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

هلخص الذراسة :
هددت هذهددلدذاست اشددعذادذا ددتا ذوتنظ د وذوسددت ذ اسصؤا ذمبذأبعل ذاتب لطذملذبد((ذ0.75ذ–ذ)0.82ذ
يفذهنتشعذاسفراكتدل ذ(,)Fractal Geometryذ بتالسدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوذا دددثذمددد(ذ(ذ)0.01ذذ
ومعر عذأثرهلذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذ ُوجلددددهذاسب لندددددلتذبلشددددتنتا ذسسمدددددعذ,SPSSذ
بتطب ذاهتبل  t-testسع نت(ذمرتابطدت(,ذولل دثذ
ستىذطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي .ذ
تكونهذ نعذاست اشدعذمد(ذ(ذ)34ذطلسبدلذوطلسبدعذ استبل (ذسلب لشلتذاتتكر  .ذ
واشددفرتذنتددلئرذاست اشددعذ لدد ذ ل ل ددعذاسوسددت ذذ
م(ذطلبعذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنويذحشل ظدعذؼدنعل ذ
ومتذاشدددددددتنتا ذاتدددددددنهرذاستذدددددددر ,ذذتؽدددددددم وذذ اتبرتسعذيفذذتنم عذاستفكريذاإلبتا يذسدتىذطدال ذ
اجملمو عذاسواست ذذذاتذاستطب د ذاسببلديذواسبعدتي.ذ اسؽددددفذاسجددددلنيذاسجددددلنويذوارتذاسوسددددت ذاتبرتسددددعذ
وسغددرمجذ ددبذاسب لنددلتذامشددتنتا ذاهتبددل ذدددلهسذ شددلهمهذيفذتنم ددعذمهددل اتذاسطال ددعذحعددت ذأ ل د ذ
سلدددتفكريذاإلبدددتا يذبعدددتذتك فددد ذ لددد ذاسب دددعذ مدد(ذمهددل ذاترونددع,ذيفذسدد(ذكددلرتذاسنمددوذتهددل تيذ
اس من عذواستشب ذم(ذهؽلئؽ ذاسب لش عذس حذبلد ذ األؼلسعذواترونعذبلتعت ذنفص  .ذ
معلمددثذثبلتد ذ()0.87ذوتراوسددهذمعدلمالتذا تبددل ذ

Abstract :
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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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
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الوقذهة:
تؤكتذاسرتب عذاحلت جعذأهم عذاستفكري,ذوتنم ت ذذم(ذهال ذتت بذاسطال ذ ل ذذسد ذ
وته ددعذموا ددفذول شددواذمدد(ذهالتددلذمهددل اتذسددثذاتعددكالتذ;ذس ؽددبشواذ ددل (ذ ل د ذ
موادهعذمتطلبلتذس لتهوذاسوا ع ع .ذ
ارتذتنم عذذاستفكريذ عتذأستذأهوذأهتافذتعل وذاسر لـد لتذاتت شد عذس دحذ نظدرذادذ
اسر لـ د لتذ ل د ذأنهددلذذلت دوذاذهؽددبلذستنم ددعذاسددتفكريذبكددثذأنوا د ;ذتددلذتتم ددسذب د ذمدد(ذ
مفلم(ذتصل تذ ل ذتفتحذاسله(ذوتوس دتذاأل كدل ذوتنم دعذاسبدت ذ ذ لد ذاستن دثذواإلبدتا ذذ
وتبت وذاسرباه(ذواأل سعذ ل ذاسعال دلتذبد(ذاتفدله وذواتبدل رذاسر لـد عذبطر بدعذشدل م ذع;ذ
وسلس ذحيتثذتت ضذاسر لـ لتذمو علذمتم ساذيفذاسربامرذاست اش عذاتنتلفع,ذاألمرذاسليذ
دبذاسرتبدو (ذادذتطدو رذذلتواهددلذوأشدلس بذتت صدهلذلب بدلذسددلس ذاسدتو ذاتنذدل ذبهددل,ذ
وحلذ تملظ ذمبذاستطو ذاحلل خذيفذ لوذاسر لـ لت .ذ
وسبتذظهتتذاسر لـد لتذذهدال ذاسبعدو ذاسجالثدعذاألهدري ذذتطدو اتذكدبري ذومتصدل عذ
واسيتذكلرتذمنهلذظهو ذهنتشعذاسفراكتدل ذ(اتنتشدعذاسكصدو ع)ذ(ؼدبر,ذ)2012ذواسديتذذ
عددريذاسددبع ذادذارتذملنددتسربوتذ))Mandelbrotذ عددتذمؤشصددهل,ذ بتشت ددتذملنددتسربوتذ
ألهدوذهؽلئؽدهلذ دذإرتذمؽدطلشلذمجدثذهلاتنتشدعذاتلنتس دعهلذذ)(Mandelbrot Geometryذ
وك(ذ بوس ذسإلظل ذادذهنتشعذاسفراكتل ,ذ لد ذا تبدل ذأرتذاتنتشدعذاتلنتس دعذتتعلمدثذ
و بلذخلؽلئؾذ ر ت ذ تمهلذملنتسربوتذيفذكتلبد ذ Fractal Geometry Of Natureذذ
وذس ذ ل ذ .(Newton,2008(1982ذ
وأؼددبشهذهنتشددعذاسفراكتددل ذذدددس اذمدد(ذاسر لـ د لت,ذوهدديذبلإلـددل عذادذتبددتوهلذ
امكلن عذتكو (ذاألظكل ذواسؽو ذبعكثذدلا ذو

ث,ذ إنهلذأ فلذتصم ذبهنتشدعذ

اسطب عددعذال تبلطهددلذبددلسظواهرذاسطب ع ددعذكنمددوذاخلال ددلذأوذمنلدددعذاألظد ل ذمجددثذاسنبلتددلتذ
وغريهل,ذس حذانهلذظهرتذنت ذعذال تبل ذاسر لـ لتذبلسطب ععذواسف(ذمعلذ(منر .)2006,ذ
وتنتشعذاسفرتكل ذاسعت تذم(ذاستطب بلتذيفذاسعلدو ذواسفندورتذاتنتلفدعذ هديذتصدتنت ذ
كأ ا ذسوؼفذانبعلزذاأل مج,ذادذدلنبذاشتنتاملتهلذيفذاإلنتلزذاسص نملئيذواستلفس دونيذ
سعمددثذمنددلظرذطب ع ددعذا رتاـدد عذه لس ددعذكنلف ددعذأل ددال ذاخل ددل ذاسعلمددي,ذواسبؽددؾذ
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اخل لس ع,ذكملذوك(ذاشتنتا ذهؽلئؽهلذيفذ مثذسوسلتذوزهدل فذ ن دعذذومبطو دلتذ
موش ب عذ ائعع,ذ فالذ د(ذتطب بلتهدلذيفذهنتشدعذاالتؽدلالتذويفذ لدو ذاأل ؼدل ذاجلو دعذ
واال تؽل ذو لو ذاسسالز ذواسف س ل ذاأل ـ عذواألس ل ذوغريهلذم(ذاسعلدو ذ (هفدر,ذ.)2004ذ
أملذم(ذودهعذنظدرذاتهدتم(ذبلسر لـد لتذاسرتبو دعذ دذإرتذهنتشدعذاسفرتكدل ذتفذدرذطل دلتذ
اإلبتا ذ نتذاتتعلم(;ذسلس ذ إرتذا هل ذهلدذاتنتشدعذـدم(ذاسر لـد لتذاتت شد عذ صدهوذ
يفذتنم ددعذاس دتفكريذاإلبددتا يذسددتىذاتددتعلم(ذورعددثذاسر لـ د لتذاتت ش د عذأكجددرذستاثددعذ
وحيصدد(ذنظددر ذاسطلسددبذسددو ذطب عددعذاسر لـ د لتذذسلر لـ د لتذومدد(ذثددوذلصدد(ذمصددتوىذ
استشؽ ثذاتت شيذسلطال ذ) .(Naylor,1999ذ
ارتذا تبددل ذاسر لـ د لتذبلسطب عددعذرعلددهلذمأسو ددعذوا ع ددعذ ر بددعذمدد(ذتفكددريذاتددتعلوذ
و صتععرذ

لتلذيفذذهن ذويفذاسطب ععذم(ذسوس ,ذو نتملذترتبطذاسر لـ لتذبلسف(ذ هلاذ

س تذ اشتهلذمتععذورعلهلذ رب ذم(ذوذددذتارتذاتدتعلوذوتصدتجريذظدذون ذوذابتا لتد ,ذوتعدتذذ
هنتشعذاسفراكتل ذمجلالذستنلغوذاسر لـ لتذمبذاسطب ععذواسف((هفر .)2004,ذ
وتتبلو ذأهم عذهنتشعذاسفراكتل ذيفذكونهلذتصتجريذاستفكريذاإلبدتا يذواالشتبؽدل ذ
نتذاتتعلم(ذم(ذهال ذ شؾذولل ثذمكوندلتذاألظدكل ذاسفراكتلس دعذ,ذومد(ذهالتدلذ
وكدد(ذمددسزذاسفنددورتذمددبذاسر لـدد لت;ذ تتشددو ذاتعددل التذمدد(ذدلددر ذأ ددل ذو مددوزذادذ
أظددكل ذ و شددوملتذوزهددل فذبت عددع,ذكمددلذذأنهددلذتظهددرذاسطلسددبذاتكتعددفذمدد(ذهددال ذ
بط د ذاسددتائوذسلظددكل ذيفذاسطب عددعذبلخلؽددلئؾذاسر لـ د عذتنتش دعذذاسفراكتددل ,ذهددلاذ
فددالذ لد ذاستعددرفذ لد ذتطب بلتهددلذيفذاجملدلالتذاحل لت ددعذويفذاسطب عددعذ هدديذتبددت ذسددالذ
بص طلذسلتوؼثذادذاستفلؼ ثذاست بعذسلظ ل ذاسكبري ذمجثذاسصشبذاسيتذوكد(ذ دلطذ
ستو هلذوكلس ذاتنلظرذاسطب ع ع,ذكملذأنهلذتف دتذيفذ شدوذاألظد ل ذاسطب ع دعذاسوا ع دعذ
لد د ذظلظدددلتذاحللشدددو ذ,ذ ووكددد(ذمددد(ذهدددال ذهواؼدددهلذوؼدددفذاسظدددواهرذاجلو دددع,ذ
وموـو لتذترتبطذبلسب عذواسفل ذ(اسص ت;2001,ذاسبنل,ذ;2007ذ ل ,ذ.)2008
و تذأدر هذاسعت تذم(ذاست اشلتذسبشحذأثرذتفم(ذهنتشدعذاسفراكتدل ذذيفذاتندلهرذ
استعل م عذ ل ذمكتصبلتذاتتعلم(ذشوا ذيفذاستعل وذاسعل ذأوذاستعلد وذاجلدلمعيذ,ذومد(ذتلد ذ
است اشددلتذ اشددعذاسص د تذذ()2001ذو اشددعذاسبنددلذ()2007ذو اشددعذ ل ديذ()2008ذو اشددعذذ
اسغلمنيذ()2010ذو اشعذ()Vacc,1992ذو اشعذ(.)Langille,1997ذوأظهدرتذذنتلئذهدلذ
للعلوم اإلنسانية واالجتواعية
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أرتذستددت ضذهنتشددعذاسفراكتدددل ذأثددراذارلب دددلذيفذاجملددل ذاتعدددريفذاتتمجددثذيفذاستشؽدد ثذ
واسددتفكري,ذوكددلاذيفذاجملددل ذاالنفعددلسيذاتتمجددثذبلالحنلهددلتذسلددوذهنتشددعذاسفركتددل ذ
واستا ع ددعذسلددوذذتعلمهددل.ذو ددتذأوؼددهذمعظددوذذتل د ذاست اشددلتذبفددرو ذتفددم(ذمنددلهرذ
اسر لـ لتذاتت ش عذ ل ذموـو لتذهنتشعذاسفراكتل .ذذ ذ
وبنل ذ ل ذملذتبت ذونظراذتلذ تتمتدبذبد ذهنتشدعذاسفراكتدل ذمد(ذهؽدلئؾذتدربزذ

