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هندسة الفراكتال يف تنمية مهارات التفكير وحدة مقترحة يف  أثر
 اإلبداعى لدى طالب املرحلة الثانوية

  

 : هلخص الذراسة

وتنظدد وذوسددت ذذهددت هذهددلدذاست اشددعذادذا ددتا 

(,ذFractal Geometry)يفذهنتشعذاسفراكتدل ذ

ذومعر عذأثرهلذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاإلبتا ي

ذ.ستىذطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي

(ذطلسبدل ذوطلسبدعذذذ34تكونهذ  نعذاست اشدعذمد)ذ)ذذ

اسجدلنويذحشل ظدعذؼدنعل ذذذذم)ذطلبعذاسؽدفذاسجدلنيذذذ

ومتذاشدددددددتنتا ذاتدددددددنهرذاستذدددددددر  ,ذذتؽدددددددم وذذذ

اجملمو عذاسواست ذذذاتذاستطب د ذاسببلديذواسبعدتي.ذذذذ

وسغددرمجذ ددبذاسب لنددلتذامشددتنتا ذاهتبددل ذدددلهسذذذذذذ

سلدددتفكريذاإلبدددتا يذبعدددتذتك  فددد ذ لددد ذاسب  دددعذذذذذذ

اس من عذواستشب ذم)ذهؽلئؽ ذاسب لش عذس حذبلد ذذ

لمالتذا تبددل ذ(ذوتراوسددهذمعدد0.87معلمددثذثبلتدد ذ)

(ذ0.82ذ–ذ0.75اسصؤا ذمبذأبعل ذاتب لطذملذبد))ذذ

(ذذ0.01بتالسدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوذا دددثذمددد)ذ)ذذذذ

,ذSPSSُ وجلددددهذاسب لندددددلتذبلشددددتنتا ذسسمدددددعذذذ

سع نت)ذمرتابطدت),ذولل دثذذذt-test بتطب  ذاهتبل 

ذاستبل )ذسلب لشلتذاتتكر  .

واشددفرتذنتددلئرذاست اشددعذ لدد ذ ل ل ددعذاسوسددت ذذذذذذذ

ذذتنم عذاستفكريذاإلبتا يذسدتىذطدال ذذذاتبرتسعذيف

اسؽددددفذاسجددددلنيذاسجددددلنويذوارتذاسوسددددت ذاتبرتسددددعذذذذذ

شددلهمهذيفذتنم ددعذمهددل اتذاسطال ددعذحعددت ذأ لدد ذذ

مدد)ذمهددل  ذاترونددع,ذيفذسدد)ذكددلرتذاسنمددوذتهددل تيذذذذ

ذاألؼلسعذواترونعذبلتعت ذنفص .

Abstract : 
 

The current study aims at 

preparing and  organizing a unit on 

Fractal Geometry to recognize  its 

effects on the improvement of 

second secondary grade students' 

skills of creative thinking.  

The study involved (34) male 

and female second secondary 

students selected randomly as a 

sample from the study population 

(Sana'a Province). The empirical 

method was followed that the 

subjects were divided to be given 

pretest and posttest. A ready-made 

test of creative thinking was 

implemented after its suitability to 

the Yemeni environment has been 

checked & its measuring properties 

has been verified too.  The test 

consistency value was (0.92) while 

the correlation value of the question 

with the scale dimensions was 

between (0.69 and 0.92). Data was 

computed using the software SPSS 

that Two-ways Test of similar 

samples and Variance Scale of 

frequent  measurements were used 

to present the obtained results.  

The results of the study have 

proven that the suggested unit of 

Fractal Geometry has an effect on 

developing the creative thinking 

skills of the second secondary grade 

students that the suggested unit 

helped in improving the fluency skill 

to make it greater than flexibility 

skill. However, authenticity and 

flexibility skills received equal 

values of improvement.  
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 الوقذهة:

تؤكتذاسرتب عذاحلت جعذأهم عذاستفكري,ذوتنم ت ذذم)ذهال ذتت  بذاسطال ذ ل ذذسد ذذ

س ؽددبشواذ ددل   )ذ لدد ذذذ;وته  ددعذموا ددفذول شددواذمدد)ذهالتددلذمهددل اتذسددثذاتعددكالتذذذذ

ذموادهعذمتطلبلتذس لتهوذاسوا ع ع.

هتافذتعل وذاسر لـد لتذاتت شد عذس دحذ نظدرذادذذذذذأهوذأستذأرتذتنم عذذاستفكريذ عتذا

تددلذتتم ددسذبدد ذمدد)ذذذ;ذنوا دد أستنم ددعذاسددتفكريذبكددثذذذل هؽددبذا نهددلذذلتددوذأاسر لـدد لتذ لدد ذذ

 ذ لد ذاستن دثذواإلبدتا ذذذذذمفلم)ذتصل تذ ل ذتفتحذاسله)ذوتوس دتذاأل كدل ذوتنم دعذاسبدت ذذذذ

ذ;وتبت وذاسرباه)ذواأل سعذ ل ذاسعال دلتذبد)ذاتفدله وذواتبدل رذاسر لـد عذبطر بدعذشدل معذذذذذذذ

مرذاسليذاألذاست اش عذاتنتلفع,امرذوسلس ذحيتثذتت  ضذاسر لـ لتذمو علذمتم ساذيفذاسرب

ذ,ل ذبهددل  دبذاسرتبدو )ذادذتطدو رذذلتواهددلذوأشدلس بذتت  صدهلذلب بدلذسددلس ذاسدتو ذاتندذذذذذذذذ

ذوحلذ تملظ ذمبذاستطو ذاحلل خذيفذ لوذاسر لـ لت.

وسبتذظهتتذاسر لـد لتذذهدال ذاسبعدو ذاسجالثدعذاألهدري ذذتطدو اتذكدبري ذومتصدل  عذذذذذذذذذ

(ذواسديتذذذ2012واسيتذكلرتذمنهلذظهو ذهنتشعذاسفراكتدل ذ)اتنتشدعذاسكصدو  ع(ذ)ؼدبر,ذذذذ

ملنددتسربوتذذتشت ددتب عددتذمؤشصددهل,ذ (ذ(Mandelbrotذملنددتسربوتارتذ عددريذاسددبع ذادذ

ذ(Mandelbrot Geometry)رتذمؽدطلشلذمجدثذهلاتنتشدعذاتلنتس دعهلذذذذذذإهدوذهؽلئؽدهلذ دذذذأل

 لد ذا تبدل ذأرتذاتنتشدعذاتلنتس دعذتتعلمدثذذذذذذذ,وك)ذ بوس ذسإلظل  ذادذهنتشعذاسفراكتل 

ذذ Fractal Geometry Of Natureو بلذخلؽلئؾذ ر ت ذ تمهلذملنتسربوتذيفذكتلبد ذذ

ذ.Newton,2008))1982وذس ذ ل ذ

وهدديذبلإلـددل عذادذتبددتوهلذذذ,مدد)ذاسر لـدد لتذا دددس ذوأؼددبشهذهنتشددعذاسفراكتددل ذ

تشدعذذننهلذأ فلذتصم ذبهإواسؽو ذبعكثذدلا ذو  ث,ذ ذظكل امكلن عذتكو )ذاأل

وذمنلدددعذاألظدد ل ذمجددثذاسنبلتددلتذأاسطب عددعذال تبلطهددلذبددلسظواهرذاسطب ع ددعذكنمددوذاخلال ددلذ

ذ(.2006)منر,ذ تبل ذاسر لـ لتذبلسطب ععذواسف)ذمعلنهلذظهرتذنت ذعذالاوغريهل,ذس حذ

م)ذاستطب بلتذيفذاسعلدو ذواسفندورتذاتنتلفدعذ هديذتصدتنت ذذذذذذذاسفرتكل ذاسعت تذوتنتشع

كأ ا ذسوؼفذانبعلزذاأل مج,ذادذدلنبذاشتنتاملتهلذيفذاإلنتلزذاسص نملئيذواستلفس دونيذذ

اسعلمددي,ذواسبؽددؾذذذسعمددثذمنددلظرذطب ع ددعذا رتاـدد عذه لس ددعذكنلف ددعذأل ددال ذاخل ددل ذذذذذذذذ
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ومبطو دلتذذذاخل لس ع,ذكملذوك)ذاشتنتا ذهؽلئؽهلذيفذ مثذسوسلتذوزهدل فذ ن دعذذ

موش ب عذ ائعع,ذ فالذ د)ذتطب بلتهدلذيفذهنتشدعذاالتؽدلالتذويفذ لدو ذاأل ؼدل ذاجلو دعذذذذذذذذ

ذ(.2004)هفدر,ذ م)ذاسعلدو ذذس ل ذوغريهلواال تؽل ذو لو ذاسسالز ذواسف س ل ذاأل ـ عذواأل

رتذهنتشدعذاسفرتكدل ذتفذدرذطل دلتذذذذذإاتهدتم)ذبلسر لـد لتذاسرتبو دعذ دذذذذملذم)ذودهعذنظدرذذأ

 هل ذهلدذاتنتشدعذـدم)ذاسر لـد لتذاتت شد عذ صدهوذذذذذذارتذإسلس ذ ذ;اإلبتا ذ نتذاتتعلم)

ذكجددرذستاثددعأاإلبددتا يذسددتىذاتددتعلم)ذورعددثذاسر لـدد لتذاتت شدد عذذذتفكرياسدديفذتنم ددعذ

سلر لـدد لتذومدد)ذثددوذلصدد)ذمصددتوىذذذوحيصدد)ذنظددر ذاسطلسددبذسددو ذطب عددعذاسر لـدد لتذذذذذ

ذ.(Naylor,1999)ذاستشؽ ثذاتت شيذسلطال 

ارتذا تبددل ذاسر لـدد لتذبلسطب عددعذرعلددهلذمأسو ددعذوا ع ددعذ ر بددعذمدد)ذتفكددريذاتددتعلوذذذذذذذذذ

و صتععرذ لتلذيفذذهن ذويفذاسطب ععذم)ذسوس ,ذو نتملذترتبطذاسر لـ لتذبلسف)ذ هلاذ

ذبتا لتد ,ذوتعدتذذاتارتذاتدتعلوذوتصدتجريذظدذون ذوذذذ س تذ  اشتهلذمتععذورعلهلذ رب  ذم)ذوذددذ

ذ(.2004هنتشعذاسفراكتل ذمجلالذستنلغوذاسر لـ لتذمبذاسطب ععذواسف))هفر,

وتتبلو ذأهم عذهنتشعذاسفراكتل ذيفذكونهلذتصتجريذاستفكريذاإلبدتا يذواالشتبؽدل ذذذ

,ذومد)ذهالتدلذذذ نتذاتتعلم)ذم)ذهال ذ شؾذولل ثذمكوندلتذاألظدكل ذاسفراكتلس دعذذذ

  ددل ذو مددوزذادذذذأوكدد)ذمددسزذاسفنددورتذمددبذاسر لـدد لت;ذ تتشددو ذاتعددل التذمدد)ذدلددر ذذذذذذذذذ

و شددوملتذوزهددل فذبت عددع,ذكمددلذذأنهددلذتظهددرذاسطلسددبذاتكتعددفذمدد)ذهددال ذذذذذأظددكل 

اسفراكتددل ,ذهددلاذذلخلؽددلئؾذاسر لـدد عذتنتشددعذب بطدد ذاسددتائوذسلظددكل ذيفذاسطب عددعذذ

لالتذاحل لت ددعذويفذاسطب عددعذ هدديذتبددت ذسددالذ فددالذ لدد ذاستعددرفذ لدد ذتطب بلتهددلذيفذاجملدد

بص طلذسلتوؼثذادذاستفلؼ ثذاست  بعذسلظ ل ذاسكبري ذمجثذاسصشبذاسيتذوكد)ذ  دلطذذذ

ستو هلذوكلس ذاتنلظرذاسطب ع ع,ذكملذأنهلذتف دتذيفذ شدوذاألظد ل ذاسطب ع دعذاسوا ع دعذذذذذذ

ووكددد)ذمددد)ذهدددال ذهواؼدددهلذوؼدددفذاسظدددواهرذاجلو دددع,ذذذذذ,ذ لددد ذظلظدددلتذاحللشدددو ذ

 (.2008;ذ ل ,ذ2007;ذاسبنل,ذ2001وـو لتذترتبطذبلسب  عذواسفل ذ)اسص ت,وم

ثرذتفم)ذهنتشدعذاسفراكتدل ذذيفذاتندلهرذذذذأو تذأدر هذاسعت تذم)ذاست اشلتذسبشحذ

ومد)ذتلد ذذذذ,وذاستعلد وذاجلدلمعيذذأاستعل م عذ ل ذمكتصبلتذاتتعلم)ذشوا ذيفذاستعل وذاسعل ذ

(ذو  اشددعذذ2008)ذي(ذو  اشددعذ لدد2007)ذنددلبس(ذو  اشددعذا2001)ذاست اشددلتذ  اشددعذاسصدد تذ

(.ذوأظهدرتذذنتلئذهدلذذذLangille,1997(ذو  اشعذ)Vacc,1992(ذو  اشعذ)2010)ذاسغلمني
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ثددراذارلب دددلذيفذاجملددل ذاتعدددريفذاتتمجددثذيفذاستشؽددد ثذذذذأرتذستددت  ضذهنتشددعذاسفراكتدددل ذذذأ

ذاسفركتددل اجملددل ذاالنفعددلسيذاتتمجددثذبلالحنلهددلتذسلددوذهنتشددعذذذذذذوكددلاذيفذ,واسددتفكري

تلدد ذاست اشددلتذبفددرو  ذتفددم)ذمنددلهرذذذذذوؼددهذمعظددوذذأواستا ع ددعذسلددوذذتعلمهددل.ذو ددتذذذ

ذاسر لـ لتذاتت ش عذ ل ذموـو لتذهنتشعذاسفراكتل .ذذذ

تتمتدبذبد ذهنتشدعذاسفراكتدل ذمد)ذهؽدلئؾذتدربزذ دل ذذذذذذذذذذوبنل ذ ل ذملذتبت ذونظراذتل

لذ و ذيفذلصددد)ذنددد ذوكددد)ذأرتذ كدددورتذتدددذذإ ذ,طب عدددعذاسر لـددد لتذوا تبلطهدددلذبدددلسوا بذذ

عذعدذاستفكريذاإلبتا يذستىذاتدتعلم).ذ فدالذ د)ذ و هدلذيفذتنم دعذاسصدلطذاسطلبدعذبلسطب ذذذذذذذ

ذاتنتش ع.ذظكل   اكهوذجلمل ذاألاو

و ل ذاسرغوذمد)ذاسنتدلئرذاتعدذععذسلت اشدلتذاسصدلببعذذاتتعلبدعذبدلتر و ذاإلردلبيذمد)ذذذذذذذذذذ

لذزاسدهذ لئمدعذادذذذمدذلددعذذالذأرتذاحلاذ,تفم)ذهنتشدعذاسفركتدل ذيفذاسر لـد لتذاتت شد عذذذذ

ثدرا  ذسنتدلئرذاست اشدلتذاسديتذذذذذاوذسد ذتدت  ملذوذذذ,درا ذمس تذم)ذاست اشلتذيفذهلاذاجملدل ذا

