مع الدقيق الزم سلسل ال حيث من البعض ا عض مع
ي الـــذا التـــذكر أســـاس ل ـــش ـــا م مختلفـــة جوانـــب ـــ ع ـــصو وا أن. لـــا، مـــن الـــرغم ـــ فع

مـــثال تـــذكر
ً

ـــان" امل ـــ أعمـــل كنـــت غطـــي)" ص(عنـــدما أن ـــيمكـــن ال ة ـــ الف نفـــس بالـــضبط
ــ إ مــع"ــش ش أعــ كنــت ــات)" س(عنــدما ذكر اســتعادة ــ ــساعد قــد ات ــ الف ــذه أن إال

الذاتية ة الس من  ).Brown, Shevell, & Rips, 1986(مختلفة

ن ـــ و و كونــــواي وصــــف بحـــسب العامــــة حــــداث ي  Conway and)م1993(روتـــأ
Rubin ا ذاكــرة مــن ي الثـــا املــستو الذاتيـــةىــ ة ـــ. لــس أك العامــة حــداث تكـــو مــا نوعــادة

ـ ال ع الوقـا العامـة حـداث ـشمل و أقـصر، منيـة ات ـ ف غطـي و يـاة، ا ات ـ ف مـن زتحديدا
كيــوم الــزمن، مــن لــة طو ة ــ ف مــدى ــ ع تمتــد ــ ال ــدة الفر حــداث و ، متكــر ل ــش رحــدثت

مــثال ة إجــا
ً

ب. ز تتــصف العامـــة حــداث بــأن وجــد التفاصـــيلحيــث حيــث مــن ، املحتــو ىنظــيم
لألحـداث الـدقيق ـ الزم سلـسل ال مـن ـ أك ل ـش عـام، حـدث ـل ب اصـة  & Anderson(ا

Conway, 1993 .(معلومـــــات تـــــوفر أن يمكـــــن ــــا أ ـــــ بمع محـــــددة، العامــــة حـــــداث نوتكـــــو
ـ ف مـدى ـ ع أو ا، مـرا وقعـت ـ ال باألحـداث يتعلـق فيمـا الذاتيـة ة الـس عـن مفـصلة

ً
لــةر طو ة

ما مختلفـة. وقت ات ـ بف عامـة معرفـة ـ ع يـاة ا ات ـ ف تحتـو ما عادة فإنھ املقابل، يو
الوظيفـة أو قـة، املرا ة ـ وف الطفولـة مرحلـة خـالل وقعـت ـ ال األحـداث ص، الـ حيـاة مـن

كذا و ص، لل   .و

ذاكـرة مـن تحديـدا ـ ك املـستو ما حادثة بتفاصيل املعرفة عد و
ً

الذاتيـة،ى ة الـس
ن ـــــــ و و كونـــــــواي ـــــــ). م1993(ربحـــــــسب إ املـــــــستو ـــــــذا يميـــــــل ،"ىحيـــــــث وصـــــــو ال أشـــــــ رأخـــــــذ

ع والوقــا شـياء عـن ـسية ا التفاصــيل ـ ع بقـاء مـع للغايــة، محـددة وتفاصـيل ومـشاعر،
العامـة معينـة). Conway & Rubin, 1993, p. 107" (حـداث حادثـة تفاصـيل معرفـة عـد و

يال ـــــــ
ً

الـــــــصو تفاصـــــــيل تـــــــذكر اص ـــــــ ـــــــان بإم حيـــــــث ، ـــــــ ا اك د ــــ ـــ رمعلوماتيـــــــا ر
ً

كــذا و ـــار، ف و ائح، والـــر س، حاســ  & Anderson, 1993, cited in: Anderson(وو
Conway, 1997 .(مــن مـا ــدث ـ الزم سلــسل ال ـ عت العامــة، حـداث ــ ـال ا ــو وكمـا

تـــذكر اســـتعادة ــــ ـــة الثانو ةرمـــو ـــ املم ا خصائـــص ناحيــــة مـــن  & Anderson(حــــداث
Conway, 1993.( الذاتيــــة ة الــــس لــــذاكرة الثالثــــة ات املــــستو ــــذه ـــب ترت يــــتم فإنــــھ ــــذلك و

عموميــة ــ ك املــستو ــ إ للنفــاذ كمــدخل ىرميــا،
ً

يــاة( ا ات ــ ات)ف الــذكر ــب ت ب وذلــك ،
ـ إ تحديـدا ـ ك ات املـستو فـان. قـلمـن التـا يل "و ســ ـ ع معينـة، عمـر ة ـ ف ـ املعرفـة

وكــذلك: املثـال ـا، املرتبطـة حـداث حـو مؤشـرات تقـدم مـا، مدينـة ـ ش أعـ كنـت : لعنـدما



ى التعلیمي وعالقتھم بذاکرة السیرة الذاتیة العمر، النوع، والمستو
 لدى مجموعة من األفراد فی المجتمع السعودی

  عبد الرحمن بن سلیمان النملة/ د
 

 

 
 

493 

ن معــــــ حـــــدث معرفـــــة ـــــ إ مؤشـــــرات ـــــ ع تحتـــــو ا بــــــدو ـــــ وال مـــــا، موقـــــع ـــــ صـــــديق يلقـــــاء " ر
)Conway and Rubin, 1993, p. 109.(  

بب يتــــــصل مــــــا أي نفــــــسھ، الــــــسياق ــــــ نيلــــــسوو ت ــــــ م الذاتيــــــة، ة الــــــس ذاكــــــرة نيــــــة
)a1993م،c 1993م (Nelsonالعامـــة حــداث ذاكـــرة ن  (Generic Event Memory) بـــ

العرضـــية الذاتيـــة،)Episodic) Memoryوالـــذاكرة ة الـــس  Autobiographical). وذاكـــرة
Memory) لنيلــــــسو فقــــــا نو

ً
عــــــودNelson) مa1993(و العامــــــة حــــــداث ذاكــــــرة فــــــإن ــــــ، إ

تقـــــديم" دو مـــــألوف ـــــدث ـــــضة العر طـــــوط ا ســـــمت ـــــ ال ة ـــــ ا مـــــن مـــــستمد نمخطـــــط ر
عديـدة مـرات أو واحـدة مـرة حـدث سـواء ـدث، ا ذا ان م أو مان عن  ,Nelson)" زتفاصيل

1993a, p. 7) .نيلــسو مــنNelson) مc1993م،b1993،مa1993(نوتــصف ــ سا النــوع
ن نامج ك العامة حداث عذاكرة ـ"يدل ال ع الوقـا مـن منظم ي ما و ي ا م زسلسل

حـدث لتجـسيد حاضـرة تكو أن املحتمل من ال د والشوا دوار، والع حداث، نتحدد
ن نيلــــسو. (Fivush, 1997, p. 142) "معــــ بحــــسب العرضــــية الــــذاكرة ــــش ،مa1993(نو

b1993م (Nelsonمــا وقــت ــ واحــدة ملــرة حــدث مــا، حــدث ــ للــذاكرة. إ الوصــف ــذا تفــق و
ــف عر مــع اTulvingالعرضــية تــذكر تــم ألحــداث والزمــان ــان امل عنــصر ــ ع التأكيــد مــع ي،
العرضـــية الـــذاكرة نيلـــسو. ـــ أضـــافت ذلـــك، ة"بـــأنNelson) مa1993(نومـــع بالـــضر س ورلـــ

ــ العر جاع لالســ كــشرط ــان وامل الزمــان بــأن. (Nelson, 1993a, p. 7)" تحديــد  وأضــافت
وعـادة" مـد، لـة وطو ـصية، محـددة، ـ عت نـا مـستخدمة ـ كمـا الذاتيـة ة الس ذاكرة

ـــــــصية ال يـــــــاة ا خ تـــــــا ل ـــــــش ـــــــا فأ رة، وكظـــــــا ي، الـــــــذا للنظـــــــام داللـــــــة ذات تكـــــــو رمـــــــا " ن
(Nelson, 1993a, p. 8) .  

