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 الخالصة
 ودوره الكسرية المدينة لبنية المكونة األساسية الركائز كأحد التعقيد موضوع البحث تناول      
 المدينـة  إن البحث وأظهر والملل الرتابة عن بعيداً اإلنسان معه يتفاعل حيوي واقع تحقيق في

                                                                               كـك  المدينـة  بيئـة  فـي  المتنـامي  للتعقيـد  نتيجـة  تدريجياً تتطور) حضرية كبيئة(الكسرية
مبرزا للدور الذي يلعبه المجتمع في تحقيـق   التعقيد في ومرغوبة متعددة مستويات خالل من ل

  . التعقيد بنوعيه االجتماعي والفيزياوي سواء أكان التعقيد معلنا او ضمنيا
  المدينـة  معنـى  في الخوض خالل من الكسرية والمدينة التعقيد بين العالقة تلك واتضحت     

 لغويـاً  الكسـر  مصـطلح  علـى  التعرف تم ، خاصة بصورة الكسرية لمدينةوا  عامة بصورة
 للمدينـة   والمحلية العالمية السابقة التعاريف وعرض ، الكسري البعد على والتركيز  ومعمارياً
، وبذلك  الكسرية للمدينة بالبحث خاص بتعريف الخروج نقطة إلى حثالب أوصلت التي  الكسرية

 المدينـة  فـي  التعقيد دور عن واضح علمي تصور وجود عدم(عامةتم تحديد مشكلة البحث ال
ولتكملـة القاعـدة      .  ) الكسـرية  المدن لبنية المكونة الرئيسة الخصائص كأحدى الكسرية

 الكسـرية  آليـات  على والوقوف تفصيالً أكثر بصورة الكسرية المدينة تناول للبحث المعلوماتية
وجـود فجـوة   (، وتحديد مشكلة البحث الخاصـة    خصائصها واهم  توليدها وطرق وأنماطها
صياغة الفرضية  ،فجاءت.)لمدينة الكسرية حسب درجتهاعن عالقة التعقيد بمكونات    معرفية

      ).طبيعة تشكيل الهيئة العامة للمدينة الكسرية ترتبط بدقة بدرجة التعقيـد (الخاصة للبحث
 فـي  دوره يمثل الذي  ر في تفاصيل التعقيدليدخل اكث مفاهيميال نظريال اإلطار ذلك بعد يأتي

 خصائصـه  واهـم  ومعماريـاً  لغوياً معناه استعراض فيتم  الرئيسة البحث بنية الكسرية المدينة
 بمؤشـرات  الخـروج  ليـتم   خاصة بصورة الحضرية والبيئة عامة بصورة العمارة في ودوره
 في التعقيد دور على للوقوف قياسها ويتم البحث من العملي الجزء في اعتمادها سيتم التي التعقيد
  المدن في بالتعقيد الخاصة المؤشرات قياس فيتم  البحث من العملي الجزء أما،   الكسرية المدينة
 منهـا  للوصـول   االعظمية منطقة على البحث أجراها التي الميدانية بالدراسة مشفعاً  الكسرية

ن التعقيد عند مستوى مرغوب  في النسيج التي تشير الى وجود كمية م والتوصيات االستنتاجات
أكثر من كمية التعقيد في النسيج الحديث وهذا يدل على وجود دور للتعقيد فـي  ) الكسري(القديم

  .المدينة الكسرية
  التعقيد، المدينة الكسرية: الكلمات المرشدة

 
Complexity in The fragmental City 

Abstract 
The complexity as one of the basic and adequate concepts configuring the 

structure of fragmental city has been considered in this search, where it plays an 
important role in realizing an essential reality which is human can deal with far of 
routine and tedium. The search explains that the fragmental city as an urban 
environment is developing gradually due to complexity growing up in entire city 
environment through favorite and multiple planes in the complexity, and 
presentation of society importance in realizing the complexity socially and 
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physically; as well as presenting the relation between physical complexity and 
social complexity whether the complexity is declared or hidden. 
The relation of complexity and fragmental city becomes clear generally through 
dealing in the city meaning and especially in the fragmental city. Fragment 
terminology has been shown in lingual manner and architecturally in addition to 
the concentration of fragment distance and showing the previous universal and 
local definitions of fragmental city that leads the searcher to the exit point by 
defining specifically in chapter one of this search the fragmental city         
particularly and stands on the fragmental mechanisms, styles, generation methods, 
important properties, and fragmental linear and nonlinear concepts. The search 
browses the previous studies that deal with fragmental city concept so that the 
problem of search (Absence of obvious and scientific concept about complexity 
role in fragmental city as one of fundamental properties configuring the structure 
of fragmental cities) has been determined where summary and conclusions are 
provided. 
as a theoretical and conceptual frame concentrating on the complexity which is 
one of the important fundamentals of fragmental cities. The complexity has been 
browsed through its role in the fragmental city as a main structure of search where 
a browsing for its meaning in lingual manner and architecturally, its important 
properties, its role in architectonic generally and urban environment particularly in 
order to get the complexity's indications. The indications of complexity will be 
adopted in the practical part of search and measured to see the role of complexity 
in the fragmental city and to determine the particular problem of search (absence 
of obvious concept of the relation of complexity with ingredients for fragmental 
city according to its favorite grade and level.then selection and analysis of region 
that represents the practical part of search where the particular indications of 
complexity for fragmental city have been measured depending on the observation 
study on Al-Adamiya city by searcher. This leads to the recommendations and 
conclusions that refer to the presence a quantity of complexity presented at a 
favorite level in the old structures more than in the modern structures in other 
words that refers to the presence of complexity role in the fragmental city.       

  
  مقدمة

تناول البحث موضوعاً ذا أهميـة كبيـرة   
ــارزة  ــدن   وب ــة الم ــي بني ــن ف يكم

، بشكل عـام ، حيـث    )الكسرية(التقليدية
الوثيـق   بارتباطـه تجسدت تلك األهميـة  

بالحياة العامة والخاصة للمجتمع والفرد ، 
والنتائج التي الت إليها تلك التطورات  وما 

تمتـاز  ألقته على بنية المدن التقليدية  التي 
 . لتعقيد في مكوناتهـا الحضـرية   بصفة ا

للمدينة  فالتعقيد يعد أحد المفاهيم األساسية 
وأحـد خصائصـها   ) التقليديـة (الكسرية 

ذات معنى تحقق واقعاً  المؤثرة الذي يجعلها
 يولـد حيوياً يتفاعل معه اإلنسان بعيداً عما 