دل ذ

طب عدددعذاسر لـد د لتذوا تبلطهدددلذبدددلسوا بذ,ذ إند د ذوكددد(ذأرتذ كدددورتذتد دذلذ و ذيفذلصددد(ذ
استفكريذاإلبتا يذستىذاتدتعلم(.ذ فدالذ د(ذ و هدلذيفذتنم دعذاسصدلطذاسطلبدعذبلسطب ذعدذعذ
وا اكهوذجلمل ذاألظكل ذاتنتش ع .ذ
و ل ذاسرغوذمد(ذاسنتدلئرذاتعدذععذسلت اشدلتذاسصدلببعذذاتتعلبدعذبدلتر و ذاإلردلبيذمد(ذ
تفم(ذهنتشدعذاسفركتدل ذيفذاسر لـد لتذاتت شد عذ,ذاالذأرتذاحللددعذمدذلذزاسدهذ لئمدعذادذ
ادرا ذمس تذم(ذاست اشلتذيفذهلاذاجملدل ذ,ذوذسد ذتدت ملذوذاثدرا ذسنتدلئرذاست اشدلتذاسديتذ
شل تذيفذهلاذاتنش ,ذوستصل طذاسفو ذ ل ذأهم عذهنتشعذاسفراكتدل ذوذأثرهدلذيفذتنم دعذ
استفكريذاإلبتا يذستىذاتتعلم(,ذذوتأش صلذ ل ذذس ذدل تذهدلدذذاست اشدعذاسديتذلدلو ذ
أرتذتؽ ذوست ذيفذهنتشعذاسفركتدل ذذو اشدعذذأثرهدلذيفذتنم دعذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذ
طال ذاترسلعذاسجلنو ع,ذوذس ذيفذاطل ذوا بذاستعل وذيفذاس م(ذ .ذ
هشكلة الذراسة :لت تذمعكلعذاست اشعذبلسصؤا ذاستلسي:
 .1ملذؼو ذوست ذمبرتسعذتنتشعذاسفراكتل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنويذ؟ ذ
 .2مددلذأثددرذتددت ضذاسوسددت ذاتبرتسددعذيفذتنم ددعذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذذسددتىذطددال ذ
اسؽفذاسجلنيذاسجلنوي؟ ذ
فرضيات الذراسة :
 .1توددددتذ دددرودذذاتذ السدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوىذاستالسدددعذ)(α=0.05ذبددد(ذأ ا ذأ دددرا ذ
اجملمو عذاستذر ب عذيفذاهتبل ذاستفكريذاإلبدتا يذيفذتطببد ذ بل دلذوبعدت ل,ذويفذكدثذ
مهل ذم(ذمهل ات ذاتت وشع:ذاسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع.ذوسؽلحلذاستطب ذاسبعتي.
 .2تشب ذسذوذتدأثريذتربدويذالشدتنتا ذاسوسدت ذاتبرتسدعذ لد ذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذ
طال ذ نعذاست اشع.
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 .3تنمددديذاسوسدددت ذاتبرتسدددعذكدددثذمهدددل ذمددد(ذمهدددل اتذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذاتت وشدددعذ
(اسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع)ذبلتعت ذنفص ذستىذطال ذ نعذاست اشع .ذ
أهويةةة الذراسةةة  :تتمجددثذأهم ددعذاست اشددعذ لمددعذيفذتطر هددلذسفددر ذسددت حذمدد(ذ ددرو ذ
اسر لـ لتذملذ صدب ذتت صد ذيفذاسد م(ذوذمدذلذزا ذيفذطدو ذاستذر دبذيفذكدجريذمد(ذاسدتو ;ذذ
ووك(ذتفؽ ثذهلدذاألهم عذ ل ذاسنشوذاآلتي:
 .1تبت وذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي.
 .2لب ذبع ذأهتافذتت ضذاسر لـ لت,ذومنهلذتنم عذمهل اتذذاستفكريذاإلبتا ي .ذ
 .3ابددرازذاجللنددبذاجلمددلسيذسلر لـ د لت,ذمدد(ذهددال ذ ددرمجذبع د ذاألظددكل ذاجلملس ددعذ
اسفراكتلس عذيفذاسطب ععذواترتبطعذبهنتشعذاسفراكتل .
 .4تعتذهلدذاست اشدعذاـدل عذسل ب دلتذاسرتبو دعذيفذدلدل ذهنتشدعذاسفراكتدل ذ ذتبتمد ذ
م(ذاطل ذنظريذسو ذهلاذاجملل .
حذود الذراسة  :ا تؽرتذاست اشعذاحللس عذ ل ذ:
 طال ذاسؽفذاسجلنيذاسجلنوي  -لمي -حشل ظعذؼنعل  .ذ بع ذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذمتمجلعذيف:ذاسطال عذ–ذاترونعذ–ذاألؼلسع.هصطلحات الذراسة :
 الفساكت اا(ه  :)Fractalعدددرفذملندددتسربوتذاسفراكتدددل ذبأند د ذهلاسعدددكثذاتنتشددديذ
(اخلع(ذأوذذوذاالنكصل ات)ذاسليذوك(ذتبص م ذادذأدسا ذكثذمنهلذ( لد ذاأل دثذ
تبر بل)ذهوذتؽغريذسلعكثذسعت تذم(ذاتبل ضهلذ(.)Edger,2008,p23
كمدددلذ ر دددهذاسبندددلذ(ذ,2007ذؿ)189ذاسفراكتدددل ذأندد ذهلذظدددكثذهنتشددديذغدددريذ
منددتظوذ نددترذمدد(ذتكددرا ذ مل ددعذمع نددعذتصددم ذاتوسددت,ذووكدد(ذتبص د م ذادذ ددت ذالذ
نهلئيذم(ذاألدسا ذاتتعلبهعذذات لذحبل ضذرلتلفعذس حذكثذدس ذهوذؼو ذمؽدغر ذ
م(ذاسعكثذاألؼليهل.ذ ذ
 هٍدسة الفساكت(ه :عرفذملنتسربوتذهنتشعذاسفراكتل ذبأنهل:ذ اشدعذمنظمدعذتهدتوذ
بت اشددعذاألظددكل ذغددريذاتنتظمددعذاتتوادددت ذيفذاسعددلملذاحلب بدديذأوذيفذاسر لـ د لت,ذ
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نعذمؽدغر ذ
وه ذتوـحذأرتذكثذددس ذؼدغريذيفذاسعدكثذ عدب ذكدجرياذاسكدثذكنصد ذ
من .( Mandelbrot & Frame,2003, p13(.
و عر هدددلذاسصددد تذ(,2005ذؿ)330ذأنهدددلذهلتلددد ذاسرتاك دددبذاتنتشددد عذيفذاألظددد ل ذ
اسطب ع ع,ذ وهلدذاسرتاك بذتدلذهؽدلئؾذز سهدلذ د(ذغريهدلذمد(ذاألبعدل ذاتنتشد ع,ذ
وهيذبلس ذترتبطذببشحذاسكصر لتذاسؽغري ذاتكونعذستل ذاألظ ل ذيفذاسطب ععهل .ذ
 وه اا(زال ال ااتفلا ا :اادا  :ر هدددلذهدددال ذ(ذ,1997ؿذأ)ذبأنهدددل:ذهل مل دددعذتبدددو ذادذ
ابتكدل ذسلددو ذدت دت ذسددل واتذأوذاأل كدل ذذواتنددلهرذاتكوندعذأليذمعددكلع,ذونددلترذ
اسعمل عذاإلبتا عذوجثذ معذمرتفععذهلمعذبلسنصبعذسلمذتمبهل.
و عر هلذددراورتذ(ذ,1999ذؿ)35ذبأنهل:هل مل دلتذذلدت ذمنل شدهلذونصدتنتمهلذ د(ذ
ؽددتذيفذمعلجلددعذاتعلومددلتذوأهددوذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذ(اسطال ددع,ذاترونددع,ذ
األؼلسع,ذاإل لـعذ)هل .ذ
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خلفية الذراسة :
أوالً :هٍدسة الفساكت(ه تعتذهنتشدعذاسفراكتدل ذأسدتذ درو ذاسر لـد لتذ,ذوهديذتدتؾذ
بت اشدددعذشدددلوئذوهؽدددلئؾذاألظدددكل ذغدددريذاتنتظمدددعذبؽدددو ذأشلشدد ع,ذوهددديذهنتشدددعذ
اسطب عددعذمدد(ذس ددحذانهددلذتؽددفذكددجريذمدد(ذمظددلهرذاسطب عددعذمدد(ذدبددل ذوشددشبذوأظددذل ذ
وغريهل,ذوهلاذاسعلوذبرزذيفذمنتؽفذاسصبع ن لتذمد(ذاسبدررتذاسععدر (ذوتبلدو تذمعلتد ذيفذ
اسجملن ن لت,ذوبتأذتفم(ذهنتشعذاسفركتل ذيفذاتندلهرذاستعل م دعذيفذأواهدرذاستصدع نذ لتذ
م(ذاسبررتذنفص ذ(اسنف غ.)24,2012,
وفهوً الفساكت(ه  :رفذملنتسربتذMandelbrotذاسفركتل ذبأن ذاسعكثذاسدليذبعدتدذ
أكربذم(ذاسبعتذاستبوجلي,ذوبعتذأرتذظهرذ ؽو ذهلاذاستعر فذسعت ذ ت ت ذ لد ذاشدت عل ذ
دت اذذمدد(ذاألظددكل ذاسفراكتلس ددعذذاتذاسبعددتذاستبددوجليذمجددثذمنشند ذب نددوذpeanoذظهددرذ
تعر ددفذدت ددتذسلفراكتددل ذبأندد ذظددكثذ تكددورتذمدد(ذأدددسا ذمعددلب ذسلعددكثذاألؼددليذ
)(Rouvvray,1996, 83ذاالذأرتذهددلدذاستعر ددفذ صددتبعتذبع د ذاألظددكل ذاسفراكتلس دذعذ
مجثذاسلوسبذاسلوغل تميذاسدليذوتلد ذهدلدذاخللؼد عذبؽدو ذرلتلفدع,ذوهندلئذمد(ذ درفذ
اسفراكتددل ذبأن د ذظددكثذهعدد(ذحيتددوىذ لد ذ ددت ذمدد(ذاتبددل ضذاتنتلفددعذوسد ضذمب ددلطذ
واسددتذذ),(Liebovitch, 1998,7ذوهددلاذاستعر ددفذأ فددلذ صددتبعتذأظددكلالذذ راكتلس ددعذ
مجددثذاسلوسددبذاسلوغددل تمي;ذومدد(ذهنددلذ إند ذملذ ددتوذاستوؼددثذادذتعر ددفذدددلمبذمددلنبذتفهددو ذ
اسفراكتددل ,ذ واألمددرذحيتددلزذادذمس ددتذمدد(ذاسبشددحذسلوؼددو ذادذتعر ددفذدددلمبذسوؼددفذ
األظكل ذاسفراكتلس ع.
ٌشأة هٍدسة الفساكت(ه  :زتتذدلو ذنعأ ذهنتشعذاسفراكتدل ذادذاسبدررتذاسصدلببذ عدرذ
لد د ذ دددتذاسعدددلملذاسر لـددديذس بند دسذذ)(Leibnizذاسدددليذابتكددذرذ كدددر ذاستعدددلب ذاسدددلاتيذ
استكرا ي,ذوذس ذم(ذهال ذتعر ف ذسلنطذاتصدتب وذ لد ذأند ذمنشند ذوذأيذددس ذمد(ذهدلاذ
اتنشند ذ عددب ذاتنشند ذككددث,ذوتتلسددهذاأل كددل ذاتتؽددلعذبلستعددلب ذاسددلاتيذ مددلذ تمد ذ
اسعلمل ذيفذذسد ذأمجدل ذكدلنتو ذذ)Canto (1870ذوب ندوذ)Peano(1890ذوكدوػذ Koch

)(1904ذودوس ل ) Julia (1918وغريهو,ذوؼوالذادذظهو ذهنتشدعذاسفراكتدل ذ لد ذ دتذ
ملنتسربوتذ) (Mandelbrotوذس ذيفذ ل ذ1975ذ(اسنف غ,ذ,2012ذ.)24
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ب نملذكلرتذملنتسربوتذ) (Mandelbrotرلضذ ل ذظلطئذبإزللرتاذددل ذاهتملمد ذ
تعردلتذاسعلطئذوتفل ص ذاسؽنر عذاتتبل نع,ذهلاذاتنظرذاسبت بذسلعدلطئذاتتذعدرزذأثدل ذ
معكلعذيفذهلطرد:ذملذهوذطو ذاسعلطئ؟ذارتذظكثذاسعلطئذاتتعرزذذكدردذبلألظدكل ذ
اتتعدددلبهعذذات دددلذ).(Self-Similarityذومددد(ذهدددال ذاجد د ذيفذاألظدددكل ذاتتعدددلب ذذات دددلذ
بلإل ددل ذمدد(ذأ كددل ذمدد(ذشددبب ذيفذهددلاذاجملددل ذوؼددثذادذهنتشددعذدت ددت ذأطل د ذ ل هددلذ
هنتشعذاسفركتل ,ذوهيذمعتبعذم(ذكلمعذهلFractusهلذوهيذكلمعذالت ن عذتعند ذ كصدرذ
;breakذوسلاذ إرتذاسبع ذ رت ورتذهنتشعذاسفراكتدل ذبهنتشدعذاسكصدو لتذأوذهنتشدعذ
اسفتل ه.ذ(هفر,ذ,2004ذؿ- 47ذ49ذذ)ذ
خضاا( ط هٍدسااة الفساكتاا(ه  :عددريذ ل ديذ(,2008ذؿ)68ذادذأرتذهنتشددعذاسفراكتددل ذ
تتم سذخبؽلئؾذأشلش عذتعط ذتلذذس ذاسرتك بذاسفر تذب(ذ رو ذاتنتشدلتذاألهدرى,ذ
وم(ذهلدذاخلؽلئؾ:ذ
اخللؼ عذاألود:ذاستعلب ذاسلاتيذSelf – Similarityذ:
هيذهلؼ عذأشلش عذتعن ذأرتذاسعدكثذ تكدورتذمد(ذذأددسا ذمتعدلب ,ذوكدثذددس ذهدوذ
نصنعذمملثلعذذسلعكثذاسكلي,ذو توذاحلؽو ذ لد ذاألددسا ذاتؽدغر ذ د(ذطر د ذتطب د ذ
لمددثذتب د ضذذلددت ذ ل د ذاسعددكثذاسكلدديذ),(Kaur, 2000ذوهنددلئذثالثددعذأنددوا ذمدد(ذ
استعلب ذاسلاتيذ(هفر,2004,ذ59ذ;ذاسنف غ,2012,ذ :)26- 25ذ

.i

تعلب ذذاتيذمفبو :ذوهوذأ وىذأنوا ذاستعلب ذاسلاتي,ذو عينذ ندتذتبصد وذاسعدكثذ
اسكلدديذادذأدددسا ذاؼدغرذ إنهددلذتتعددلب ذزلمددلذمددبذاسعددكثذاسكلددي,ذومدد(ذأمجلتهددلذ
منشن ذكوػ,ذومجلحذشريب نصكي,ذوأظذل ذ جلغو خ.

شلن  )1من(ذد لمتش( ه الرات املٍتظي

.ii

جش ــابي ظاج ــف ه ــاألاشكا ومي ــي ثى ــمو عل ــياس محباب ــة ـ ـ ــم م ــا ـ ـ م ــا ث ى ــر
مخحلفــة بثيــت ثثحــال علــياس ـ ثشاعيــس ىــارة ــن للــل م ـ شة مشـاألاة للشــي
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ال ـ  ،وألاـ ا لالىــا مــا يــاا ـ علــياس ا الــمة ببشك ــة الــمواس الح شاركــة مش ليــا م ـ
مجما ة مانملبروت.

شلن  )2من(ذد لمتش( ه الرات الظ(هسي

.iii

ــائف ( طىيع ـ )ا وألا ــا م ــن أض ــعن أن ــااا الخش ــابي ال ـ اجف ،ومي ــي ثى ــمو

جش ــابي ظاج ــف

عجـ ـملاء ا يان ــة للش ــي ال ـ ـ مخش ــا ة مع ــي ب لف ــاس عـ ـ

ا مـ ـ  ،وألاـ ـ ا ي ــاا ـ ـ

علياس البىيعية واللا ات الفنية ول رألاا.