ذاتيـة، ة سـ ـات ذكر تـصبح العرضـية ات الـذكر ل س ل بأن ، نيلسو تر كذا، نو ى
نيلــــــسوولتو ت ــــــ م النقطــــــة، ــــــذه تــــــ Nelson) مa1993(نضــــــيح ن مــــــعبــــــ أمــــــس، غــــــداء ا ذكر

علمــــي مــــؤتمر ــــ مــــرة ألو بحثيــــة قــــة و تقــــديم ا لتــــذكر حــــدث. ر أمــــس يــــوم غــــداء ل شــــ حيــــث
يـتم لـم فإنـھ ، التـا و بـھ، تـرتبط دة فر صية خصائص بدو ا، وتكرا ا مرا يحدث تي نر

ً ً
ر ر و

الذ ة الــس ذاكـرة ـ بـھ ـصية. اتيـةحتفـاظ ال الداللـة فــإن املقابـل، ـ لتقــديم) الذاتيـة(و
ــصية ال نيلــسو حيــاة قــصة مــن مــا م جانبــا ل ــش علمــي مــؤتمر ــ مــرة وألو بحــث قــة نو ل

ً ً
ر

الذاتيــــة ة الــــس ذاكــــرة مــــن جــــزءا بالتــــا أصــــبحت ــــ ال
ً

ات.  الــــذكر ــــل س لــــ أنــــھ حقيقــــة إن
الذا ة الـــس ذاكـــرة أن ــ ع ذاتيـــة، ـــ ـــاالعرضــية ل العرضـــية الـــذاكرة مــن ن معـــ نـــوع ــ تيـــة

ا ـــ. (Nelson, 1993a, 1993c)خصائــص موقــف أو حــدث أو ــة تجر أي يل ــ يــتم ــ وح
عـــــــدا ـــــــة التجر تلـــــــك أو املوقـــــــف أو ـــــــدث ا لـــــــذلك يكـــــــو أن ــــ ـــ ب ي الذاتيـــــــة، ة الـــــــس ذاكـــــــرة
ً

ن
م أ ك ـــــد و الــــذاكرة خ تـــــأ ــــ ع ا قـــــاد الفــــرد يكـــــو أن يجــــب بحيـــــث رــــصيا، ر ر

ً ً
ــــان ،. ي التـــــا و

ــــــصية" ال الــــــذاكرة ـــــا م وتتكــــــو العامــــــة، حـــــداث ذاكــــــرة عــــــن العرضـــــية الــــــذاكرة نتتمـــــايز
ــا دخول يمكــن ال أو مكــن و ــا، خ تأ يمكــن ال أو يمكــن ــ وال واحــدة ملــرة تحــدث ــ ال رلألحــداث

مـــد لـــة طو الذاتيـــة ة الـــس نظـــام نيلـــسو. (Nelson, 1993c, p. 358)" ـــ تـــر ـــذلك، نو ى
)c1993م (Nelsonالنظـــر"أنــھ يـــتم نمــا ب مؤقتـــة، كـــذاكرة العرضــية الـــذاكرة ـــ إ النظــر يجـــب

تخـدم املـدى، لـة طو بأنظمـة تمتـاز ـا أ ـ ع الذاتيـة ة الس وذاكرة العامة، حداث ذاكرة إ
ــــ أك ــــة تذكر ألنظمــــة عرضــــية مــــن املعلومــــات ــــل تحو ــــ ع مــــا كال عتمــــد و مختلفــــة، وظــــائف

قا و تحمال
ً

  . (Nelson, 1993c, p. 380)"ًء
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ــــة تجر أي أن ــــ إ ــــش الوصــــف حــــدث(ــــذا أو الــــذاكرة) موقــــف ــــ بدايــــة تحفــــظ
ذاكـــــرة ـــــ إ إمـــــا ـــــا نقل يـــــتم ـــــة، التجر تلـــــك خـــــصائص ـــــ ع االعتمـــــاد و ذلـــــك، عـــــد و العرضـــــية،

الذاتية ة الس ذاكرة إ أو العامة ذلـ. حداث يكـن ولـم متكـر ل ش ة التجر حدثت كرفإذا
مــا مخطــط مــن جــزءا تــصبح قــد ــا أ حيــث العامــة، حــداث ذاكــرة ــ تحفــظ ــا فإ وظــا، م

ً ً

مماثلة بأحداث تم. يرتبط سـ ـم، وم نوعـھ مـن ـدا فر ـدث ا ـذا ـان إذا ، أخـر ناحيـة ومن
ً

ى
الذاتية ة الس ذاكرة   .يلھ

الذاتية ة الس ذاكرة   :نمو

خ تا أن إ النمائية اسات الد رش نمور اسة بد اصة ا ية التجر رالبحوث
امليالدي القر يات ثماني إ عود حيث يا، س قص خ تا عت الذاتية ة الس نذاكرة

ً
ر

املاضية م ا ذكر استدعاء عن طفال ز اسة بد النظر تمام عود نما ب ، راملا ي
د فر نقاشات وتحديدا عد، أ خ تا وإ

ً
الذاكرةFreud) م1953-م1905(ر فقدان لحو

املبكرة الطفولة بمرحلة يات. (Infantile Amnesia)املتعلقة الثماني حقبة بحاث وتدل
ع ة القد يمتلكو وال عامة صية ات ذكر م لد الصغار طفال أن ع رامليالدية ن

خاصة صية ات ذكر م لد ست ل أي ن، مع حدث ذاتية(استدعاء ة س ناء ).ذاكرة ًو

لطرح وخالفا ذلك، ع
ً

د اختفت، Freud) م1953-م1905(وفر املبكرة ات الذكر أن لحو
املثال، يل س فع طالق، ع مبكر وقت محددة ات ذكر يل يتم لم بأنھ ن تب

ذو أطفال استطاع ن عامة،3ح مناسبات حدث ما جيدا ا يتذكر أن العمر من سنوات
ً

و
اب الذ ماكدونالدزمثل مطعم تذكر)(MacDonald'sإ ع ن قاد غ م أ بدا ر،

إطار يتم املعينة لألحداث م يعا اس ان ذلك من دال و عينھ، واحد حدث أي تفاصيل
ً

ذه). Hudson, 1986; Nelson & Gruendel, 1981; Nelson & Ross, 1980 (عام إ نظر ُو

الس معرفة من املبكرة ال النصيةش امج ال الذاتية  ,Schank & Abelson( (Scripts)  ة
مطو،)1977 ل ش الذاتية ة الس ذاكرة نمو النصوص استخدام مناقشة تمت لولقد

البحثية ا أعمال نيلسو قبل املثال(نمن يل س .(Nelson, 1993a, 1993b, 1993c): ع
أك النصية ر التقا تصبح النمو دياد ا رومع عمرز طفال أن بحيث تفصيال،

ً
سنوات3

عتيادية م شط أ عن ديث وا ار إظ ع ة القد م لد رتكو ية(ن تي ة) والر مشا قة بطر
وللراشدين سنا ك لألطفال تماما

ً ً
) Nelson & Gruendel, 1981; Fivush, 1997.(

الذاتي ة الس ذاكرة بأن البداية عتقد ان عام،ولذلك، بحدث املعرفة تراكم مع تبدأ ة
أك ل ش دة فر ات ذكر حفظ طفال يبدأ ا عد إال). Nelson & Gruendel, 1981 (و

املا من معينة أحداثا ا يتذكر أن يمكن الصغار طفال أن رت أظ أخر أبحاثا أن
ً ً

و ى
معينة ف ظر املث). Hudson, 1990; Fivush, 1997 (وظل يل س طفالفع ان بإم ال،

تلك انت حال محددة، سابقة ب تجا عن دقيقة معلومات تذكر سة املد قبل ما رسن ر
عادية غ أو تمام لال ة مث ب  & Fivush, Gray & Fromhoff, 1987; Fivush (رالتجا

Hamond, 1990; Hudson, 1990 .(من محددة ع لوقا طفال تذكر أن إ ة شا رتجدر
محددةح عرضية ات ذكر أن ة بالضر ع ال ة املتكر ورداث ذاتية(ر ة س بدأت) ذاكرة

حداث عن مفصلة معلومات تذكر طفال ان بإم ألن وذلك العامة، الذاكرة من بلو رت
فقط واحدة مرة ا و واج ال . )Hudson & Nelson, 1986; Hudson, 1990(املحددة
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عتم فإن ذلك، ع الستدعاءوعالوة الذاكرة دفع دف العام دث ا تمثيل ع اد
ن ب شابھ ال ب س وذلك محددة، ات ذكر من مشوه سيج إ تؤدي محددة حاالت

ة املتكر العامة القو).Hudson & Nelson, 1986; Hudson, 1990 (رحداث أن لبمع
ا ع ديث وا عامة أحداث تذكر ع ة القد طفال ار إظ تذكرربأن إ يقود أن يمكن

خاصة صية ذاتية(أحداث ة ات) س الذكر كو كذلك ومثلھ دقيق، غ طرح نعت
ات ذكر م لد طفال أن الدقة إ قرب وإنما عامة، ات لذكر تراكم من ثق تن اصة ا