تنم دعذذذيفثرهدلذذأوستصل طذاسفو ذ ل ذأهم عذهنتشعذاسفراكتدل ذوذذ,شل تذيفذهلاذاتنش 

است اشدعذاسديتذلدلو ذذذذذاستفكريذاإلبتا يذستىذاتتعلم),ذذوتأش صلذ ل ذذس ذدل تذهدلدذ

تنم دعذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذذذذذذيفو  اشدعذذأثرهدلذذذذاسفركتدل ذذرتذتؽ  ذوست ذيفذهنتشعأ

ذ.ذطل ذوا بذاستعل وذيفذاس م)اطال ذاترسلعذاسجلنو ع,ذوذس ذيفذ

 لت تذمعكلعذاست اشعذبلسصؤا ذاستلسي:هشكلة الذراسة: 

ذملذؼو  ذوست ذمبرتسعذتنتشعذاسفراكتل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنويذ؟ .1

اسوسددت ذاتبرتسددعذيفذتنم ددعذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذذسددتىذطددال ذذذتددت  ضذمددلذأثددر .2

ذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي؟

 : فرضيات الذراسة

بددد)ذأ ا ذأ دددرا ذذ(α=0.05)توددددتذ دددرودذذاتذ السدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوىذاستالسدددعذذذذ .1

اجملمو عذاستذر ب عذيفذاهتبل ذاستفكريذاإلبدتا يذيفذتطببد ذ بل دل ذوبعدت ل ,ذويفذكدثذذذذذذ

 م)ذمهل ات ذاتت وشع:ذاسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع.ذوسؽلحلذاستطب  ذاسبعتي.ذ مهل 

 تشب ذسذوذتدأثريذتربدويذالشدتنتا ذاسوسدت ذاتبرتسدعذ لد ذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذذذذذذذذذذ .2

 طال ذ  نعذاست اشع.
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تنمددديذاسوسدددت ذاتبرتسدددعذكدددثذمهدددل  ذمددد)ذمهدددل اتذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذاتت وشدددعذذذذذذذذ .3

ذ(ذبلتعت ذنفص ذستىذطال ذ  نعذاست اشع.)اسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع

تتمجددثذأهم ددعذاست اشددعذ لمددعذيفذتطر هددلذسفددر ذسددت حذمدد)ذ ددرو ذذذذذ :أهويةةة الذراسةةة 

ذزا ذيفذطدو ذاستذر دبذيفذكدجريذمد)ذاسدتو ;ذذذذذذلمدذاسر لـ لتذملذ صدب ذتت  صد ذيفذاسد م)ذوذذذ

 اآلتي:ذووك)ذتفؽ ثذهلدذاألهم عذ ل ذاسنشو

 ل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي.تكاتبت وذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفر .1

ذلب  ذبع ذأهتافذتت  ضذاسر لـ لت,ذومنهلذتنم عذمهل اتذذاستفكريذاإلبتا ي. .2

ابددرازذاجللنددبذاجلمددلسيذسلر لـدد لت,ذمدد)ذهددال ذ ددرمجذبعدد ذاألظددكل ذاجلملس ددعذذذذذذذ .3

 اسفراكتلس عذيفذاسطب ععذواترتبطعذبهنتشعذاسفراكتل .

تعتذهلدذاست اشدعذاـدل عذسل ب دلتذاسرتبو دعذيفذدلدل ذهنتشدعذاسفراكتدل ذ ذتبتمد ذذذذذذذذذ .4

 طل ذنظريذسو ذهلاذاجملل .ام)ذ

  ذ:ا تؽرتذاست اشعذاحللس عذ ل : حذود الذراسة

ذحشل ظعذؼنعل .- لمي-طال ذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي -

 ع.األؼلسذ–اترونعذذ–بع ذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذمتمجلعذيف:ذاسطال عذ -

 ة :هصطلحات الذراس

   ه(الفساكتاااFractal:) اتنتشددديذاسفراكتدددل ذبأنددد ذهلاسعدددكثذذذذملندددتسربوتذ عدددرف

(ذاسليذوك)ذتبص م ذادذأدسا ذكثذمنهلذ) لد ذاأل دثذذذ)اخلع)ذأوذذوذاالنكصل ات

 .(Edger,2008,p23)ذتبر بل (ذهوذتؽغريذسلعكثذسعت تذم)ذاتبل  ضهل

نددد ذهلذظدددكثذهنتشددديذغدددريذأاسفراكتدددل ذ(ذ189,ذؿ2007كمدددلذ ر دددهذاسبندددلذ)ذ

منددتظوذ نددترذمدد)ذتكددرا ذ مل ددعذمع نددعذتصددم ذاتوسددت,ذووكدد)ذتبصدد م ذادذ ددت ذالذذذذ

نهلئيذم)ذاألدسا ذاتتعلبهعذذات ل ذحبل  ضذرلتلفعذس حذكثذدس ذهوذؼو  ذمؽدغر ذذ

ذذ.م)ذاسعكثذاألؼليهل

 :بأنهل:ذ  اشدعذمنظمدعذتهدتوذذذذذهنتشعذاسفراكتل ذملنتسربوتذ عرف هٍدسة الفساكت)ه

بت اشددعذاألظددكل ذغددريذاتنتظمددعذاتتوادددت ذيفذاسعددلملذاحلب بدديذأوذيفذاسر لـدد لت,ذذذذذذ



 
 

 
 
 

54 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

يف تنميةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعى لةدى  هندسة الفراكتالوحدة مقترحة يف  أثر
 إبراهيم محمد قناف المعافىي ، د. عبدالله عباس مهد|                       طالب املرحلة الثانوية

 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  أبريل ( 13( الوجلذ )10العذد )

مؽدغر ذذذعوه ذتوـحذأرتذكثذددس ذؼدغريذيفذاسعدكثذ عدب ذكدجريا ذاسكدثذكنصدنذذذذذذذ

 .Mandelbrot & Frame,2003, p13 ))من .

األظددد ل ذ(ذأنهدددلذهلتلددد ذاسرتاك دددبذاتنتشددد عذيفذذذذ330,ذؿ2005اسصددد تذ)ذو عر هدددل

وهلدذاسرتاك بذتدلذهؽدلئؾذز سهدلذ د)ذغريهدلذمد)ذاألبعدل ذاتنتشد ع,ذذذذذذذذذذ,اسطب ع ع

ذوهيذبلس ذترتبطذببشحذاسكصر لتذاسؽغري ذاتكونعذستل ذاألظ ل ذيفذاسطب ععهل.

   :  هل مل دددعذتبدددو ذادذذذ,ؿذأ(ذبأنهدددل:1997 ر هدددلذهدددال ذ)ذ وهااا)زال الاااتفلا ا: ااادا

واتنددلهرذاتكوندعذأليذمعددكلع,ذونددلترذذذابتكدل ذسلددو ذدت دت ذسددل واتذأوذاأل كدل ذذذ

 اسعمل عذاإلبتا  عذوجثذ  معذمرتفععذهلمعذبلسنصبعذسلمذتمبهل.

(ذبأنهل:هل مل دلتذذلدت  ذمنل شدهلذونصدتنتمهلذ د)ذذذذذذ35,ذؿ1999ددراورتذ)ذذو عر هل

 ؽددتذيفذمعلجلددعذاتعلومددلتذوأهددوذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذ)اسطال ددع,ذاترونددع,ذذذذذ

ذاألؼلسع,ذاإل لـعذ(هل.
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 : خلفية الذراسة

وهديذتدتؾذذذذ,تعتذهنتشدعذاسفراكتدل ذأسدتذ درو ذاسر لـد لتذذذذذ هٍدسة الفساكت)ه أواًل:

وهددديذهنتشدددعذذ,بت اشدددعذشدددلوئذوهؽدددلئؾذاألظدددكل ذغدددريذاتنتظمدددعذبؽدددو  ذأشلشددد ع

نهددلذتؽددفذكددجريذمدد)ذمظددلهرذاسطب عددعذمدد)ذدبددل ذوشددشبذوأظددذل ذذذذاس ددحذمدد)ذاسطب عددعذ

لتذمد)ذاسبدررتذاسععدر )ذوتبلدو تذمعلتد ذيفذذذذذذ اسصبع نوغريهل,ذوهلاذاسعلوذبرزذيفذمنتؽفذ

لتذ وبتأذتفم)ذهنتشعذاسفركتل ذيفذاتندلهرذاستعل م دعذيفذأواهدرذاستصدع نذذذذذ,لتن اسجملن 

 (.24,2012)اسنف غ,ذم)ذاسبررتذنفص 

اسفركتل ذبأن ذاسعكثذاسدليذبعدتدذذذذMandelbrotذ رفذملنتسربت : وفهوً الفساكت)ه

عتذأرتذظهرذ ؽو ذهلاذاستعر فذسعت ذ ت ت ذ لد ذاشدت عل ذذذأكربذم)ذاسبعتذاستبوجلي,ذوب

ظهددرذذpeano دت ا ذذمدد)ذاألظددكل ذاسفراكتلس ددعذذاتذاسبعددتذاستبددوجليذمجددثذمنشندد ذب نددوذذ

تعر ددفذدت ددتذسلفراكتددل ذبأندد ذظددكثذ تكددورتذمدد)ذأدددسا ذمعددلب ذسلعددكثذاألؼددليذذذذذذذذذذ

(Rouvvray,1996, 83)عذاالذأرتذهددلدذاستعر ددفذ صددتبعتذبعدد ذاألظددكل ذاسفراكتلس ددذذ

مجثذاسلوسبذاسلوغل  تميذاسدليذوتلد ذهدلدذاخللؼد عذبؽدو  ذرلتلفدع,ذوهندلئذمد)ذ درفذذذذذذذذذذ

اسفراكتددل ذبأندد ذظددكثذهعدد)ذحيتددوىذ لدد ذ ددت ذمدد)ذاتبددل  ضذاتنتلفددعذوسدد ضذمب ددلطذذذ

 راكتلس ددعذذوهددلاذاستعر ددفذأ فددلذ صددتبعتذأظددكلال ذذ,(Liebovitch, 1998,7)واسددتذذ

ندد ذملذ ددتوذاستوؼددثذادذتعر ددفذدددلمبذمددلنبذتفهددو ذذإومدد)ذهنددلذ ذ;مجددثذاسلوسددبذاسلوغددل  تمي

واألمددرذحيتددلزذادذمس ددتذمدد)ذاسبشددحذسلوؼددو ذادذتعر ددفذدددلمبذسوؼددفذذذذذذذذذ,اسفراكتددل 

 األظكل ذاسفراكتلس ع.

زتتذدلو ذنعأ ذهنتشعذاسفراكتدل ذادذاسبدررتذاسصدلببذ عدرذذذذذ : ٌشأة هٍدسة الفساكت)ه

رذ كدددر ذاستعدددلب ذاسدددلاتيذذاسدددليذابتكدددذذ(Leibniz)ذ لددد ذ دددتذاسعدددلملذاسر لـددديذس بندددسذذ

يذددس ذمد)ذهدلاذذذذأاستكرا ي,ذوذس ذم)ذهال ذتعر ف ذسلنطذاتصدتب وذ لد ذأند ذمنشند ذوذذذذ

عددب ذاتنشندد ذككددث,ذوتتلسددهذاأل كددل ذاتتؽددلعذبلستعددلب ذاسددلاتيذ  مددلذ تمدد ذ اتنشندد ذ

 KochوكدوػذذذPeano(1890)وب ندوذذذCanto (1870)ذاسعلمل ذيفذذسد ذأمجدل ذكدلنتو ذذذ

وؼوالذادذظهو ذهنتشدعذاسفراكتدل ذ لد ذ دتذذذذذذ,وغريهو Julia (1918) ودوس لذ(1904)

 (.24,ذ2012)اسنف غ,ذذ1975وذس ذيفذ ل ذ(Mandelbrot) ذملنتسربوت
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رلضذ ل ذظلطئذبإزللرتاذددل ذاهتملمد ذذذ(Mandelbrot) ذ ب نملذكلرتذملنتسربوت

عدرزذأثدل ذذذتعردلتذاسعلطئذوتفل  ص ذاسؽنر عذاتتبل نع,ذهلاذاتنظرذاسبت بذسلعدلطئذاتتذ

معكلعذيفذهلطرد:ذملذهوذطو ذاسعلطئ؟ذارتذظكثذاسعلطئذاتتعرزذذكدردذبلألظدكل ذذذ

.ذومددد)ذهدددال ذاجددد ذيفذاألظدددكل ذاتتعدددلب ذذات دددلذذذذ(Self-Similarity)اتتعدددلبهعذذات دددلذذ

طلدد ذ ل هددلذذأبلإل ددل  ذمدد)ذأ كددل ذمدد)ذشددبب ذيفذهددلاذاجملددل ذوؼددثذادذهنتشددعذدت ددت ذذذذذذ

هلذوهيذكلمعذالت ن عذتعند ذ كصدرذذذFractusكلمعذهلهنتشعذاسفركتل ,ذوهيذمعتبعذم)ذ

break;وسلاذ إرتذاسبع ذ رت ورتذهنتشعذاسفراكتدل ذبهنتشدعذاسكصدو  لتذأوذهنتشدعذذذذذذ

 (ذذذ49ذ-47,ذؿ2004اسفتل  ه.ذ)هفر,ذ

(ذادذأرتذهنتشددعذاسفراكتددل ذ68,ذؿ2008)ذي عددريذ لدد : خضاا) ط هٍدسااة الفساكتاا)ه

اسفر تذب)ذ رو ذاتنتشدلتذاألهدرى,ذذذذتتم سذخبؽلئؾذأشلش عذتعط ذتلذذس ذاسرتك ب

 وم)ذهلدذاخلؽلئؾ:ذ

 :ذ Similarity –Selfذاخللؼ عذاألود:ذاستعلب ذاسلاتي

هيذهلؼ عذأشلش عذتعن ذأرتذاسعدكثذ تكدورتذمد)ذذأددسا ذمتعدلب ,ذوكدثذددس ذهدوذذذذذذذذذ

,ذو توذاحلؽو ذ لد ذاألددسا ذاتؽدغر ذ د)ذطر د ذتطب د ذذذذذذذيمملثلعذذسلعكثذاسكلذعنصن

وهنددلئذثالثددعذأنددوا ذمدد)ذذ,ذ(Kaur, 2000) لمددثذتب دد ضذذلددت ذ لدد ذاسعددكثذاسكلدديذذ

ذ(:26-25,ذ2012;ذاسنف غ,ذ59,ذ2004ر,استعلب ذاسلاتيذ)هف

i. و عينذ ندتذتبصد وذاسعدكثذذذذ, وىذأنوا ذاستعلب ذاسلاتيأتعلب ذذاتيذمفبو :ذوهوذ 

مجلتهددلذأومدد)ذذ,غرذ إنهددلذتتعددلب ذزلمددلذمددبذاسعددكثذاسكلددياسكلدديذادذأدددسا ذاؼدد

 وأظذل ذ  جلغو خ.ذ,ومجلحذشريب نصكيذ,منشن ذكوػ

 

 

 
 

 ( من)ذد لمتش) ه الرات  املٍتظي1شلن 

ii.  جشـــــابي ظاجـــــف هـــــاألاشكا وميـــــي ثىـــــمو علـــــياس محباب ـــــة   ـــــ   ـــــم  مـــــا   ـــــ  م ـــــا    ث ى ـــــر

مخحلفــة بثيــت ثثحــال علــياس   ــ  ثشاعيــس  ىــارة  ــن للــل م ــ شة مشــاألاة للشــي  
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وألاــ ا لالىــا مــا  يــاا  ــ  علــياس ا الــمة ببشك ــة الــمواس الح شاركــة مش ليــا م ــ   ،ال  ــ 

 مجما ة مانملبروت.