بالرتابة والملل جـراء الوضـوح    اًشعور

في المدن الحديثة تها والصراحة التي اعتمد
منهجها حيث أنتجت عمارة عكست التبسيط 

حتى وأن . واستبعدت ما يطرح فيها التعقيد
كانت هناك بوادر في بروز التعقيد المبسط 

أهمية ليست  افقد كان ذ المدن الحديثةفي 
حث وجود ضبابية حول الحظ الب. بالكبيرة 

حقيقة دور التعقيد في المدينـة الكسـرية   
 همجتمع في زيادة التعقيد ونقصـان ودور ال

باإلضـافة إلى البحث عن الصيغ المختلفة 
للتعقيد في المدن الكسرية بصورة شمولية 
واألثر البالغ الذي يخلفه فيها ،وهل التعقيد 
مجرد معلومات مهملة خلفهـا الزمن،وعدم 
وجود مقيـاس محدد شـامل يقيس كميـة  

بيئـة  التعقيد في المدينة الكسرية بإعتبارها
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حضرية متكاملة وبالتالي قياس كمية التعقيد 
فجـاء البحـث مكمـال     في الحياة العملية

  .لبحوث سابقة 
ومن هنا جاء صياغة المشـكلة البحثيـة   

عن دور  وجود فجوة معرفية ( المتمثلة ب
التعقيــد فــي المدينــة الكســرية كأحــد 
الخصائص الرئيسة المكونة لبنية المـدن  

هذه المشكلة البحثية وألجل حل  .) الكسرية
تم إتباع منهجية معينة للبحث  اتضـحت  
صورتها من خالل توفير  قاعدة معلوماتية 
للبحث  للخروج بإطار نظـري مفـاهيمي   
حددت بواسطته مؤشرات وتم قياسها فيما 

  .بعد بالجانب العملي اإلجرائي
  االطار النظري -1  

  . التعقيد في الدراسات اللغوية 
اللغة مأخوذ مـن العقـد    التعقيد في     
نقيض الحل ، عقدةُ  يعقده عقْداً، وتعاقـداً  :

  .]p292،1[ .وعقًده ، وقد انعقد وتعقد 
التعقيد فـي العمـارة    Venturiتناول      

المالءمـة  عناصـر   احتوائها علىلمجرد 
لتميز  التجربة الحديثـة   والمنفعة والجمال

]p20،2[.  
م التعقيد القاعدة الفكرية لمفهو Carloطرح 

في خلق التوجيهات  المعمارية فقـد بـين   
تعريف التعقيد من خالل أثره في تشـكيل  
النمط عبر سلسلة من الطلبات إذ إن تشكيل 
النمط يكون من خالل المقارنة بين عملية 
تقليل تعقيد التغاير الشكلي الـى الشـكل   

  .]P.564,3 [االصلي 
Fraction  تعني في المعاجم االنكليزيةكسر

فتعنـي كسـر أو     fractureجزء اما  او
  .وتمزق النسيجانكسار

 fragment(n)   ــي وتعنـــــ
قطعـة  ،أمـا   .شـظية .شـقفة .نتفه.كسرة

fragmentary(adj)    ــي فتعنـــ
مؤلف من شـظايا أو كسـر ، و   .شظوي

fragmentation(n)   ــي تعنــــــ
 ].p116،4[تشظية .تجزؤ.تجزئة

  الكسر في اللغة
 :كسر العود وكًل صـلب  (كَسر  -كسر

  ).فصله من كل نفوذ

رللمبالغـة   -كَس بمعنى كسر المجرد وشد
  .والتكثير 

  التعقيد في المدن الكسرية 1-2
إن التعقيد صفة رئيسية من صفات        

النظام الكسري و إن وجوده على المستوى 
الحضري يعطي النسيج امكانـات عاليـة   
تسهل عمل آليات النظام الحضري ضـمن  

ا يوفره من تنوع فـي  البيئات الحضرية لم
األنظمة و درجات من االستمرارية التـي  
يمكن إن يستفاد منها في عملية التصـميم  

  .الحضري
التصميم الحضـري و العمـارة مـن        

ولة ؤالممكن إن تفهم على أنها عمليات مس
حيث تتولد , عن زيادة درجة التنظيم المعقد

العديد من العمليات المختلفة و المعقدة من 
وان تنظيم ,  رة و التصميم الحضريالعما

هذه العمليات بشكل متماسك يعطـي فـي   
فالبشـرية جاهـدت   , النتيجة تعقيداً منظماً

لزيادة التعقيد المنظم في ما حولهـا مـن   
العناصر و المركبات بالتوازي مع التطور 
الحاصل في األنظمـة و خصوصـا فـي    

فبـدايات القـرن   . األنظمة الطبيعية الحية
د ولعا كبيرا بالبساطة و تجاهل العشرين شه

حيث إننا نـرى  , المبادئ األساسية للتنظيم
العديد من األقاليم التي أزيل منها التعقيـد  

و التوجه إلى , من خالل تجاهل االرتباطات
البساطة المفرطـة التـي تعيـق حركـة     
الفعاليات اإلنسانية و تحقيـق الحضـرية   

)6,p13.(  
معزولة و بالنقيض من هذه الصورة ال    

ظهرت توجهات تدعو إلى زيادة مستويات 
صـورة   Kevin Lynchفقد قدم , التعقيد

المدينة كمعنى للحكم على نجاحها و هـي  
تختلف عن الصورة التي جاءت مع بدايات 

فقـد    Bill Hillierأما , القرن العشرين 
أكد على الوضوحية في كيفية إدراك بنيـة  

و منه , فضاء المسارات الرابطة بين العقد
يمكن أن نصل إلى حل فاصل بين التدرج 

إذ ان عملية الفوضى , المنتظم و التبسيط 
تكون بسيطة بوجود التنظيم الذي ال يؤدي 

فالعناصر , إلى فقدان المحتويات الضرورية
المعقدة والمتنوعة تجتمع سوية و تتعـاون  
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و بالنقيض من ذلـك  , لتظهر بشكل كفء
لتنظيم المتنوع هي عملية تقليل في افالنقاوة 

تعمل على زيـادة خسـارة المعلومـات    
  ).p14,6(الموجودة في النظام 

تنوع العناصر و ترابطهـا  التعقيد و  1-3
 .في المدينة الكسرية

من خالل النظر إلى آليـات عمـل          
األنظمة الحياتية المعقدة نـرى ضـرورة   

و هذا , لتنوع ارتباطات العناصر المختلفة
الل وجود العديد مـن  التنوع يكون من خ

المركبات الحياتية التي تترابط فيما بينهـا  
, ة من المركبـات المتفاعلـة   لمكونة سلس