م حيا ة ومتم تمام لال ة مث ب لتجا   .رخاصة

توضي دف ين تفس تقديم تم تمثيلوقد ن ب ما والنمائية الوظيفية العالقات ح
العام دث عام(ا حدث محددة) ذاكرة أحداث ذاتية(وتمثيل ة الطفولة) س . مرحلة

ذا حداث، م لف عام بإطار الطفل تمد العامة حداث ذاكرة أن إ ش و لالتفس
الساب ات الذكر فظ مستودع للطفل يقدم العام ديدةطار ا باألحداث ا ن ملقا رقة

ا تمي فإنھ ).Hudson, 1990(دف الوقت، ر مر ومع أنھ إ ش ف ي الثا التفس وأما
محددة عرضية ات لذكر املر ع(من طا املعرفة) ذات تصبح وأن ، تتال أن

سوخا أك النصية أو املعممة
ً

امل). Fivush, 1997(ر فمن ذلك، ع ناء مرحلةًو خالل ر
العالقة أن القو يمكن وعليھ، العامة، ات بالذكر اصة ا ات الذكر دمج يتم أن لالطفولة

خر ونمو ل ش م س الذاكرة من نوع ل أن بمع تبادلية، ما  .Fivush, 1997, p(بي
149 .(  

محددة أحداث تذكر الصغار طفال ان بإم أن إ ش سبق طبيع(ما ةذات
ات)صية بالذكر حتفاظ ع الصغار طفال ة قد أخر أبحاث كشفت ولقد ر، ى

ن ت وس ن ت س عمر ن ب طفال بمقدو ان حيث الزمن، من لة طو ات لف اصة را
ر أش ثالثة قبل وقعت ال حداث تذكر  & Nelson & Ross, 1980; Fivush, Gray(ونصف

Fromhoff, 1987(استطاع وقد قبل، م ل وقعت أحداثا تذكر سنوات ع ذو طفال
ً

ر ي
ر18 ن). Hamond & Fivush, 1990(ش ب العالقة أن من الرغم وع أنھ الوا ومن

ت تحس لما السن طفال تقدم لما فانھ معقدة، عالقة والزمن الذاتية ة الس ذاكرة
امل ادت لما ولكن م، لد الذاتية ة الس انزذاكرة لما والتذكر دث ا ن ب الزمنية دة

دث ا الصغ الطفل ي أن مدعاة لالحتفاظ. ذلك اسم ا العامل أن يبدو ما وع
تلك شيط ت تم قد ان إذا ما و الطفولة ة ف خالل تحدث ال ات بالذكر املدى ل طو

من أك ع تنطو إعادة ا، جاع واس ا وقوع إعادة أو ات، ايالذكر كو فة"مجرد " 1وبر
(Rehearsal)أو و دث ا لذلك التعرض تكرار ع تنطو إعادة وإنما سابقة، لألحداث ي

منھ الطفولة. جزء مرحلة دث ل التعرض تكرار دو أي الفرضية، ذه ل اختبار رو
اموند و فيفش من ل قامت استدعاءه، ع واملساعدة دث ا  Fivush)م1989(ترسيخ

and Hamond ات بذكر حتفاظ ع لألحداث املتكر ض التعر تأث حو اسة ربد ل ر
قد ات الذكر ذه أن اض اف ع سة، املد سن قبل طفال ن ب حداث لتلك رمحددة

أسابيع غضو أطفال. نتضيع ض بتعر وذلك ، املخت ولية ة التجر ت أجر وقد
تج لسلسلة م عمر من ضمنالثانية ائنات ال عض مع اللعب ذلك بما محددة، ب را

                                                             
إحدى استراتیجیات التذكر التي تقوم على التردید اللفظي للمادة المراد تذكرھا بھدف االحتفاظ بھا، أو إعادة   1

  . روایة الحدث بھدف عدم نسیانھ
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خاصة حاالت و محددة املخت. قطر إ طفال نصف استدعاء تم ن، بأسبوع ذلك عد
م ذاكر لفحص املخت إ طفال جميع عاد ر، أش ثالثة عد و ب، التجا نفس رإلعادة

ممن طفال أن النتائج رت أظ وقد ب، التجا تلك رحو بكثل أك ا تذكر ب التجا وأعادوا ر
ن خر طفال   .من

ساعد سابقة ة لتجر الصغ الطفل ض عر إعادة أن القو يمكن ذلك لو
اللفظي ديد ال عكس ع ة، التجر بتلك املدى ل طو حتفاظ ع الطفل ة  رقد

(Rehearsal)ذا يبدو ال والذي الطفل، قبل من دث ا اية ر إعادة لالحتفاظوأو فاعلية
الطفولة ات نيلسو. بذكر قامت املثال، يل س طوليةNelson) م1989 (نفع اسة ربد

قبل اليومية ا حيا تفاصيل اية ر عيد و الثانية سن طفلة أحاديث عة متا إ ودف
استعادة الطفلة ستطع لم الطفلة، قبل من ا اي ر أثناء التفاصيل تلك دقة وع والنوم،

السادسة سن بلغت عندما ا م أو. ء اللفظي ديد ال أن إ اسات الد عض ت أشا روقد ر
جمعية ة بصو دث ا اية ر رإعادة ا(Collaborative verbal rehearsal)و كث م س

ً

ة سر ات وا ا وتبادل املناقشات أن وجد فمثال؛ لألحداث، الالحق ستدعاء ع ة رالقد ُر ً

باء ن الب املختلفة حداث اية ر إعادة حو تدو وال عموما سرة وأعضاء بناء وو لر
ً

ولة وس حداث بتلك املدى ل طو حتفاظ ع فراد ة قد م س سرة، ا رتمر
الحقا ا جاع واس ا تذكر
ً

(Hamond & Fivush, 1990; Hudson, 1990) .  

الس ذاكرة نمو بع ت داف أ أحد وإن الطفولة مرحلة استھ ود الذاتية رة
ذه ا جاع واس التذكر من النوع ذا اصة ا املعلومات ن تخز كيفية ع الوقوف
جاع اس ولة س أو ة صعو ع تؤثر ال العوامل ع للتعرف محاولة وذلك املرحلة،

الالحقة العمر مراحل ات الذكر   .تلك

م وا الفردية ق الذاتيةوالفر ة الس ذاكرة   :عية

بتعاد يحاو الذاتية ة الس ذاكرة نمو ن الباحث من تيار ة خ ونة ر لظ
الطفولية الذاكرة لفقدان املحددة سباب البحث مع(Infantile Amnesia)عن ،

ال ن ب معقد تفاعل إ عود ذلك أسباب أن ع ن الباحث ؤالء معظم اتاتفاق تأث
جتماعية و واملعرفية ية  ,Howe & Courage, 1993; Nadel & Zola-Morgan(العص

1984; Perner & Ruffman, 1995; Pillemer, 1998, Pillemer & White, 1989 .(و
ع الطفل ة قد فرضية من الباحثو ينطلق املعر بالنمو اصة ا ديثة ا اسات رالد نر

معينة عقلية مة م بمنأداء الطفل أداء نة مقا س ول ، العق وعمره الزم عمره رتناسب
سنا أك م
ً

املا- القر سبعينات وح تتضمن املعر النمو أبحاث فلسفة انت نكما
)Lange & Pierce, 1992 .(العق النمو تفس ديث ا التوجھ ر-ذا يظ للطفل املعر

عق شاط أداء ع الطفل ة عندمع-رقد ر سيظ حتما الذي زه س ول ن مع ر
ً

بالكبار نتھ ال).Conway & Rubin, 1993 (رمقا العوامل ع ذلك عد البحوث وتركزت
ومع مالحظتھ، تم وكما صية، ال الذاكرة الفردية ق الفر عن مسئولة تكو وقد ن

عقيد وكذلك صية، ال ات الذكر م يزداد للعمر، الطبي ةزدياد الس ايات ر وات
الذاتية ة الس ومواقف أحداث تذكر ة كب جة د و الفردية ق الفر كذلك ز وت رالذاتية، و
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املختلفة املجتمعات ع لألفراد صية  ,Fivush, Haden & Adam 1995; Fivush(ال
1997; Han, Leichtman & Wang, 1998 .(الدو إ النمائية اسات الد عادة شار رحيث ر

ا وم العليا، العقلية العمليات ناء و نمو والثقافية جتماعية سات للمما رساس
ية). Bartlett, 1932, 1937; Vygotsky, 1978, 1999(التذكر باملن عرف التوجھ ذا

سات)Sociocultural Approach (الثقافية-جتماعية واملما العوامل إ ينظر حيث ر،
والث نمائيةجتماعية محددات ا باعتبا منية) Ontogenesis(رقافية مراحل ع وثة زمو ر