 

 

 
 

 من)ذد لمتش) ه الرات  الظ)هسي( 2شلن  

iii. وميـــي ثىــــمو  ،ضـــعن أنـــااا الخشـــابي الـــ اجفأوألاـــا مــــن  ) طىيعـــ (ا ئف   ـــاي ظاجـــف جشـــاب

ــــا   ـــ  مخشـ ـــي  ال  ــ ـــة للشــ ـــ  ةعجـــــملاء ا يانــ ــــ  ا  مــ وألاـــــ ا  يـــــاا  ـــــ   ،معـــــي ب لفـــــاس  عـ

 البىيعية واللا ات الفنية ول رألاا. لياسع 

 

 

 

 

 ا:ذض)    الطبيع (( من)ذد  لمتش) ة الرات  3شلن  

ذ:ذ(Iterationاخللؼ عذاسجلن ع:ذاستكرا ذ)ذ

األظكل ذاسفراكتلس عذتنترذم)ذتكرا ذادرا ذأوذ ل ت ذ ت ذمرات,ذو صدتنت ذندلترذذذ

أوذرلردلتذكثذتكدرا ذكمدتهالتذيفذاستكدرا ذاستدلسيذ  ندترذ د)ذهدلدذاستكدرا اتذذذذذذذذذ

اتعبددت.ذووكدد)ذتنف ددلذاسعت ددتذمدد)ذاستكددرا اتذاتنتشدد عذألنددوا ذذذذاسعددكثذاسفراكتددلسي

وأظدددكل ذهنتشددد عذمتعدددت  ذستوـدددحذأمندددل ذوتراك دددبذهنتشددد عذذاتذأبعدددل ذ  لـددد عذذذذذذ

 لس ددع,ذواستكدددرا اتذاتنتشدد عذتؤشدددضذأ كددل ا ذمتنو دددعذإلنعددل ذأظدددكل ذهنتشددد عذذذذذ

ذ راكتلس عذرلتلفع.

,ذ عدرفذاتوسدتذبأند :ذأشدلطذذذذذو بثذاحلت حذ د)ذاخللؼد عذاسجلسجدعذشد توذتعر دفذاتوسدتذذذذذذ

تصتبت ذ  هلذكثذ طععذم)ذ طبذاتوسدتذذذعبنل ذظكثذاسفراكتل ذبواشطعذ مل عذتكرا  

ذ.(Baron&Pointe,1995,171)بنصنعذمؽغر ذمن ذ
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 (:ذDimensionFractalاخللؼ عذاسجلسجع:ذاسبعتذاسفراكتلدذ)ذ

 لسنبطدعذذذ;ارتذاتفهو ذاستبل تيذسبعتذاسعدكثذاتنتشديذهدوذأرتذ كدورتذ دت اذؼدش شلذذذذذذ

يذسد ضذتدلذبعدت,ذواخلطدو ذاتصدتب معذتدلذبعدتذواسدت,ذب نمدلذذذذذذذذذذأترشوذيفذاسبعدتذاسؽدفريذذذ

ترشوذاألظكل ذاتنتش عذاتصدتو عذيفذبعدت ),ذوكدلس ذاألظدكل ذاسفراغ دعذ)اسكدر ,ذذذذذذذ

 وا بد .ذارتذذذبعل ,ذ لسبعتذ تعل ذبلتبدتا ذمد)ذاسففدل ذاسدليذذذذأاألشطوانع,..(ذترشوذيفذثالثعذ

ومنشن ذاسفراكتدل ذذذبعكثذ ل ذس ضذ ت ا ذوالذ  معذ ت  عذذلت  ,ذاسبعتذاسفراكتلسي

بلتجددثذكمددلذاسصددطحذذذذ1,2رتذبدد)ذاظدد ل ذيفذاتصددتوىذاسددليذسدد ذبعددتذذذبعددل ذسلسددتذاألأذت عدد

ذ لسب مددعذتعتمددتذ لدديذك ف ددعذانعددل ذاسفراكتددل ذذذذذ2,3رتذ بددبذبدد)ذذااسفراكتددلسيذسدد ذبعددتذذ

ذ(.ذ12,ذؿ2004)اسص تذ,

-Hartvigsen,2000,pp666اسفراكتددلسيذمنهددلذ)ذذوهنددلئذأشددلس بذإلرددل ذاسبعددددددتذذذذ

ذ(:ذذذ2004ذ)هفر,ذ(668

 ا  الطريقت التحليليت - أ

 وسدتذاسفراكتدل ,ذس دحذنوددتذذذذذذيوتعتمتذهلدذاسطر بعذ ل ذاسعتذتكونلتذاتوستذاسل

   -و  ذاسبل ت ذاستلس ع:ذذDاسبعتذاسفراكتلسي
    ( )

   ( )  
 

ذسلموست.ذ :ذ ت ذاسبطععذاتصتب معذاسيتذطو ذكثذمنهلذ )N)ذس حذ

ذ:ذطو ذاسبطععذاتصتب معذاسؽغري ذاجلس  عذاسيتذتبصوذبهلذاسبطععذاتصتب معذاألؼل ع.ذذ 

 طريقت املسطرة: - ب

وهدد ذأكجددرذ  ددعذمدد)ذاسطر بددعذاسصددلببع,ذو ددتذاشددتنتمهلذملنددتسربوتذإلرددل ذاسبعددتذذذذذ

طر بعذ )ذطر  ذ  لطذاسعدكثذحصدطر ذذذاسفراكتلسيذسلعلطئذاإلزلل سي,ذوتتوذهلدذاس

,ذومد)ذاستمج دثذذذ )N(ذ )ذطر  ذ ت هلذاسليذ غطديذاسعدكثذ)ذذذ )زجثذ طععذمصتب معذ

ذاسب لن  نترذظكثذوك)ذم)ذهالس ذاستوؼثذادذاتصتب وذاتنلشبذتلدذاسب لنلت.

 طريقت الشبكت التربيعيت: - ث

وه ذطر بعذتصدتنت ذأكجدرذيفذاستطب بدلتذاسعمل دع,ذوهد ذتعتمدتذ لد ذ دت ذاخلال دلذذذذذذذذذذ

,ذواخلال لذ بل  ذ )ذمربعدلتذسعدبكعذترب ع دعذطدو ذكدثذذذذذذ )N)ذاسيتذتغط ذاسفراكتل 

ذ. منهلذ
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ذ Infinite Scalabilityومد)ذهدواؿذمنشن دلتذاسفراكتدل ذأ فدل ذأنهدلذ لبلدعذسلتوشدبذذذذذذذذ

أسل  ددعذاسبعددتذذاتذأطددوا ذمعر ددعذبدد)ذنبطددت)ذالذذذمعلددو ذأرتذاتنشن ددلتذاسنل مددعذك لنددلتذذ

أكجر.ذوسك)ذاتنشن لتذاسكصو  عذلتويذ لد ذتفلؼد ثذالذسؽدرذتدلذسلنبدل ذاتوددو  ذذذذذذذ

 ل ذست وهل,ذسلس ذالذوكد)ذ  دلطذطدو ذهدلدذاتنشن دلتذ كلمدلذأم درت ذمنهدلذأكجدرذذذذذذذذذذ

ذ.(Kaur,2000)تبتوذأطو ذوأطو ذ

   : من)ذد لبعض الفساكت)الل

 (:2012;ذاسنف غ,ذ2012  ملذ أتيذمنلذزذسبع ذاسفراكتلالتذ)ؼربي,

وهدديذتتكددورتذ دد)ذطر دد ذذذذ1883نعددرذكددلنتو ذدلمو تدد ذ ددل ذذذ : Cantorمجموو ك نوور ت   

تبصدد وذ طعددعذمصددتب معذادذثالثددعذأدددسا ذمتصددلو عذواشددتبعل ذاسجلددحذاألوشددطذيفذكددثذذذذذذ

 (4   الشي  ) (ذكمل2012ذتكرا ذمرسليذ)ؼربي,

 

 

 

 جمىو ة ك)ٌتوز  مى قطعة وستقيىة( 4شلن  

وذسددد ذ ددد)ذطر ددد ذذ,هددرىذتتوسدددتذمددد)ذهدددلدذاسفكددر ذذأوهنددلئذأظدددكل ذ راكتلس دددعذذ

ذوذمربب.أاشتبتا ذاسبطععذاتصتب معذحصتط ثذ

 :(Koch) منحنى ك ش

مددلذ ددرفذ  مددلذبعددتذبلشددوذمنشندد ذكددوػذهددلاذذذذذذذ1904 ددت ذاسر لـدديذكددوػذ ددل ذذذ

اتنشن ذ عدمثذ لد ذاسعت دتذمد)ذاسرتاك دبذاسديتذتعدب ذأظدكل ذيفذاسطب عدعذمجدثذشدلسثذذذذذذذذذذذذ

ذ:اري,ذوهطواتذاحلؽو ذ ل ذهلاذاتنشن ذهيذ

 رشوذمصتب وذوس ك)ذ ُE0و بصوذادذثدالخذ طدبذمتصدلو ع,ذ صدتبت ذاسجلدحذاألوشدطذذذذذذذذذ

 بدبذذأاتتكدورتذمد)ذذذذE1 ذسلشؽدو ذ لد ذذذـدال ذبفلعيذمجلدحذمتصدلويذاألذذذE0م)ذاسبطععذ

 حوستذاتنشن .E1  طبذطو ذكثذ طععذثلحذاسطو ذاسكلي,ذو صم ذاسعكثذ
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 تكر ذبنل ذاتوستذ ل ذكثذ طععذم)ذاسبطبذاأل بدبذيفذاسعدكثذذذذذ E1سلشؽدو ذ لد ذذذذذ

 .E2 اسعكث

 ذاتصتنت ذبلستبط ب.ذ تكر ذبنل ذاتوستذبلسنصبعذسبب عذاخلطواتذوبنفضذاسب لط

 

 

 

 

 ( وساذن تلويَ وٍرى كوش  مى قطعة وستقيىة5شلن 

 ندددترذذـدددال مجلدددحذمتصدددلويذاألذأـدددال و ندددتذتطب ددد ذموسدددتذمنشنددد ذكدددوػذ لددد ذذ

ذهرى:أ راكتلالتذ

 

 

 

 لضاعوساذن تلويَ وٍرٍى كوش  مى وثمث وتس)وي األ (6شلن  

 جفاس آلا نح  الفشاعحا ض ا    م لت مخساوك ع  الم الع س ي و نم اسحخمام ا

 

 

 وساذن تلويَ وٍرٍى كوش العلس   مى وثمث وتس)وي األلضاع (7شلن   

 

E0 

 
 

E1 

 
 

E2 

 
E3 
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 : Sierpinski مجم عت سيربينسكي

أظددددكلال ذذاتذهؽددددلئؾذ ر ددددت ,ذوهدددديذمجلددددحذذذذ1916 ددددت ذشريب نصددددكيذ ددددل ذذ

ذوهيذتتكورتذكلآلتي:ذ,شريب نصكيذوبصل ذشريب نصكيذوهر ذشريب نصكي

 نعل ذبصل ذشريب نصكي:اهطواتذ :  Sierpinski Carpetبسرط سيربينسكي

 رشددوذمربددبذوُ بصددوذادذتصددععذمربعددلتذمتطلببددعذو صددتبعتذاتربددبذاألوشددطذكمددلذيفذذذذذ ُ

 A1اخلطو ذ

 تكر ذاسعمل عذاسصلببعذمبذاتربعلتذاسجملن عذاتتبب عذكملذيفذاخلطو ذA2 

 يتكر ذاسعلم عذنفصهلذ ت ذم)ذاتراتذسلوؼو ذادذظكثذبصل ذشريب نصك. 

 

 

 

 

 ( وساذن تلويَ  س)ط سا يٍسل 8شلن 

 : Sierpinski Triangle مثلث سيربينسكي

ذنعل ذمجلحذشريب نصكي:اهطواتذ

 أوذ)ذ شوذمجلحذمتصلويذاألـال ,ذوتبصدم  ذادذأ بعدعذمجلجدلتذمتطلببدع,ذثدوذُ صدتبعتذذذذذذ

ذ.A2 ظلث(ذاتجلحذاألوشطذاخلطو ذ

 .ذتكر ذنفضذاسعمل عذاسصلببعذ ل ذاتجلجلتذاسجالثعذاسبل  ع

 نهل دعذمد)ذاتدراتذ نشؽددثذذذذذوهكدلاذتكدر ذنفدضذاسعمل دعذ لد ذاتجلجدلتذاسنلحندعذمدلذالذذذذذذذذ

  ل ذ راكتل ذمجلحذشريب نصكي.

 

 

 

 (  وثمث سا يٍسل  9شلن   

A0 A1 A2 A3 A4 
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 فيثرغ  ث:أشجر  

 رث ومق الخباات آلاثيةاا ثنشأ أشجار مي ال

 ذوتردذهوذـلبذاتربب.ذ, شوذمربب,ذ رشوذ ل  ذمجلحذ لئو

 .ذ شوذمربع)ذ ل ذـلعيذ لئمعذاتجلح

 ذ خ.غوالذنهل عذسبنل ذأظذل ذ  جلذوهكلاذتكر ذاخلطواتذاسصلببعذادذمل

 

 

 

 ( شحسة فيث)غوزث املتى)ثمة11شلن 

اسدساو ت)ذاحلدل ت)ذيفذاتجلدحذوكد)ذاحلؽدو ذ لد ذأظدكل ذذذذذذذذوم)ذهدال ذتغد ريذ د وذذذذ

ذرلتلفعذسعذر ذ  جلغو خ.

 

 

 

 

 ( أشل)ه  وَ شحسة فيث)غوزث12الشلن  

   تطبيق)ل هٍدسة الفساكت)ه:

تدددلذتطب بدددلتذرلتلفدددعذيفذذذ(ذادذأرتذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذ73,ذؿ2008 عدددريذ لددد ذ)ذ

اسعت تذم)ذدللالتذاست اشع,ذوهلاذيفذتسا تذمصتمر,ذ كثذظدي ذ تفدم)ذتعدلبهل ذذات دل ذذذذذ

وكدد)ذمنلدتدد ذو  اشددت ذمدد)ذهددال ذاسفراكتددل ذبعددكثذذذذذذذذ-تكددبريا ذأوذتؽددغريا ذذ-

  ملذ ليذأمجلعذ ل ذتطب بدلتذهنتشدعذاسفراكتدل ذيفذبعد ذذذذذأ فثذم)ذأيذمنلذزذأهرى.ذ

 :ذاسعلو 
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 : الطب - أ

,ذ2007(ذواسبندلذ)ذ(Davis & et al,2000, pp836-838 )ذهرآم)ذ  فسذوذذكث  عري

شل تذاسعلمدل ذيفذاستغلدبذ لد ذذذذذاشتنتا ذهنتشعذاسفراكتل ذ(ذادذأرتذ206ؿذ-204ؿ

ؼعوبلتذكلنهذتوادههوذ نتذ  اشعذاستغرياتذاسيتذلتخذيفذاخلال لذواألنصدذع,ذوذسد ذذذ

ذبلتبل نعذب)ذاستغرياتذاسطب ع عذواترـ عذ اهثذاخلال لذواألنصذع.