حيث تعمل بعض المركبات لتكون محفزات 
لعملية التفاعل بين المركبات المختلفة فهي 
تسهل عملية حدوث أي تجمـع يمكـن أن   

وعلـى  . يحصل على مستوى المنظومـة 
وجود ألجزاء صعيد الشكل الحضري فال 

تعمل على التحفيز و إنما كل بنية أو مكون 
من مكونات الشكل الحضري تعمل علـى  
الترابط مع اثنين من المكونـات األخـرى   

حيث يبدأ ترابط المكونات , على اقل تقدير
المختلفة بشكل عشوائي ليتدرج في ترابطا 
ته ليكون المكونات النهائية للكل العضوي 

اعل بين العناصر و الذي يسمح بحرية التف
  .]p301,7[المكونات المختلفة 

  
الخاصـة بالمدينـة   السابقةالتعاريف 1-4

  الكسرية
ــرية  .1 ــة الكس ــب المدين :  حس

)Salingaros, N.A.Remarks 
on a citys Composition 
",RUDI-Resource for 
Urban Design 
Information, The Finnish 
Journal of Urban Studies 
39,2001,p3                        (  

هي مدن تتكون من بنية رئيسية ذات بنـى  
ثانوية رابطة متماسكة  مترابطـة  وهـذه   
البنى الثانوية متشابهة ذاتياً يظهر المقياس 

كما انها مـدن  . االنساني في كل اجزائها 
حية تمتلك عدد كبيـر مـن االرتباطـات    

الهرمية بين العقد اكثر مما هو موجود في 
 ديثة يظهر في هذه المدن التعقيد المدن الح

ــرية  .2 ــة الكس ــب المدين :  حس
)Salingaros, Nikos 

A."Connecting the Fractal 
City "5th Biennial of 
towns &town planners in 

Europe, 2003, p 9.( 
هي تلك المدينة االكثر متعة ،فهي كسرية 
في المسارات والطرق واشكال الواجهات 

تمتلك بنى رابطة فـي  و. وتوقيع االشجار 
في كل المقاييس وبتدرج هرمي من الكبير 
جداً الى الصغير جـداً كمـدن العصـور    

  .الوسطى 
 :المدينــة الكســرية حســب    -3

Miller&Swinney" Human 
Dimentions Of Chaos     

Theory"2001,p7-9)  
  

ان المدينة الكسرية تعد هندسة الفوضـى  
 وتعتمد على شكل لكنه متفـاوت الحجـم  

والتوجيه، ،تحتوي على تراكيب فوضوية 
وذلك  من خالل ) DNA(تنتظم ذاتياً مثل 

ويتطـور النظـام   . إعادة التكرار الـذاتي 
. معتمداً على الشروط األولية لتكوين النظام

علم التشريح لجسـم االنسـان    تشبهوهي 
فالخاليا العصبية وشبكات االوعية الدموية 

ـ  ة واالعصاب وااللياف تمثل صور نمطي
  .هندسية متكررة

  
ــرية   .4 ــة الكس ــبالمدين :  حس

)Lorenz , Wolfgang E "Fractals 
&Fractal 

Architeccture"Departmanet of 
computer aided planning 
&architecture ,Vienna Univercity 

of Technology, 2002, p37(  
التكرار والتدرج بالقيـاس   هي مدن تعتمد

دعـوة   فهي، وظفت مفهوم التشابه الذاتي
الى االلهام من الطبيعـة وهـذا ال يعنـي    
استنساخها ولكن ترجمتها الى العمارة من 
خالل محاكاة لقواعـد توليـد اشـكالها،    
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باالعتماد على تعـدد المقـاييس، وتعقيـد    
االشكال الناتج من تكرارها على وفق نسق 
وقواعد معينة والتي تنعكس مـن اصـغر   
جزء الى الكل وهذا يعكـس قـدم هـذه    

 .لمفاهيم في العمارة القديمةا
عباس :(حسب  المدينة الكسرية .5

ــدجيلي ، ــة " وال ــي المدين ــك ق التماس
المجلة العراقية   63، ص 2006"الكسرية

 ).للهندسة المعمارية 
هي مدينة متماسكة مـن حيـث معالجـة    
النسيج الحضـري ومعالجـة الواجهـات    
،تمتلك خواص التماسك الهندسي ،وهـي  

نـتج عـن تركيـب    عبارة عن كل معقد ت
وحدات ثانوية متفاعلة مع بعضـها بقـوة   

 .وعلى مختلف المستويات 
مكن التوصل للتعريف الخـاص  مما تقدم ي

 . حث وهوبالب
هي مدينـة ذات انظمـة   :المدينة الكسرية

كسرية يميزها التعقيد في كل جـزء مـن   
اجزائها التشـعر بـاالغتراب المتالكهـا    
فضـاءات صــغيرة التتجـاوز المقيــاس   

نساني فهي مدينـة التمتلـك خطوطـاً    اال
مستقيمة بأبعاد صـحيحة  وانمـا ازقـة    
متعرجة وجدراناً صلدة وسـطوح التقـاء   
متعددة وخصائصها هي البنية المتكاملـة  
والمقياس االنساني والتماسك بين اجزائهـا  

ــد رجهــا الهرمــي   وعناصــرها     وت
والتشابه الذاتي والتعقيد والتنوع والنظـام  

وط المطوية والمناطق المثقبة الكامن والخط
فهي قادرة على فهـم وتمثيـل االنظمـة    .

المعقدة وتشمل اختـزاالً قويـاً للطبيعـة    
 ]ينالباحث.  [واحتوائها

  المشكلة الخاصة للبحث  1-5
بعد عرض القاعدة المعلوماتية الخاصـة  

والتوصل لمشكلة البحث المدينة الكسرية ب
العامة ،وطرح اليات المدينـة الكسـرية   

يمكن صياغة وخصائصها وطرق توليدها 
  :المشكلة الخاصة بالبحث كاالتي

عالقة  توجد فجوة معرفية حول وضوحية(
لمدينة الكسرية حسـب  االتعقيد بمكونات  

 .)درجته
    التصورات االفتراضية  1-6

 من البد العملية، الدراسة أجراء ولغرض
 .أفتراضية تصورات مجموعة صياغة
 الرئيسـة  البحث يةفرض صياغة تم وعليه

:-   
يوجد توافق في عالقة التعقيـد  بالمدينـة   
الكسرية  فكمية التعقيد كقيمة تؤثر علـى  

  .حيوية المدن الكسرية 
ويتطلب أختبار الفرضية الرئيسية للجـزء  
العملي من المشكلة البحثية إلى صـياغة  