املجتمع ونمو الفرد نمو من  ,Laboratory of comparative human cognition(ممتدة
تذكروقد). 1983 ,1979 قا فر ناك أن إ ش نتائج الثقافية ع اسات الد رت أظ

ً
و ر

ن ب صية ال ب والتجا فرادرحداث عض ستطيع حيث آخر، إ مجتمع من فراد
ات ذكر كز ت ن ح ، و الطفولة سنوات إ عود خاصة أحداث تذكر ما مجتمع
م ا ذكر جاع اس ة صعو يجدو حيث الالحقة، العمر مراحل ع آخر مجتمع نأفراد

و العمر س اصة التباين. ا إ ذلك عز املجتمعاتووتم ع الثقافية سات راملما
شئة بالت يتصل ما وأيضا ي، نما كوسيط اللغة استخدام حيث من وذلك املختلفة،

ً

لألطفال جتماعية و ة الفردية. سر تنمي الثقافات صية) Individualism(فبعض
س مما حياتھ وأسلوب ه تفك مستقال تجده بحيث ه، تفك وأسلوب الطفل

ً
نمو ع اعد
معية ا أو ماعية ا ع تركز أخر ثقافات نما ب الذاتية، ة الس ذاكرة ىوتمايز

)Collectivism (الطفل تفك وأسلوب سلوك يكو أن ا صو من وال الطفل، شئة نت ر
سم ت عليھ ناء و ل، ك املجتمع أو القبيلة أو األسرة املرجعية بجماعتھ أك ة بصو ًمرتبطا ر

ً

بالعموميةذك اتھ  ,Laboratory of comparative human cognition, 1983; Nelson)ر
1993).  

املعرفة ا ف تتمثل عقلية ية ب عت الذاتية ة الس ذاكرة أن سبق مما يت
من النوع ذا فردية قا فر ناك أن كما صية، ال ات وا باملواقف اصة ا

ً
و

الزم بالعمر تتعلق والذاكرة أن (النوع، أو جتماعية)ذكر ختالفات وكذلك ،
  .والثقافية

السابقة اسات   :رالد

وتحديدا السعودي، املجتمع الذاتية ة الس ذاكرة لتناو ا ا البحث س
ً

ل
والنوع ، الزم العمر دو ع أن(رالوقوف أو مؤثرة)ذكر كعوامل التعليمي واملستو ى،

فراد باستدعاء والتجا واملواقف لألحداث السعودي املجتمع ناث و الذكو رمن ر
اصة ا صية ية. ال العر السابقة اسات الد ومناقشة استعراض زء ا ذا تم روس

الذاتية ة الس ذاكرة ع ات املتغ ذه تأث ببحث ت عن ال ية جن   . و

أوال
ً

ية/  العر اسات   :رالد

اموضوع ة الس النفسيةلذاتيةذاكرة دبيات و بحاث ا كث يطر لم
ً

ق
ميد عبدا ا أجر واحدة اسة د ع إال العثو يتم لم حيث السابقة، ية رالعر ) م2010(ر

ة نظر ض فر من التحقق خالل من الذاتية ة الس ذاكرة بحث ياة"ودف ا مخطط
ا" الثقا طلبة اك اد ع والوقوف التذكر ة غزا رلتفس صيةر ال ياة ا ألحداث امعة

مة من. امل اسة الد عينة النفس) 120= ن(روتكونت علم قسم طلبة من وطالبة طالب
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الذكو الطالب يمثل بحيث ية، العر مصر ة و بجم اج سو ربجامعة بمتوسط) 32(ر طالبا
ً

ناث) 18(عمر الطالبات وتمثل عمر) 88(سنة، بمتوسط أفر) 20(طالبة ل و ادسنة،
شو ع و قتصادي، و جتما املستو حيث من متوسطة ألسر تمو ي نالعينة ى ن

ف ن. الر و و سن برن ا استخدم ال القائمة الباحثة  & Berntsen) م2004(روطبقت
Rubinيكتبوا أن ن املشارك من طلب حيث اسة، للد إ-ركأداة يرد الذي ب ت بال

م م-عقول امل السبعة صحداث ال حياة م ثقاف تحدث أن املتوقع من ال ة،
ياة. العادي ا ألحداث نمطيا مخططا العينة أفراد لدى أن اسة الد نتائج رت وأظ

ً ً
ر

اسات الد ل عما مبكرة، أعمار ا ل ومحددا منيا، با ترت مرتبة مة وامل ة، راملعيا ز ر
ً ً ً

ل امل عمار مع ومتفقة حاليا، ية جن
ً

اسات الد يات السبعي حداث لتلك رة
ادة مقابل ، املصر املخطط سرة نحو ة املوج حداث ادت وقد كية، زمر يز

جن املخطط ق املرا وفردية استقاللية توكيد   .أحداث

ثانيا
ً

ية/  جن اسات   :رالد

وسوتن ش ال اسةLuchetti & Sutin) م2018(قامت تأثربد معرفة إ دف
الرشد مرحلة الذاتية ة الس ذاكرة ع العمر ق عينة. والفر ع اسة الد ت روأجر

ة الزم) 1120= ن(كب العمر حسب م يف تص تم بحيث ن، كي مر الراشدين وتم. من
؛ و صية ال ات الذكر استعادة ع منية عوامل ثالثة تأث ك،) أ(زبحث املشا  رعمر

املتذكر،) ب( دث ا الذاكرة) ج(عمر حداثة ن. مدى حدث تذكر ن املشارك من وطلب
من محددة ذكر يمثل خر و ص، ال حياة تحو نقطة ما أحد ل ش بحيث ن، م ىم ل

املبكرة الطفولة تحو. مرحلة نقاط ا تذكر سنا ك ن املشارك أن إ النتائج ت لوأشا و
ً

ر
بتفاص محددة م سناحيا صغر املشاركو حدده مما أك ا، يل

ً
أن. ن إ اسة الد روخلصت

أي ، املع ذات حداث أك تت العمر، ق الفر إ عز وال التذكر والتفاوت ى
ص ال لدى مية أ تمثل   . ال

تذكر عن ز ال أو ة بالقد فقط يكو ال الذاتية ة الس ذاكرة ع العمر روتأث ن
ات ف ع ا جاع اس تم إذا حداث لتلك النظرة اختالف ولكن املاضية، حداث

الفرد حياة خالل من. متباعدة ل وجد مثال
ً

الز وس وكفالفيالشفي مان ا ) م2007(س
Schlagman, Kvavilashvili, & Schulzمن تتكو عينة ع طولية اسة ند ) 300= ن(ر

ب ما م أعما اوح ت تم) 102 - 47(نرفرد ال حداث نفس ا تذكر العينة أفراد أن وسنة،
قبل ا ع م ا) 14(سؤال حي ا بتذكر نة مقا وتفاؤال، إيجابية أك نحو ع رسنة

ً
ما.  و و

ص ال ا يمر ال ة العمر املرحلة حسب جع املس دث ا إ النظرة اختالف ع . يدل
ال اسة الد أكدتھ ما ذا ارو ب) م2017(عأجرا تجا ست نفيذ آثاررب تبحث

ية ال اء(الشيخوخة السن كبار الذاتية) أي ة الس ذاكرة أشار. ع حيث
كبار أن رت أظ املجال ذا السابقة اسات الد أن إ اه، للدكتو حتھ أطر رالباحث ر و

ال م ماض من معينة حلقات تذكر زا ن ر يظ السن
ً

أدلةو ناك ولكن ،
القاعدة ذه ل ناءات است معلومات. لوجود ن يتذكر السن كبار أن إ النتائج ت ووأشا ر

سنا، صغر الشباب من أك مؤقت، ل ش مجردة
ً

الذاكرة  أداء ضعف أن فكرة يدعم مما
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داد س عمليات من بدال الزمن، ع املتغ الذاكرة بتمثيل يرتبط السن كبار لدى
ً

  .الناقصة

ديف قام الذاتية، ة الس ذاكرة ن النوع ن ب ق للفر سبة ال Davis) م1999(وو
اسات د خمس بمراجعة قام حيث ساء، وال الرجال لدى الطفولة ألحداث الذاكرة ربفحص

ذلك ،. لحو الذكو من أك الطفولة ات ذكر باستمرار تذكر ناث أن النتائج روكشفت ن
أسر عام ل ش اوكن تذكر تم ال ات الذكر إ الوصو الفر. لع ان ذلك، ع قعالوة