 : التكن ل جير - ب

(ذادذأرتذاسفراكتددددلالتذتتم ددددسذبلسعت ددددتذمدددد)ذPaul,ذ2003و ذ)ل  اشددددتلذبددددذتظددددل أ

سود ددل,ذومدد)ذأهمهددلذؼددنل عذاإل  ددل ;ذ دد مك)ذتعددك ثذذذذذذذوتذيفذدلددل ذاستكناستطب بددل

ثذاسؽددغري ذاتنظمددعذبطر بددعذحنمددبذبدد)ذاسنظددل ذذ دداإل  ددل ذ لدد ذظددكثذدلمو ددعذمدد)ذاأل ا 

ذ.واسععوائ ع,ذوهلدذاخللؼ عذتتوا رذيفذأظكل ذ راكتلالت

 : الترفيه -جو

ؼددنل عذاأل ددال ذذ(ذادذاشددتنتا ذاتنتشددعذاسفراكتلس ددعذيفذذذChen,2009,p82)ذ عددري

واتؤثراتذاترئ ع,ذس حذ دتوذـدغطذاسؽدو  ذوتنفدلذاسؽدو  ذ لد ذظدكثذ اسدعذتكدرا اتذذذذذذذذذذ

مرسل ع,ذذوم)ذتطب بلتذاتنتشدعذاسفراكتلس دعذاشدتنتا ذبعد ذاألظدكل ذاسفراكتلس دعذذذذذذذ

ذاتتوست ذم)ذبع ذاتعل التذاسر لـ عذيفذتوس تذموش ب ذوأحللرتذ  لع.

 : ٌقد هٍدسة الفساكت)ه

أرتذهنتشعذاسفراكتل ذهيذاسلغعذاسوس ت ذست اشعذاألظكل ذاخلعدنع,ذذم)ذ ل ذاسرغوذ

ثبدهذبعفدهلذبعدتذذذذأمذ دتذالذأنهلذسب هذبع ذاالنتبل اتذكونهلذا تمتتذ ل ذاستنم ندلت,ذوذا

 ت ذم)ذاسصنواتذوالذ سا ذاسدبع ذاآلهدرذ فتبدرذسإلثبدلت.ذوهندلئذمد)ذ درىذأرتذاستبدت ذيفذذذذذذذذذ

)ذاألشلطذاسنظريذتل,ذكدورتذاسعمدثذ لد ذذذذهنتشعذاسفراكتل ذ تو فذ ل ذانعل ذاتس تذم

.ذويفذهلاذاسص لدذتعدريذذ(Rouvray,1996,85)سا ذشطش لذبع ذاسعي ذ ذالاسفراكتل ذ

(ذادذأرتذهنلئذانتبل اتذأهرىذمفل هلذأرتذهنتشعذاسفراكتدل ذكلندهذذذ50,ذ2004هفرذ)

وأرتذاسصدببذيفذتلد ذالنتبدل اتذذذذذ,1920ثبتدهذ دل ذذذأموأرتذبعد ذنظر لتهدلذذذذ,مودو  ذم)ذ بث

وتعتمددددتذ لدددد ذتبن ددددلتذاحللشددددو ذذذ, ردددددبذادذكددددورتذهنتشددددعذاسفراكتددددل ذتطب ب ددددعذ

ذثبلتهلذبلسرباه)ذاسر لـ عذاسؽل مع.ذذاالشتكعلفذنظر لتهلذ ورتذ
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 التفلا ا: دا   ث)ٌي) :

وسددهذاتؤشصددلتذاسرتبو ددعذ نل ددعذذاهتمددل ذاسبددلسج),ذوَأذ نددل ذموـددو ذاسددتفكريذوتعل مددذ

ذموادهعذاتعكالتذاسيتذتواده ذيفذس لت .كبري ذبتنم ت ذتصل ت ذاسفر ذ ل ذ

 وفهوً التفلا:

 عرفذبأن :ذشلصلعذم)ذاسنعلطلتذاسعبل عذاسيتذذ بو ذبهدلذاسدتملعذ ندتملذ تعدرمجذتدجريذذذذذذ

ذ(.2002 توذاشتببلس ذ )ذطر  ذاحلواطذ)دروارت,

وسد ذذذ,اخللؼدعذيفذاتصدتوىذاسرمدسيذذذذ سد ذوشدلئلذذذ,و عرفذبأند :ذشدلوئذمدنظوذمفدبو ذذذذ

,ذ1999احللددو ذواحلبددلئ ذيفذسلسددعذ ددت ذودددو ذسددثذدددلهسذتددلذ)طدد ,ذذطرائبدد ذيفذتبؽدديذ

ذ(.233

و عددرفذبأندد ذنعددل ذ بلدديذ وسددتذو نعددطذبصددببذودددو ذمعددكلع,ذ عددلهذاألمنددل ذذذذذذذذذ

ذ(.103,ذ1996)ذأبوذسطبذوذلمو ,ذذاسصلوك عذاتعتل  ذيفذارل ذسثذتل

 :  ا: دا وفهوً التفلا 

سددديتذتنلوسدددهذمفهدددو ذااسدددنفضذذتعدددت تذتعر فدددلتذاتنتؽددد)ذيفذم دددتارتذاسرتب دددعذو لدددوذ

هدرذو بدلذتنطلبدلتذاإلبدتا ذذذذذآواهتلدفذتعر دفذاإلبدتا ذمد)ذادحذادذذذذذذذ,اإلبتا يذاستفكري

اإلبددتا ي,ذظنؽدد عذذنتددلز,ذاإلعومدد)ذأهمهددل:ذاسعمل ددعذاإلبتا  ددذ,اسدديتذتنلوسدد ذكددثذبلسددح

ذوذاتنلخذاالدتمل يذسإلبتا .أاإلبتا ,ذاسب  عذ

الذ وددتذيفذاسوا دبذتعر دفذذلدت ذددلمبذذذذذذ(ذأند ذذ15,ذؿ2009 طرحذظواه)ذوآهرورتذ)

تفهو ذاإلبتا ,ذو تذ ر  ذكجريذم)ذاسبلسج)ذاألدلنبذواسعر ذ ل ذسدتذشدوا ذبتعر فدلتذذذذ

رلتلفعذومتبل نع.ذوهلاذاالهتالفذدعثذاسبع ذ نظدرذادذاإلبدتا ذ لد ذأند ذ مل دعذ بل دع,ذذذذذذذ

ذ.ذأوذنتلزذملموط,ذومنهوذم)ذ عتدذمظهراذم)ذمظلهرذاسعنؽ عذمرتبطذبلسب  ع

  ائذاسجغراتذوسلسعذ ت ذاستوازرتذواالهتال ذيفذاتعلومدلتذذاو ر عذتو انضذبأن ذ مل عذ

واسبشحذ )ذمؤظراتذيفذاتو فذو  ملذاسفدر ذمد)ذمعلومدلت,ذووـدبذذذذذذ,واسعنلؼرذاتفبو  

ذ.ذ(Torrance,1972, p.27)ؼ لعذتعكالتذاسفر ذأاسفرومجذاسيتذتعطيذسلوالذدت ت ذو

بأن ذتفكريذيفذنظل ذونص ذمفتوحذو تم سذبإنتلزذ تصوذبؽو  ذهلؼعذذو عر  ذد لفو  

ذ.(53,ذ2010) مث,ذبتنو ذاإلدلبلتذاتنتذعذواسيتذالذلت هلذاتعلوملتذاتعطل 
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(ذ  نظدرذادذاإلبدتا ذ لد ذأند ذ مل دعذتتفدم)ذمراسدثذمتتدلببذذذذذذذذذ204,ذ1995ملذاتفديتذ)ذأ

ذ.ؼلسعت ذواألتهتفذادذاسوؼو ذادذسلو ذمتعت  ذتتصوذبلستنو ذواجل

(ذبأند ذدلمو دعذمد)ذاسبدت اتذواالشدتعتا اتذواتواؼدفلتذذذذذذذ84,ذ1998)ذو عر  ذدروارت

ؼدد لعذودت ددت ذ لدد ذهددرباتذأاسعنؽدد عذاسدديتذتعمددثذيفذب  ددعذمنلشددبع,ذسلتوؼددثذادذنتددلئرذذ

ذستذم ل  )ذاحل ل ذاإلنصلن ع.أوذاجلمل عذيفذأاسفر ذ

 لد ذمدلذب نهدلذذذذعدل ذتفهدو ذاإلبدتا ذذذذزلتذم)ذاستعر فلتذاسصلببعذأنهدلذتلتبديذيفذاإلطدل ذاسذذذ

ذاهتالف.ذم)

 : العاقة  ني التفلا ا: دا   و قية أٌواع التفلا

هنددلئذمدد)ذ ددرىذأرتذاسددليذو ددسذاسددتفكريذاإلبددتا يذ دد)ذسددثذاتعددكالتذهددوذنددو ذذذذذذذذذذذذ

اتعكلع,ذ أ نملذودتتذمعكلعذدت ت ذ إرتذسلهلذ تطلبذ  دعذم)ذاسدتفكريذاإلبدتا يذذذ

ذ(.65,ذ1997)ذ بتذاسغفل ,

ذواسدت ,ذادذأرتذاإلبدتا ذوسدثذاتعدكلعذ عدكالرتذيفذاألشدلطذظدلهر ذذذذذذذذآهدرورتذذهبذو

 لإلبدتا ذوسدثذاتعدكالتذذذذذ, نظرورتذادذاإلبتا ذ ل ذأند ذاسبدت  ذ لد ذسدثذاتعدكالتذذذذذ 

الذيفذ ددت ذاودهددلرتذسعملددعذواسددت ,ذ لسعمل ددعذاإلبتا  ددعذالذتتلددفذ دد)ذسددثذاتعددكالتذذذذذذذ

مدلذيفذاسعمل دعذاإلبتا  دعذ لد ضذذذذذأذ,ع كورتذاتتفذواـشلذيفذاتعدكلذ ذ,هطواتذاستنف ل

 نظدرذادذأرتذذذهندلئذمد)ذذ)ذسكدذ(.ذ250,ذ1993ذ)  صد ,ذذهنلئذهتفذواـحذاصبذ أ هو

 شدثذاتعدكالتذ تطلدبذذذذذ;كجرذاتصل لذومشوالذم)ذاستفكريذاإلبدتا يذأسثذاتعكالتذ

وهلؼدددعذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذواسدددتفكريذاسنل دددتذ)ذذذذ,يفذاسغلسدددبذ  دددبذأندددوا ذاسدددتفكريذ

ذ(.152,ذ1999احلل ثي,

ويفذس)ذأرتذاستفكريذاإلبدتا يذ تؽدفذبإنتدلزذاأل كدل ذواحللدو ذاجلت دت ذواتتنو دعذذذذذذذذ

 وؼددفذاسددتفكريذاسنل ددتذبأندد ذاسددتفكريذاسددليذ صددتنت ذمهددل اتذو مل ددلتذذذذذذذذؼدد لع,واأل

,ذ1996نيذهلؼددعذ)سب ددب,ذاسددتفكريذاتنطبدديذواشددتنالؿذاسنتددلئرذواستفصددرياتذيفذمعددلذذذ

أرتذاسدددتفكريذاسنل دددتذذلكدددو ذذ(ذاد82,ذ1999ويفذهدددلاذاسصددد لدذ عدددريذددددروارتذ)ذذ,(43

ذع, هوذتفكريذتبل بيذو عمثذو  ذ وا دتذثلبتدذذذ,ووك)ذاستنبؤذبنتلئذ ذ,بفوابطذاتنط 
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والذوكد)ذذذ,والذ لتدس ذبلسبوا دتذاتنطب دعذذذذ,ملذاستفكريذاإلبتا يذ هدوذتفكدريذتبل دتيذذذأ

ذذ .استنبؤذبنتلئ

نهمدلذمتملزددلرتذذذأس همدلذذاأملذ )ذاسعال عذب)ذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالشدتتالسيذ  نظدرذذذذذ

  ائذاسعال دلت,ذااَلذأرتذاالشددتتال ذ كعددفذ د)ذ ال ددلتذهل  ددعذذذاومتعدلبهلرتذمدد)ذنلس ددعذذ

ذبددتا ذ نددترذ ال ددلتذملذتكدد)ذمعرو ددعذمدد)ذ بددثذذذذسكنهددلذمودددو  ذمدد)ذ بددث,ذب نمددلذيفذاإلذذ

ذ(.11,ذ2000 ظوارت,ذ)

اسبو ذأرتذأنوا ذاسدتفكريذتصدتنت ذنفدضذاتهدل اتذواسعمل دلتذاسعبل دعذذذذذذذذوم)ذهنلذ كم)

أوذدسئديذكدثذنعددل ذتفكدرييذمدد)ذمبل ندعذوتؽددن فذذذذذذياسديتذ عتمدتذ ل هددلذبعدكثذكلددذذذ

الذأرتذاسدتفكريذاإلبدتا يذذذاذ,ولل دثذوترك دبذواشدتتال ذوغدريدذذذذذووتنظ وذوحنر دتذوتعمد ذذ

درا ات ,ذ فالذ )ذامع نعذيفذخيتلفذ )ذأنوا ذاستفكريذاألهرىذيفذأن ذالذ تب تذببوا تذ

ذ.أرتذنتلئذ ذتتصوذبلألؼلسعذواجلت ذوتأتيذم)ذغريذمجل ذشلب 

 وه)زال التفلا ا: دا  :

(ذادذأرتذاترادعددعذ24,ؿ2005(ذوظددواه)ذ)ذذ49ؿذ-48,ذؿ2002 عددريذاحل لددعذ)

(ذTorranceوهددديذاهتبددل اتذتدددو نضذ)ذذ,ألكجددرذاهتبدددل اتذاسددتفكريذاإلبدددتا يذظدد و لذذذ

تتفددم)ذبفددععذمهددل اتذسلددتفكريذاإلبددتا يذسددلو ذذذذذذذ,(Guilfordد لفددو  ذ)واهتبددل اتذ

ذاسبلسجورتذ  لشهل,ذوهي:ذ

 اسطال ع:

وهدديذتعددينذاسبددت  ذ لدد ذتوس ددتذ ددت ذذذ,بددتا تتفددم)ذاسطال ددعذاجللنددبذاسكمدديذيفذاإلذ

كدددبريذمددد)ذاسبدددتائثذأوذاترتا  دددلتذأوذاأل كدددل ذأوذاتعدددكالتذأوذاالشدددتعملالتذ ندددتذذذذذذذذ

كلس ذاسصر عذواسصهوسعذيفذتوس تهل,ذوتتم سذاأل كدل ذاتبت دعذذذوذ,االشتذلبعذتجريذمع)

ذحال متهلذتبتف لتذاسب  عذاسوا ع ع.