  -:الفرضية الخاصة وكما يأتي 

كسرية طبيعة تشكيل الهيئة العامة للمدينة ال
  . ة بدرجة التعقيد  ترتبط بدق
التعقيـد   فيالعوامل المؤثرة 1-7  

  البيئة الحضريةفي 
يـرتبط التعقيـد فــي البيئـة الحضــرية    
بموضوعين مهمين يؤثران عليـة بشـكل   

  -:كبير هما 
 Noticeable)االختالفات القابلة للمالحظة  - 1

Differences) .  
 Scale and)المقياس وسرعة الحركـة   - 2

Speed) .  
 فيتأثير االختالفات القابلة للمالحظة   -أ

  التعقيد

و ظواهر التعقيـد فـي   ت ن التلميحاإ   -
التي تؤكد على التعقيد من  البيئة العمرانية 

الممكن ان تكون على أشكال متعددة أهمها 
ــا   ــا ذكره ــاآلتي Rapoportوكم  [ك

8,P.229-230:[  

  )الفيزيائية(االختالفات المادية  –أوال 

ــ -1 ــكل / ر العناصــــ الشــــ
،الحجم،االرتفاع،اللون،المواد،الملم)الهيئة(

  .…س،التفاصيل

الحجـم، الشـكل   / خواص الفضـاء   -2
  ..…،الحدود،الروابط،االنتقاالت)الهيئة(

مستويات اإلضـاءة  / الظل والضوء  -3
  .…ونوعية اإلضاءة،التغيرات الزمنية

ــراء  -4 ــاطق الخض ــي أو / المن طبيع
  .صناعي

  .للشدة المدركةالمظاهر البصرية  -5
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  .الجديد إلى القديم -6
  .وجود النظام إلى التنوع -7
حجم ونوع البنايات على المسـتوى   -8

  .الحضري
  .نموذج الشارع -9

التوقيع في منطقة بـارزة أو نقـاط    -10
 .فصل
  اإلحساس بالحركة: ثانيا

التغيـرات فـي المسـتويات     وتشمل
  .والمنحنيات وسرعة الحركة

يتنوع ما بـين   : (الصوت -ثالثــاً
  )طبيعي أو من صنع اإلنسان

  .الضوضاء إلى الهدوء -1
  .التغيرات الوقتية في الصوت -2

أو من  ةطبيعي(: الروائح –رابعــاً 
  )صنع اإلنسان
                                                                                               حركة الهواء –خامســاً 
  درجة الحرارة -سادســاً
يعتمد بالدرجة : (الملمس -سابعــاً

نـوع  (األولى على ما هو تحت القدم 
  )التبليط

  :االختالفات االجتماعية -ثامنــاً
سلوك الناس، نوع الفعالية ، العالمات 
ــات  واإلعالنــات، األســيجة، النبات
والحــدائق، الــديكورات، اســتعمال 

الـخ، وتكـون جميعهـا    …الشوارع
  .هرمي ورمزيمنظمة بتسلسل 

االختالفــات الزمانيــة  -ـاًتاسعـــ
  ):طلب المعاصرال(

التغيير من حالة إلى أخرى، قد تكون 
سلبية أو إيجابية، وهذه االختالفات قد 
تنتج عن االسـتعمال أو قـد تكـون    

  .اختالفات حضارية خاصة 
تأثير المقياس وسرعة الحركـة   -ب

  على التعقيد 
تــرتبط ســرعة الحركــة        

فات القابلة للمالحظـة ، أي  باالختال
  إنها تعتمد على التحوالت

القابلة للمالحظة بين ) االنتقاالت (  
  . Rapoportاألماكن كما أشار إليها 

ن معالجة المعلومات ، سـعة  إ      
القناة والتحميل بـإفراط ، التعقيـد ،   

االختالفات القابلة للمالحظـة كلهـا   
تقترح وجود معدل أقصى للمعلومات 

زيادة هذا المعدل تصبح عند ذلك عند 
 .  ][P.240,9معلومات مشوشة 

تحديد مقاييس التعقيد فـي     1-8
يكون قياس التعقيد : البيئة الحضرية
  :على مستويين

ــاس األول -أ ــاس (المقيـــ مقيـــ
Rapoport( مســـــتوى الكتـــــل
 . ]p.215,8[والعناصر

ــاني -ب ــاس الثـ ــاس ( المقيـ مقيـ
Krafta( ــات ــتوى المخططــ مســ
 .]p.4,10[االفقية

التعقيد علـى مسـتوى الكتـل      - أ
  ) :Rapoportمقياس (والعناصر

يمكن قياس التعقيد عن طريق العناصر      
من العناصـر  ) x(المميزة ، حيث إن لكل 

، ويـتم قيـاس   ) log x(معلومات قدرها 
التعقيد إستناداً إلى تعقيد الكتل أوالً وتعقيد 

  : ]p.215,80[العناصر ثانياً ، وكما يلي
 1-Com=log 2 (x1)      
2-Coe= log2  (x2)      

  .درجة تعقيد الكتل =  Com: حيث يمثل 
x1  =عدد الكتل المحيطة بالمكان.  

Coe =درجة تعقيد العناصر . 
x2     =عدد العناصر المحيطة بالمكان.  

وبجمع النتيجة النهائية للمعـادلتين يمكـن   
استخراج معدل التعقيـد علـى مسـتوى    

  :في المعادلة التاليةالواجهات ، وكما 
3-CoR  =  Com  +  Coe     ….. 

معـدل التعقيـد   =    CoRحيث يمثل    
  .على مستوى الواجهات

             Com    = درجة تعقيد
  .الكتل

             Coe    =  درجــة تعقيــد
  .العناصر

التعقيد علـى مسـتوى المخططـات    -ب
  : )Kraftaمقياس ( االفقية
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س درجة تعقيد النظام من خالل ويمكن قيا
  :]p.9,59[المعادلة التالية 

4-C(s) = P(s) * T (S)    
درجة تعقيد النظام  =  C(s):  حيث تمثل 

.  
                P(s)  =  ــرات ــدد مم ع

  .النظام 
                T (S)    =   درجـة الشـد

  .للنظام 
أما قياس عدد ممرات النظام فيكون مـن  

  :لتالية خالل المعادلة ا

5-P(s) = A3 / 8 
  :حيث تمثل 

              P(s) =  ــرات ــدد مم ع
  ،النظام

 A  = حيث تمثـل  ،الفضاءات(S) P =
ــام  ــرات النظ  عــدد=  A، عــدد مم

اما قياس الشد للنظـام         .الفضاءات
  :فيكون كاآلتي 

6-T (S) = [A(A-1) / 2][B/A]2 
  :حيث تمثل  

 T(s) =درجة الشد للنظام   
=A  دد فضاءات النظامع.    