ا وا ان و بالعاطفة، املرتبطة حداث ات ذكر خاص ل ش و مالحظا ن النوع ن ب
ً ً

حولھ من ن خر وكذلك صيا، الفرد ا يمر ال العواطف من متنوعة مجموعة ع
ً

 .
للنت العام النمط يتفق ديف بأنوحسب القائل؛ اح ق مع ا عل صو ا تم ال لائج

حداث تمثيل عقيد و محتو ع تؤثر ن النوع ن ب املتمايزة جتماعية شئة الت ىعمليات
الذاتية ة الس ذاكرة إ. العاطفية تبدو، الذاتية ة الس ذاكرة أن إ الباحث خلص و

اجتما أساس ذات رة ظا ما،   .حد

نوتوصلت وآخر لسو وا ن استكشافية.Karlsson et al) م2019(ر اسة د رمن
أك وعاطفية جماعية ات عب ع تحتو لإلناث الذاتية ة الس ات ذكر أن إ ا، يقاموا

الذكو ذاكرة. رمن ن النوع ن ب باالختالفات املتعلقة الية ا املعرفة دعم كذلك وتم
التحقيق خالل من الذاتية، ة إالس باإلضافة ، وا ل ش ا ع املع لمات ال

الذاتية ة الس ذاكرة وصف ا ع املع لمات ن. ال ب عاما اختالفا النتائج رت وأظ
ً ً

أك ات عبا ن ا ذكر ناث صفت و الذاتية، ة الس ات لذكر امن ال املحتو ن رالنوع و ى
الذكو من رشيوعا اس. ً الد نتائج أكدت أكركذلك لإلناث الذاتية ة الس ات ذكر أن ة

الذكو لدى الذاتية ة الس ات ذكر من املجتمع نحو ا رتوج
ً

.  

عموما فالتعليم الذاتية، ة الس ذاكرة ع التعليمي املستو بتأث يتعلق وفيما
ً

ى
جتما املن نظر ة وج من الثقافية، سات املما أحد يمثل أنھ اعتبار ع إليھ - رينظر

التذكر بالطبع ا وم العليا، العقلية العمليات نمو بتفس اص ا  Laboratory of(الثقا
comparative human cognition, 1979, 1983  .(نطالق نقطة و الطرح ذا و

ن وآخر ل مانو ا أجرا ال اسة والد العوامل.Manuel et al) م2019(ر ن ب العالقة لبحث
والث التعليمجتماعية دو ع ك بال الطفولة مرحلة من الذاتية ة الس ات وذكر رقافية

الذاتية ة الس ذاكرة ق الفر عن املسئولة الثقافية سات املما من كواحد والرسمي، ر
والثقافات املجتمعات ع أو ما، مجتمع فراد ن ب ات. سواء ذكر اسة الد نت قا رحيث ر

ش ا سرد تم ال منالطفولة مختلفة ات مستو ثالثة من ن املكسيكي ن للبالغ ا فو
امعة(التعليم ا إ بتدائية و مية محو رت). من نوظ ب العالقة لتدعم النتائج

ك املشاركو أفاد حيث املتوقع، تجاه الذاتية ة الس وذاكرة الرسمي نالتعليم
وأك تحديدا، وأك أطو ات بذكر عليما

ً ً
ةل خ م لد الذين أولئك من الذات، نحو ا توج

ً

التعليم ن. أقل النوع ن ب ختالفات عض لوحظت الرجال،كما ات ذكر انت حيث ،
ناء باست ناث، ات ذكر من اجتماعية أقل وتبدو ، أك الفردية إ تميل عام، ل ش

ام ا املستو من ن ة. ىاملشارك نظر تدعم النتائج ذه أن إ اسة الد روخلصت
نفيلد اجتما) Greenfield(غر كعامل الرسمي التعليم الثق-لحو املسار عز ازثقا

ستقالل   .نحو
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و لنق وسب لز و من ل ووأجر و نWalls, Sperling & Weber) م2001(ى است رد
طالب لدى سة املد ات بذكر املعرفة ادة دف الذاتية ة الس ذاكرة نموذج رباستخدام ز

امعة وذكر. ا ة، سا واحدة ذكر كتابة ، و اسة الد ن املشارك من طلب ىحيث رى ر
ُ

غ عىأخر الرا الصف ات مستو من مستو ل حو ة ىسا ل من. ر أك أن النتائج رت وأظ
اديمي باأل نة مقا اجتما ع طا وذات ة، سا غ انت ات الذكر رضعف اسة. ر الد رو

التأث أو بالصف مقيدة غ ات ذكر ثمان كتابة م م طلب الثانية
ُ

قرب.  النتائج رت وأظ
انت و ا، وحداث ات وسوءالذكر اضة، والر باملشكالت، تتعلق الغالب ات الذكر

فقط انت و والفتاة، الص ن ب والعالقات وسمة، و ال) ٪13(السلوك، ات الذكر من
اديمية أ ا ع بالغ املستقب. تم البحث مية أ إ ة باإلشا استان الد رواختتمت ر

الصفوف من ة السا غ ات الذكر يمنة اترأسباب الذكر قلة إ باإلضافة املبكرة،
سة املد   .راديمية

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

ميد عبدا اسة د نتائج أن ات) م2010(ريالحظ ذكر تباط ا حيث من رمتوقعة
ة الس ات ذكر ر تقا فردية أو استقاللية مقابل جتما باملحيط الذاتية ة رالس

املجتمع جتماالذاتية السياق تأث عكس ذا و ية، الغر ة-ات الس ذاكرة الثقا
جتما. الذاتية السياق عالية ا بأ تصنف ية العر الثقافة أن  ;Buragga, 2001)ذلك

Hall & Hall, 1990; Mead, 1998)السياق عالية الثقافة للفرد النمطي فالسلوك ،
با تباطھ با سم ي تفسررجتما وعليھ ل، ك املجتمع أو األسرة للفرد املرجعية ماعة

الفردية من أك معية ا إ تميل ا بأ ات   ).Fivush & Nelson, 2004(الذكر

ع الزم للعمر تأث ناك أن ا استعراض تم ال السابقة اسات الد من ر روظ
ال اسة د سنا ك تذكر حيث الذاتية، ة الس رذاكرة

ً
وسوتن  & Luchetti) م2018(ش

Sutinسنا صغر ن املشارك من أك مية، أ ذات ا و عت م حيا أحداثا
ً ً

إ.  ش مما
ذات حداث أك ل ش و تت العمر ق الفر إ عز ال التذكر ق الفر وأن ى و

الفرد حياة ذاكر. املع ع العمر تأث أن كذلك فقطوات يكو ال الذاتية ة الس نة
تم إذا حداث لتلك النظرة اختالف ولكن املاضية، حداث تذكر عن ز ال أو ة ربالقد

الفرد حياة خالل متباعدة ات ف ع ا جاع الطولية. اس اسة الد اليھ خلصت ما رذلك
من ل ا قام الزال وس وكفالفيالشفي مان ا  ,Schlagman) م2007(س

Kvavilashvili, & Schulzا ع م سؤال تم ال حداث نفس ا تذكر العينة أفراد أن ومن
ع) 14(قبل يدل ما و و ا، حي ا بتذكر نة مقا وتفاؤال، إيجابية أك نحو ع رسنة

ً

ص ال ا يمر ال ة العمر املرحلة حسب جع املس دث ا إ النظرة   .اختالف

ا وانب ا نومن النوع ن ب ق الفر السابقة، اسات الد استعراض مة ومل ر
ديف فسر حيث والكيف، الكم حيث من ناث لصا ا وكو الذاتية ة الس ات ذكر

نDavis) م1999( و الذكر ن ب جتماعية شئة الت باالختالفات توصلت. ذلك ما و و
ن وآخر لسو ا اسة د نتائج واليھ ن ر الذاتيةKarlsson )م2019(ر ة الس ات ذكر أن من

الذكو لدى الذاتية ة الس ات ذكر من املجتمع نحو ا توج أك رلإلناث
ً

خالل.  من ر وظ
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حيث الذاتية، ة الس ذاكرة وأثره النظامي التعليم دو السابقة، اسات الد راستعراض ر
مان ا أجرا ال اسة الد عليما ك املشاركو رأفاد

ً
نن وآخر ل  Manuel et) م2019(وو

al.أقل ة خ م لد الذين أولئك من الذات، نحو ا توج وأك تحديدا، وأك أطو ات بذكر
ً ً

ل
املجتمعات. التعليم الثقافية سات املما أحد أنھ اعتبار ع التعليم إ نظر رو ُ

فا لذلك حياتھ، من مة م سية تأس ة ف الفرد فيھ يق ديثة، شكيلا دو لھ رن
ا وصياغ الذاتية ة الس ات   ).Walls, Sperling & Weber, 2001(ذكر