 اترونع:

تتفدم)ذاتروندعذاجللندبذاسندو يذيفذاإلبدتا ,ذو بؽدتذبهدلذاسبدت  ذ لد ذتوس دتذأ كددل ذذذذذذذذذذذ

متنو عذس صهذم)ذنو ذاأل كل ذاتتو ععذ ل  ,ذوتود  ذأوذلو ثذمصل ذاستفكريذمدبذتغدريذذذ
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اتددجريذأوذمتطلبددلتذاتو ددف.ذواترونددعذ كددضذاجلمددو ذاسددلهين,ذاسددليذ عددينذتددبينذأمنددل ذذذذذ

 ذهن عذذلت  ذشلفل,ذوغريذ لبلعذسلتغريذسصبذملذتصتت  ذاحللدع.

 األؼلسع:

هنددلذحعندد ذاسبددت  ذ لدد ذاجلددت ذواستفددر ,ذو ددت ذاستبل ددت,ذ لألؼددلسعذتعددريذادذذذذهدديوذ

س هدل,ذأيذذاكرا ذ اهثذاجملمو دعذاسديتذ نتمديذذذذ ت  ذاستلم لذ ل ذانتلزذاشتذلبلتذ ل لعذاست

اسعلمدثذاتعدرتئذبد)ذذذذذذؼدلسعذؼلستهل,ذوتعتذاألأأن ذكلملذ لهذ  دعذظ و ذاسفكر ذزا تذ

معظددوذاستعر فددلتذاسدديتذتركددسذ لدد ذاسنددواترذاإلبتا  ددعذكمشدد ذسلشكددوذ لدد ذمصددتوىذذذذذذ

ذاإلبتا ,ذوهيذأكجرذاخلؽلئؾذا تبلطلذبلإلبتا ذواستفكريذاإلبتا ي.

تفددحذأرتذاألؼددلسعذالذتعددريذادذكم ددعذاأل كددل ذاإلبتا  ددعذاسدديتذ نتذهددلذذذذذذذومدد)ذهنددلذ ذ

مدلذو دسذاألؼدلسعذ د)ذذذذذذاسفر ,ذبثذتعتمتذ ل ذ  معذتل ذاأل كل ذنو  تهدلذوددتتهل,ذوهدلاذذذ

اسطال دددع,ذكمدددلذأرتذاألؼدددلسعذالذتعدددريذادذ دددت ذتكدددرا ذاسفدددر ذأل كدددل دذوتؽدددو ات ذذذذذذذ

هددر )ذ ذتكددرا دذأل كددل ذاآلاسعنؽدد عذ دد)ذاتوـددو ذكمددلذيفذاترونددعذبددثذتعددريذادذ ددتذ

ذ.وهلاذملذو سهلذ )ذاترونع

 اإل لـع:

وتعينذاسبت  ذ ل ذاـل عذتفلؼ ثذدت ت ذومتنو دعذسفكدر ذأوذسدثذمعدكلعذأوذسوسدعذذذذذذ

ذهلذ.م)ذظأنهلذأرتذتصل تذ ل ذتطو رهلذواغنلئهلذوتنف ل

ومملذشب ذوك)ذاسبو ذأرتذاتهل اتذاألشلش عذاتكونعذسلدتفكريذاإلبدتا يذمتتاهلدعذذذذ

والذوك)ذاسفؽثذب نهلذ كثذواست ذتتطلدبذوددو ذاألهدرى.ذو دتذا تؽدرتذذذذذذذ,ب نهلذل  م

ذاست اشعذاحللس عذ ل ذ  لطذمهل اتذاسطال عذواترونعذواألؼلسع.

 :    يف السي)لضي)لا: دا التفلا 

اكتعلفذمنلذزذ  لـ عذدت ت ذ رىذذاسبع ذأرتذاإلبتا ذيفذاسر لـ لتذهوذ بل  ذ )ذ

 ذومتم ددس ذوذاتذمعندد ذبدد)ذاأل كددل ذاسر لـدد ع,ذوامكلن ددعذذذذذذ ال ددلتذدت ددتذذ )وتكددو

ذ.(Westcott, 1998, 361)استوؼثذادذتطب بلتذدت ت ذسل كل ذاسر لـ عذ

اإلبددتا ذاسر لـدديذ لدد ذأندد ذاترونددعذاسدديتذ ظهرهددلذذذذذذذذ(Hollands)ذو عددرفذهوالنددتطذ

وذ ندتذا رتاسدلتذطدردذدت دت ذحلدثذذذذذذأاسطلسبذ ندتملذ صدتنت ذمدتاهثذ  لـد عذمتنو دع,ذذذذذذ
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كددربذأوذ نددتذا ددرتاحذأذ,عوددوذتعددت ثذاسطددردذاسبتأوذ نددتذلصدد)ذأاتعددكلعذاسر لـدد ع,ذ

وذأذ,وذمعكلعذ  لـ عذيفذو هذ ؽدريذأك)ذم)ذاأل كل ذاسر لـ عذيفذ ف عذملذمم ت ذ

)ذذ نددتذاشدددتنتا ذمددتاهثذدت دددت ذوغدددريذمأسو ددعذيفذاستعلمدددثذمددبذاتعدددكالتذاسر لـددد عذذذذ

ذ.(55,ذ2010 مث,

اسددتفكريذاإلبددتا يذيفذاسر لـدد لتذبلسبددت  ذ لدد ذ   ددعذ(ذ33,ذ1998و عددرفذاسصددع تذ)

وكددلس ذ مددثذذذ,ودلددلالذستطب دد ذاألشددلس بذذذ, ال ددلتذدت ددت ذبدد)ذاألشددلس بذاتنتلفددعذذذذ

ا تبلطلتذب)ذاأل كل ذاسر لـ عذاسيتذ تذتبتوذسلدبع ذ دت ذامكلن دعذوددو ذأيذا تبدل ذذذذذذ

ذبهل.

أنددد :ذانتدددلزذذب(ذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذيفذاسر لـددد لتذذذ26,ذ2002وتعدددرفذأبدددوذ مدددري ذ)ذ

 ال ددلتذوسلددو ذمتعددت  ذودت ددت ذومتنو ددعذسلمعددكالتذواستمددل  )ذاسر لـدد عذبعددكثذذذذذذذذ

مصتبثذوغريذمعروفذمصببل,ذا حذتتذلو ذاحللدو ذاسنمط دعذيفذـدو ذاتعر دعذواخلدرباتذذذذذذ

الذ كورتذهندلئذاتفدلدذذذأوظر طعذذ,اسر لـ عذ,ذواسيتذتكورتذمعرباذادذاسبت اتذاإلبتا  ع

ذخلطأ.مصب ذ ل ذذلكلتذاسؽوا ذوا

وم)ذهال ذاستعر فلتذاسصلببعذ إرتذاسوؼو ذادذمصتوىذاإلبتا ذيفذاسر لـ لتذحيدتخذذ

ذت ع: طذم)ذاتهل اتذاآلاذاذزك)ذاستا

  ا ل  ذتنظ وذاتعلوملتذوترك بهلذيفذؼو ذدت ت 

 وذاسفكر ذاسر لـ ع.أاكتعلفذ ال لتذدت ت ذب)ذأدسا ذاتعكلعذ 

 اتعكلعذبأكجرذم)ذطر بع.وذسثذأسثذمعكلعذبطردذدت ت ذغريذمأسو ع,ذ 

 .اكتعلفذتطب بلتذدت ت ذسل كل ذاسر لـ ع 

 س هل,ذواسكعفذ )ذاستنل فدلتذواألهطدل ذاتتفدمنعذذذذاتبو وذاسنتلئرذاسيتذمتذاستوؼثذ

 وذسلو ذاتعكالتذاسر لـ ع.أيفذاأل كل ذ
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 الذراسات السابقة:

بلهتمل ذاسبلسج)ذوأدر هذسوتلذ دت ذمد)ذاست اشدلتذذذذذسبتذسظ هذهنتشعذاسفراكتل 

وتبؽ ذاسبع ذمنهلذتأثريذتت  صهلذ ل ذنتلدلتذاستعلوذاتعر  دعذواسودتان دعذذو  مدلذ دأتيذذذذذ

ذ رـلذسبع ذهلدذاست اشلت:

 (2112دزاسة صربي 

هت هذاست اشدعذادذتبؽديذ ل ل دعذبرندلمرذتدت   ذيفذهنتشدعذاسفراكتدل ذوتت  صد ذذذذذذذذذ

استفل ل ددعذيفذتنم ددعذمهددل اتذاحلددضذاتكددلنيذسددتىذطددال ذاست اشددلتذذبلشددتنتا ذاسصددبو  ذ

اسعل لذبكل عذاسرتب ع,ذواهتريتذ  نعذاسبشحذم)ذطال ذاستبلو ذاتهينذيفذاسرتب عذتؽدؾذذ

(ذطلسددبذ32وكددلرتذ ددت هوذ)ذذ,منددلهرذوطددردذتددت  ضذاسر لـدد لتذ لمعددعذ دد)ذمشددضذذذذذ

عذاسواسددت ذذاتذاالهتبددل ذوطلسبددع.ذاشددتنت ذيفذاست اشددعذاتددنهرذاستذددر  ذتؽددم وذاجملمو دد

شددهوذيفذتنم ددعذاحلددضذذذأرتذاسربنددلمرذاتبددرتحذذأاسببلدديذواسبعددتي,ذأظهددرتذنتددلئرذاست اشددعذذذذذ

بد)ذاأل ا ذاسببلديذواسبعدتيذ لد ذذذذذذعظهدرتذ درودذمعنو دذذذذ بدتذذ;اتكلنيذستىذ  نعذاست اشدعذ

ذاهتبل ذاحلضذاتكلنيذسؽلحلذاسب لطذاسبعتي

 (2112دزاسة الق)لض  

ثدددرذوسدددت ذمبرتسدددعذيفذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذتنم دددعذذأهدددت هذاست اشدددعذادذتبؽددديذ

كونهذ  نعذاست اشعذم)ذتاستشؽ ثذواستفكريذاإلبتا يذستىذتالم لذاترسلعذاالبتتائ ع,ذ

زهر دع.ذطببدهذأ واتذذذستذاتعلهتذاألأ(ذتلم لاذوتلم ل ذم)ذتالم لذاسؽفذاسصل طذيفذ30)

نددلتذاتتمجلددعذيفذاهتبددل ذلؽدد ليذواهتبددل ذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذ بل ددلذذذذذذل ددبذاسب 

ثدرذمعندويذذذأرتذاسوست ذاتبرتسعذكلرتذتلذأس هلذاست اشعذاوبعت ل,ذوم)ذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذ

ذذكددلرتذأ ا ذ  نددعذاست اشددعذيفذاستطب ددد ذذذذاذ;لؽدد ثذاستالم ددلذوتفكريهددوذاإلبددتا يذذذذذيف

وبتالسدعذاسؽدلئ عذيفذكدثذمد)ذاستشؽد ثذذذذذذذ,اسببلديذ فثذمد)ذأ ائهدوذيفذاستطب د ذذذذأاسبعتيذ

ذواستفكريذاإلبتا ي.

 (2111الػ)من   دزاسة 

هددت هذهددلدذاست اشدددعذادذاستعددرفذ لدد ذ ل ل ددعذبرنددلمرذتددت   ذ ددلئوذ لدد ذهنتشددعذذذذذذذ

اسفراكتل ذستنم ددعذمهددل اتذسددثذاتعكددالتذاتنتش ددعذواسدتفكريذاسر لـديذواإلبدتا يذذذذذذذذذ
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عذاتتوشددطعذحت نددعذدددت .ذتكونددهذ  ندددعذاست اشددعذمدد)ذذسددتىذمعلمدددلتذاسر لـدد لتذبلترسلدد

(ذمعلمددعذمدد)ذمعلمدددلتذاسر لـدد لتذيفذاترسلددعذاتتوشددطع,ذواتبعددهذاسبلسجدددعذيفذهددلدذذذذذذذذذ46)

متذتبص ددددوذاتعلمددددلتذادذدلمو ت دددد):ذـلبطددددعذذ بدددتاست اشدددعذاتدددنهرذظدددب ذاستذدددر  ,ذ

)ذاهتبددل ذمهددل اتذذذ(ذمعلمدع,ذتكوندهذأ واتذاست اشددعذمدذذذ23)ذوحنر ب ع,ذ وا ذكثذمنهمل

سددثذاتعكدددالتذاتنتشدد ع,ذواهتبددل ذمهدددل اتذاسددتفكريذاسر لـدددي,ذواهتبددل ذتددو انضذذذذذذذذذ

رتذاسربنلمرذاستدت   ذاسبدلئوذذذأس هلذاست اشعذاسلتفكريذاإلبتا ي,ذوم)ذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذ

 لدد ذهنتشددعذاسفراكتددل ذ عددل ذيفذتنم ددعذمهددل اتذسددثذاتعددكالتذواسددتفكريذاسر لـدديذذذ

استذر ب دعذواسفدلبطعذذذذت)رتذاسفدرودذيفذاأل ا ذبد)ذاجملمدو ذذذأاإلبدتا ي,ذوذوكلاذاسدتفكريذذ

ذكلنهذمعنو عذ ل ذكثذاتتغرياتذاتعموسعذيفذاست اشع.

 ( 2117دزاسة البٍ)   

هت هذاست اشدعذادذا دتا ذوسدت ذمبرتسدعذيفذاتنتشدعذاسفراكتلس دعذسطدال ذكل دلتذذذذذذذذذ

تكوندهذ  ندعذذذذ,اسدتفكريذاإلبدتا يذواالحندلدذسلدوذاسر لـد لتذذذذذذيفاسرتب ع,ذو  اشعذأثرهلذ

ذ–  لـدد لتذكل ددعذاسبنددلتذذذ–اسفر ددعذاسرابعددعذذ-طلسبددعذمدد)ذطلسبددلتذذذ(67)است اشددعذمدد)ذ

دلمععذ )ذمشضذس حذمتذتت  صه)ذاسوست ذاتبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل .ذاشتنتمهذ

اسبعدددتيذ(,ذذ–سببلددديذاسبلسجدددعذاستؽدددم وذاستذدددر  ذسلمذمو دددعذاسواسدددت ذذاتذاستطب ددد ذ)ذا

اشتنتمهذاسبلسجدعذاهتبدل ذاسدتفكريذاإلبدتا يذومب دلطذاالحندلدذسلدوذاسر لـد لت.ذومد)ذذذذذذذذذذو

(ذذ01,0 ذ رودذذاتذ السعذاسؽلئ عذ نتذمصتوىذ)وس هلذاست اشعذودااسنتلئرذاسيتذتوؼلهذ

ب)ذمتوشطيذ  ددلتذاجملمو دعذاستذر ب دعذيفذاستطب د ذاسببلديذواسبعدتيذسؽدلحلذاستطب د ذذذذذذذذذ

ذكدددثذمددد)ذاهتبدددل ذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذومب دددلطذاالحندددلدذسلدددوذاسر لـددد لتذذذذاسبعدددتيذيف

رتذاسوسددت ذاتبرتسددعذسببددهذذأكددبري,ذوذيوكددلرتذذاذسذددوذتددأثريذذ,اسفراكتلس ددعذواتنتشددع

 علس عذمببوسعذيفذتنم عذكثذم)ذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالحندلدذسلدوذاسر لـد لتذواتنتشدعذذذذذذذ

 اسفراكتلس ع.