B =     عدد وحـدات الشـكل المبنـي فـي
  ).BFU(النظام

  مؤشرات التعقيد في المدينة الكسرية 1-9
 الدراسـات  مـن  طرحه تم ما خالل من  

 التعقيـد  أن تحديد يمكن السابقة والفقرات
 المفـاهيم  مـن  مجموعـة  علـى  يشتمل

 قيـاس  يمكن خاللها من التي والمؤشرات
 هي والتي الكسرية نةالمدي في التعقيد دور

  :كاآلتي
            للعناصـر  الـداخلي  والتشابه التماسك –1
ــدد -2 ــر عـ ــا العناصـ .                               وتنوعهـ
ــة –3 ــاء درجــــ                                   . االنحنــــ
ــوحية- 4 ــه والوضـــ                                 .التوجيـــ
                                  .           التنــــــــــــــــاظر -5
                                      والجمال المتعة -6
            .                     االنســــــاني المقيــــــاس -7
                                   واالغتراب االلفة–8

    )               الرمزيـــة المظـــاهر(  المعنـــى9-
ــة  – 10 ــي درج ــدر ( .لالتفص المص

  )الدراسات السابقة للموضوع
ختيار موقع إ1-2االجراءات التطبيقية -2

  الدراسة
بعد ان تم تحديد مؤشرات التعقيد في        

المدينة الكسرية ينتقل البحث الى اختيـار  
موقع الدراسة  الذي من خالله يمكن قياس 

تـم  . تلك المؤشرات على ارض الواقـع 
طقـة دينيـة   منطقة االعظميـة كمن اختيار

تاريخية ذات نسيج تقليدي كأرضية خصبة 
 .ألجراء تلك الدراسة

و قد تم تحديد منطقة الدراسة التي يهتم بها 
اذ كانت الدراسـة موزعـة علـى     البحث

جزئين من المنطقة هما الجـزء الحـديث   
والجـزء القـديم   ) 308(المتمثل بالمحلة 
                                                                                           ) .312(المتمثل بالمحلة 

ولغرض أختبار الفرضيات سـيتم تقسـيم   
ين أسـلوب (الدراسة العملية إلى مـرحلتين 

  :هما ) للقياس 
  المرحلة األولى

طرق رياضية لقياس كمية التعقيـد   2-2
  .في المدينة الكسرية

  المرحلة الثانية
  .ستبانةاستمارة األ  2-3 

  الطرق الرياضية
تمثلت الطريقة الرياضية للبحث بأختيـار  
الباحث لجزئين من منطقة البحث احـدهما  

والذي تمثله محلة النصة  من النسيج القديم 
الذي يقع مجاوراً لجامع االمام ابي  شماال 

حنيفة النعمان والجزء االخر يمتاز بـنمط  
والذي تمثله محلـة الحـارة    البناء الحديث

، ثم يتم مقارنة النتائج  والخـروج   نوباج
  .بإستنتاجات تخدم موضوع البحث 

سيتم هنـا أجـراء عمليـة التحليـل     
باالعتماد على قياس متغيرات التعقيد والتي 

  :كانت كاآلتي 

  قياس متغيرات التعقيد في الواجهة   - 1
                                                 

  .المقياس األول 
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ــي    - 2 ــد ف ــرات التعقي ــاس متغي قي
             المخططــــــــــــــــات                                   

 المقياس الثاني 

  .التعقيد ومتغيرات المقياس األول  

العالقة بين التعقيـد ومتغيـرات هـذا     إن
المقياس هي عالقة طردية ففـي النسـيج   

وقيمة تعقيـد  ) 223(القديم كان عدد الكتل 
، وعدد عناصر الواجهـة   )19.5(الكتل 

) 29.6(وقيمة التعقيد هـي ) اًعنصر674(
وبجمع النتيجتين يكـون تعقيـد الواجهـة    

  )49.1(للنسيج القديم هو 
أما بالنسبة لقيمة التعقيد في النسيج الحديث 

وقيمـة تعقيـد   ) 117(كان عدد الكتل فقد 
، وعدد عناصر الواجهـة  ) 12.3(الكتل 

ـ ) اًعنصر369( ) 8.16(يوقيمة التعقيد ه
وبجمع النتيجتين يكـون تعقيـد الواجهـة    

  )20.46(للنسيج الحديث هو 
  .التعقيد ومتغيرات المقياس الثاني

ــدد   ــان ع ــديم ك ــيج الق ــنالحظ النس ف
فضاء وكانت قيم كل مـن ) 520(فضاءاته

TS (41.7)  (17576)و PS   لذلك فـان
  )732919.2(التعقيد لها يساوي 

عـدد  كـان   أما بالنسبة للنسيج الحـديث 
فضاء وكانت قيم كل مـن ) 278(فضاءاته

TS (2.12)  (2685.6)و PS   لذلك فـان
  )5693.5(التعقيد لها يساوي 

الجـزء  (يتضح مما تقدم ان النسيج القديم 
يحوي على كمية من التعقيد على )الكسري

الواجهـات والعناصـر   (كل المسـتويات  
مما يعطي حيوية وتفـاعالً  ) والمخططات 

ساساً باالنتماء للمكان من مع المتلقي  واح
خالل المقياس االنسـاني  الـذي يجعـل    
المتلقي يشعر كأن الفضاء مصمم ألجلـه  
فكانت كمية التعقيد في الواجهات بالنسـبة  
للجزء القديم  اكبر من كميته في النسـيج  
الحديث  ، أما بالنسبة لمقدار التعقيد  فـي  
المخططات فكانت النتائج تشير الى ارتفاع 

التعقيد في النسيج القديم اكثر بكثير  مستوى
 .من مستواه في النسيج الحديث 

  

  .استمارة األستبانة  
ـ  50فقد تم انتخاب عينـة مـن       اًشخص

ــهم  ــنبعض ــة  م ــل المنطق  10( داخ
 40(خارج منطقـة الدراسـة   و)أشخاص
  ،ومن ذوي االختصاص)شخصاً

فقد تم توجيـه   اتولغرض اختبار الفرضي
حة في استمارة مجموعة من األسئلة موض

ــة   ــى األجوب ــول عل ــتبيان للحص االس
والمعلومات التي تغني موضـوع البحـث   

  وتمثيلها على شكل جداول ومخططات 
  استنتاجات الجانب النظري 2-4  
ان التعقيد يقع بين النظـام والفوضـى    - 1

ويطلق عليـه الحافـة بـين النظـام     
والفوضى وإذا خرج عن هذه الحافة فال 

نما تعطى له حالة يسمى بحافة التعقيد وإ
من المزج فإذا انحدر عن خط الحافـة  
كان ضمن الئحة النظام وإذا تعـداها  
كان ضمن الئحة الفوضى التي تـؤدي  