، الزم العمر من ل أثر ع الوقوف إ ا ا البحث س ذلك، ع ناء ًو

أن(والنوع أو الذكو)ذكر من فراد استدعاء دو ا ل كعوامل التعليمي، واملستو ر، ر ى
املجتم ناث اصةو ا صية ال ب والتجا واملواقف لألحداث السعودي وذلك. رع

ذه ل أثر من السابقة اسات الد استعراض خالل ات ما ا ضم من متعددة، ات رالعتبا ر
مختلفة وثقافات مجتمعات ع الذاتية ة الس ذاكرة ع الديموغرافية ات كذلك. املتغ

ا بوصف الذاتية ة الس ذاكرة اسة د مية عقليةبرأ كمخلو-ية سان تم قمعرفية
حولھ، من العالم مع التكيف ع تھ وقد بذاتھ، الفرد إحساس م س حيث رمتفرد،
ات تراكمي ل من يمتلك ما ضوء فعال ل ش دافھ أ لتحقيق والس

سابقة ذ. ومواقف ببحث اصة ا ية العر اسات الد ة ند أيضا ات عتبا رومن ر ر
ً

ة الس اكرة
السعودي املجتمع ا اس د عدم وكذلك بحوث-رالذاتية، من عليھ طالع تم ما حسب

اسات البحث. رود ذا إجراء تم السابقة، اسات الد ضوء و ذلك، ع ناء رو ً.  

البحث ض صياغة: وفر أمكن سابقة اسات ود نظر إطار من عرضھ تم ما رضوء ي
التا النحو ع البحث ض   :وفر

لدى .1 التذكر وعمر ا ا العمر ن ب إحصائيا دالة عالقة توجد
ً

ن املشارك
 .البحث

التذكر .2 عمر متوسط ناث و الذكو ن ب إحصائيا دالة ق فر رتوجد  .و
ن .3 النوع من السن كبار وفئة الشباب، فئة ن ب إحصائيا دالة ق فر توجد

ً
و

التذكر عمر  .متوسط
محد .4 التعليمي املستو للتذكرىعت دا

ً
. 

لدى .5 الذاتية ة الس ات ذكر من مرتفع مستو البحثىيوجد ن   .املشارك

جراءات و قة   :الطر

  :البحثمن

ذا لطبيعة ملالءمتھ الوصفي املن استخدام   .البحثتم

  :البحثناملشاركو

من البحث ن املشارك م م) 126= ن(نتكو اختيا تم ن، النوع من رفردا
ً

مختلفةبطر عليمية ات مستو وكذلك مختلفة، ة عمر فئات مثلو و عشوائية، . نقة
قم دو روا ع) 1(ل تو البحثزيتضمن ن قماملشارك دو وا العمر، رحسب ) 2(ل

ع تو البحثزيو ن التعليميةاملشارك م ا مستو   . حسب
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قم دو را   )1(ل

ع البحثزتو ن العمراملشارك   حسب

بالسنواتا   لعمر

  النوع
15 -
30  

31 -
40  

41 -
50  

51 -
60  

61 -
70  

71 -
80  

81 -
90  

91 -
100  

  املجموع
سبة ال
ة   املئو

  املتوسط

  36  69  87  1  1  1  3  11  5  20  45  ذكر

  34.94  31  39  0  0  0  1  2  10  10  16  أن

  35.67  100  126  1  1  1  4  13  15  30  61  املجموع

قم دو ا من ريت ت)1(ل س ما لن ش ناث أن نمن %) 31(ھ، املشارك
نالبحث ب ما ن أعما اوح وت تھ. سنة) 70 -15(ر، س ما الذكو ل ش نما من %) 69(رب

البحث ن ناملشارك ب ما م أعما وتراوحت أن. سنة) 100 -15(ر، أيضا دو ا من ر ظ و
ً

ل
أعمار البحثمتوسط ن لاملشارك الذكو)35.67(ك أعمار متوسط حيث ،)36(ر،

ناث أعمار غالبية). 34.94(ومتوسط قع البحثو ن ناملشارك الفئت ن النوع من
ن ت و)سنة30 -15من(العمر   ).سنة40 -31من(،

قم دو را   )2(ل

ع البحثزتو ن التعليمياملشارك املستو   ىحسب

التعليمي   ىاملستو

  النوع

  مية
القراءة

  والكتابة
ة  توسطةامل  بتدائية امعية  الدبلوم  الثانو اه  املاجست  ا   املجموع  رالدكتو

  92  3  9  30  5  29  8  5  1  3  ذكر

  34  0  1  11  3  4  5  2  1  6  أن

  126  3  10  41  8  33  13  7  2  9  املجموع

قم دو ا ريو التعليمية) 2(ل ات البحثاملستو ن ن،للمشارك النوع من
مية من ات املستو ذه تتدرج اهحيث الدكتو جة د إ والكتابة، القراءة رومعرفة وتمثل. ر

لدى شيوعا ك التعليمية ات املستو امعية وا ة الثانو ادة الش
ً

البحث ن   .املشارك

  :البحثأداة

البحث، من الغرض عن ة قص فية عر مقدمة تتضمن ة استما تصميم رتم
وس البحث، ن للمشارك ولية البيانات حداثوكذلك تذكر مدى عن مفتوحا ؤ

ً ً
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موقف وتحديد تذكر يمكنھ عمر أي إ بمع ا، ل املفحوص حياة صية ال واملواقف
عينھ حدث   .أو

داة   :صدق

مجموعة ع ا عرض الذاتية ة الس ذاكرة قياس ة استما صدق من التأكد رتم
صال من للتأكد النفس علم ن واملختص ن املحكم املعلومات،من وجمع للتطبيق ا حي

م عديال و ن املحكم بمالحظات أخذ حيث
ُ

.  

داة   :ثبات
وإعادة ختبار تطبيق تم الذاتية، ة الس ذاكرة قياس ة استما ثبات من رللتأكد

ع) test-retest(ختبار ن، أسبوع ه قد م ربفاصل خارج) 31(ز من فردا
ً

ن املشارك
وم) 16(،البحث ذكو جميعا) 15(رم م أعما ومتوسط إناث،

ً
قيمة. سنة) 33.8(ر لغت و

الثبات ألفا)0.93(معامل معادلة باستخدام ة ستما ثبات من التحقق تم وكذلك ر،
نباخ بلغت)s alpha'Cronbach(وكر حيث مثل) 0.96(، إلجراء مناسبة القيم ذه عد و

البحوث من النوع   .ذا

حصائية ة   :املعا
ــداف أ تحقيـــق أجـــل باســـتخدامالبحـــثمــن حـــصائية ســـاليب عــض اســـتخدام تـــم ،

ي حصا التحليل ا)SPSS(برنامج استخدام تم ال حصائية ساليب ومن ،:  

 ة املئو سب وال ة، املعيا نحرافات و سابية، ا  .راملتوسطات

 سو ب تباط نمعامل  ).Pearson correlation coefficient (ر

 نباخ كر ألفا  ). Cronbach's alpha(ومعامل

 ت"اختبار") t-test.( 

 حادي التباين تحليل  .)One-way ANOVA(اختبار

 املحتو الكيفي) Content Analysis(ىتحليل للتحليل  .كأسلوب

ا ومناقش البحث   :نتائج

و ع: لالسؤال ينص الذي و السؤال ع العالق: للإلجابة نما ب ة
لدى التذكر وعمر ا ا البحثالعمر ن سواملشارك ب تباط ا معامل استخراج تم ن؟ ر

ن للمشارك ا ا العمر ن ب العالقة داللة دوالبحثملعرفة وا م، لد التذكر لوعمر
ذلك)3(رقم يجة ن يو ،.  
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قم دو را   )3(ل

التذك وعمر ا ا العمر ن ب تباط   )126= ن(ررمعامل

ناملشاركو
  البحث

متوسط
العمر

ا   ا

نحراف
  ياملعيار

متوسط
عمر

  التذكر

نحراف
  ياملعيار

قيمة
معامل

  رتباط

الداللة
  حصائية

126  35.67  14.82  5.39  1.95  0.409**  
عالقة

إيجابية
  ودالة

مستو**    عند   ).p < .01(ىدال

قم دو ا من ريت ناك) 3(ل العمرأن ن ب إحصائيا ودالة إيجابية عالقة
ً

ا نلا عمرالبحثلمشارك متوسط كب ت ش يوجد ال كذلك م، لد التذكر وعمر
لدى البحث التذكر ن واملشارك التذكر لعمر املعيار نحراف قيمة من يت ذا و ي،