 ( 2118دزاسة  مى    

ادذا ددددتا ذوسددددت ذيفذهنتشددددعذاسفراكتددددل ذحؽددددلسبعذاسكتددددل ذذهددددت هذاست اشددددع

اإلسكرتوندددي,ذوكددد)ذتفدددم نهلذيفذمدددنهرذاسر لـددد لتذسلمرسلدددعذاالبتتائ دددع,ذو  اشدددعذذذذذذ

 ل ل تهدددلذيفذتنم دددعذاستشؽددد ثذومهدددل اتذاسدددتفكريذاسبؽدددريذوات دددثذسلدددوذاسر لـددد لت,ذذذذذ
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هتبددل ذتلم ددلا ذمدد)ذاسؽددفذاسصددل ط.ذواشددتنت ذاسبلسددحذاذذ40تكونددهذ  نددعذاست اشددعذمدد)ذ

لؽ ليذيفذهنتشعذاسفراكتل ذواهتبل ذتفكدريذبؽدري,ذاـدل عذادذاتبلبلدعذاسعنؽد عذذذذذذ

تنم دعذاالحندلدذسلدوذمدل  ذاسر لـد لت,ذومد)ذاسنتدلئرذذذذذذذذذيفتعر عذاستدأثرياتذاتتمدثذسدتوثهلذذذذ

كددثذمددد)ذذذيفثددرذمعنددويذذذأس هددلذاست اشدددعذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذكددلرتذتدددلذذذذذااسدديتذتوؼددلهذذذ

ذوكلاذاالحنلدذسلوذاسر لـ لت.ذ,استشؽ ثذواستفكريذاسبؽري

 (  Abraham,et al,2008َ  يوآخسة إ ساه)ً دزاس

هدددت هذاست اشدددعذادذ  اشدددعذاسب مدددعذاجلملس دددعذسلهنتشدددعذاسفراكتلس دددعذمددد)ذهدددال ذذذذذذذذ

اتصتو لتذاتنتلفعذسلبعل ذاسفراكتلس عذاتكونعذسلظكل ذاسفراكتلس ع.ذتكوندهذ  ندعذذذ

مد)ذتالمدل ذاتت شدعذاالبتتائ دعذمد)ذاسؽدفوفذذذذذذذندلخ(ذذاذ1ذكدو ذوذذ5تالم لذ)ذ6است اشعذم)ذ

نددلخ(ذمدد)ذطلبددعذاست اشددلتذاسعل ددلذاذ4ذكددو ذوذ2طددال ذ)ذ6وذ,اسرابددبذواخلددلمضذاألشلشددي

أهدددوذنتدددلئرذاست اشدددعذأرتذاألبعدددل ذاسفراكتلس دددعذوتعب دددتذاسعدددكثذذذذذذ, صدددوذ لدددوذنبومدددورتذ

يذاسفراكتدلسيذتدلذ ال دعذيفذاستبدل )ذيفذاألسكدل ذاجلملس دع,ذوملذ كد)ذسلمصدتوىذاسعلمددذذذذذذذذ

وارتذكلرتذهنلئذبعد ذاسنتدلئرذذذذ,ونو ذاجلنضذتبل )ذيفذاألسكل ذاجلملس عذبعكثذكبري

ذرتذ لس لتذاسعكثذاسفراكتلسيذتس تذكلملذزا ذتعب تد.أاسفر  عذاتجري ذسالهتمل .ذو

 ( 2111  دزاسة السيد

هدددت هذاست اشدددعذادذا دددتا ذوسدددت ذيفذاتنتشدددعذاسفراكتلس دددعذوكددد)ذتفدددم نهلذيفذذ

يذاسر لـدد لتذبكل ددلتذاسرتب ددع,ذواسبشددحذيفذمددتىذ علس ددعذاسوسددت ذذذذبرنددلمرذا ددتا ذمعلمددذ

استؽم وذاستذر  ذذوذاجملمو عذاسواست ذذاتبرتسعذسطال ذاسر لـ لتذبكل عذاسرتب ع.ذاتبب

س دددحذاهدددتريتذدلمو دددعذ عدددوائ عذمددد)ذطدددال ذوطلسبدددلتذذذ,واالهتبدددل ذاسببلددديذواسبعدددتي

لرتذ ددلبوط,ذبلغددهذ  نددعذكمب ددوترذبكل ددعذاسرتب ددعذ لمعددعذاسصددلطذتؽددؾذاسر لـدد لت/

كصدل ذاسطدال ذاتعلمد)ذذذذاطلسبدلذوطلسبدع.ذوتوؼدلهذاست اشدعذادذأند ذوكد)ذذذذذذذذ25اسبشحذ

و صتت ذ ل ذذس ذم)ذهدال ذا تفدل ذذذذ,سلمعل فذواتهل اتذاتتفمنعذيفذهنتشعذاسفراكتل 

رتذأمتوشدددطذ  ددددلتذاسطدددال ذيفذاالهتبدددل ذاستشؽددد ليذاسبعدددتيذتنتشدددعذاسفراكتدددل ,ذوذذذ

ذع عذكبري ذسلوذ  اشعذهنتشعذاسفراكتل .اسطال ذأظهرواذ ا 
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 (:Langille,1997  دزاسة الجنين

ثددينذ عددرذ ؽددالذيفذذذهددت هذاست اشددعذادذاكصددل ذمفددله وذهنتشددعذاسفراكتددل ذالذذذذ

إلكصدددل ذاسطدددال ذسلمفدددله وذذذهاسر لـددد لت,ذ أظدددل تذادذبعددد ذاسطدددردذاسددديتذوظفدددذذ

ومد)ذذذب لندلتذسلت اشدع,ذذاتتفمنعذيفذاسوست ذاست اش ع.ذامشتنت ذاتنهرذاسوؼفيذيفذ دبذاسذ

اكتعدلفذذذ اظدتملهذ لدذذ;ذ بدتذذب)ذأهوذملذ تمت ذاست اشعذهوذأش لعذاتبلبلدعذمدبذاسطدال ذذذ

و دتذأظهدرتذاست اشدعذأرتذهندلئذذذذذذاسطردذاسيتذ بينذبهلذاسطال ذمعل  هوذيفذاسفراكتلالت.

ل,ذو دددتذظدددكلهذبعددد ذاتفدددله وذذموـدددو لتذيفذاسفراكتدددلالتذلتدددلزذاهتملمدددلذهلؼ دددذذ

وكدلس ذذذ,ؼعوبعذستىذاسطدال ذذ-استعلب ذاسلاتي-سفراكتل ذمجثذاألشلش عذتنتشعذا

وم)ذب)ذملذأظهرت ذنتدلئرذذذاكتصبواذهرباتذبؽعوبعذيفذاخلؽلئؾذاتم س ذسلفراكتلالت.

أن ذربذاسصدملحذبتبدت وذ ؽدؾذسدو ذاتواـد بذاتبتمدع,ذ هنتشدعذاسفراكتدل ذذذذذذذذذذاست اشع

ألرتذتطب بددلتذاتوـددو لتذرددبذأرتذذ;لذوكدد)ذتبتودد ذيفذأشددبو )ذمددجالس صددهذموـددو  

تكورتذسلسون عذيفذاسطب ععذستذن بذاسطال ذاسغمومجذيفذبع ذاتفله وذاجلت ت ذ لد هو,ذذ

ذيفذهلدذاسوست .

 (Vacc,1992زاسة ف)ك  د

هدددت هذاست اشدددعذادذتبدددو وذمدددتىذامكلن دددعذتدددت  ضذاتفدددله وذاألشلشددد عذتنتشدددعذذذذذذ

ألطفل ذاتت شعذاالبتتائ ع.ذمتذتسو دتذاتعلمد)ذيفذاتدتا طذاالبتتائ دعذواتدرب)ذذذذذذذاسفراكتل 

,ذندعذتنتشدعذاسفراكتدل ذمدبذاألطفدل ذذذذذبتل ذاتفله و,ذوتو  عذاتعلمد)ذبلستطب بدلتذاتمكذذ

متهلذسلمندلهرذاست اشد عذيفذاسر لـد لتذاالبتتائ دع.ذمتذذذذذ يفذاسنبلػذسو ذمتىذمالذواسعرو 

اسنصدد ذذاسفهددواسفراكتددل ذالشتكعددلفذتفكددريذاألطفددل ذو ددرمجذنعددلطلتذيفذهنتشددعذ

سوؼف,ذولت ت,ذو  لطذهواؿذهنتشعذاسفراكتل ذو رمجذهلؼ عذاستعلب ذاسلاتيذيفذ

بعدد ذاجملمو ددلتذاسفراكتلس ددع.ذوتؽددلهذاست اشددعذذادذأرتذاتفددله وذاسبصدد طعذسلهنتشددعذذذذذذذ

ذ.تتائ عاسفراكتلس ع,ذوك)ذتبتوهلذوتكورتذمنلشبعذتنهرذ  لـ لتذاتت شعذاالب

ذ
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 تعميق  )ً  مى الدزاس)ل الس) قة:

 كعدددفهذاست اشدددلتذاسصدددلببعذ ددد)ذامكلن دددعذتدددت  ضذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذذ

 رلتلفذاتراسثذاستعل م ع.

 ذيفثددرذارددلبيذذذأب نددهذاست اشددلتذاسصددلببعذأرتذتددت  ضذهنتشددعذاسفراكتددل ذسدد ذذذذذذذ

 .مكتصبلتذاتتعلم)ذذاتعر  عذواسودتان ع

دددرا ذ  اشددعذيفذاجلمهو  ددعذاوسعددت ذذ,استعلدد وذبدد)ذاجملتمعددلتونظددراذسلتبددل )ذيفذوا ددبذ

مكلن ددعذتفددم)ذهنتشددعذاسفراكتددل ذيفذاترسلددعذاسجلنو ددعذوتتبؽدد ذذذذذذااس من ددعذتبشددحذيفذذ

مر وهدلذ لد ذتنم دعذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذطلبدعذاترسلدعذاسجلنو دعذددل تذهدلدذاست اشددعذذذذذذذذذذذذ

س تذم)ذاست وذاستذر  ,ذوهديذذسلت اشلتذاسصلببعذيفذهلاذاتنش ذبهتفذتبت وذمذاامتتا  

مرا  دعذبددلس ذوا دبذاستعلد وذيفذاسدد م),ذذذذذ,تتم دسذيفذكونهدلذوسدت ذيفذهنتشددعذاسفراكتدل ذذذذ

 تنم عذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذيفذاسر لـ لت.ذيفثرهلذأذوم)ذثوَّذاح

 : إجراءات الذراسة

 :جمتىع الدزاسة 

اسعلمدديذحشل ظددعذلنويذاسبصددوذتكددورتذدلتمددبذاست اشددعذمدد)ذطددال ذاسؽددفذاسجددلنيذاسجدد

ذ,(عطلسبدددذ2873طلسبدددل ذوذ11569,ذس دددحذكدددلرتذا دددلسيذ دددت ذطدددال ذاجملتمدددبذ)ذؼدددنعل 

ذ(ذمنطبعذتعل م عذبلتل ظع.18(ذمت ش ذثلنو عذيفذ)ذ331وز )ذ ل ذ)م

 :يٍة الدزاسة  

وطلسبعذم)ذطدال ذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنويذاسبصدوذذذذذذذلطلسب ذ34تكونهذ  نعذاست اشعذم)ذ

ذ.نهوذذلل ظعذؼنعل ذر ع اسعلميذحت شعذاسفوزذحت

 :  داد الوذدة املقرتذة يف هٍدسة الفساكت)هإ

أم تِّتذاسوست ذاتبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتدل ذيفذـدو ذاتفدله وذاسنظر دعذسلموـدو ,ذذذذذذ

وبلإل ل  ذم)ذاست اشلتذاسصلببعذيفذهلاذاجملل ذ) نظدرذبندتذاست اشدلتذاسصدلببع(,ذو و ديذذذذذذ

ذت ع:يفذبنل ذاسوست ذاألشضذاآل

 اسعمر عذسلطال ذاتصتهت ).اسف عذ .1

 .استت زذيفذأنعطعذاستعل وذواستعلوذ .2
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 بنل ذأنعطعذاستعلوذ ل ذأشلطذاستعلوذاسنعط. .3

 تفم)ذاألنعطعذاستعل م عذموا فذتطب ب ع. .4

 تنو بذاألنعطعذاستعل م عذسلطال ذتوادهعذاسفرودذاسفر  ع. .5

ت  ضذاسوسدت ذذ ملزذتبن دعذاحللشدو ذيفذتدذذذاتنو بذاشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلو,ذو .6

 بلإل ل  ذم)ذاستطب ب عذذاتذاسؽلع.