شلن  )3من(ذد لمتش( ة الرات ا:ذض(

الطبيع )

اخللؼ عذاسجلن ع:ذاستكرا ذ(ذ)Iterationذ :ذ
األظكل ذاسفراكتلس عذتنترذم(ذتكرا ذادرا ذأوذ ل ت ذ ت ذمرات,ذو صدتنت ذندلترذ
أوذرلردلتذكثذتكدرا ذكمدتهالتذيفذاستكدرا ذاستدلسيذ ندترذ د(ذهدلدذاستكدرا اتذ
اسعددكثذاسفراكتددلسيذاتعبددت.ذووكدد(ذتنف ددلذاسعت ددتذمدد(ذاستكددرا اتذاتنتشد عذألنددوا ذ
وأظدددكل ذهنتشد د عذمتعدددت ذستوـدددحذأمندددل ذوتراك دددبذهنتشد د عذذاتذأبعدددل ذ لـد د عذ
لس ددع,ذواستكدددرا اتذاتنتشدد عذتؤشدددضذأ كددل اذمتنو دددعذإلنعددل ذأظدددكل ذهنتشدد عذ
راكتلس عذرلتلفع .ذ
و بثذاحلت حذ د(ذاخللؼد عذاسجلسجدعذشد توذتعر دفذاتوسدتذ,ذ عدرفذاتوسدتذبأند :ذأشدلطذ
بنل ذظكثذاسفراكتل ذبواشطعذ مل عذتكرا عذتصتبت ذ هلذكثذ طععذم(ذ طبذاتوسدتذ
بنصنعذمؽغر ذمن ذ) .(Baron&Pointe,1995,171ذ
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اخللؼ عذاسجلسجع:ذاسبعتذاسفراكتلدذ(ذDimensionFractalذ):
ارتذاتفهو ذاستبل تيذسبعتذاسعدكثذاتنتشديذهدوذأرتذ كدورتذ دت اذؼدش شلذ;ذ لسنبطدعذ
ترشوذيفذاسبعدتذاسؽدفريذأ يذسد ضذتدلذبعدت,ذواخلطدو ذاتصدتب معذتدلذبعدتذواسدت,ذب نمدلذ
ترشوذاألظكل ذاتنتش عذاتصدتو عذيفذبعدت (,ذوكدلس ذاألظدكل ذاسفراغ دعذ(اسكدر ,ذ
األشطوانع)..,ذترشوذيفذثالثعذأبعل ,ذ لسبعتذ تعل ذبلتبدتا ذمد(ذاسففدل ذاسدليذذ وا بد .ذارتذ
اسبعتذاسفراكتلسيذبعكثذ ل ذس ضذ ت اذوالذ معذ ت عذذلت ,ذومنشن ذاسفراكتدل ذ
ع دتذأسددتذاألبعددل ذسلظ د ل ذيفذاتصددتوىذاسددليذس د ذبع دتذارتذبدد(ذ1,2ذبلتجددثذكمددلذاسصددطحذ
اسفراكتددلسيذس د ذبع دتذارتذ بددبذبدد(ذ2,3ذ لسب مددعذتعتمددتذ لدديذك ف ددعذانعددل ذاسفراكتددل ذذ
(اسص تذ,2004,ذؿ12ذ) .ذ
وهنددلئذأشددلس بذإلرددل ذاسبعددددددتذاسفراكتددلسيذمنهددلذ(ذHartvigsen,2000,pp666-

)668ذ(هفر,ذ:)2004ذذذ ذ
أ -الطريقت التحليليت ا
وتعتمتذهلدذاسطر بعذ ل ذاسعتذتكونلتذاتوستذاسليذ وسدتذاسفراكتدل ,ذس دحذنوددتذ
اسبعتذاسفراكتلسيDذذو ذاسبل ت ذاستلس ع- :

) (
) (

س حذذ( (:Nذ ت ذاسبطععذاتصتب معذاسيتذطو ذكثذمنهلذ ذسلموست .ذ
:ذطو ذاسبطععذاتصتب معذاسؽغري ذاجلس عذاسيتذتبصوذبهلذاسبطععذاتصتب معذاألؼل ع.ذذ ذ

ب -طريقت املسطرة:
وه د ذأكجددرذ ددعذمدد(ذاسطر بددعذاسصددلببع,ذو ددتذاشددتنتمهلذملنددتسربوتذإلرددل ذاسبعددتذ
اسفراكتلسيذسلعلطئذاإلزلل سي,ذوتتوذهلدذاسطر بعذ (ذطر ذ لطذاسعدكثذحصدطر ذ
(زجثذ طععذمصتب معذ ذ)ذ (ذطر ذ ت هلذاسليذ غطديذاسعدكثذ(ذ (,Nذومد(ذاستمج دثذ
اسب لن نترذظكثذوك(ذم(ذهالس ذاستوؼثذادذاتصتب وذاتنلشبذتلدذاسب لنلت .ذ
ث -طريقت الشبكت التربيعيت:
وه ذطر بعذتصدتنت ذأكجدرذيفذاستطب بدلتذاسعمل دع,ذوهد ذتعتمدتذ لد ذ دت ذاخلال دلذ
اسيتذتغط ذاسفراكتل ذ( (,Nذواخلال لذ بل ذ (ذمربعدلتذسعدبكعذترب ع دعذطدو ذكدثذ
منهلذ  .ذ
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ومد(ذهدواؿذمنشن دلتذاسفراكتدل ذأ فدلذأنهدلذ لبلدعذسلتوشد ذب Infinite Scalabilityذ
معلددو ذأرتذاتنشن ددلتذاسنل مددعذك لنددلتذأسل ددعذاسبعددتذذاتذأطددوا ذمعر ددعذبدد(ذنبطددت(ذالذ
أكجر.ذوسك(ذاتنشن لتذاسكصو عذلتويذ لد ذتفلؼد ثذالذسؽدرذتدلذسلنبدل ذاتوددو ذ
ل ذست وهل,ذسلس ذالذوكد(ذ دلطذطدو ذهدلدذاتنشن دلتذ كلمدلذ مأ درت ذمنهدلذأكجدرذ
تبتوذأطو ذوأطو ذ) .(Kaur,2000ذ
من(ذد لبعض الفساكت(الل :
ملذ أتيذمنلذزذسبع ذاسفراكتلالتذ(ؼربي2012,ذ;ذاسنف غ:)2012,
مجمو ك نوور ت  : Cantorنعددرذكددلنتو ذدلمو ت د ذ ددل ذ1883ذوهدديذتتكددورتذ دد(ذطر د ذ
تبص د وذ طعددعذمصددتب معذادذثالثددعذأدددسا ذمتصددلو عذواشددتبعل ذاسجلددحذاألوشددطذيفذكددثذ

تكرا ذمرسليذ(ؼربي,ذ)2012ذكمل الشي ()4

شلن  )4جمىو ة ك(ٌتوز مى قطعة وستقيىة

وهنددلئذأظدددكل ذ راكتلس دددعذأهددرىذتتوسدددتذمددد(ذهدددلدذاسفكددر ذ,ذوذسدد ذ ددد(ذطر دد ذ
اشتبتا ذاسبطععذاتصتب معذحصتط ثذأوذمربب .ذ
منحنى ك ش ):(Koch
ددت ذاسر لـدديذكددوػذ ددل ذ1904ذمددلذ ددرفذ مددلذبعددتذبلشددوذمنشن د ذكددوػذهددلاذ
اتنشن ذ عدمثذ لد ذاسعت دتذمد(ذاسرتاك دبذاسديتذتعدب ذأظدكل ذيفذاسطب عدعذمجدثذشدلسثذ
اري,ذوهطواتذاحلؽو ذ ل ذهلاذاتنشن ذهيذ :ذ
ُ رشوذمصتب وذوس ك(ذE0ذو بصوذادذثدالخذ طدبذمتصدلو ع,ذ صدتبت ذاسجلدحذاألوشدطذذ
م(ذاسبطععذE0ذبفلعيذمجلدحذمتصدلويذاألذـدال ذذسلشؽدو ذ لد ذذ E1ذاتتكدورتذمد(ذأ بدبذ
طبذطو ذكثذ طععذثلحذاسطو ذاسكلي,ذو صم ذاسعكثذ E1حوستذاتنشن .
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 ذذ تكر ذبنل ذاتوستذ ل ذكثذ طععذم(ذاسبطبذاأل بدبذيفذاسعدكثذE1ذذسلشؽدو ذ لد ذ
اسعكث. E2
 تكر ذبنل ذاتوستذبلسنصبعذسبب عذاخلطواتذوبنفضذاسب لطذاتصتنت ذبلستبط ب .ذ
E0
E1
E2
E3

شلن  )5وساذن تلويَ وٍرى كوش مى قطعة وستقيىة

ذو ندددتذتطب دد ذموسدددتذمنشندد ذكدددوػذ لدد ذأـدددال ذمجلدددحذمتصدددلويذاألـدددال ذ ندددترذ
راكتلالتذأهرى :ذ

شلن  )6وساذن تلويَ وٍرٍى كوش مى وثمث وتس(وي األلضاع

و نم اسحخمام ا الم الع س ي

م لت مخساوك عض ا نح الفشاعحاس آلاجفا

شلن  )7وساذن تلويَ وٍرٍى كوش العلس
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مجم عت سيربينسكي : Sierpinski
ددددت ذشريب نصددددكيذ ددددل ذ1916ذأظددددكلالذذاتذهؽددددلئؾذ ر ددددت ,ذوهدددديذمجلددددحذ
شريب نصكيذوبصل ذشريب نصكيذوهر ذشريب نصكي,ذوهيذتتكورتذكلآلتي :ذ
بسرط سيربينسكي  : Sierpinski Carpetهطواتذانعل ذبصل ذشريب نصكي:
ُ رشددوذمربددبذو ُبصددوذادذتصددععذمربعددلتذمتطلببددعذو صددتبعتذاتربددبذاألوشددطذكمددلذيفذ
اخلطو ذA1
 تكر ذاسعمل عذاسصلببعذمبذاتربعلتذاسجملن عذاتتبب عذكملذيفذاخلطو ذA2
 تكر ذاسعلم عذنفصهلذ ت ذم(ذاتراتذسلوؼو ذادذظكثذبصل ذشريب نصكي.

شلن  )8وساذن تلويَ س(ط سا يٍسل

مثلث سيربينسكي : Sierpinski Triangle
هطواتذانعل ذمجلحذشريب نصكي :ذ
 شوذمجلحذمتصلويذاألـال ,ذوتبصدم ذادذأ بعدعذمجلجدلتذمتطلببدع,ذثدوذ ُصدتبعتذذ(أوذ
ظلث)ذاتجلحذاألوشطذاخلطو ذ .A2ذ
 تكر ذنفضذاسعمل عذاسصلببعذ ل ذاتجلجلتذاسجالثعذاسبل ع .ذ
 وهكدلاذتكدر ذنفدضذاسعمل دعذ لد ذاتجلجدلتذاسنلحندعذمدلذ ذالذنهل دعذمد(ذاتدراتذ نشؽددثذ
ل ذ راكتل ذمجلحذشريب نصكي.

A0

A1

A2

A3

A4

شلن  ) 9وثمث سا يٍسل
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أشجر فيثرغ ث:

ثنشأ أشجار مي الارث ومق الخباات آلاثيةا


شوذمربب,ذ رشوذ ل ذمجلحذ لئو,ذوتردذهوذـلبذاتربب .ذ



شوذمربع(ذ ل ذـلعيذ لئمعذاتجلح .ذ

 وهكلاذتكر ذاخلطواتذاسصلببعذادذملذالذنهل عذسبنل ذأظذل ذ جلغو خ .ذ

شلن  )11شحسة فيث(غوزث املتى(ثمة

وم(ذهدال ذتغد ريذ د وذ اسدساو ت(ذاحلدل ت(ذيفذاتجلدحذوكد(ذاحلؽدو ذ لد ذأظدكل ذ
رلتلفعذسعذر ذ جلغو خ .ذ

الشلن  )12أشل(ه وَ شحسة فيث(غوزث

تطبيق(ل هٍدسة الفساكت(ه:
عدددريذ لد د ذ(ذ,2008ذؿ)73ذادذأرتذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذذتدددلذتطب بدددلتذرلتلفدددعذيفذ
اسعت تذم(ذدللالتذاست اشع,ذوهلاذيفذتسا تذمصتمر,ذ كثذظدي ذ تفدم(ذتعدلبهلذذات دلذ
ذتكددبرياذأوذتؽددغرياذ -ذوكدد(ذمنلدتدد ذو اشددت ذمدد(ذهددال ذاسفراكتددل ذبعددكثذأ فثذم(ذأيذمنلذزذأهرى.ذ ملذ ليذأمجلعذ ل ذتطب بدلتذهنتشدعذاسفراكتدل ذيفذبعد ذ
اسعلو ذ:
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أ -الطب :
عريذكثذم(ذ فسذوآهر (ذ))Davis & et al,2000, pp836-838ذواسبندلذ(ذ,2007ذ
ؿ- 204ذؿ206ذ)ذادذأرتذاشتنتا ذهنتشعذاسفراكتل ذشل تذاسعلمدل ذيفذاستغلدبذ لد ذ
ؼعوبلتذكلنهذتوادههوذ نتذ اشعذاستغرياتذاسيتذلتخذيفذاخلال لذواألنصدذع,ذوذسد ذ
بلتبل نعذب(ذاستغرياتذاسطب ع عذواترـ عذ اهثذاخلال لذواألنصذع .ذ
ب -التكن ل جير :
أظددددل تذ اشددددتلذبدد دلو ذ(,2003ذ)Paulذادذأرتذاسفراكتددددلالتذتتم ددددسذبلسعت ددددتذمدددد(ذ
استطب بددلتذيفذدلددل ذاستكنوسود ددل,ذومدد(ذأهمهددلذؼددنل عذاإل ددل ;ذ دد مك(ذتعددك ثذ
اإل ددل ذ ل د ذظددكثذدلمو ددعذمدد(ذاأل ا دثذاسؽددغري ذاتنظمددعذبطر بددعذحنمددبذبدد(ذاسنظددل ذ
واسععوائ ع,ذوهلدذاخللؼ عذتتوا رذيفذأظكل ذ راكتلالت .ذ
جو -الترفيه :
عددريذ()Chen,2009,p82ذادذاشددتنتا ذاتنتشددعذاسفراكتلس ددعذيفذؼددنل عذاأل ددال ذ
واتؤثراتذاترئ ع,ذس حذ دتوذـدغطذاسؽدو ذوتنفدلذاسؽدو ذ لد ذظدكثذ اسدعذتكدرا اتذ
مرسل ع,ذذوم(ذتطب بلتذاتنتشدعذاسفراكتلس دعذاشدتنتا ذبعد ذاألظدكل ذاسفراكتلس دعذ
اتتوست ذم(ذبع ذاتعل التذاسر لـ عذيفذتوس تذموش ب ذوأحللرتذ