لدى). 1.95( الذاتية ة الس ات ذكر أن القو يمكن ذلك السعوديلو املجتمع فراد
اختالف أو العمر، التقدم مع ثابتة تتفقالنوععت يجة الن ذه و التعليمي، واملستو ى،

الذاتية ة الس ذاكرة حو السابقة اسات والد ة النظر طر لمع  ,Luchetti & Sutin(ر
2018; Mair, 2017 .(التذكر عمر ا) 5.39(ومتوسط الذكر أن إ مرحلةش إ عود ت

العلمي املألوف حسب تصنف ال املبكرة ذلك2)سنوات8 -3من(امل-الطفولة و ،
اصة ا صية ال م ا ذكر استعادة م يمك السعودي املجتمع فراد أن القو ليمكن

املبكرة الطفولة مرحلة   . من

ي الثا ع: السؤال ينص والذي ي الثا السؤال ع ق:ولإلجابة فر ناك ول
استخدام تم ما؟ أ ولصا التذكر؟ عمر متوسط ناث و الذكو ن ب احصائيا ردالة

ً

التذكر،" ت"اختبار عمر متوسط ناث و الذكو ن ب ق الفر داللة ع رللتعرف و
قم دو روا ذلك)4(ل يجة ن يو ،.  

  

  

  

  

  

                                                             
مرحلة الطفولة المبكرة من الميالد إلى ثمان سنوات، بينما في ) World Health Organization( تعتبر منظمة الصحة العالمية 2

 الرضاعة مرحلة هي سنتين إلى الميالد من المرحلة أن اعتبار على، سنوات 8 -3 من المبكرة  الطفولةالنفسية تعتبر اساتالدر
)Infancy.(  
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قم دو را   )4(ل

امل نحرافات و سابية ا وقيمةاملتوسطات ة من"ت"رعيا ناث و الذكو ن ب ق للفر ر، و
البحث ن التذكراملشارك عمر ملتغ تبعا

ً
  )126= ن(

  العدد  النوع
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

قيمة
ن  ليف

الداللة
 حصائية

قيمة
 "ت"

الداللة
 حصائية

  1.85  5.47  87  ذكر

  1.46  4.62  39  أن
4.60  0.03  2.55  0.01**  

مستو**    عند   ).p < .01(ىدال

قم دو ا من ريت ناث) 4(ل و الذكو ن ب احصائيا دالة ق فر ناك رأن و
ً

من ميال أك ناث أن ع مما ناث، لصا ق الفر ذه وأن التذكر، عمر متوسط
ً

و
صية ال ن ا ذكر جاع اس اسة. رالذكو د مع تتفق يجة الن ذه ) م1999(فديرو

Davisاسة ود نر، وآخر لسو وا ن ناث .Karlsson et al) م2019(ر أن إ تا أشا راللتان
الذاتية ة الس ات ذكر وأن ، الذكو من وأسرع أك الطفولة ات ذكر باستمرار رتذكر ن

الذكو لدى الذاتية ة الس ات ذكر من املجتمع نحو ا توج أك رلإلناث
ً

.  

الثالث عول: السؤال ينص والذي الثالث السؤال ع ق:إلجابة فر توجد ول
التذكر؟ عمر متوسط ن النوع من السن كبار وفئة الشباب، فئة ن ب احصائيا دالة

ً

اختبار استخدام تم ما؟ أ وفئة" ت"ولصا الشباب، فئة ن ب ق الفر داللة ع وللتعرف
وا التذكر، عمر متوسط ن النوع من السن قمكبار ردو ذلك)5(ل يجة ن يو ،.  

قم دو را   )5(ل

وقيمة ة املعيا نحرافات و سابية ا من"ت"راملتوسطات والكبار الشباب ن ب ق للفر و،
ن التذكراملشارك عمر ملتغ تبعا البحث

ً
  )126= ن(

  العدد  النوع

املتوسط
ي سا ا

لعمر
  التذكر

نحراف
  ياملعيار

قيمة
ن  ليف

الداللة
 حصائية

قيمة
 "ت"

الداللة
 حصائية

فئة
  الشباب

103  5.00  1.60  

فئة
  الكبار

23  6.13  2.22  

5.10  0.03  2.84  0.005**  

مستو**    عند   ).p < .01(ىدال

قم دو ا من ريت وفئة) 5(ل الشباب، فئة ن ب احصائيا دالة ق فر ناك أن
ً

و
التذكر، عمر متوسط ن النوع من السن مماكبار الشباب، فئة لصا ق الفر ذه ووأن

السن كبار فئة من صية ال م ا ذكر جاع اس ا توج أك الشباب فئة أن ع
ً

وتتفق. 
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توصل ال النتائج مع يجة الن شذه م و لف و ا زال من Wolf & Zimprich) م2020(و
مقا الشباب لدى كثافة أك تكو الذاتية ة الس ذاكرة الكبارنأن يتذكر نما ب بالكبار، رنة

الشباب من أك م، ل مع ذات أحداثا
ً

ن.  وآخر ن دكم اسة د اليھ توصلت ما كذلك و وو ر
جاع,.Dikmen et al) م2014( اس سنا صغر من أقل ان السن كبار أداء أن من

ً

الذاتية ة الس ات   .ذكر

ع الرا و: السؤال ع الرا السؤال ع عولإلجابة ينص املستو:الذي عت ىل
اختبار استخدام تم للتذكر؟ محددا التعليمي

ً
حادي التباين ) One way ANOVA(تحليل

قم دو وا التذكر، عمر متوسط ناث و الذكو ن ب ق الفر داللة ع رللتعرف ل ر ،)6(و
ذلك يجة ن   .يو

قم دو را   )6(ل

متغ ألثر حادي التباين لدىتحليل التذكر عمر ع ا الد راملستو نى املشارك
  )126= ن( البحث

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

ف  قيمة
الداللة

 حصائية

ن ب
 5.77 8 46.16 املجموعات

داخل
 2.98 117  348.47 املجموعات

2.11 0.05* 

    125 394.64 الك

مستو*    عند   ).p < .05(ىدال

قم دو ا من ن ب ري عند) 6(ل التذكر، عمر إحصائية داللة ذات ق فر ووجود
الداللة البحثلدى) > p 0.05(ىمستو ن ماملشارك ا مستو لالختالفات تبعا وذلك

ً

ن. التعليمية ب ق الفر مكمن البحثووملعرفة ن إاملشارك عز وال التذكر ىعمر
يختالف تو اختبار استخدام تم التعليمية، ات ات) Tukey(املستو ختبا ركأحد

أن). Post Hoc(البعدية متمثال التذكر عمر ع التعليمي املستو تأث النتائج رت وأظ
ً ى

ن ب م لد التذكر عمر متوسطات تراوحت عليما تلقوا من
ً

تراوحت)5.53 -3.75( نما ب ،
التذك عمر نمتوسطات ب عليما يتلقوا لم ملن ر

ً
التعليمي). 8.00 -5.78( املستو أن ىبمع

مبكرة ة عمر مراحل من الذاتية ة الس ذاكرة أحداث جاع اس الفرد ذه. ساعد وتتفق
اسة د مع يجة نرالن وآخر ل ك .Manuel et al) م2019(ومانو املشاركو ا ف أفاد نال

أطو ات بذكر لعليما
ً

ة خ م لد الذين أولئك من الذات، نحو ا توج وأك تحديدا، وأك
ً ً

التعليم  .أقل
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امس ا ع: السؤال ينص والذي امس ا السؤال ع طبيعة: ولإلجابة ما
لدى الذاتية ة الس ات البحثذكر ن املحتو؟املشارك تحليل من استخدام ىتم

)Content Analysis (للتح استجابة،كأسلوب ل مضمو ع للتعرف ذلك الكيفي، نليل
م ال وحدات قة طر تطبيق جر مستخدمة)Coding Units(ىحيث آلية ا بوصف ،

املحتو كز. ىتحليل ت وال الذاتية، ة الس ات ذكر خصائص حو طرحھ تم ما لوحسب
و والفردي، جتما البعد كذلك ص، ال حياة دث ا مية أ صائصع ا أيضا

ً

ا-العاطفية بوصف تية املحددات صياغة تمت املتذكر، دث ا أو للموقف نفعالية
م لل   :وحدات

 التفرد -

نفعالية -  الطبيعة

 الفردية -

معية -  ا

من ا مم أو متفردا عت تذكره تم الذي املوقف أو دث ا أن ع بالتفرد واملقصود
ً ً

الفرد نظر ة سب. وج ال احتواءو حيث من املضمو النظر ف نفعالية للطبيعة نة
محايدا طبيعيا كونھ أو والوجدانية، نفعالية للمشاعر التذكر موضوع دث ا أو املوقف
ً ً