 ولوٌ)ل الوذدة:

ذتكونهذاسوست ذم)ذاسعنلؼرذاآلت ع:

 هتافذاسوست .أ .1

ذذلتوىذاسوست . .2

ذاشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلو. .3

ذاألنعطعذاستعل م ع. .4

ذمؽل  ذاستعلو. .5

هدتافذاسدت ط,ذذذأ حذاظدتمثذكدثذ  طذمد)ذاسدت وطذ لد ذذذذذذاُؼممهذ  وطذاسوست ذ

عددطعذاستعلدد وذواسددتعلو,ذوأهددرياذاخللزددعذواستب دد و.ذو ددتذاظددتملهذاسوسددت ذ لدد ذذذاسته  ددع,ذأن

(ذسؽددع,ذوأهردددهذاسوسددت ذاتبرتسددعذيفذمكددون)ذزجددثذذذذ20 عددر ذمواـدد بذنفددلتذيفذ)ذ

نعطعذذتعل م عذذتبت ذسلطلسب,ذواتكورتذاسجلنيذزجدثذيفذ س دثذذذأاتكورتذاألو ذيفذذلتوىذو

ذ ظل يذسلمعلو.ا

 : تحكين الوحذة

زلش ذبنلئهل,ذومتىذمنلشبتهلذذم)رـهذاسوست ذاتبرتسعذ ل ذذلكم)ذسلتأكتذُ 

هرددهذذأ ا ذاتكمد)ذأدر دهذاستعدت التذوذذذآسطال ذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنوي,ذويفذـدو ذذذذذ

ذ(.1)ذاسوست ذذيفذؼو تهلذاسنهلئ ع,ذاتلش 

 دلبهذ ل ذاسصؤا ذاألو ذم)ذأش لعذاست اشع.أوبهلاذتكورتذاست اشعذ تذ

 : داة الذراسةأ

. /ذذلمددو ذذ ددتا ااشددتنت ذيفذهددلدذاست اشددعذاهتبددل ذدددلهسذسلددتفكريذاإلبددتا يذمدد)ذذ

دلمعددعذاإلشددكنت  ع,ذواالهتبددل ذذ–كل ددعذاسرتب ددعذذ–منصدديذأشددتلذذ لددوذاسددنفضذاسرتبددويذذ
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وهوذ تمتبذخبؽلئؾذ  لش عذمنلشبعذاشتنردهذم)ذتطب بد ذذذ, تكورتذم)ذذمخصعذأش لع

(.ذوسلتعرفذ لد ذمدتىذذذ2008  عذاتؽر عذ)منصيذ ل ذ  نعذم)ذطلبذاترسلعذاسجلنويذيفذاسب

مالئمعذاالهتبل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنويذيفذاسد م)ذا تمدتتذاست اشدعذ أيذاخلدربا ذيفذذذذذ

ومد)ذثدوذذذذ,س حذأكتذاخلربا ذ لد ذمنلشدبعذاالهتبدل ذسطلبدعذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنويذذذذذذذذ,ذس 

ذعذاس من ع. ملهذاست اشعذ ل ذاشتنرازذمؤظراتذؼتدذوثبلتذاالهتبل ذيفذاسب  

 وؤشسال الضدق يف البيئة اليىٍية:

اتتددوىذمدد)ذهددال ذاستشكدد وذمتذاستشبدد ذمدد)ذؼددتدذاسبنددل ذمدد)ذذذذدبلإلـددل عذادذؼددت

هدال ذمؤظددرذاالتصدلدذاسددتاهليذسالهتبدل ذ دد)ذطر دد ذسصدل ذمعلمددثذاال تبدل ذبدد)ذ  دددعذذذذذذ

اسصؤا ذيفذكدثذمد):ذاسطال دع,ذاتروندع,ذاألؼدلسعذأل درا ذاسع ندعذاالشدتطال  عذو  ددلتهوذذذذذذذذذذ

ال ددع,ذاترونددع,ذاألؼددلسع(,ذذ لدد ذاالهتبددل ذيفذاسبعددتذاسددليذتنتمدديذاس دد ذتلدد ذاست دددعذ)ذاسطذذ

كمددلذُسصددبذمعلمددثذا تبددل ذاألبعددل ذمددبذبعفددهلذذاسددبع ذوبلست دددعذاسكل ددعذوتراوسددهذذذذذذذ

ذسغرمجذهلدذاست اشع.ذ وهيذ  وذد تذ,(0.82,ذ0.75)ذمعلمالتذاال تبل ذب)

 وؤشسال الثب)ل  مى البيئة اليىٍية:

ذ,خلببددهذاست اشددعذمدد)ذثبددلتذاستذددلنضذمدد)ذذهددال ذسصددل ذمعلمددثذاسفددلذكرونبددلذذذذذذذذذ

(ذو  دعذمد)ذذذ20 دل  ذتؽدش حذ)ذذاوكلاذثبدلتذاستؽدش حذمد)ذهدال ذذذذذذ,(0.87وكلنهذ مت ذ)

ذ(0.99 كدلرتذ)ذذ,وسصبذمعلمثذا تبل ذبريشورتذ,دلبعذبعتذ لؼثذزمينذمنلشباإلأو ادذ

ذ.وهيذ  معذ لس ع

 ئية:حصاالوعالجة اإل

اشددتنتمهذShapiro-Wilk بعددتذاستشبدد ذمدد)ذا تتاس ددعذاسب لنددلتذبلشددتنتا ذاهتبددل ذذ

ذ:SPSSاسوشلئثذاإلسؽلئ عذاآلت ع;ذواشتعلرتذيفذتنف لذهلذبلسربنلمرذاإلسؽلئيذ

 اهتبددل ذ(t)أ ددرا ذاجملمو ددعذذسع نددت)ذمرتابطددت),ذواشددُتنت ذالهتبددل ذاسفددردذبدد)ذأ ا ذ

و لدد ذكددثذبعددتذمدد)ذذاستذر ب ددعذ لدد ذاهتبددل ذاسددتفكريذاإلبددتا يذاسببلدديذواسبعددتي,ذ

ذ,ذاترونع,ذاألؼلسع.أبعل دذاتت  ذسلت اشع:ذاسطال ع

 لل ثذاستبل )ذسلب لشلتذاتتكر  ذالهتبل ذ  ملذاذاذكلنهذاسوسدت ذاستذر ب دعذتنمديذذذذ

ذبلتعت ذنفص .ذمهل اتذاستفكري
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 نتائج الذراسة:

 الٍت) خ املتعقمة  )لفسلضيتني األوىل والث)ٌية اليت تٍط  مى:

بددد)ذأ ا ذأ دددرا ذذ(α=0.05)توددددتذ دددرودذذاتذ السدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوىذاستالسدددعذذ .1

اجملمو عذاستذر ب عذيفذاهتبل ذاستفكريذاإلبتا يذيفذتطب ب ذ بل دل ذوبعدت ل ,ذويفذكدثذذذذ

 وسؽلحلذاستطب  ذاسبعتي.,ذواترونعذواألؼلسعذم)ذمهل ات ذاتت وشع:ذاسطال عذ مهل 

 تشب ذسذوذتأثريذتربويذالشتنتا ذاسوست ذاتبرتسعذ ل ذاستفكريذاإلبتا يذككثذ .2

الهتبل ذاسفرـ ت)ذو ل ذكثذمهل  ذم)ذمهل ات ذ ل ذستدذستىذطال ذ  نعذاست اشع.ذ

 ددرا ذاسع نددعذ لدد ذاهتبددل ذاسددتفكريذذذذأ ا ذت ددعذألاسصددلببت)ذسصددبهذاإلسؽددلئ لتذاآلذ

ذ:ذتا يذيفذاستطب ب)ذاسببليذاسبعتياإلب

 العيٍة يف التطبيقني القبم  والبعدي  مى اختب)ز التفلا ا: دا  إذض)ء (: 1دوه   ج

 اتتوشطذاسعت ذاالهتبل 
االسلرافذ

ذاتع ل ي

نصبعذاسس ل  ذ

ذيفذاتتوشطلت

 اسطال ع
 19.44 39.94 34  بلي

ذ33%
 21.53ذ72.76 34 بعتي

 اترونع
 11.50 25.03 34ذ بلي

22% 
 17.92 47.32 34 بعتي

 األؼلسع
 12.07 25.15 34  بلي

28% 
 19.19 53.09 34 بعتي

 اجملمو 
 42.34 90.06 34  بلي

27% 
ذ56.67 172.18 34 بعتي

فساد العيٍة يف التطبيق القبم  أ( لداللة الفسوق  ني وتوسط  دزج)ل (t(: اختب)ز 2جدوه  

 والبعدي الختب)ز التفلا ا: دا  

مهل اتذ

 االهتبل 

 ب)ذاأل ا ذاسببليذواسبعتياسفردذ
 t  معذ

  دعذ

ذاحلر ع

مصتوىذ

 استالسع

  معذ

سذوذ

ذاألثر

مبتا ذ

سذوذ

ذثراأل  االسلرافذاتع ل ي اتتوشط

 كبري 0.75 000. 33 9.98 19.16 32.82 اسطال ع

 كبري 0.72 000. 33 9.21 14.10ذ22.29ذاترونع

 كبري 0.76 000. 33 10.26 88 .15 27.94 األؼلسع

 كبري 0.75 000. 33 9.99 47.88 82.11 اجملمو 
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 : (2( واجلدوه 1يتبني وَ اجلدوه   

(ذبدد)ذمتوشددطيذ 0.01 )ذذاتذ السددعذاسؽددلئ عذ نددتذمصددتوىذأ ددثذمدد)ذذلأرتذهنددلئذ رو  دد .1

  دلتذاسطدال ذيفذاستطبد ب)ذاسببلديذواسبعدتيذالهتبدل ذاسدتفكريذاإلبدتا يذككدثذذذذذذذذذ

وبهدلاذ دتوذ بدثذاسفرـد عذذذذذذاستطب د ذاسبعدتي,ذذوملذ تفمن ذمد)ذمهدل اتذ ر  دعذسؽدلحلذذذذذ

 األود.

 درا ذاسع ندعذ لد ذذذذأ%ذم)ذاستبل )ذاسكليذيفذأ ا ذ75أشهمهذاسوست ذاتبرتسعذيفذتفصريذ .2

اهتبل ذاستفكريذاإلبتا يذبد)ذاستطب د ذاسببلديذواستطب د ذاسبعدتيذو صدرتذمدلذنصدبت ذذذذذذذذذ

تا يذ)اسطال دع,ذذ%(ذم)ذاستبل )ذيفذاأل ا ذ ل ذمهل اتذاسدتفكريذاإلبدذذ%76,%%72,75)

وهددلدذاسبدد وذتددت ذ لدد ذمبددتا ذسذددوذاألثددرذسلوسددت ذذذاترونددع,ذاألؼددلسع(ذ لدد ذاسرتت ددب

اسدتفكريذذذيفتدلذسذدوذتدأثريذتربدويذذذذذوبهلاذتكورتذاسوست ذاتبرتسعذذ,اتبرتسعذذكبري

ذو ل  ذتببثذاسفرـ عذاسجلن ع.ذو ل ذكثذمهل  ذم)ذمهل ات ,ذ,اإلبتا يذككث

 الث)لثة:الٍت) خ املتضمة  )لفسلضية 

الهتبل ذاسفرـ عذاسجلسجعذاسليذتنؾذ ل ذأرتذهلاسوست ذاستذر ب دعذتنمديذكدثذمهدل  ذمد)ذذذذذذ

مهدل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذاتت وشددعذ)اسطال ددع,ذاترونددع,ذاألؼددلسع(ذبلتعددت ذنفصدد ذسددتىذذ

ذطال ذ  نعذاست اشعهل.

ُسصبهذ  دعذاسكصبذسكثذ ر ذم)ذأ را ذاسع نعذممجلعذيفذاسفردذب)ذ  دتد ذاسببل دعذذذ

(ذ دب)ذذ3واجلدتو ذ)ذذ,م)ذمهدل اتذاسدتفكريذاإلبدتا يذذذذ واسبعت عذوذس ذبلسنصبعذسكثذمهل 

ذ-تل ذاسنتلئر:

 وتوسط اللسب للن وه)زة وَ وه)زال التفلا ا: دا   (:3جدوه  

 االسلرافذاتع ل ي متوشطذاسكصب اسعت  اتهل  

ذ19.165 32.82 34 اسطال ع

 14.103ذ22.29 34 اترونع

ذ15.878 27.94 34 األؼلسع

اشددتنت ذلل ددثذاستبددل )ذسلب لشددلتذاتتكددر  ذالهتبددل ذ السددعذاسفددرودذبدد)ذمتوشددطلتذذذذذ

ذ.اسكصبذاصبذنو ذاتهل  



 
 

 
 
 

78 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

يف تنميةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعى لةدى  هندسة الفراكتالوحدة مقترحة يف  أثر
 إبراهيم محمد قناف المعافىي ، د. عبدالله عباس مهد|                       طالب املرحلة الثانوية

 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  أبريل ( 13( الوجلذ )10العذد )

 ع)د أحتمين التب)يَ لمقي)س)ل املتلسزة الختب)ز الفسوق يف الٍىو احل)صن يف  (:4جدوه  

 التفلا ا: دا  

 م مر الحىا ن
مجماا 

 ا شبعات

درجات 

 الحشكة

محاسط 

 ا شبعات
 Fقيمة

الماللة 

 إلا  ائية

 944.04 2 08. 1888 ب ا املجما ات

داخ   035. 3.46

 املجما ات
27003.88 99 272.77 

 101 28891.96 املجماا
   

وهلدذاسب مدعذ اسدعذاسؽدلئ ل ذ ندتذذذذذذ,(3.46ب معذاتصوبعذ)اس(ذ تب)ذأرتذ4م)ذاجلتو ذ)

وتعر عذاحنلدذاسفرودذاشتنت ذاهتبل ذأؼغرذ ردذمعنويذذ(.0.05مصتوىذ السعذأؼغرذم)ذ)

(LSD) : كى) يف اجلدوه الت)ل 

 لمىق)زٌ)ل املتعددة ملتوسط اللسب (LSD)اختب)ز أصػس فسق وعٍوي  (:5اجلدوه 

(I)   اتهل (J)   اتهل 
Mean Difference 

(I-J)ذ
 استالسعذاإلسؽلئ ع

 اسطال ع
 010.ذ10.53 اترونع

 226. 4.88 األؼلسع

 162.ذ5.65- األؼلسع اترونع

(ذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذ ملددهذ لدد ذتنم ددعذمهددل  ذذذذ3)ذ(ذواجلددتو 4 تددب)ذمدد)ذاجلددتو ذ)ذ

اسطال ددعذحعددت ذأ لدد ذمدد)ذمهددل  ذاترونددع,ذيفذسدد)ذكددلرتذاسنمددوذسلمهددل ت)ذاألهريتدد)ذذذذذذذذذذذ

ذبلتعت ذنفص .ذ)األؼلسعذواترونع(

 وٍ)قشة الٍت) خ  وتفساه):

ذتي:س هلذاست اشعذيفذاآلاوك)ذتلن ؾذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذ

 ل ل ددعذاسوسددت ذذاتبرتسددعذيفذذتنم ددعذاسددتفكريذاإلبددتا يذسددتىذطددال ذاسؽددفذاسجددلنيذ .1

ذ.اسجلنوي

اسطال عذحعت ذأ ل ذم)ذمهل  ذاتروندع,ذذشلهمهذاسوست ذاتبرتسعذذيفذتنم عذمهل اتذ .2

 .ذعت ذنفص يفذس)ذكلرتذاسنموذتهل تيذاألؼلسعذواترونعذبلت
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ووكدد)ذأرتذتعددسىذاسنتددلئرذاسصددلببعذادذمددلذتتم ددسذبدد ذهنتشددعذاسفراكتددل ذ مومددلذمدد)ذذذ

 فدالذ د)ذا تبلطهدلذذذذذ,استؽدو ذذوملذتتفمن ذم)ذأ كدل ذتصدتجريذاخل دل ذو دو ذذذذذ,هؽلئؾ

دذاوكددلاذادذطب عددعذاألنعددطعذاسدديتذتفددمنتهلذاسوسددت ذاتبرتسددعذوذذذذذذذ,بلسطب عددعذواخل ددل ذ

تلسهذاسفرؼعذسلطال ذأرتذ كونواذنعدط)ذيفذاتو دفذذذأاشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلوذاسيتذ

تلستدد ذمدد)ذ ددرؿذستنعدد طذأومددلذذ,استعل مدديذو صددتنتذورتذهؽددلئؾذاألظددكل ذوتؽددن فهلذ

نله دد ذ دد)ذسددحذذ,مدد)ذهددال ذاستنبددؤذبلسعددكثذبعددتذتبصدد م ذه ددل ذاتددتعلم)ذوتؽددو اتهو

ذ,نله  ذ )ذدوذاتتععذاسيتذتفدمنتهلذ  وطذاسوسدت ذذستوس تذاتس تذم)ذاألظكل ذذاتتعلم)

بلإلـددل عذادذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذدددلبهذانتبددلدذاتددتعلم)ذو ددر تهوذ لدد ذك ف ددعذ بددطذذذذذذ