لع .ذ

ٌقد هٍدسة الفساكت(ه :
ل ذاسرغوذم(ذأرتذهنتشعذاسفراكتل ذهيذاسلغعذاسوس ت ذست اشعذاألظكل ذاخلعدنع,ذ
االذأنهلذسب هذبع ذاالنتبل اتذكونهلذا تمتتذ ل ذاستنم ندلت,ذوذ دتذذ مأثبدهذبعفدهلذبعدتذ
ت ذم(ذاسصنواتذوالذ سا ذاسدبع ذاآلهدرذ فتبدرذسإلثبدلت.ذوهندلئذمد(ذ درىذأرتذاستبدت ذيفذ
هنتشعذاسفراكتل ذ تو فذ ل ذانعل ذاتس تذم(ذاألشلطذاسنظريذتل,ذكدورتذاسعمدثذ لد ذ
اسفراكتل ذالذ سا ذشطش لذبع ذاسعي ذ).(Rouvray,1996,85ذويفذهلاذاسص لدذتعدريذ
هفرذ(,2004ذ)50ذادذأرتذهنلئذانتبل اتذأهرىذمفل هلذأرتذهنتشعذاسفراكتدل ذكلندهذ
مودو ذم(ذ بث,ذوأرتذبعد ذنظر لتهدلذ مأثبتدهذ دل ذ,1920ذوأرتذاسصدببذيفذتلد ذالنتبدل اتذ
ردددددبذادذكددددورتذهنتشددددعذاسفراكتددددل ذتطب ب دد دعذ,ذوتعتمددددتذ لدد د ذتبن ددددلتذاحللشددددو ذ
الشتكعلفذنظر لتهلذ ورتذاثبلتهلذبلسرباه(ذاسر لـ عذاسؽل مع.ذ ذ
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ث(ٌي(  :التفلا ا :دا
نددل ذموـددو ذاسددتفكريذوتعل مدذ ذاهتمددل ذاسبددلسج(,ذوأَوسددهذاتؤشصددلتذاسرتبو ددعذ نل ددعذ
كبري ذبتنم ت ذتصل ت ذاسفر ذ ل ذموادهعذاتعكالتذاسيتذتواده ذيفذس لت  .ذ
وفهوً التفلا:
عرفذبأن :ذشلصلعذم(ذاسنعلطلتذاسعبل عذاسيتذذ بو ذبهدلذاسدتملعذ ندتملذ تعدرمجذتدجريذ
توذاشتببلس ذ (ذطر ذاحلواطذ(دروارت .)2002,ذ
و عرفذبأند :ذشدلوئذمدنظوذمفدبو ذ,ذسد ذوشدلئلذ ذاخللؼدعذيفذاتصدتوىذاسرمدسيذ,ذوسد ذ
طرائب د ذيفذتبؽدديذاحللددو ذواحلبددلئ ذيفذسلسددعذ ددت ذودددو ذسددثذدددلهسذتددلذ(ط د ,ذ,1999ذ
 .)233ذ
و عددرفذبأن د ذنعددل ذ بلدديذ وسددتذو نعددطذبصددببذودددو ذمعددكلع,ذ عددلهذاألمنددل ذ
اسصلوك عذاتعتل ذيفذارل ذسثذتلذ(ذأبوذسطبذوذلمو ,ذ,1996ذ .)103ذ
وفهوً التفلا ا :دا

:

تعدددت تذتعر فدددلتذاتنتؽددد(ذيفذم دددتارتذاسرتب دددعذو لد دوذذاسدددنفضذاسددديتذتنلوسدددهذمفهدددو ذ
استفكريذاإلبتا ي,ذواهتلدفذتعر دفذاإلبدتا ذمد(ذادحذادذآهدرذو بدلذتنطلبدلتذاإلبدتا ذ
اسدديتذتنلوسد ذكددثذبلسددح,ذومدد(ذأهمهددل:ذاسعمل ددعذاإلبتا دع,ذاإلنتددلزذاإلبددتا ي,ذظنؽ د عذ
اإلبتا ,ذاسب عذأوذاتنلخذاالدتمل يذسإلبتا  .ذ
طرحذظواه(ذوآهرورتذ(,2009ذؿ)15ذأند ذالذ وددتذيفذاسوا دبذتعر دفذذلدت ذددلمبذ
تفهو ذاإلبتا ,ذو تذ ر ذكجريذم(ذاسبلسج(ذاألدلنبذواسعر ذ ل ذسدتذشدوا ذبتعر فدلتذ
رلتلفعذومتبل نع.ذوهلاذاالهتالفذدعثذاسبع ذ نظدرذادذاإلبدتا ذ لد ذأند ذ مل دعذ بل دع,ذ
أوذنتلزذملموط,ذومنهوذم(ذ عتدذمظهراذم(ذمظلهرذاسعنؽ عذمرتبطذبلسب ع.ذ ذ
و ر عذتو انضذبأن ذ مل عذا ائذاسجغراتذوسلسعذ ت ذاستوازرتذواالهتال ذيفذاتعلومدلتذ
واسعنلؼرذاتفبو ,ذواسبشحذ (ذمؤظراتذيفذاتو فذو ملذاسفدر ذمد(ذمعلومدلت,ذووـدبذ
اسفرومجذاسيتذتعطيذسلوالذدت ت ذوأؼ لعذتعكالتذاسفر ذ).(Torrance,1972, p.27ذ ذ
و عر ذد لفو ذبأن ذتفكريذيفذنظل ذونص ذمفتوحذو تم سذبإنتلزذ تصوذبؽو ذهلؼعذ
بتنو ذاإلدلبلتذاتنتذعذواسيتذالذلت هلذاتعلوملتذاتعطل ذ( مث,2010,ذ .)53ذ
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أملذاتفديتذ(ذ,1995ذ) 204ذ نظدرذادذاإلبدتا ذ لد ذأند ذ مل دعذتتفدم(ذمراسدثذمتتدلببذ
تهتفذادذاسوؼو ذادذسلو ذمتعت ذتتصوذبلستنو ذواجلت ذواألؼلسع .ذ
و عر ذدروارتذ(,1998ذ)84ذبأند ذدلمو دعذمد(ذاسبدت اتذواالشدتعتا اتذواتواؼدفلتذ
اسعنؽد عذاسدديتذتعمددثذيفذب ددعذمنلشددبع,ذسلتوؼددثذادذنتددلئرذأؼد لعذودت ددت ذ لد ذهددرباتذ
اسفر ذأوذاجلمل عذيفذأستذم ل (ذاحل ل ذاإلنصلن ع .ذ
زلتذم(ذاستعر فلتذاسصلببعذأنهدلذتلتبديذيفذاإلطدل ذاسذعدل ذتفهدو ذاإلبدتا ذ لد ذمدلذب نهدلذ
م(ذاهتالف .ذ
العاقة ني التفلا ا :دا

و قية أٌواع التفلا :

هنددلئذمدد(ذ ددرىذأرتذاسددليذو ددسذاسددتفكريذاإلبددتا يذ دد(ذسددثذاتعددكالتذهددوذنددو ذ
اتعكلع,ذ أ نملذودتتذمعكلعذدت ت ذ إرتذسلهلذ تطلبذ دعذم(ذاسدتفكريذاإلبدتا يذ
(ذ بتذاسغفل ,1997,ذ .)65ذ
وذهبذآهدرورتذذادذأرتذاإلبدتا ذوسدثذاتعدكلعذ عدكالرتذيفذاألشدلطذظدلهر ذواسدت ,ذذ
نظرورتذادذاإلبتا ذ ل ذأند ذاسبدت ذ لد ذسدثذاتعدكالتذ,ذ لإلبدتا ذوسدثذاتعدكالتذ
ودهددلرتذسعملددعذواسددت ,ذ لسعمل ددعذاإلبتا ددعذالذتتلددفذ دد(ذسددثذاتعددكالتذاالذيفذ ددت ذ
هطواتذاستنف ل,ذ كورتذاتتفذواـشلذيفذاتعدكلذع,ذأمدلذيفذاسعمل دعذاإلبتا دعذ لد ضذ
هنلئذهتفذواـحذاصبذ أ هوذ( صد ,ذذ,1993ذ.)250ذسكدذ(ذهندلئذمد(ذذ نظدرذادذأرتذ
سثذاتعكالتذأكجرذاتصل لذومشوالذم(ذاستفكريذاإلبدتا يذ;ذ شدثذاتعدكالتذ تطلدبذ
يفذاسغلسدددبذ

دددبذأندددوا ذاسدددتفكريذ,ذ وهلؼدددعذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذواسدددتفكريذاسنل دددتذ(ذ

احلل ثي,1999,ذ .)152ذ
ويفذس(ذأرتذاستفكريذاإلبدتا يذ تؽدفذبإنتدلزذاأل كدل ذواحللدو ذاجلت دت ذواتتنو دعذ
واألؼ د لع,ذ وؼددفذاسددتفكريذاسنل ددتذبأن د ذاسددتفكريذاسددليذ صددتنت ذمهددل اتذو مل ددلتذ
اسددتفكريذاتنطبدديذواشددتنالؿذاسنتددلئرذواستفصددرياتذيفذمع دلذنيذهلؼددعذ(سب ددب,ذ,1996ذ
,)43ذويفذهدددلاذاسصد د لدذ عدددريذددددروارتذ(ذ,1999ذ)82ذادذأرتذاسدددتفكريذاسنل دددتذذلكدددو ذ
بفوابطذاتنط ,ذووك(ذاستنبؤذبنتلئذ ,ذ هوذتفكريذتبل بيذو عمثذو ذ وا دتذثلبتدذع,ذ
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أملذاستفكريذاإلبتا يذ هدوذتفكدريذتبل دتيذ,ذوالذ لتدس ذبلسبوا دتذاتنطب دعذ,ذوالذوكد(ذ
استنبؤذبنتلئذ  .ذ
أملذ (ذاسعال عذب(ذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالشدتتالسيذ نظدرذاس همدلذأنهمدلذمتملزددلرتذ
ومتعدلبهلرتذمدد(ذنلس ددعذا ائذاسعال دلت,ذاالَذأرتذاالشددتتال ذ كعددفذ د(ذ ال ددلتذهل ددعذ
سكنهددلذمودددو ذمدد(ذ بددث,ذب نمددلذيفذاإلذبددتا ذ نددترذ ال ددلتذملذتكدد(ذمعرو ددعذمدد(ذ ب دثذذ
( ظوارت,ذ,2000ذ .)11ذ
وم(ذهنلذ كم(ذاسبو ذأرتذأنوا ذاسدتفكريذتصدتنت ذنفدضذاتهدل اتذواسعمل دلتذاسعبل دعذ
اسديتذ عتمدتذ ل هددلذبعدكثذكلدذيذأوذدسئديذكدثذنعددل ذتفكدرييذمدد(ذمبل ندعذوتؽددن فذ
وتنظ وذوحنر دتذوتعمد ذوذولل دثذوترك دبذواشدتتال ذوغدريدذ,ذاالذأرتذاسدتفكريذاإلبدتا يذ
خيتلفذ (ذأنوا ذاستفكريذاألهرىذيفذأن ذالذ تب تذببوا تذمع نعذيفذادرا ات ,ذ فالذ (ذ
أرتذنتلئذ ذتتصوذبلألؼلسعذواجلت ذوتأتيذم(ذغريذمجل ذشلب  .ذ
وه(زال التفلا ا :دا :
عددريذاحل لددعذ(,2002ذؿ- 48ذؿ49ذ)ذوظددواه(ذ(ذ,2005ؿ)24ذادذأرتذاترادعددعذ
ألكجددرذاهتبدددل اتذاسددتفكريذاإلبدددتا يذظدد و لذ,ذوهددديذاهتبددل اتذتدددو نضذ(ذ)Torranceذ
واهتبددل اتذد لفددو ذ(,)Guilfordذتتفددم(ذبفددععذمهددل اتذسلددتفكريذاإلبددتا يذسددلو ذ
اسبلسجورتذ لشهل,ذوهي:ذ ذ
اسطال ع:
تتفددم(ذاسطال ددعذاجللنددبذاسكمدديذيفذاإلذبددتا ,ذوهدديذتعددينذاسبددت ذ ل د ذتوس ددتذ ددت ذ
كدددبريذمددد(ذاسبدددتائثذأوذاترتا دددلتذأوذاأل كدددل ذأوذاتعدددكالتذأوذاالشدددتعملالتذ ندددتذ
االشتذلبعذتجريذمع(,ذوكلس ذاسصر عذواسصهوسعذيفذتوس تهل,ذوتتم سذاأل كدل ذاتبت دعذ
حال متهلذتبتف لتذاسب عذاسوا ع ع .ذ
اترونع:
تتفدم(ذاتروندعذاجللندبذاسندو يذيفذاإلبدتا ,ذو بؽدتذبهدلذاسبدت ذ لد ذتوس دتذأ كددل ذ
متنو عذس صهذم(ذنو ذاأل كل ذاتتو ععذ ل ,ذوتود ذأوذلو ثذمصل ذاستفكريذمدبذتغدريذ
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اتددجريذأوذمتطلبددلتذاتو ددف.ذواترونددعذ كددضذاجلمددو ذاسددلهين,ذاسددليذ عددينذتددبينذأمنددل ذ
ذهن عذذلت ذشلفل,ذوغريذ لبلعذسلتغريذسصبذملذتصتت

ذاحللدع.

