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אבולוציה אישית-רחוקלחשיבת עתיד הכלי 



?מהי חשיבת עתיד רחוק

תהליך קוגניטיבי
היכולת לנוע בזמן  

בתודעה ולהטיל את  
המחשבות לזמן עתיד

-תהליך אישיותי
מוטיבציוני

הנטייה לבצע מסע  
מנטלי והיחס אליו

Generated by Midjourney (Generative AI)התפתחותיקלינינוירולוגי



?מה מודד הכלי לזיהוי סגנונות עתיד רחוק

העתיד בעשור  לחשוב על נטייה
הבא

Future Time Perspective (FTP)

לדמיין את העתיד הערכת היכולת 
בעשור הבא

Episodic Future Thinking (EFT)

חיוביות  חשיבותתדירות
)ערכיות(

יכולת אפיזודית



חידוש וייחודיות

)אינהרנטי(הגדרת טווח רחוק •
שילוב בין שני הבסיסים התיאורטיים•
:יישומיות לדוגמה•

קבלת החלטות מוטות עתיד רחוק•
אסטרטגיתח"קבהיכולת •
קשורים) Well-Being( מדדי שלומות •

FTP EFT



בניית המאגר
פורמט המדידה  תכנון 

ותכנון המדגם



:תוקף נראה ותוכן•
ומדגם חלוץ) SME(תיקוף מומחים •

:התאמה טוביםטיב מבנה בעל מדדי תוקף •
•CFI=0.96, TLI=0.95, RMSEA=0.05, SRMR=0.05

ומבחין לגורמי הכליתוקף מתכנס •
או הבסיס/לפי גורמי הכלי ו•

קריטריוןתוקף •
נדידת מחשבות•

תוקף-מתודולוגיה



α=0.91גבוהה מהימנות •
הראתה תוקף מבני ומהמנות דומה) N=77(מהימנות מבחן חוזר •

מהימנות-מתודולוגיה

T0 T0 + 9m



מבנה הכלי הסופי

:  שאלות19בכלי המתוקף •
יכולת אפיזודית7ו , פריטי חיוביות3, פריטי חשיבות4, פריטי תדירות5•

Clusteringי "סגנונות חשיבה אופיינו ע•
.פ עץ החלטה"זיהוי סגנון ע•
שונות מוסברת במודל78.5%•



עתיד ויישומים אפשרייםחשיבת סגנונות 

ביטוח בריאות פרטי

תחושת משמעות בחיים

חסכון פנסיוני  

עתידמוטות החלטות -התנהגות

)Well-being(מאפייני שלומות  ת  
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המשך פיתוח

:יישומי/ המשך פיתוח אקדמי•
פרסומים ושיתופי פעולה•
מחקר התערבות לפיתוח יכולות ונטיות•
פיתוח יכולת יישומית•

)קוגניטיבי(ושאלון יכולת ) קוגניטיבי-מטא(שילוב בין שאלון דיווח •
Big-Dataשימוש במאפיינים ליישומי הנובעים מחקר •



פרטי יצירת קשר
Yael.zuri@gmail.com

0547885448: טלפון
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