وامكلن عذتكدو )ذاألظدكل ذواسؽدو ذبعدكثذددلا ذذذذذذذ,اسر لـ لتذبلسطب ععذم)ذسوتو

لاذكلد ذذوهدذذ,بدتا هلذاذهلنهوذووددتانهوذادذ دل ذاسر لـد لتذوذذذأوبهلاذ تشهذذ,و  ث

رتذاس دحذذذشهوذبتو ذكبريذيفذذتنم عذاستفكريذاإلبتا يذحهل ات ذاتنتلفعذسدتىذاتدتعلم)ذذأ

 لد ذذأيفذدوذتعل ميذذ ت حذمجثذتل ذاسفرؿ.ذوسعثذمنوذمهل  ذاسطال دعذحعدت ذذذذ نموذاإلبتا 

مدد)ذمهددل  ذاترونددعذ ردددبذادذطب عددعذهنتشددعذاسفراكتددل ذاسدديتذتتؽددفذبتوس ددتذكددجريذمدد)ذذذذ

ذب ذم)ذاسعكثذاألؼلي.ذذاألظكل ذاتتعل

وتتف ذذنتلئرذهلدذاست اشعذمبذنتلئرذاست اشعذاسصلببعذاسيتذأظهرتذأرتذتت  ضذهنتشدعذذ

ذ,(2012)ذثددرذارددلبيذيفذتنم ددعذاسددتفكريذاإلبددتا يذمجددثذ  اشددعذاسبلـدديأاسفراكتددل ذسدد ذ

كمددلذتتفدد ذذ,(2007)ذ(ذو  اشددعذاسبنددل 2010)ذ(ذو  اشددعذاسغددلمني2012و  اشددعذاسنفدد غذ)

(ذمدد)ذس ددحذاألثددرذذ2008)ذ(ذو  اشددعذ لدديذ2012)ذاست اشددعذمددبذ  اشددعذؼددربيذذذنتددلئرذهددلدذ

ذرلبيذتنتشعذاسفراكتل ذيفذتنم عذاحلضذاتكلنيذواستفكريذاسبؽر.اإل

 : التوصيات والوقترحات

 : أواًل التوصي)ل

ذ: وؼيذاسبلسحذحلذ ليذيفذـو ذنتلئرذاست اشع

يفذمنلهرذاسر لـد لتذاتت شد عذيفذاستعلد وذاسعدل ذوبؽدو  ذذذذذذذتفم)ذهنتشعذاسفراكتل  .1

ذمتت دع.



 
 

 
 
 

80 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

يف تنميةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعى لةدى  هندسة الفراكتالوحدة مقترحة يف  أثر
 إبراهيم محمد قناف المعافىي ، د. عبدالله عباس مهد|                       طالب املرحلة الثانوية

 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  أبريل ( 13( الوجلذ )10العذد )

 دددتا ذاتعلمددد).ذوتدددت  بهوذ لددد ذتت  صدددهلذذاتفدددم)ذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذبدددرامرذذ .2

بلشتنتا ذمتاهثذتت  ص عذست جعذحلذيفذذس ذاشتنتا ذاستطب بدلتذاحللشدوب عذنظدراذذذذ

 ال تبل ذهنتشعذاسفراكتل ذبلستطب بلتذاحللشوب ع.

 تذتت  ب عذسلمعلم)ذيفذمواـ بذهنتشعذاسفراكتل ذوأشلس بذتت  صهل. بتذ و ا .3

 املقرتذ)ل ث)ٌيً)

    ضاء ألا ه المراسة  م ن اقتراح المراسات آلاثيةا

  اشدددعذأثدددرذوسدددت ذمبرتسدددعذيفذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذ لددد ذتنم دددعذمهدددل اتذاسدددتفكريذذذ .1

 لش ع.اإلبتا يذوتنم عذاالحنلهلتذسلوذاسر لـ لتذستىذتالم لذاترسلعذاألش

  اشدددلتذسدددو ذ ل ل دددعذاشدددتنتا ذاشدددرتات ذ لتذتت  صددد عذمعدددسز ذبلشدددتنتا ذبدددرامرذ .2

سلشوب عذيفذتت  ضذهنتشعذاسفراكتل ذيفذتنم عذمهدل اتذاسدتفكريذاإلبدتا يذوتنم دعذذذذذ

األشلشد عذواسجلنو دع,ذوكدلاذطلبدعذذذذذذاسبؽدريذسدتىذطدال ذاتدرسلت)ذذذذذمهل اتذاسدتفكريذ

 كل عذاسرتب عذتؽؾذتت  ضذ  لـ لت.

  اشعذ علس عذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل ذسطال ذكل عذاسرتب عذوأثرهدلذ لد ذذذ .3

 استفكريذاتنتشيذواالحنلدذسلوذاسر لـ لت.

 االحنلهلتذسلوذمل  ذاسر لـ لت.ذيفثرذتت  ضذهنتشعذاسفراكتل ذأ  اشلتذسو ذ .4

 : الوراجع

ذ) .1 ذمتسه ذاسنؽر, ذ2009أبو ذ(. ذاد ذطر ب  ذواإلبتا ي ذاالبتكل ي استم سذاستفكري

ذاسبلهر :ذاجملمو عذاسعرب عذسلتت  بذواسنعر.ذذ,2,ذ واسنذلح

ذ ؤا  .2 ذسطب, ذاحلل و)ذ&أبو ذ بت ذ1996وذلمو , ذاسصلوئذ(. ذ هو ذاسنفض  لو

ذ.ذاسبلهر :ذ ا ذاستعلورتذسلطببذذواسنعر.اإلنصلنيذوتنم ت 

(,ذ6,ذاسر لـ لتذاسرتبو عذ)اإلبتا ذيفذتعل وذاسر لـ لت(.ذ2002أبوذ مري ,ذذلبلت) .3

ذاسبلهر :ذمكتبعذاستا ذاسعرب عذسلكتل .

ذ) .4 ذهلست ذسو , ذ2007أبو ذتت  صهل(. ذواشرتات ذ لت ذطرد ذ اتنتشع ذ ا ذ2, ذ ملرت: ,

 اتصري .ذ
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(.ذ علس عذوست ذمبرتسعذيفذاتنتشعذاسكصو  عذ)اسفراكتل ذ(ذ2007اسبنل,ذمكعذ) .5

ذوأثرهل ذاسرتب ع ذكل ع ذاسر لـ لذسطال  ذسلو ذواالحنلد ذاإلبتا ي ذاستفكري ت,ذ ل 

ذاتؤزرذاسعلميذاسصلببذاسر لـ لتذسلذم باجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذ

ذ وس و.ذذ17-18

,ذأبوذ1, مفله وذوتطب بلتذ–تعل وذاستفكريذ(.ذ1999اسرمح)ذ)ذدروارت,ذ تشيذ بت .6

ذظ :ذ ا ذاسكتل ذاجللمعي.

ذاسرمح) .7 ذ بت ذ تشي ذ1998)ذدروارت, ذواإلبتا (. ذواستفود ذ اتوهبع ذاسع),ذ1, .

 .مل ات:ذ ا ذاسكتل ذاجللمعياإل

ذ. ملرت:ذ  اذاسفكر.1 ذ.اإلبتا (.ذ2002اسرمح))ذدروارت,ذ تشيذ بت .8

ذ .9 ذذلمت ذابراه و ذمصلوأاحلل ثي, ذ1999)ذمحت ذاستفكري(. ذمتا طذتعل و ذاسر لمج: ,

ذاسروا .

,ذاستفكريذاألشضذاسنظر عذواالشرتات ذ لت(.ذ19996سب ب,ذدلتيذ بتذاسكر و) .10

 .اتؽر عاسبلهر :ذمكتبعذاسنهفعذ

تكنوسود لذاستعل وذم)ذأدثذتنم عذاستفكريذب)ذاسبو ذ(.ذ2002احل لع,ذذلمت) (ذ) .11

 ,ذ ملرت:ذ ا ذاتصري .ذ1,ذ واتمل شع

معلوذاسر لـ لتذواستذت تاتذاسر لـ عذهنتشعذاسفراكتل ذذ(.2004هفر,ذنظلعذ) .12

ذ,ذاسبلهر :ذ لملذاسكتب.ذ1,ذ وتنم عذاالبتكل ذاستت  صيذتعلوذاسر لـ لت

ذاحلم ت) .13 ذ بت ذسص) ذ2000 ظوارت, ذسالبتكل ذ(. ذواالدتمل  ع ذاسنفص ع األشض

 ,ذاإلشكنت  ع:ذاتكتبذاجللمعيذاحلت ح.  اشعذيفذ لوذاالدتمل ذاسنفصي

ذواستشؽ ثذ2010 مث) .14 ذاإلبتا ي ذاستفكري ذتنم ع ذيف ذاإلثرائ ع ذاألنعطع ذ ل ل ع .)

ذاالبتت ذاخللمض ذاسؽف ذتلم لات ذستى ذاسر لـ لت ذمل   ذيف ذاتوهوبلتذاست اشي ائي

ذ ذاتكرمع, ذمكع ذمت نع ذيف ذاحلكوم ع ذمنعو  بلتتا ط ذغري ذملدصتري ,ذ شلسع

ذكل عذاسرتب عذدددددددذدلمععذا ذاسبرى.

ذ) .15 ذمصعت ذ ـل ذستىذ1998اسصع ت, ذاإلبتا ي ذاستت  ض ذمهل ات ذبع  ذهلتنم ع .)

ذ ذبلسصعو  عهل, ذسلبنلت ذاسرتب ع ذبكل ع ذاسر لـ لت ذ صو ذاذطلسبلت ذاسبشوخ دللع

ذ,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذاتنو  ع,ذاسعت ذاسجلني.واسرتبو عسنفص عذ
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ذ) .16 ذ لوارت ذأبو ذ ـوارت ذاسفراكتل ذ2001اسص ت, ذهنتشع ذيف ذمبرتسع ذوست  ذ علس ع .)

Fractal geometryذذ ذاسرتب ع, ذبكل ع ذاسر لـ لت ذاتنلهرذسطال  ذيف ذ  اشلت دللع

ذ,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذ )ذمشض.ذ72,ذاسعت وطردذاستت  ض

ذ) .17 ذ لوارت ذأبو ذ ـوارت ذاسفراكتل 2004اسص ت, اسبعتذذFractal Geometry(.هنتشع

ذهل ذنتو  ذ ذاتت ش ع, ذاسر لـ لت ذم) ذاسر لـ لتذاسغلئب ذوتعلو ذتعل و ذيف ذدت ت     ع

   صمرب.ذذ8ذ–ذ5,ذمصبط,ذهلذوتطب بلتهلذيفذاال تؽل ذواإل ا  

ذFractal Geometry(.ذتفم)ذهنتشعذاسفراكتل ذ2005اسص ت,ذ ـوارتذأبوذ لوارتذ) .18

ذ ذاتت ش ع, ذاسر لـ لت ذواسرتبو عذيف ذاسعلت ع ذاستغريات ذاخللمض, ذاسعلمي اتؤزر

,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذوتعل وذاسر لـ لت,ذاجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت

  وس و.ذ21ذ–ذ20بنهل,ذ

ذهري) .19 ذاسعلو (.2005ظواه), ذتعلو ذيف ذاستفكري ذمهل ات ذ تنم ع ذ ا ذ2, ذ ملرت: ,

 .ذاتصري 

تنم عذاستفكريذاإلبتا يذ(.2009ظواه),ذهري;ذبتنتي,ذظهرزا ;ذبتنتي,ذتغر تذ) .20

ذ,ذ ملرت:ذ ا ذاتصري .ذ1,ذ يفذاسعلو ذواسر لـ لتذبلشتنتا ذاخل ل ذاسعلمي

ذ,ذ ملرت:ذ ا ذاتنلهر.2, اسر لـ لتذاسعلمع(.ذ2007ؼربا,ذ مفلرتذ;وآهرورتذ) .21

(.ذ2012)ؼربي, ظلاسص ت .22

 ل ل عبرنلدلمبرتسف هنتشعاسفراكتلسبلشتنتاملسصبو  استفل ل ع  تنم عبعفمهل 

اتلحلصلتكلن ومهل اتلشتنتاملسصبو  استفل ل عستىطالبلست اشلتلسعل لبكل لتلسرت

ذ.66-11,(3)28ذ,اسعت تعرب ع  لسرتب عو لملسنفضلدللع  اش.ذب ع

(.ذ2012)ؼبر,دلمت ل تمت

 ل ل عتت  صوست تنتشعاسفراكتلسبلشتنتاملسكمب وتر  تنم عاستشؽ لوبعفمهل

ذ.,دلمععسلوارت,مؽر شلسعملدصتري اتلستفكرياستن ل لتىطالبلسؽفلألوالسجلنوي,

ذاسبل  ) .23 ذ بت ذ رز ذ1993ط , ذاسبلهر (. ذاسنفصي. ذواستشل ث ذاسنفض ذ لو :ذموشو ع

ذمكتبذاسنهفعذاتؽر ع.

ذاسصال ) .24 ذ بت ذاسغفل , ذ(1997 بت ذواالبتكل . ذاسعلمي ذ ا ذ2. استفود ذاسبلهر : .

ذاسنهفعذاسعرب ع.



 
 

 
 
 

83 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

يف تنميةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعى لةدى  هندسة الفراكتالوحدة مقترحة يف  أثر
 إبراهيم محمد قناف المعافىي ، د. عبدالله عباس مهد|                       طالب املرحلة الثانوية

 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  أبريل ( 13( الوجلذ )10العذد )

ذاسفراكتل ذذ2008 لي,ذوائثذ بتاهللذذلمتذ) .25 ذمبرتسعذيفذهنتشع ذوست  ذ ل ل ع .)

Fractal Geometryبلشتنتا ذاسكمب وترذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاسبؽرىذوات ثذذ

ذ ذاالبتتائ ع, ذاترسلع ذتالم ل ذستى ذاست نلم ك ع ذاسر لـ لت ذتربو لتذسلو دللع

,ذاجمللتذاحلل يذ عر,ذاجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذكل عذاسر لـ لت

ذاسرتب ع,ذدلمععذبنهل,ذ وس و.

ذامحت) .26 ذسص) ذ1993  ص , ذواستطب  ش كوسود(. ذاسنظر ع ذب) ذاإلبتا  ,ذ ع

ذاسبلهر :ذاتركسذاسجبليفذيفذاسعردذاألوشط.

ذ) .27 ذمحت ذذلمت ذوئل  ذهنتشعذ2010اسغلمني, ذ ل  ذ لئو ذتت    ذبرنلمر ذ ل ل ع ذ .)

ذاسر لـيذ ذواستفكري ذاتنتش ع ذاتعكالت ذسث ذمهل ات ذستنم ع اسفراكتل 

ذحت ذاتتوشطع ذبلترسلع ذاسر لـ لت ذمعلملت ذستى ذواإلبتا ي ذدتد,  شلسعذ نع

ذدلمععذاتل ذ بتاسعس س.-كل عذاسرتب عذسلبنلتذ-,ذدت ملدصتريذغريذمنعو  

ذ2012)ابراه وذؼلبرذوس تذاسبلـي, .28 ذ ل ذ لئمعذمبرتسعذوست ذتت  ضذ ل ل ع(.
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