األؼلسع:
ذوهدديذ هنددلذحعن د ذاسبددت ذ ل د ذاجلددت ذواستفددر ,ذو ددت ذاستبل ددت,ذ لألؼددلسعذتعددريذادذ
ت ذاستلم لذ ل ذانتلزذاشتذلبلتذ ل لعذاستكرا ذ اهثذاجملمو دعذاسديتذ نتمديذاس هدل,ذأيذ
أن ذكلملذ لهذ دعذظ و ذاسفكر ذزا تذأؼلستهل,ذوتعتذاألؼدلسعذذذاسعلمدثذاتعدرتئذبد(ذ
معظددوذاستعر فددلتذاسدديتذتركددسذ ل د ذاسنددواترذاإلبتا ددعذكمش د ذسلشكددوذ ل د ذمصددتوىذ
اإلبتا ,ذوهيذأكجرذاخلؽلئؾذا تبلطلذبلإلبتا ذواستفكريذاإلبتا ي .ذ
ومدد(ذهنددلذ ذتفددحذأرتذاألؼددلسعذالذتعددريذادذكم ددعذاأل كددل ذاإلبتا ددعذاسدديتذ نتذهددلذ
اسفر ,ذبثذتعتمتذ ل ذ معذتل ذاأل كل ذنو تهدلذوددتتهل,ذوهدلاذذمدلذو دسذاألؼدلسعذ د(ذ
اسطال دددع,ذكمدددلذأرتذاألؼدددلسعذالذتعدددريذادذ دددت ذتكدددرا ذاسفدددر ذأل كدددل دذوتؽدددو ات ذ
اسعنؽد عذ دد(ذاتوـددو ذكمددلذيفذاترونددعذبددثذتعددريذادذ دتذ ذتكددرا دذأل كددل ذاآلهددر (ذ
وهلاذملذو سهلذ (ذاترونع .ذ
اإل لـع:
وتعينذاسبت ذ ل ذاـل عذتفلؼ ثذدت ت ذومتنو دعذسفكدر ذأوذسدثذمعدكلعذأوذسوسدعذ
م(ذظأنهلذأرتذتصل تذ ل ذتطو رهلذواغنلئهلذوتنف لهلذ .ذ
ومملذشب ذوك(ذاسبو ذأرتذاتهل اتذاألشلش عذاتكونعذسلدتفكريذاإلبدتا يذمتتاهلدعذ
ملذب نهل,ذ والذوك(ذاسفؽثذب نهلذ كثذواست ذتتطلدبذوددو ذاألهدرى.ذو دتذا تؽدرتذ
است اشعذاحللس عذ ل ذ لطذمهل اتذاسطال عذواترونعذواألؼلسع .ذ
التفلا ا :دا

يف السي(لضي(ل :

رىذذاسبع ذأرتذاإلبتا ذيفذاسر لـ لتذهوذ بل ذ (ذاكتعلفذمنلذزذ لـ عذدت ت ذ
وتكددو (ذ ال ددلتذدت ددتذ ذومتم ددس ذوذاتذمعندد ذبدد(ذاأل كددل ذاسر لـدد ع,ذوامكلن ددعذ
استوؼثذادذتطب بلتذدت ت ذسل كل ذاسر لـ عذ) .(Westcott, 1998, 361ذ
و عددرفذهوالنددتطذذ)(Hollandsذاإلبددتا ذاسر لـدديذ لدد ذأندد ذاترونددعذاسدديتذ ظهرهددلذ
اسطلسبذ ندتملذ صدتنت ذمدتاهثذ لـد عذمتنو دع,ذأوذ ندتذا رتاسدلتذطدردذدت دت ذحلدثذ
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اتعددكلعذاسر لـ د ع,ذأوذ نددتذلصدد(ذأوذتعددت ثذاسطددردذاسبتو دع,ذأوذ نددتذا ددرتاحذأكددربذ
ت ذممك(ذم(ذاأل كل ذاسر لـ عذيفذ ف عذملذأوذمعكلعذ لـ عذيفذو هذ ؽدريذ,ذأوذ
نددتذاشدددتنتا ذمددتاهثذدت دددت ذوغدددريذمأسو ددعذيفذاستعلمدددثذمددبذاتعدددكالتذاسر لـدد عذذ(ذ
مث,2010,ذ .)55ذ
و عددرفذاسصددع تذ(,1998ذ)33ذاسددتفكريذاإلبددتا يذيفذاسر لـد لتذبلسبددت ذ لد ذ ددعذ
ال ددلتذدت ددت ذبدد(ذاألشددلس بذاتنتلف دعذ,ذودلددلالذستطب دد ذاألشددلس بذ,ذوكددلس ذ مددثذ
ا تبلطلتذب(ذاأل كل ذاسر لـ عذاسيتذ تذتبتوذسلدبع ذ دت ذامكلن دعذوددو ذأيذا تبدل ذ
بهل .ذ
وتعدددرفذأبدددوذ مدددري ذ(ذ,2002ذ)26ذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذيفذاسر لـد د لتذبأند د :ذانتدددلزذ
ال ددلتذوسلددو ذمتعددت ذودت ددت ذومتنو ددعذسلمعددكالتذواستمددل (ذاسر لـدد عذبعددكثذ
مصتبثذوغريذمعروفذمصببل,ذا حذتتذلو ذاحللدو ذاسنمط دعذيفذـدو ذاتعر دعذواخلدرباتذ
اسر لـ عذ,ذواسيتذتكورتذمعرباذادذاسبت اتذاإلبتا ع,ذوظر طعذأالذ كورتذهندلئذاتفدلدذ
مصب ذ ل ذذلكلتذاسؽوا ذواخلطأ .ذ
وم(ذهال ذاستعر فلتذاسصلببعذ إرتذاسوؼو ذادذمصتوىذاإلبتا ذيفذاسر لـ لتذحيدتخذ
اذاذزك(ذاستا طذم(ذاتهل اتذاآلت ع :ذ
 ا ل ذتنظ وذاتعلوملتذوترك بهلذيفذؼو ذدت ت
 اكتعلفذ ال لتذدت ت ذب(ذأدسا ذاتعكلعذأوذاسفكر ذاسر لـ ع.
 سثذمعكلعذبطردذدت ت ذغريذمأسو ع,ذأوذسثذاتعكلعذبأكجرذم(ذطر بع.
 اكتعلفذتطب بلتذدت ت ذسل كل ذاسر لـ ع.
 تبو وذاسنتلئرذاسيتذمتذاستوؼثذاس هل,ذواسكعفذ (ذاستنل فدلتذواألهطدل ذاتتفدمنعذ
يفذاأل كل ذأوذسلو ذاتعكالتذاسر لـ ع.
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الذراسات السابقة:
سبتذسظ هذهنتشعذاسفراكتل ذبلهتمل ذاسبلسج(ذوأدر هذسوتلذ دت ذمد(ذاست اشدلتذ
وتبؽ ذاسبع ذمنهلذتأثريذتت صهلذ ل ذنتلدلتذاستعلوذاتعر دعذواسودتان دعذذو مدلذ دأتيذ
رـلذسبع ذهلدذاست اشلت :ذ
دزاسة صربي )2112
هت هذاست اشدعذادذتبؽديذ ل ل دعذبرندلمرذتدت

ذيفذهنتشدعذاسفراكتدل ذوتت صد ذ

بلشددتنتا ذاسصددبو ذاستفل ل ددعذيفذتنم ددعذمهددل اتذاحلددضذاتكددلنيذسددتىذطددال ذاست اشددلتذ
اسعل لذبكل عذاسرتب ع,ذواهتريتذ نعذاسبشحذم(ذطال ذاستبلو ذاتهينذيفذاسرتب عذتؽدؾذ
منددلهرذوطددردذتددت ضذاسر لـ د لتذ لمعددعذ دد(ذمش دضذ,ذوكددلرتذ ددت هوذ(ذ)32ذطلسددبذ
وطلسبددع.ذاشددتنت ذيفذاست اشددعذاتددنهرذاستذددر

ذتؽددم وذاجملمو دعذاسواسددت ذذاتذاالهتبددل ذ

اسببلدديذواسبعددتي,ذأظهددرتذنتددلئرذاست اشددعذأرتذاسربنددلمرذاتبددرتحذأشددهوذيفذتنم ددعذاحلددضذ
اتكلنيذستىذ نعذاست اشدعذ;ذ بدتذذظهدرتذ درودذمعنو دذعذبد(ذاأل ا ذاسببلديذواسبعدتيذ لد ذ
اهتبل ذاحلضذاتكلنيذسؽلحلذاسب لطذاسبعتي ذ
دزاسة الق(لض )2112
هدددت هذاست اشدددعذادذتبؽددديذأثدددرذوسدددت ذمبرتسدددعذيفذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذتنم دددعذ
استشؽ ثذواستفكريذاإلبتا يذستىذتالم لذاترسلعذاالبتتائ ع,ذتكونهذ نعذاست اشعذم(ذ
()30ذتلم لاذوتلم ل ذم(ذتالم لذاسؽفذاسصل طذيفذأستذاتعلهتذاألزهر دع.ذطببدهذأ واتذ
ددبذاسب لنددلتذاتتمجلددعذيفذاهتبددل ذلؽ د ليذواهتبددل ذمهددل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذ بل ددلذ
وبعت ل,ذوم(ذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذأرتذاسوست ذاتبرتسعذكلرتذتلذأثدرذمعندويذ
يفذلؽدد ثذاستالم ددلذوتفكريهددوذاإلبددتا يذ;ذاذذكددلرتذأ ا ذ نددعذاست اشددعذيفذاستطب دد ذ
اسبعتيذأ فثذمد(ذأ ائهدوذيفذاستطب د ذاسببلديذ,ذوبتالسدعذاسؽدلئ عذيفذكدثذمد(ذاستشؽد ثذ
واستفكريذاإلبتا ي .ذ
دزاسة الػ(من )2111
هددت هذهددلدذاست اشدددعذادذاستعددرفذ ل د ذ ل ل ددعذبرنددلمرذتددت

ذ ددلئوذ ل د ذهنتشددعذ

اسفراكتل ذستنم ددعذمهددل اتذسددثذاتعكددالتذاتنتش ددعذواسدتفكريذاسر لـديذواإلبدتا يذ
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سددتىذمعلمدددلتذاسر لـ د لتذبلترسل دعذاتتوشددطعذحت نددعذدددت .ذتكونددهذ ندددعذاست اشددعذمدد(ذ
() 46ذمعلمددعذمدد(ذمعلمدددلتذاسر لـدد لتذيفذاترسلددعذاتتوشددطع,ذواتبعددهذاسبلسجدددعذيفذهددلدذ
است اشدددعذاتدددنهرذظدددب ذاستذدددر

,ذ بدددتذمتذتبص ددددوذاتعلمددددلتذادذدلمو ت دددد(:ذـلبطددددعذ

وحنر ب ع,ذ وا ذكثذمنهملذ()23ذمعلمدع,ذتكوندهذأ واتذاست اشددعذمدذ(ذاهتبددل ذمهددل اتذ
سددثذاتعكدددالتذاتنتشدد ع,ذواهتبددل ذمهدددل اتذاسددتفكريذاسر لـدددي,ذواهتبددل ذتددو انضذ
سلتفكريذاإلبتا ي,ذوم(ذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذأرتذاسربنلمرذاستدت

ذاسبدلئوذ

لد ذهنتشددعذاسفراكتددل ذ عددل ذيفذتنم ددعذمهددل اتذسددثذاتعددكالتذواسددتفكريذاسر لـدديذ
وكلاذاسدتفكريذاإلبدتا ي,ذوذأرتذاسفدرودذيفذاأل ا ذبد(ذاجملمدو ذت(ذاستذر ب دعذواسفدلبطعذ
كلنهذمعنو عذ ل ذكثذاتتغرياتذاتعموسعذيفذاست اشع .ذ
دزاسة البٍ( ) 2117
هت هذاست اشدعذادذا دتا ذوسدت ذمبرتسدعذيفذاتنتشدعذاسفراكتلس دعذسطدال ذكل دلتذ
اسرتب ع,ذو اشعذأثرهلذيفذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالحندلدذسلدوذاسر لـد لتذ,ذتكوندهذ ندعذ
است اشددعذمدد(ذ()67ذطلسبددعذمدد(ذطلسبددلتذ -ذاسفر ددعذاسرابعددعذ–ذ لـ د لتذكل ددعذاسبنددلتذ–ذ
دلمععذ (ذمشضذس حذمتذتت صه(ذاسوست ذاتبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل .ذاشتنتمهذ
اسبلسجدددعذاستؽدددم وذاستذدددر

ذسلمذمو دددعذاسواسدددت ذذاتذاستطب دد ذ(ذاسببلددديذ–ذاسبعدددتيذ),ذ

و اشتنتمهذاسبلسجدعذاهتبدل ذاسدتفكريذاإلبدتا يذومب دلطذاالحندلدذسلدوذاسر لـد لت.ذومد(ذ
اسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذودو ذ رودذذاتذ السعذاسؽلئ عذ نتذمصتوىذ(01,0ذ)ذ
ب(ذمتوشطيذ ددلتذاجملمو دعذاستذر ب دعذيفذاستطب د ذاسببلديذواسبعدتيذسؽدلحلذاستطب د ذ
اسبعدددتيذيف ذكدددثذمددد(ذاهتبدددل ذاسدددتفكريذاإلبدددتا يذومب دددلطذاالحندددلدذسلدددوذاسر لـد د لتذ
واتنتشددعذاسفراكتلس ددع,ذوكددلرتذذاذسذددوذتددأثريذيذكددبري,ذوأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذسببددهذ
علس عذمببوسعذيفذتنم عذكثذم(ذاسدتفكريذاإلبدتا يذواالحندلدذسلدوذاسر لـد لتذواتنتشدعذ
اسفراكتلس ع.
دزاسة مى ) 2118
هددددت هذاست اشددددعذ ادذا ددددتا ذوسددددت ذيفذهنتشددددعذاسفراكتددددل ذحؽددددلسبعذاسكتددددل ذ
اإلسكرتوندددي,ذوكددد(ذتفدددم نهلذيفذمدددنهرذاسر لـد د لتذسلمرسلدددعذاالبتتائ دددع,ذو اشدددعذ
ل ل تهدددلذيفذتنم دددعذاستشؽد د ثذومهدددل اتذاسدددتفكريذاسبؽدددريذوات دددثذسلدددوذاسر لـد د لت,ذ
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تكونددهذ نددعذاست اشددعذمدد(ذ40ذتلم ددلاذمدد(ذاسؽددفذاسصددل ط.ذواشددتنت ذاسبلسددحذاذهتبددل ذ
لؽ ليذيفذهنتشعذاسفراكتل ذواهتبل ذتفكدريذبؽدري,ذاـدل عذادذاتبلبلدعذاسعنؽد عذ
تعر عذاستدأثرياتذاتتمدثذسدتوثهلذيفذ تنم دعذاالحندلدذسلدوذمدل ذاسر لـد لت,ذومد(ذاسنتدلئرذ
اسدديتذتوؼددلهذاس هددلذاست اشدددعذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذكددلرتذتدددلذأثددرذمعنددويذيفذكددثذمددد(ذ
استشؽ ثذواستفكريذاسبؽري,ذوكلاذاالحنلدذسلوذاسر لـ لت .ذ
دزاسة إ ساه(ً وآخسيَ )Abraham,et al,2008
هدددت هذاست اشدددعذادذ اشدددعذاسب مدددعذاجلملس دددعذسلهنتشدددعذاسفراكتلس دددعذمددد(ذهدددال ذ
اتصتو لتذاتنتلفعذسلبعل ذاسفراكتلس عذاتكونعذسلظكل ذاسفراكتلس ع.ذتكوندهذ ندعذ
است اشعذم(ذ6ذتالم لذ(5ذذكدو ذوذ1ذاندلخ)ذمد(ذتالمدل ذاتت شدعذاالبتتائ دعذمد(ذاسؽدفوفذ
اسرابددبذواخلددلمضذاألشلشددي,ذو6ذطددال ذ(2ذذكددو ذو4ذانددلخ)ذمدد(ذطلبددعذاست اشددلتذاسعل ددلذ
صدددوذ لدددوذنبومدددورتذ,ذأهدددوذنتدددلئرذاست اشدددعذأرتذاألبعدددل ذاسفراكتلس دددعذوتعب دددتذاسعدددكثذ
اسفراكتدلسيذتدلذ ال دعذيفذاستبدل (ذيفذاألسكدل ذاجلملس دع,ذوملذ كد(ذسلمصدتوىذاسعلمذديذ
ونو ذاجلنضذتبل (ذيفذاألسكل ذاجلملس عذبعكثذكبري,ذوارتذكلرتذهنلئذبعد ذاسنتدلئرذ
اسفر عذاتجري ذسالهتمل .ذوأرتذ