  .إلى حالة التشويش واالنقطاع 
حقيقة أساسية موجـودة عبـر    التعقيد  -2

تنوعـت األسـاليب و أن    مهما الزمن
التعقيد ظاهرة موجودة ولـيس مجـرد   

بدأ التعقيد مـع  معلومات مهملة حيث 
بداية اإلنسان في تفكيره لتطوير حالـة  

والكـون   االنسجام المتكامل مع البيئة 
كأساس لعملية الربط الخلقـي بينهمـا   
واألساس واحد هو التعقيد في النشـوء  

  .لهما
كميـة التعقيـد   يبنى نجاح التعقيد على  - 3

ومستواه المرغوب  بما يالئـم البيئـة   
  الحضرية ويوفر مناخ حضري صحي

حيث الحقيقة البشرية والحياة الخاصـة  
مـرتبط   فالتعقيد. بها تنمو وتتعقد اكثر 

بالحياة اإلنسانية وحاالت زيادة التعقيد 
كمقدار ناتجة عن زيادة تعقيد الحاجـة  

 .اإلنسانية وتطورها
لقد تباينت متغيرات التعقيد نفسها فـي   - 4

التأثير على التعقيد وتعقيد النتاجات ككل 
ير تعقيد الواجهات وكميـة  لقد كان لتأث

ــة أو   ــي إدراك البني ــد دوراً ف التعقي
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اإلحساس بالبنية الشكلية في البيئتـين  
  .التقليدية والحديثة

تبدأ المدن بأشكال بسيطة ثم تتحول  -5
إلى أشكال  معقـدة وهـي حالـة    

بطة بنشوء اإلنسان من كونـه  مرت
طفالً إلى بلوغه وان عملية ازدهار 

     .عقيدالمدن تكون من خالل الت
لقد أشارت النماذج النظرية التـي تـم    -6

التوصل أليها إلـى أن التعقيـد علـى    
المستويين المعماري والحضري يـؤثر  
على قيم اإلحساس المجتمعي والفردي 

  .للبيئة وقيم الحياة وبدرجات متباينة
هناك مستويات متعددة من التعقيد التي   -7

تتباين قيمها من حالـة إلـى أخـرى    
متعددة مؤثرة تبعـاً   وخاضعة لعوامل

  .للظروف التي تنشأ فيها

ات المعقدة واقعة ان عملية خلق المفرد - 8
والتي تقـاس   تعقيد المفرط عند حافة ال

المكونـان  وهما من قبل الحياة والعقل 
  . الرئيسيان لها

الالنظام ظاهرة معقدة أي جزء متمم  إن - 9
للتعقيد وان الالنظام يرجع إلى تغيرات 

ن الحالة أو المشروع ديناميكية ناتجة ع
 . المصمم مع الوقت

  الجانب العملي استنتاجات 5-2
الدراسـة التطبيقيـة    إجـراء تـم   إنبعد 

لموضوع البحث وقياس مؤشرات التعقيـد  
في المدينة الكسرية  للتحقق مـن صـحة   
الفرضيات الخاصة بالبحث توصل الباحث 

مجموعة من االستنتاجات  التي تخص الى 
  : على محورين هما الدراسة العملية و

 .نتائج الطرق الرياضية   - 1
 . ةنتائج استمارة االستبان - 2

  .نتائج الطرق الرياضية   - 1

ــاس األول       -أ ــائج المقي نت
أشارت إلى إن زيادة عدد العناصـر فـي   
ــديم   ــيج الق ــة بالنس ــات الخاص الواجه

حيث تنوعت هـذه العناصـر    ؛)الكسري(
ك والمعالجات الشكلية ما بين أنواع الشبابي

المختلفة في الحجم والقياس إضـافة إلـى   

العناصر األخرى التي كانت متباينة مـن  
والتي كانت مـا بيـــن    ،نتاج إلى أخر

عنصر أو معالجة فـي الواجهـة   ) 674(
،هـذه  ) 29.6(هـي  العناصـر وقيمة تعقيد

العناصر كلما زادت زادت قيمة التعقيد أي 
أو عدد العناصر  تهأن النتاج إذا كانت قيم

لواجهة كثيرة كان التعقيد من ناحيـة  في ا
أما بالنسـبة للجـزء   . قيمته وكميته كبيراً

أي إن  اًعنصر)  369(كانت فقد الحديث 
أما بالنسبة لعـدد الكتـل    ،قيمة التعقيد اقل

كتلة للنسيج القديم وقيمة تعقيد )223(فكان 
وبجمع النتيجتـين يكـون    ،) 19.5(الكتل 

ــ  ــديم ه ــيج الق ــة للنس ــد الواجه و تعقي
من الجزء  أكثرحيث كان التعقيد ).49.1(

كتلة وقيمة تعقيد )117(الحديث الذي يحوي 
، وعدد عناصر الواجهـة  ) 12.3(الكتل 

) 8.16(وقيمة التعقيد هـي ) اًعنصر369(
وبجمع النتيجتين يكـون تعقيـد الواجهـة    

   .)20.46(للنسيج الحديث هو 
نتائج المقياس الثـاني الخـاص        -ب 

المخططات أشارت النتائج إلى بالتعقيد في 
إن قيمة التعقيد وكميتـه تتـأثر بنوعيـة    

لنسيج القـديم  فا .المخطط وعدد فضاءاته 
فضاء وكانت قيم ) 520(كان عدد فضاءاته

 PS (17576)و  TS (41.7)كل مــن  
) 732919.2(لذلك فان التعقيد لها يساوي 

كان عدد فقد  أما بالنسبة للنسيج الحديث .
فضاء وكانت قيم كل مـن  )278(فضاءاته

TS (2.12)  (2685.6)و PS   لذلك فـان
  .)5693.5(التعقيد لها يساوي 

نستنتج من ذلك  ما يحقـق فرضـية   
طبيعة تشكيل البحث الخاصة وهي إن 

الهيئة العامة للمدينة الكسرية ترتبط 
بدقة بدرجة التعقيد إلنتاج بيئة صحية 

. 
  :وتشمل  ةنتائج استمارة االستبان - 2
الجانب اإلجرائي العملي تضمن   - أ

تحمـل فـي    األسئلةتوجيه مجموعة من 
دور التعقيـد فـي    إلىمحتواها ما يشير 

المدينة الكسرية الذي يعتمد على تحليـل  
والخروج منها بنتائج تخص  اإلجاباتتلك 
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كل سؤال ومن جمع تلـك النتـائج يـتم    
 .التوصل حقيقة دور التعقيد 