 .
تخص ات لذكر دث ا أو املوقف احتواء مدى معية، ا مقابل بالفردية قصد و

خر مع كة مش ات ذكر ا أ أو بمفرده ص مالءال أو صدقاء أو سرة، كأفراد زن،
جمعية أو فردية ات ذكر انت ل بمع اسة، إ. رالد م ال وحدات ل تحو تم ذلك، عد

ذه مثل متبعة جراءات ذه عت و ن، املشارك استجابات ا عدد تحديد أي قام، رأ
اسات والد سبة). Folville, et al., 2020(رالبحوث ال الو ممن السن كبار من ن املتعلم لغ

م استجابا يل ثم م، ومحاو م، عل السؤال قراءة تمت فقد ، يكتبو وال ريقرأو ن . ن
قم دو روا املحتو)7(ل تحليل يجة ن يو    .ى،

قم دو را   )7(ل

لدى الذاتية ة الس ات لذكر املحتو البحثىتحليل ن   )126= ن( املشارك

م ال ة  التكرار  وحدات املئو سبة   ال

مية و    %23.81    30  التفرد

نفعالية    %27.78    35  الطبيعة

   %2.52    2  الفردية

معية    %46.83    59  ا

قم دو ا من ريت ات)7(ل ذكر محتو ع غلب جتما انب ا ىأن
لدى الذاتية ة البحثالس ن تھ املشارك س ما ل ش حيث ، تلك %) 46.83 (ا من

العاطفي املحتو ذات ات الذكر يليھ ات، سبة-ىالذكر ب لت) %27.78(نفعا ش ثم ،
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تھ س ما للفرد سبة بال مية و التفرد ذات واملواقف ات)  %23.81(حداث ذكر من
جدا محدودة سبة الفردية الذاتية ة الس ات ذكر لت وش الذاتية، ة الس
ً

من)  2.52%(
لدى الذاتية ة الس ات ذكر البحثىمحتو ن ة. املشارك الس ات ذكر أن القو مكن لو

يوم أو مثل للفرد، ال املا من ومواقف ألحداث جاع اس لالذاتية
عض و جديدة، وظيفة أو عمل لتحاق أو لألسرة، جديد طفل والدة أو سة، راملد

ة حيو تكو ات سية)Vivid(نالذكر ا بالتفاصيل وغنية عاطفية، بانفعاالت ة و وم
)Brewer, 1986; Conway & Pleydell- Pearce, 2000 .(شابھ م يكو اد ي املحتو ذا نو ى

الذاتية ة الس ات ذكر ومحتو املختلفة، والثقافات املجتمعات البحثىع ن للمشارك
اسات د املحتو عن ا كث يختلف ال ، ا را ى

ً
ختالف أخذ مع سابقة، وأبحاث

عتبار ن ع والثقافية جتماعية سات ة. راملما الس ات ذكر محتو ع ىفاملالحظ
نالذاتية انللمشارك جتما البعد أن ، ا ا منالبحث ك سبة ال ا وا

ً

ات الذكر نقيضھ وع املبكرة، الطفولة من جعة املس ات سبةالذكر لت ش ال الفردية
أن من اليھ ة شا تمت ما يؤكد ذا و السياقرقليلة، عالية ا بأ تصنف ية العر الثقافة

للفرد(Buragga, 2001; Hall & Hall, 1990; Mead, 1998)جتما النمطي فالسلوك ،
للفرد املرجعية ماعة با تباطھ با سم ي جتما السياق عالية أورالثقافة األسرة
الفردية من أك معية ا إ تميل ا بأ ات الذكر تفسر وعليھ ل، ك  & Fivush(املجتمع

Nelson, 2004 .(خصائص من عت بالفرد، عاطفيا تباطھ وا دث ا مية أ فان كذلك
ً

ر
ة كب سبة أن ا وا بدا ما ذلك ثقافة، أو مجتمع أي الذاتية ة الس ات ذكر

ً

انت)  45.59%( السعودي املجتمع فراد لدى الذاتية ة الس ات ذكر محتو ىمن
للفرد سبة بال مية أ ل ش و   .عاطفية

والتوصيات الصة   :ا
، ا ا البحث ا إل توصلت ال للنتائج ص م عرض تم س زء ا ذا

ا ج ر ا يمكن ال   :ووالتوصيات
اس .1 السعودي املجتمع فراد منستطيع اصة ا صية ال م ا ذكر تعادة

وسوتن ش ال اسة د مع يتفق ذا و املبكرة، الطفولة ) م2018(رمرحلة
Luchetti & Sutinمن أك أبلغ البحث من) ٪60(حيث ن عناملشارك

من ة العمر املرحلة ا ا مر ال صية ال ومن. سنوات) 8 -6(وحداث
ن ت أشا النمائية، الذاتيةNelson) م1992(نيلسورالناحية ة الس ذاكرة أن إ

ية الغر املجتمعات العمر من عة الرا سن حوا والتمايز و بالظ  . رتبدأ
يجة .2 الن ذه و صية، ال ن ا ذكر جاع اس الذكو من ميال أك ناث رعت

ً

ديف اسة د مثل السابقة اسات الد مع رتتفق اDavis) م1999(ر ود لسور، ا نسة ر
ن باستمرار,.Karlsson et al) م2019(ووآخر تذكر ناث أن إ تا أشا ناللتان ر

الذكو من وأسرع أك الطفولة ات  .رذكر
م .3 ا ذكر جاع اس السن كبار فئة من انية إم أك الشباب فئة عت

م و لف و ا ال توصل ال النتائج مع يجة الن ذه وتتفق صية، زال شو
نWolf & Zimprich) م2020( وآخر ن دكم اسة د اليھ توصلت ما ووكذلك ر
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سنا,.Dikmen et al) م2014( صغر من أقل ان السن كبار أداء أن من
ً

الذاتية ة الس ات ذكر جاع  .اس
أك .4 انوا عليما تلقوا من أن تمثل التذكر عمر ع أثر التعليمي للمستو

ً
ى

جا اس ع ة ذارقد و مبكرة، ة عمر مراحل من الذاتية ة الس ذاكرة أحداث ع
ن وآخر ل مانو اسة د ا ال توصلت ال يجة الن مع ويتفق  Manuel et) م2019(ر

al.,وأك تحديدا، وأك أطو ات بذكر عليما ك املشاركو ا ف أفاد ال
ً ً

ل ن
أقل ة خ م لد الذين أولئك من الذات، نحو ا توج

ً
 .التعليم

جتما .5 البعد اتيمثل ذكر محتو من ك سبة الذاتيةىال ة جعةالس املس
قليلة، سبة لت ش ال الفردية ات الذكر نقيضھ وع املبكرة، الطفولة من

أن يؤكد ذا عاليةو ثقافة ا بوصف السعودية، الثقافة للفرد النمطي السلوك
ت با سم ي ، جتما املجتمعرالسياق أو األسرة للفرد املرجعية ماعة با باطھ

الفردية من أك معية ا إ تميل ا بأ ات الذكر تفسر وعليھ ل،  ,Buragga(ك
2001; Hall & Hall, 1990; Mead, 1998; Fivush & Nelson, 2004 .( 

السعودي .6 املجتمع فراد لدى الذاتية ة الس ات ذكر محتو من ة كب ىسبة
للفرد سبة بال مية أ ل ش و عاطفية  .انت

ا، .7 محتوا وكشف الذاتية، ة الس ذاكرة اسات بد تمام باال التوصية ريمكن
جتماعية و صية ال ات املتغ عض مع ا  . وعالقا

ية .8 العر ئة الب الذاتية ة الس ذاكرة قياسات ر  .تطو
الذاتي .9 ة الس ذاكرة عن اسات الد من د املز املختلفةرإجراء العمر مراحل  .ة

العمر .10 مراحل ع الذاتية ة الس ذاكرة محتو ن النوع ن ب ق الفر ىبحث و
 .املختلفة

الذاتية .11 ة الس ات ذكر وتنظيم محتو ع التعليمية ة ا أثر عن  .ىالكشف
الذاتية .12 ة الس وذاكرة صية ال سمات عض ن ب العالقة اسة  .رد
ا .13 عض ن ب العالقة الذاتيةبحث ة الس وذاكرة نفعالية و العقلية  .صائص
ة .14 الس وذاكرة السلوكية واملشكالت النفسية مراض عض ن ب العالقة اسة رد

  .   الذاتية
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