لس لتذاسعكثذاسفراكتلسيذتس تذكلملذزا ذتعب تد .ذ

دزاسة السيد ) 2111
هدددت هذاست اشدددعذادذا دددتا ذوسدددت ذيفذاتنتشدددعذاسفراكتلس دددعذوكددد(ذتفدددم نهلذيفذ
برنددلمرذا ددتا ذمعلمدذيذاسر لـ د لتذبكل ددلتذاسرتب ددع,ذواسبشددحذيفذمددتىذ علس ددعذاسوسددت ذ
اتبرتسعذسطال ذاسر لـ لتذبكل عذاسرتب ع.ذاتببذاستؽم وذاستذر

ذذوذاجملمو عذاسواست ذ

واالهتبدددل ذاسببلددديذواسبعدددتي,ذ س دددحذاهدددتريتذدلمو دددعذ عدددوائ عذمددد(ذطدددال ذوطلسبدددلتذ
تؽددؾذاسر لـد لت/ذكمب ددوترذبكل ددعذاسرتب ددعذ لمعددعذاسصددلطلرتذ ددلبوط,ذبلغددهذ نددعذ
اسبشحذ25ذطلسبدلذوطلسبدع.ذوتوؼدلهذاست اشدعذادذأند ذوكد(ذاكصدل ذاسطدال ذاتعلمد(ذ
سلمعل فذواتهل اتذاتتفمنعذيفذهنتشعذاسفراكتل ,ذو صتت ذ ل ذذس ذم(ذهدال ذا تفدل ذ
متوشدددطذ ددددلتذاسطدددال ذيفذاالهتبدددل ذاستشؽد د ليذاسبعدددتيذتنتشدددعذاسفراكتدددل ,ذوذأرتذ
اسطال ذأظهرواذ ا ع عذكبري ذسلوذ اشعذهنتشعذاسفراكتل  .ذ
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دزاسة الجنين :)Langille,1997
هددت هذاست اشددعذادذاكصددل ذمفددله وذهنتشددعذاسفراكتددل ذالذثددينذ عددرذ ؽددالذيفذ
اسر لـد د لت,ذ أظدددل تذادذبعد د ذاسطدددردذاسددديتذوظفد دذهذإلكصدددل ذاسطدددال ذسلمفدددله وذ
اتتفمنعذيفذاسوست ذاست اش ع.ذامشتنت ذاتنهرذاسوؼفيذيفذ

دبذاسذب لندلتذسلت اشدع,ذذومد(ذ

ب(ذأهوذملذ تمت ذاست اشعذهوذأش لعذاتبلبلدعذمدبذاسطدال ذ;ذ بدتذاظدتملهذ لدذ ذاكتعدلفذ
اسطردذاسيتذ بينذبهلذاسطال ذمعل هوذيفذاسفراكتلالت.ذو دتذأظهدرتذاست اشدعذأرتذهندلئذ
موـدددو لتذيفذاسفراكتدددلالتذلتدددلزذاهتملمدددلذهلؼد دذل,ذو دددتذظدددكلهذبعد د ذاتفدددله وذ
األشلش عذتنتشعذاسفراكتل ذمجثذ -استعلب ذاسلاتي -ذؼعوبعذستىذاسطدال ذ,ذوكدلس ذ
اكتصبواذهرباتذبؽعوبعذيفذاخلؽلئؾذاتم س ذسلفراكتلالت.ذوم(ذب(ذملذأظهرت ذنتدلئرذ
است اشعذ أن ذربذاسصدملحذبتبدت وذ ؽدؾذسدو ذاتواـد بذاتبتمدع,ذ هنتشدعذاسفراكتدل ذ
س صددهذموـددو لذوكدد(ذتبتود ذيفذأشددبو (ذمددجال;ذألرتذتطب بددلتذاتوـددو لتذرددبذأرتذ
تكورتذسلسون عذيفذاسطب ععذستذن بذاسطال ذاسغمومجذيفذبع ذاتفله وذاجلت ت ذ لد هو,ذ
يفذهلدذاسوست  .ذ
دزاسة ف(ك )Vacc,1992
هدددت هذاست اشدددعذادذتبدددو وذمدددتىذامكلن دددعذتدددت ضذاتفدددله وذاألشلشد د عذتنتشدددعذ
اسفراكتل ذ ألطفل ذاتت شعذاالبتتائ ع.ذمتذتسو دتذاتعلمد(ذيفذاتدتا طذاالبتتائ دعذواتدرب(ذ
بتل ذاتفله و,ذوتو عذاتعلمد(ذبلستطب بدلتذاتمكذندعذتنتشدعذاسفراكتدل ذمدبذاألطفدل ذ,ذ
واسعرو ذيفذاسنبلػذسو ذمتىذمال متهلذسلمندلهرذاست اشد عذيفذاسر لـد لتذاالبتتائ دع.ذمتذ
ددرمجذنعددلطلتذيفذهنتشددعذاسفراكتددل ذالشتكعددلفذتفكددريذاألطفددل ذواسفهددوذاسنص د ذ
سوؼف,ذولت ت,ذو لطذهواؿذهنتشعذاسفراكتل ذو رمجذهلؼ عذاستعلب ذاسلاتيذيفذ
بعدد ذاجملمو ددلتذاسفراكتلس ددع.ذوتؽددلهذاست اشددعذذادذأرتذاتفددله وذاسبصدد طعذسلهنتشددعذ
اسفراكتلس ع,ذوك(ذتبتوهلذوتكورتذمنلشبعذتنهرذ لـ لتذاتت شعذاالبتتائ ع .ذ
ذ
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تعميق (ً مى الدزاس(ل الس( قة:
 كعدددفهذاست اشدددلتذاسصدددلببعذ ددد(ذامكلن دددعذتدددت ضذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذ
رلتلفذاتراسثذاستعل م ع.
 ب نددهذاست اشددلتذاسصددلببعذأرتذتددت ضذهنتشددعذاسفراكتددل ذسدد ذأثددرذارددلبيذيفذ
مكتصبلتذاتتعلم(ذذاتعر عذواسودتان ع.
ونظددراذسلتبددل (ذيفذوا ددبذاستعل د وذبدد(ذاجملتمعددلت,ذوسعددت ذادددرا ذ اشددعذيفذاجلمهو ددعذ
اس من ددعذتبشددحذيفذامكلن ددعذتفددم(ذهنتشددعذاسفراكتددل ذيفذاترسلددعذاسجلنو ددعذوتتبؽ د ذ
مر وهدلذ لد ذتنم دعذاسدتفكريذاإلبدتا يذسدتىذطلبدعذاترسلدعذاسجلنو دعذددل تذهدلدذاست اشددعذ
امتتا اذسلت اشلتذاسصلببعذيفذهلاذاتنش ذبهتفذتبت وذمس تذم(ذاست وذاستذر

,ذوهديذ

تتم دسذيفذكونهدلذوسدت ذيفذهنتشددعذاسفراكتدل ذ,ذمرا دعذبددلس ذوا دبذاستعلد وذيفذاسد م(,ذ
وم(ذثوَّذاحذأثرهلذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاإلبتا يذيفذاسر لـ لت.
إجراءات الذراسة :
 جمتىع الدزاسة:
تكددورتذدلتمددبذاست اشددعذمدد(ذطددال ذاسؽددفذاسجددلنيذاسجدلنويذاسبصددوذاسعلمدديذحشل ظددعذ
ؼدددنعل ,ذس دددحذكدددلرتذا

دددلسيذ دددت ذطدددال ذاجملتمدددبذ(ذ11569ذطلسبدددلذو2873ذطلسبد دع),ذ

موز (ذ ل ذ()331ذمت ش ذثلنو عذيفذ(ذ)18ذمنطبعذتعل م عذبلتل ظع .ذ


يٍة الدزاسة:
تكونهذ نعذاست اشعذم(ذ34ذطلسبلذوطلسبعذم(ذطدال ذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنويذاسبصدوذ

اسعلميذحت شعذاسفوزذحت ر عذنهوذذلل ظعذؼنعل  .ذ
إ داد الوذدة املقرتذة يف هٍدسة الفساكت(ه :
مأ تِّتذاسوست ذاتبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتدل ذيفذـدو ذاتفدله وذاسنظر دعذسلموـدو ,ذ
وبلإل ل ذم(ذاست اشلتذاسصلببعذيفذهلاذاجملل ذ( نظدرذبندتذاست اشدلتذاسصدلببع),ذو و ديذ
يفذبنل ذاسوست ذاألشضذاآلت ع :ذ
 .1اسف عذاسعمر عذسلطال ذاتصتهت (.
 .2استت زذيفذأنعطعذاستعل وذواستعلوذ.
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 .3بنل ذأنعطعذاستعلوذ ل ذأشلطذاستعلوذاسنعط.
 .4تفم(ذاألنعطعذاستعل م عذموا فذتطب ب ع.
 .5تنو بذاألنعطعذاستعل م عذسلطال ذتوادهعذاسفرودذاسفر ع.
 .6تنو بذاشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلو,ذوا ملزذتبن دعذاحللشدو ذيفذتدذت ضذاسوسدت ذ
بلإل ل ذم(ذاستطب ب عذذاتذاسؽلع.
ولوٌ(ل الوذدة:
تكونهذاسوست ذم(ذاسعنلؼرذاآلت ع :ذ
 .1أهتافذاسوست .
 .2ذلتوىذاسوست  .ذ
 .3اشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلو .ذ
 .4األنعطعذاستعل م ع .ذ
 .5مؽل ذاستعلو .ذ
ؼُممهذ وطذاسوست ذا حذاظدتمثذكدثذ طذمد(ذاسدت وطذ لد ذأهدتافذاسدت ط,ذ
استه ددع,ذأنعددطعذاستعل د وذواسددتعلو,ذوأهددرياذاخللزددعذواستب د و.ذو ددتذاظددتملهذاسوسددت ذ ل د ذ
عددر ذمواـ د بذنفددلتذيفذ(ذ)20ذسؽددع,ذوأهردددهذاسوسددت ذاتبرتسددعذيفذمكددون(ذزجددثذ
اتكورتذاألو ذيفذذلتوىذوأنعطعذذتعل م عذذتبت ذسلطلسب,ذواتكورتذاسجلنيذزجدثذيفذ س دثذ
ا ظل يذسلمعلو .ذ
تحكين الوحذة :
ُرـهذاسوست ذاتبرتسعذ ل ذذلكم(ذسلتأكتذم(ذزلش ذبنلئهل,ذومتىذمنلشبتهلذ
سطال ذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنوي,ذويفذـدو ذآ ا ذاتكمد(ذأدر دهذاستعدت التذوذأهرددهذ
اسوست ذذيفذؼو تهلذاسنهلئ ع,ذاتلش ذ( .)1ذ
وبهلاذتكورتذاست اشعذ تذأدلبهذ ل ذاسصؤا ذاألو ذم(ذأش لعذاست اشع.
أداة الذراسة :
اشددتنت ذيفذهددلدذاست اشددعذاهتبددل ذدددلهسذسلددتفكريذاإلبددتا يذمدد(ذا ددتا ذ/ .ذذلمددو ذ
منصدديذأشددتلذذ لددوذاسددنفضذاسرتبددويذ–ذكل ددعذاسرتب ددعذ–ذدلمعددعذاإلشددكنت ع,ذواالهتبددل ذ
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تكورتذم(ذذمخصعذأش لع,ذوهوذ تمتبذخبؽلئؾذ لش عذمنلشبعذاشتنردهذم(ذتطب بد ذ
ل ذ نعذم(ذطلبذاترسلعذاسجلنويذيفذاسب عذاتؽر عذ(منصيذ.)2008ذوسلتعرفذ لد ذمدتىذ
مالئمعذاالهتبل ذسطلبعذاسؽفذاسجلنيذاسجلنويذيفذاسد م(ذا تمدتتذاست اشدعذ أيذاخلدربا ذيفذ
ي,ذومد(ذثدوذ
ذس ,ذ س حذأكتذاخلربا ذ لد ذمنلشدبعذاالهتبدل ذسطلبدعذاسؽدفذاسجدلنيذاسجدلنو ذ
ملهذاست اشعذ ل ذاشتنرازذمؤظراتذؼتدذوثبلتذاالهتبل ذيفذاسب عذاس من ع .ذ
وؤشسال الضدق يف البيئة اليىٍية:
بلإلـددل عذادذؼددتدذاتتددوىذمدد(ذهددال ذاستشك د وذمتذاستشب د ذمدد(ذؼددتدذاسبنددل ذمدد(ذ
هدال ذمؤظددرذاالتصدلدذاسددتاهليذسالهتبدل ذ دد(ذطر د ذسصدل ذمعلمددثذاال تبدل ذبدد(ذ دددعذ
اسصؤا ذيفذكدثذمد(:ذاسطال دع,ذاتروندع,ذاألؼدلسعذأل درا ذاسع ندعذاالشدتطال عذو ددلتهوذ
ل د ذاالهتبددل ذيفذاسبعددتذاسددليذتنتمدديذاس د ذتل د ذاست دددعذ(ذاسطذال ددع,ذاترونددع,ذاألؼددلسع),ذ
كمددلذسُصددبذمعلمددثذا تبددل ذاألبعددل ذمددبذبعفددهلذذاسددبع ذوبلست دددعذاسكل ددعذوتراوسددهذ
معلمالتذاال تبل ذب(ذ(,0.75ذ,)0.82ذوهيذ وذد ت ذسغرمجذهلدذاست اشع .ذ
وؤشسال الثب(ل مى البيئة اليىٍية:
لببددهذاست اشددعذمدد(ذثبددلتذاستذددلنضذمدد(ذذهددال ذسصددل ذمعلمددثذاسفددلذكرونبددذلخ,ذ
وكلنهذ مت ذ(,)0.87ذوكلاذثبدلتذاستؽدش حذمد(ذهدال ذا دل ذتؽدش حذ(ذ)20ذو دعذمد(ذ
أو ادذاإلدلبعذبعتذ لؼثذزمينذمنلشب,ذوسصبذمعلمثذا تبل ذبريشورت,ذ كدلرتذ(ذ)0.99ذ
وهيذ معذ لس ع .ذ
الوعالجة اإلحصائية:
بعددتذاستشبد ذمدد(ذا تتاس ددعذاسب لنددلتذبلشددتنتا ذاهتبددل ذ Shapiro-Wilkاشددتنتمهذ
اسوشلئثذاإلسؽلئ عذاآلت ع;ذواشتعلرتذيفذتنف لذهلذبلسربنلمرذاإلسؽلئيذ :SPSSذ
 اهتبددل ذ)(tذسع نددت(ذمرتابطددت(,ذواشدتُنت ذالهتبددل ذاسفددردذبدد(ذأ ا ذأ ددرا ذاجملمو ددعذ
استذر ب ددعذ ل د ذاهتبددل ذاسددتفكريذاإلبددتا يذاسببلدديذواسبعددتي,ذذو ل د ذكددثذبعددتذمدد(ذ
أبعل دذاتت ذسلت اشع:ذاسطال ع,ذاترونع,ذاألؼلسع .ذ
 لل ثذاستبل (ذسلب لشلتذاتتكر ذالهتبل ذ ملذاذاذكلنهذاسوسدت ذاستذر ب دعذتنمديذ
مهل اتذاستفكريذبلتعت ذنفص  .ذ
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نتائج الذراسة:
الٍت( خ املتعقمة (لفسلضيتني األوىل والث(ٌية اليت تٍط مى:
 .1توددددتذ دددرودذذاتذ السدددعذاسؽدددلئ عذ ندددتذمصدددتوىذاستالسدددعذ)(α=0.05ذبددد(ذأ ا ذأ دددرا ذ
اجملمو عذاستذر ب عذيفذاهتبل ذاستفكريذاإلبتا يذيفذتطب ب ذ بل دلذوبعدت ل,ذويفذكدثذ
مهل ذم(ذمهل ات ذاتت وشع:ذاسطال عذواترونعذواألؼلسع,ذوسؽلحلذاستطب ذاسبعتي.
 .2تشب ذسذوذتأثريذتربويذالشتنتا ذاسوست ذاتبرتسعذ ل ذاستفكريذاإلبتا يذككثذ
و ل ذكثذمهل ذم(ذمهل ات ذ ل ذستدذستىذطال ذ نعذاست اشع.ذالهتبل ذاسفرـ ت(ذ
اسصددلببت(ذسصددبهذاإلسؽددلئ لتذاآلذت ددعذأل ا ذأ ددرا ذاسع نددعذ ل د ذاهتبددل ذاسددتفكريذ
اإلب تا يذيفذاستطب ب(ذاسببليذاسبعتيذ :ذ
جدوه  :) 1إذض(ءالعيٍة يف التطبيقني القبم والبعدي مى اختب(ز التفلا ا :دا
االسلرافذ
نصبعذاسس ل ذ
اسعت ذ اتتوشط
االهتبل ذ
اتع ل ي ذ يفذاتتوشطلت ذ
19.44
39.94
34
بلي
 33%ذ
اسطال ع
21.53
 72.76ذ
34
بعتي
11.50
25.03
34
بلي ذ
22%
اترونع
17.92
47.32
34
بعتي
12.07
25.15
34
بلي
28%
األؼلسع
19.19
53.09
34
بعتي
42.34
90.06
34
بلي
27%
اجملمو
 56.67ذ
172.18
34
بعتي
جدوه  :)2اختب(ز ) )tلداللة الفسوق ني وتوسط دزج(ل أفساد العيٍة يف التطبيق القبم
والبعدي الختب(ز التفلا ا :دا
مهل اتذ
االهتبل اتتوشط االسلرافذاتع ل ي
19.16
اسطال ع 32.82
14.10
اترونع ذ  22.29ذ
15. 88
األؼلسع 27.94
47.88
82.11
اجملمو