ية ، المتعة والتشويق في المدينة الكسر   -  ب
وجود شـعور   إلىحيث أشارت النتائج 

عالي بالمتعة والتشويق بالنسيج القـديم  
يقابله شـعور   %64بنسبة من المنطقة 

وهذا  %30بنسبة اقل في الجزء الحديث
ما يدل على وجود مستوى مرغـوب 
من التعقيد في الجزء القديم بينما يميل 

 .التبسيط  إلىالجزء الحديث 
عد االطالع على وعدم الملل ، ب األلفة  -  ت

اتضح إن النسيج القديم  ةنتائج االستبان
 %60بنسبة  يشعرك بااللفة وعدم الملل

حيـث كانـت    من الجزء الحديث أكثر
بسبب طبيعة النسيج القديم   %40النسبة 
 .األزقةوضيق 

مدى تاثير العناصر المكونة للواجهات    -  ث
فالجزء القديم كانـت  ،و المخططات  

في الجـزء  %  52مقابل % 70النسبة 
 .القديم 

 األزقـة  الـى ان انحنـاء  % 80يشير   -  ج
وتعرجها  يوفر درجة من التعقيد فـي  
 يالنسيج القديم  عكس النسيج الحديث ذ

فكانـت النسـبة   االستمرارية المباشرة 
20%. 

التماسك من خصائص المدينة الكسرية   -  ح
الذي يضفي على بنيتها صفة التـرابط  

 فاشارت،فهو يعطي درجة من التعقيد 
اكدوا التماسك في % 92النتائج الى ان 
عكس النسيج الحديث الذي  النسيج القديم

يقل فيه التعقيد دون المستوى المطلوب 
بسبب التباعد في النسيج والتفكك بـين  

 .%54فكانت النسبة  أجزائه
يحقق المسار المنكسـر فـي المـدن       -  خ

مـن التعقيـد    اًالكسرية مستوى مرغوب
حيث أشار الى  يشعر المتلقي بالمفاجأة 

بينما ال يوجد زقاق  من العينة%70ذلك 
يعتمـد   ألنهمنكسر في الجزء الحديث 

التبســيط فــي المســارات المباشــرة 
 .والمستقيمة والعريضة 

تحوي المدن الكسـرية عناصـر ذات     -  د
يحقق درجة تعقيد عنـد   إنسانيمقياس 

مستوى مطلوب  ومرغوب  ومالئـم ،  
 ألبنيةانالحظ غياب التناغم بين مقياس 

فكانـت  في النسيج الحديث   واإلنسان
% 30للنسيج القـديم و  % 98النتائج 

 .للنسيج الحديث
يمتاز الجزء الكسري بوجـود جانـب     -  ذ

رمزي ومعنوي يستمد قوة حضوره من 
وجود مرقد االمام ابو حنيفة النعمان إذ 

من العينـة  % 92تشيرالنتائج إلى إن 
يرون الجانب الرمزي بمستوى عـاٍل  

وجـود  % 8ج القديم ، بينما اكد بالنسي
مستوى متوسط  مـن إدراك الجانـب   

 .المعنوي
نستنتج من ذلك  إن المدن التقليدية     

التي تمتلك صفات كسـرية  تحـوي   
مستوى معيناً من التعقيد  عندما يكون  
مرغوباً فهو يحقق بيئة صحية مالئمة 
ذات حس جمالي وهـذا مـا يحقـق    

يعة طب(فرضية البحث الخاصة وهي 
تشكيل الهيئة العامة للمدينة الكسرية 

  .) عقيد ترتبط بدقة بدرجة الت
  التوصيات5-4
يوصي البحـث باسـتخدام الطـرق     - 1

الرياضية  التي تناولها البحث كأدوات 
قياس لكمية التعقيد في المدن الكسرية 
واالســتفادة منهــا فــي التطبيقــات 

 .الحضرية 
تتمتـع  حضرية خلق بيئات  ضرورة - 2

تعددة من التعقيد الغرض بمستويات م
منها إعطاء البهجة والمتعة وتحريك 

 .والتفاعل بين الفرد والبيئة ذهن ال
استعمال واستخدام المقياس اإلنساني  - 3

أشكال مميـزة تعطـي خصوصـية    
قدرة الفـرد  التوجيه نحو بيئة تعكس 

 إدراك التعقيد وعدم تشويش فكره في
تتناسب الفعاليات الموجودة  أنعلى  ،

حة المصمم لها من حيث قـيم  والشري
 السلوك والشخصية والعمر والحضارة

تمتاز المدن الكسرية بوجود مصادر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     لجزء من التعقيد في المدينة الكسرية دراسة تحليلية                   22،0102 ،العدد28،المجلد امجلة الهندسة والتكنولوجي
  العظميةمنطقة ا                                                                                            

   
 

 1166

جيدة للمعلومات تساعد على تـوفير  
شبكة من المعلومات الحضرية بـين  
العقد الحضرية المتنوعة ، لذا يوصي 
البحث باالهتمام بتلك المصادر وعدم 
اهمالها والرجوع إليها عند تطـوير  

ن يلعب دوراً في اعادة لحمة يمكن ا
المنظومة الحضرية العامة للمنطقـة  

 .وترابطها
يوصي البحث باستنباط القيم الراهنة   - 4

فـي موضـوع المدينـة     االساسية 
ــة   ــى بقي ــز عل ــرية والتركي الكس
خصائصها كالمقياس االنساني فـي  
المدينة الكسـرية والتشـابه الـذاتي    

 .والتدرج الهرمي والتنوع 
ي البيئة الحضـرية  تحتو أنيجب  . - 5

على أسس مدروسة تالئم متطلبـات  
المجتمع باستخدام التعقيـد بصـورة   
متنوعة وعلى مستويات تتالءم مـع  
طبيعة الواقع و مالئمة مع المسـتوى  

  .الثقافي واالجتماعي والحضاري 
) المـدن الكسـرية  (دراسة واقع حال - 6

المناطق التقليدية ووضع مقترحـات  
هـا  علمية مدروسة من اجـل تطوير 

لمواكبة التطورات التقنية الحديثة مع 
مراعاة الحفاظ على ما تحتويه مـن  
رموز وشواخص معمارية ذات حس 

 .جمالي 
) المفصـل  ( تأكيد علـى دراسـة   ال - 7

الجـزء  )المدينة الكسرية(الرابط بين 
 )االقليـدي (التقليدي والجزء الحديث

بشكل يضمن وجود تواصل وظيفـي  
وث وداللي بين الجزئين ، وعدم حـد 

انقطاع وهوة بينهما كما هو حاصـل  
 . في اغلب المناطق

 المص    ادر
ــمة  -1 ــة العاصـ ــوير ,امانـ تطـ

 .1982,رصافةال
، "العمارة التفكيكيـة " عمر، راستي، -2

رسالة ماجسـتيرغير منشـورة،كلية   
 .1996الهندسة،جامعة بغداد،

3- Carlo, G.argn, , “On the 
Typology of Architecture”, 
in architecture design,1963. 