اسفردذب(ذاأل ا ذاسببليذواسبعتي
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9.98
9.21
10.26
9.99
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دعذ مصتوىذ
احلر ع ذ استالسع
.000
33
.000
33
.000
33
.000
33

معذ
سذوذ
األثر ذ

0.75
0.72
0.76
0.75

مبتا ذ
سذوذ
األثر ذ

كبري
كبري
كبري
كبري
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يتبني وَ اجلدوه  )1واجلدوه : )2
 .1أرتذهنددلئذ رو دلذذاتذ السددعذاسؽددلئ عذ نددتذمصددتوىذأ ددثذم د(ذذ( ) 0.01ذبدد(ذمتوشددطيذ
دلتذاسطدال ذيفذاستطبد ب(ذاسببلديذواسبعدتيذالهتبدل ذاسدتفكريذاإلبدتا يذككدثذ
وملذ تفمن ذمد(ذمهدل اتذ ر دعذسؽدلحلذاستطب د ذاسبعدتي,ذذوبهدلاذ دتوذ بدثذاسفرـد عذ
األود.
 .2أشهمهذاسوست ذاتبرتسعذيفذتفصريذ%75ذم(ذاستبل (ذاسكليذيفذأ ا ذأ درا ذاسع ندعذ لد ذ
اهتبل ذاستفكريذاإلبتا يذبد(ذاستطب د ذاسببلديذواستطب د ذاسبعدتيذو صدرتذمدلذنصدبت ذ
()%76,%72,%%75ذم(ذاستبل (ذيفذاأل ا ذ ل ذمهل اتذاسدتفكريذاإلبدذتا يذ(اسطال دع,ذ
اترونددع,ذاألؼددلسع)ذ لد ذاسرتت ددبذ وهددلدذاسب د وذتددت ذ ل د ذمبددتا ذسذددوذاألثددرذسلوسددت ذ
اتبرتسعذذكبري,ذ وبهلاذتكورتذاسوست ذاتبرتسعذتدلذسذدوذتدأثريذتربدويذيفذاسدتفكريذ
اإلبتا يذككث,ذو ل ذكثذمهل ذم(ذمهل ات ,ذو ل ذتببثذاسفرـ عذاسجلن ع .ذ
الٍت( خ املتضمة (لفسلضية الث(لثة:
الهتبل ذاسفرـ عذاسجلسجعذاسليذتنؾذ ل ذأرتذهلاسوست ذاستذر ب دعذتنمديذكدثذمهدل ذمد(ذ
مهدل اتذاسددتفكريذاإلبددتا يذاتت وشددعذ(اسطال ددع,ذاترونددع,ذاألؼددلسع)ذبلتعددت ذنفصد ذسددتىذ
طال ذ نعذاست اشعهل .ذ
سُصبهذ دعذاسكصبذسكثذ ر ذم(ذأ را ذاسع نعذممجلعذيفذاسفردذب(ذ دتد ذاسببل دعذ
واسبعت عذوذس ذبلسنصبعذسكثذمهل ذم(ذمهدل اتذاسدتفكريذاإلبدتا يذ,ذواجلدتو ذ(ذ)3ذ دب(ذ
تل ذاسنتلئر - :ذ
جدوه  :)3وتوسط اللسب للن وه(زة وَ وه(زال التفلا ا :دا

اسطال ع

اسعت
34

اتهل

متوشطذاسكصب االسلرافذاتع ل ي
 19.165ذ
32.82

اترونع

34

 22.29ذ

14.103

األؼلسع

34

27.94

 15.878ذ

اشددتنت ذلل ددثذاستبددل (ذسلب لشددلتذاتتكددر ذالهتبددل ذ السددعذاسفددرودذبدد(ذمتوشددطلتذ
اسكصبذاصبذنو ذاتهل  .ذ
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جدوه  :)4حتمين التب(يَ لمقي(س(ل املتلسزة الختب(ز الفسوق يف الٍىو احل(صن يف أ ع(د
م مر الحىا ن
ب ا املجما ات
داخ
املجما ات
املجماا

التفلا ا :دا
درجات محاسط
مجماا
الحشكة ا شبعات
ا شبعات
944.04
2
1888 .08
27003.88

99

28891.96

101

قيمةF
3.46

272.77

الماللة
إلا ائية
.035

م(ذاجلتو ذ()4ذ تب(ذأرتذاسب معذاتصوبعذ(,)3.46ذوهلدذاسب مدعذ اسدعذاسؽدلئ لذ ندتذ
مصتوىذ السعذأؼغرذم(ذ(.)0.05ذوتعر عذاحنلدذاسفرودذاشتنت ذاهتبل ذأؼغرذ ردذمعنويذ
) (LSDكى( يف اجلدوه الت(ل :
اجلدوه  :)5اختب(ز أصػس فسق وعٍوي ) (LSDلمىق(زٌ(ل املتعددة ملتوسط اللسب
)(Iاتهل
اسطال ع
اترونع

)(Jاتهل

Mean Difference
) (I-Jذ

استالسعذاإلسؽلئ ع

اترونع

 10.53ذ

.010

األؼلسع

4.88

.226

األؼلسع

 -5.65ذ

.162

تددب(ذمدد(ذاجلددتو ذ(ذ)4ذواجلددتو ذ()3ذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذ ملددهذ ل د ذتنم ددعذمهددل ذ
اسطال ددعذحعددت ذأ لدد ذمدد(ذمهددل ذاترونددع,ذيفذسدد(ذكددلرتذاسنمددوذسلمهددل ت(ذاألهريتدد(ذ
(األؼلسعذواترونع)ذبلتعت ذنفص  .ذ
وٍ(قشة الٍت( خ وتفساه(:
وك(ذتلن ؾذاسنتلئرذاسيتذتوؼلهذاس هلذاست اشعذيفذاآلتي :ذ
.1

ل ل ددعذاسوسددت ذذاتبرتسددعذيفذذتنم ددعذاسددتفكريذاإلبددتا يذسددتىذطددال ذاسؽددفذاسجددلنيذ
اسجلنوي .ذ

.2

شلهمهذاسوست ذاتبرتسعذذيفذتنم عذمهل اتذاسطال عذحعت ذأ ل ذم(ذمهل ذاتروندع,ذ
يفذس(ذكلرتذاسنموذتهل تيذاألؼلسعذواترونعذبلتعت ذنفص .ذ
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ووكدد(ذأرتذتعددسىذاسنتددلئرذاسصددلببعذادذمددلذتتم ددسذب د ذهنتشددعذاسفراكتددل ذ مومددلذمدد(ذ
هؽلئؾ,ذوملذتتفمن ذم(ذأ كدل ذتصدتجريذاخل دل ذو دو ذذاستؽدو ذ,ذ فدالذ د(ذا تبلطهدلذ
بلسطب عددعذواخل ددل ذ,ذوكددلاذادذطب عددعذاألنعددطعذاسدديتذتفددمنتهلذاسوسددت ذاتبرتسددعذوذادذ
اشرتات ذ لتذاستعل وذواستعلوذاسيتذأتلسهذاسفرؼعذسلطال ذأرتذ كونواذنعدط(ذيفذاتو دفذ
استعل مدديذو صددتنتذورتذهؽددلئؾذاألظددكل ذوتؽددن فهلذ,ذومددلذأتلستد ذمدد(ذ ددرؿذستنع د طذ
ه ددل ذاتددتعلم(ذوتؽددو اتهوذمدد(ذهددال ذاستنبددؤذبلسعددكثذبعددتذتبصد م ,ذنله د ذ دد(ذسددحذ
اتتعلم(ذستوس تذاتس تذم(ذاألظكل ذنله ذ (ذدوذاتتععذاسيتذتفدمنتهلذ وطذاسوسدت ذ,ذ
بلإلـددل عذادذأرتذاسوسددت ذاتبرتسددعذدددلبهذانتبددلدذاتددتعلم(ذو ددر تهوذ ل د ذك ف ددعذ بددطذ
اسر لـ لتذبلسطب ععذم(ذسوتو,ذوامكلن عذتكدو (ذاألظدكل ذواسؽدو ذبعدكثذددلا ذ
و

ث,ذوبهلاذ تشهذأذهلنهوذووددتانهوذادذ

دل ذاسر لـد لتذوذابدتا هلذ,ذوهدذلاذكلد ذ

أشهوذبتو ذكبريذيفذذتنم عذاستفكريذاإلبتا يذحهل ات ذاتنتلفعذسدتىذاتدتعلم(ذذس دحذارتذ
اإلبتا ذ نموذيفذدوذتعل ميذذ ت حذمجثذتل ذاسفرؿ.ذوسعثذمنوذمهل ذاسطال دعذحعدت ذأ لد ذ
مدد(ذمهددل ذاترونددعذ ردددبذادذطب عددعذهنتشددعذاسفراكتددل ذاسدديتذتتؽددفذبتوس ددتذكددجريذمدد(ذ
األظكل ذاتتعلب ذم(ذاسعكثذاألؼلي.ذذ ذ
وتتف ذذنتلئرذهلدذاست اشعذمبذنتلئرذاست اشعذاسصلببعذاسيتذأظهرتذأرتذتت ضذهنتشدعذ
اسفراكتددل ذسد ذأثددرذارددلبيذيفذتنم ددعذاسددتفكريذاإلبددتا يذمجددثذ اشددعذاسبلـدديذ(,)2012ذ
و اشددعذاسنفد غذ()2012ذو اشددعذاسغددلمنيذ()2010ذو اشددعذاسبنددل ذ(,)2007ذكمددلذتتف د ذ
نتددلئرذهددلدذذاست اشددعذمددبذ اشددعذؼددربيذذ()2012ذو اشددعذ ل ديذذ()2008ذمدد(ذس ددحذاألثددرذ
اإلرلبيذتنتشعذاسفراكتل ذيفذتنم عذاحلضذاتكلنيذواستفكريذاسبؽر .ذ

التوصيات والوقترحات :
أوالً التوصي(ل :
يفذـو ذنتلئرذاست اشعذ وؼيذاسبلسحذحلذ لي :ذ
 .1تفم(ذهنتشعذاسفراكتل ذيفذمنلهرذاسر لـد لتذاتت شد عذيفذاستعلد وذاسعدل ذوبؽدو ذ
متت دع .ذ
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 .2تفدددم(ذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذيفذبدددرامرذا دددتا ذاتعلمددد(.ذوتدددت بهوذ لد د ذتت صدددهلذ
بلشتنتا ذمتاهثذتت ص عذست جعذحلذيفذذس ذاشتنتا ذاستطب بدلتذاحللشدوب عذنظدراذ
ال تبل ذهنتشعذاسفراكتل ذبلستطب بلتذاحللشوب ع.
 .3بتذ و اتذتت ب عذسلمعلم(ذيفذمواـ بذهنتشعذاسفراكتل ذوأشلس بذتت صهل.
ث(ٌي(ً املقرتذ(ل

ضاء ألا ه المراسة م ن اقتراح المراسات آلاثيةا
.1

اشدددعذأثدددرذوسدددت ذمبرتسدددعذيفذهنتشدددعذاسفراكتدددل ذ لدد ذتنم دددعذمهدددل اتذاسدددتفكريذ
اإلبتا يذوتنم عذاالحنلهلتذسلوذاسر لـ لتذستىذتالم لذاترسلعذاألشلش ع.

.2

اشدددلتذسدددو ذ ل ل دددعذاشدددتنتا ذاشدددرتات ذ لتذتت صدد عذمعدددسز ذبلشدددتنتا ذبدددرامرذ
سلشوب عذيفذتت ضذهنتشعذاسفراكتل ذيفذتنم عذمهدل اتذاسدتفكريذاإلبدتا يذوتنم دعذ
مهل اتذاسدتفكريذذاسبؽدريذسدتىذطدال ذاتدرسلت(ذذاألشلشد عذواسجلنو دع,ذوكدلاذطلبدعذ
كل عذاسرتب عذتؽؾذتت ضذ لـ لت.

.3

اشعذ علس عذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل ذسطال ذكل عذاسرتب عذوأثرهدلذ لد ذ
استفكريذاتنتشيذواالحنلدذسلوذاسر لـ لت.

.4

اشلتذسو ذأثرذتت ضذهنتشعذاسفراكتل ذيفذاالحنلهلتذسلوذمل ذاسر لـ لت.

الوراجع :

 .1أبو ذاسنؽر ,ذمتسه ذ(.)2009ذاستفكريذاالبتكل يذواإلبتا يذطر ب ذادذاستم سذ
واسنذلح,ذ ,2ذاسبلهر :ذاجملمو عذاسعرب عذسلتت بذواسنعر.ذ ذ
 .2أبو ذسطب ,ذ ؤا & ذوذلمو  ,ذ بت ذاحلل و( .)1996ذ لو ذاسنفض ذ هو ذاسصلوئذ
اإلنصلنيذوتنم ت .ذاسبلهر :ذ ا ذاستعلورتذسلطببذذواسنعر .ذ
 .3أبوذ مري ,ذذلبلت(.)2002ذاإلبتا ذيفذتعل وذاسر لـ لت,ذاسر لـ لتذاسرتبو عذ(,)6ذ
اسبلهر :ذمكتبعذاستا ذاسعرب عذسلكتل  .ذ
.4

أبو ذسو  ,ذهلست ذ( .)2007ذاتنتشع ذطرد ذواشرتات ذ لت ذتت صهل ,ذ  ,2ذ ملرت :ذ ا ذ
اتصري .ذ
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اسبنل,ذمكعذ(.)2007ذ علس عذوست ذمبرتسعذيفذاتنتشعذاسكصو عذ(اسفراكتل ذ)ذ
سطال ذكل ع ذاسرتب ع ذوأثرهل ذ ل ذاستفكري ذاإلبتا ي ذواالحنلد ذسلو ذاسر لـ لت,ذ
اجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذاتؤزرذاسعلميذاسصلببذاسر لـ لتذسلذم بذ
18- 17ذ وس و.ذ ذ

.6

دروارت,ذ تشيذ بتذاسرمح(ذ(.)1999ذتعل وذاستفكريذ–ذمفله وذوتطب بلت,1 ,ذأبوذ
ظ :ذ ا ذاسكتل ذاجللمعي .ذ

.7

دروارت ,ذ تشي ذ بت ذاسرمح( ذ( .)1998ذاتوهبع ذواستفود ذواإلبتا  ,ذ  .1ذاسع(,ذ
اإلمل ات:ذ ا ذاسكتل ذاجللمعي.

.8

دروارت,ذ تشيذ بتذاسرمح((.)2002ذاإلبتا .ذ  .1ملرت:ذ اذاسفكر .ذ

.9

احلل ثي ,ذابراه و ذذلمت ذأمحت ذمصلو ذ( .)1999ذتعل و ذاستفكري ,ذاسر لمج :ذمتا طذ
اسروا  .ذ

 .10سب ب,ذدلتيذ بتذاسكر و(.)19996ذاستفكريذاألشضذاسنظر عذواالشرتات ذ لت,ذ
اسبلهر :ذمكتبعذاسنهفعذاتؽر ع.

 .11احل لع,ذذلمت( )ذ(.)2002ذتكنوسود لذاستعل وذم(ذأدثذتنم عذاستفكريذب(ذاسبو ذ
واتمل شع,ذ ,1ذ ملرت:ذ ا ذاتصري .ذ
 .12هفر,ذنظلعذ( .)2004ذمعلوذاسر لـ لتذواستذت تاتذاسر لـ عذهنتشعذاسفراكتل ذ
وتنم عذاالبتكل ذاستت صيذتعلوذاسر لـ لت,ذ ,1ذاسبلهر :ذ لملذاسكتب.ذ ذ
 .13ظوارت ,ذسص( ذ بت ذاحلم ت( .)2000ذاألشض ذاسنفص ع ذواالدتمل ع ذسالبتكل ذ
اشعذيفذ لوذاالدتمل ذاسنفصي,ذاإلشكنت ع:ذاتكتبذاجللمعيذاحلت ح.
 .14مث( .)2010ذ ل ل ع ذاألنعطع ذاإلثرائ ع ذيف ذتنم ع ذاستفكري ذاإلبتا ي ذواستشؽ ثذ
است اشي ذيف ذمل ذاسر لـ لت ذستى ذتلم لات ذاسؽف ذاخللمض ذاالبتتائي ذاتوهوبلتذ
بلتتا ط ذاحلكوم ع ذيف ذمت نع ذمكع ذاتكرمع ,ذ شلسع ذملدصتري ذغري ذمنعو ,ذ
كل عذاسرتب عذدددددددذدلمععذا ذاسبرى .ذ
 .15اسصع ت ,ذ ـل ذمصعت ذ( .)1998ذهلتنم ع ذبع

ذمهل ات ذاستت ض ذاإلبتا ي ذستىذ

طلسبلت ذ صو ذاسر لـ لت ذبكل ع ذاسرتب ع ذسلبنلت ذبلسصعو عهل ,ذدللع ذاسبشوخ ذاذ
سنفص عذواسرتبو ع,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذاتنو ع,ذاسعت ذاسجلني .ذ
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 .16اسص ت ,ذ ـوارت ذأبو ذ لوارت ذ( .)2001ذ علس ع ذوست ذمبرتسع ذيف ذهنتشع ذاسفراكتل ذ

 Fractal geometryذسطال ذاسر لـ لت ذبكل ع ذاسرتب ع ,ذدللع ذ اشلت ذيف ذاتنلهرذ
وطردذاستت ض,ذاسعت ,72ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذ (ذمشض.ذ ذ
 .17اسص ت ,ذ ـوارت ذأبو ذ لوارت ذ(.)2004هنتشع ذاسفراكتل  Fractal Geometryذاسبعتذ

اسغلئب ذم( ذاسر لـ لت ذاتت ش ع ,ذ ذنتو ذهل ع ذدت ت ذيف ذتعل و ذوتعلو ذاسر لـ لتذ
وتطب بلتهلذيفذاال تؽل ذواإل ا ذهل,ذمصبط,ذ5ذ–ذ8ذ صمرب.ذ
 .18اسص ت,ذ ـوارتذأبوذ لوارتذ(.)2005ذتفم(ذهنتشعذاسفراكتل ذFractal Geometryذ

يف ذاسر لـ لت ذاتت ش ع ,ذاتؤزر ذاسعلمي ذاخللمض ,ذاستغريات ذاسعلت ع ذواسرتبو عذ
وتعل وذاسر لـ لت,ذاجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذ
بنهل,ذ20ذ–ذ 21وس و.ذ
 .19ظواه( ,ذهري(.)2005تنم ع ذمهل ات ذاستفكري ذيف ذتعلو ذاسعلو  ,ذ  ,2ذ ملرت :ذ ا ذ
اتصري .ذ

 .20ظواه(,ذهري;ذبتنتي,ذظهرزا ;ذبتنتي,ذتغر تذ(.)2009تنم عذاستفكريذاإلبتا يذ
يفذاسعلو ذواسر لـ لتذبلشتنتا ذاخل ل ذاسعلمي,ذ ,1ذ ملرت:ذ ا ذاتصري .ذ ذ
 .21ؼربا,ذ مفلرتذ;وآهرورتذ(.)2007ذاسر لـ لتذاسعلمع,2 ,ذ ملرت:ذ ا ذاتنلهر .ذ
 .22ؼربي ,ظلاسص ت(.)2012ذ
ل ل عبرنلدلمبرتسف هنتشعاسفراكتلسبلشتنتاملسصبو استفل ل ع تنم عبعفمهل
اتلحلصلتكلن ومهل اتلشتنتاملسصبو استفل ل عستىطالبلست اشلتلسعل لبكل لتلسرت
ب ع.ذدللع اشلتعرب ع لسرتب عو لملسنفض,اسعت ذ .66- 11,)3(28ذ
ؼبر,دلمت ل تمت(.)2012ذ
ل ل عتت صوست تنتشعاسفراكتلسبلشتنتاملسكمب وتر تنم عاستشؽ لوبعفمهل
اتلستفكرياستن ل لتىطالبلسؽفلألوالسجلنوي ,شلسعملدصتري,دلمععسلوارت,مؽر .ذ
 .23ط  ,ذ رز ذ بت ذاسبل ( .)1993ذموشو ع ذ لو ذاسنفض ذواستشل ث ذاسنفصي .ذاسبلهر :ذ
مكتبذاسنهفعذاتؽر ع .ذ
.24

بت ذاسغفل  ,ذ بت ذاسصال ( .)1997ذاستفود ذاسعلمي ذواالبتكل  .2 .ذاسبلهر  :ذ ا ذ
اسنهفعذاسعرب ع .ذ
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لي,ذوائثذ بتاهللذذلمتذ(.)2008ذ ل ل عذوست ذمبرتسعذيفذهنتشعذاسفراكتل ذذ
Fractal Geometryذبلشتنتا ذاسكمب وترذيفذتنم عذمهل اتذاستفكريذاسبؽرىذوات ثذ

سلو ذاسر لـ لت ذاست نلم ك ع ذستى ذتالم ل ذاترسلع ذاالبتتائ ع ,ذدللع ذتربو لتذ
اسر لـ لت,ذاجمللتذاحلل يذ عر,ذاجلمع عذاتؽر عذسرتبو لتذاسر لـ لت,ذكل عذ
اسرتب ع,ذدلمععذبنهل,ذ وس و .ذ
.26

ص  ,ذسص( ذامحت( .)1993ذش كوسود ع ذاإلبتا ذب( ذاسنظر ع ذواستطب ,ذ
اسبلهر :ذاتركسذاسجبليفذيفذاسعردذاألوشط .ذ

 .27اسغلمني ,ذوئل ذذلمت ذمحت ذ( .)2010ذ ذ ل ل ع ذبرنلمر ذتت

ذ لئو ذ ل ذهنتشعذ

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

واإلبتا ي ذستى ذمعلملت ذاسر لـ لت ذبلترسلع ذاتتوشطع ذحت نع ذدتد ,ذ شلسعذ
ملدصتريذغريذمنعو ,ذدت -ذكل عذاسرتب عذسلبنلت -دلمععذاتل ذ بتاسعس س .ذ
 .28اسبلـي ,ذوس ت ذؼلبر ذابراه و( .)2012ذ ل ل ع ذتت ض ذوست ذمبرتسع ذ لئمع ذ ل ذ
هنتشع ذاسفراكتل ذيف ذتنم ع ذاستشؽ ث ذواستفكري ذاإلبتا ي ذستى ذتالم ل ذاترسلعذ
االبتتائ ع,ذ شلسعذملدصتري,دلمععذاتنو ع,مؽر.
 .29اتفيت ,ذذلمت ذام(( .)1995ذ را ات ذيف ذتعل و ذاسر لـ لت ,ذاسبلهر  :ذمكتبعذ
االزللوذاتؽر ع .ذ
 .30منصي ,ذذلمو ذ( .)2008ذاإلبتا ذواتوهبع ذيف ذاستعل و ذاسعل  ,ذ  ,1ذاإلشكنت ع:ذ
ا ذاتعر عذاجللمع ع .ذ
 .31موا  ,ذشوش( ذذلمت ذ ساست ( ذ( .)2004ذأثر ذتت ض ذبع

ذموـو لت ذهنتشعذ

اسفتل ه ذ(اسفراكتلالت) ذبلشتنتا ذاسلوسع ذاتنتش ع ذ ل ذتنم ع ذاستشؽ ثذ

واستفكريذاتنتشيذستىذتلم لاتذاسؽفذاسجلسحذاتتوشط,ذدللعذاسبشوخذاسنفص عذ
واسرتبو ع,ذكل عذاسرتب ع,ذدلمععذاتنو ع,ذؿ- 250ؿ .293ذ
 .32اسنف غ,تب عسسا ذنلؼر(.)2012ذ ل ل ع ذاشرتات ذ ع ذمبرتسع ذمتفمنع ذبرنلمر ذGSPذ
ستت ض ذاسفراكتل ذسطلبع ذكل ع ذاسرتب ع ذيف ذتنم ع ذمهرات ذاالبتا ذواستفكريذ
اتنظوميذوببل ذاثرذاستعلو,ذاطروسعذ كتو اد,ذدلمععذأش و .ذ ذ
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 ذ ل ل ع ذوست ذبنلئ ع ذمبرتسع ذيف ذهنتشعذاسفراكتل ذ.)2006(ذذلمت
ذمصتو لت ذاستفكري ذاسر لـيذ

شهل ذتو, منر.33

حؽلسبع ذاسكتل ذاالسكرتوني ذيف ذتنم ع ذبع

دلمعع ذ (ذ, ذكل ع ذاسرتب ع,ذ شلسع ذملدصتري,اخللؿ ذب ذاستى ذطال ذكل ع ذاسرتب ع
 ذ.ذمؽر,مشض
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