ــد شــفيق،  -4 معجــم الخطيب،أحم
ــة   ــة والفني ــطلحات العلمي المص

ــية ــة  6،طوالهندســ ،مكتبــ
  ).1986لبنان،بيروت،

المعجــم الفلســفي ، دار الكتــاب  -5
 . 1979العربي، القاهرة ، 

التماسـك قـي   " ، عباس والـدجيلي  -6
  63، ص 2006"المدينــة الكســرية

 .المجلة العراقية للهندسة المعمارية 
7- Salingaros, N. A, “Theory 

of the urban Wab”, Journal 
of Urban Design, Vol.3 
pp.53-71, 1998.  

 8-Salingaros, N.A.Remarks on a 
citys Composition ",RUDI-
Resource for Urban Design 
Information", The Finnish 
Journal of Urban Studies 39,2001  
9-Salingaros, Nikos A. 
"Connecting The Fractal City", 
5th Biennial of towns and town 
planners in Europe,2003. 
10-Rapoport A., and Kanter, E., 
“Complexity and Ambiguity in 
Environmental Design”, AIP 
Journal, Vol.33, No.4, July, 1967. 
11-Rapoport A., and Hawkes, 
“The Perception of Urban 
Complexity”, IN AIP Journal, 
Vol.26, No. 2, March, pp.106-
111, 1970. 
12-Krafta, R., “Urban 
Canfigurational Complexity, 
Definition and Measurment”, 
in, “Space Syntax First 
International Symposium”, 
Vol.1, April, London, The 
Bartlett School of Graduate 
Studies, university College, 1997. 
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  {10]الجزء القدیم والحدیث المختار للدراسة  (2)شكل 
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.مدى تأثیرالعناصر المكونة للواجھات والمخططات في الجزء القدیم والحدیث

في ما یخص األنحناء باألزقة ،ھل یشعرك باألحتواء واألنتماء للمكان؟

مدى تأثیر العناصر في 
الواجھات والمخططات بالجزء 

القدیم

مدى تأثیر العناصر في 
الواجھات والمخططات بالجزء 

الحدیث
المس
توى

العدد       النسبةالنسبةالعدد

%16          8%3366عالٍ 
متوس   

ط
24% 18       36%

م      نخ
فض

1530%24         48%

50100%50         100%

 واألنتماء  باألحتواءباألزقة یشعرك  األنحناءھل 
للمكان؟

النسبةالعددالمستوى

%3570عالٍ 
%510متوسط

%1020منخفض
50100%

 

الحدیث القدیم و  الجزء  والتشویق، في  والجمالیة  المتعة  یخص  .في ما 

والجمال  بالمتعة  األحساس 
القدیم بالجزء  والتشویق 

والجمال  بالمتعة  األحساس 
الحدیث بالجزء  والتشویق 

النسبةالنسبةالعدد العدد       
%30          15%3264عالٍ 

متوس
ط

816%7            14%

منخف
ض

1020%28          56%

50100%50          100%

الحدیث  الجزء  التقلیدي و في  الجزء  الملل ، في  وعدم  األلفة  یخص  في ما 

بالجزء  باأللفة  الشعور 
القدیم

بالجزء  باأللفة  الشعور 
الحدیث

النسبةالنسبةالعدد العدد       

%40          20%3060عالي

%6             3%612متوسط

منخف
ض

1428%27          54%

50100%50          100%
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في ما یتعلق بالجانب الرمزي والمعنوي این تشعر بوجوده ،في الجزء القدیم أم الحدیث ؟

؟)الجزء القدیم أم الحدیث(في ما یخص التماسك كنسیج أیھما اكثر تماسكًا 

ب  د جان ر بوجو شع ل ت ھ
ي عنو م ي و ز م ء  ر جز بال

دیم الق

ب  د جان ر بوجو ع ل تش ھ
ي عنو م ي و ز م ء  ر ز بالج
ث دی ح ال

س م ال
توى

دد ع سبةال سبةالن د       الن د الع

%0          0%4692عالٍ 
متوس

ط
48%5       10%

خ من
ض ف

00%45     90%

50100%50         100%

ك س م متما دی ء الق ز ج ل ال كھ ماس ث مت دی ح زء ال ج ھل ال

س م ال
ى تو

عدد سبةال سبةالن د       الن عد ال

ي %18          9%3876عال
س متو

ط
816%18        36%

خ من
ض ف

48%23        46%

50100%50         100%

الحدیث؟ بالنسیج القدیم یوجد أم  المفاجأة  في ما یخص عنصر 

بوجودھھما ؟ الوضوحیة این تشعر  التوجیھ ودرجة 

ھل یحوي الجزء القدیم على 
عنصر المفاجأة 

ھل یحوي الجزء الحدیث على 
عنصر المفاجأة 

العدد       النسبةالنسبةالعددالمستوى
%0          0%4080عالٍ 

%22        11%918متوسط
%78        39%12منخفض

50100%50         100%

تشعر بوجود توجیھ  ھل 
بالجزء ودرجة وضوحیة 

القدیم

تشعر بوجود توجیھ  ھل 
بالجزء ودرجة وضوحیة 
الحدیث 

المستو
ى

العدد       النسبةالنسبةالعدد

%70          35%714عالٍ 
%22        11%1020متوسط

منخف
ض

3366%4        8%

50100%50         100%  
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النساني المناسب  یعطیك األمان، این تشعر بوجوده ؟ المقیاس ا

بالجزء  m) (6-12وعرض الزقاق من ) الكسري(في الجزء القدیم m )3- 1.5(عرض الزقاق من 
الحدیث ، فأیھما تفضل؟

س  ھل  د المقیا تشعر بوجو
ي  سان دیماألن زء الق بالج

ل  س  ھ جود المقیا ر بو تشع
ي  ألنسان ث ا حدی جزء ال بال

ستو م ل ا
ى

د       النسبةالنسبةالعدد العد

لٍ  %10          5%4182عا
سط و ت %20        10%816م

خف من
ض

12%35        70%

50100%50         100%

ن  ض الزقاق م - 1.5(عر
3( m   

ض الزقاق من   (6-12عر
(m

النسبةالعددالنسبةالعدد

13978%1122%
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