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ABSTRACT 

Architects and urban designers face many dilemmas when they designed any 
residential complex or a suitable residential environment, and these dilemmas or 
problems were represented with a batch of urban challenges that are associated with 
the rapid development of the cities and may become obstacle in front of them when 
designing and implementing their projects. Some international organizations 
including the United Nations, has raised some of these problems and put solutions to 
them, while others are still marginal or without radical solutions. Research has 
submited the most important challenges in residential environment and categorised 
them into three main types, namely, (urban challenges associated with human need, 
urban challenges associated with residential environment, and urban challenges at the 
urban level). One of the most important challenges that must be taken into 
consideration when designing is the chellenge of providing safety and security in 
residential environment, where the need of security and safety represents one of the 
most basic human needs that provides human tranquility and a sense of stability when 
available. 

The research problem was that there was no clear vision about the role of spacial 
organization to achieve safety and security in residential environment. The research 
aims to identify the elements of spacial organization in raising the level of safety and 
security in the residential environment, and it based in achieving this goal to 
hypothesis, which is spacial organization had role in raising the level of safety and 
security in the residential environment through its local and globale characterstics. 

The research had identified the impact of special organization charachterstics on 
raising the level of safety and security in the residential environment, also it came out 
with new items which were not mentioned previously, those are (Visibility), (Visual 
Depth) and (Visual Integration) and the impact of those items on the availability of 
residential safety and security. 

The research had identified the most important variables affecting the human 
sense of security and safety, it also concluded that achieving security (which is 
psychological) comes through the availability of security (which is materialistic) 
resulting from the design and its vocabularies, one of it is the vocabularies of spacial 
organization and the synthetic properties of urban structure. 
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                    Spacial Organization. 
 

 *األمن واألمان السكني كتحدي حضري في البیئة السكنیة
 السعدون كحالة دراسیة

 
 الخالصة

یواجھ المصمم المعماري والحضري معضالت عدیدة عند قیامھ بتصمیم أي مجمع سكني أو بیئة س�كنیة 
 مالئمة, وتتمثل ھذه المعضالت أو المشاكل بجملة من التحدیات الحضریة الت�ي تك�ون مص�احبة للتط�ور

أمامھم عند تصمیمھم لمش�اریعھم وتنفی�ذھا. وق�د طرح�ت بع�ض المنظم�ات  حائالً السریع للمدن وقد تقف 
العالمیة ومنھا األمم المتحدة بعضاً من ھذه المشاكل ووضعت حلوالً لھا, فیما الزال ال�بعض اآلخ�ر منھ�ا 

بوبھ�ا إل�ى ث�الث یلس�كنیة وطرح البحث أھم التحدیات الحضریة في البیئ�ة ایھامشیاً أو بال حلول جذریة. 
أنواع رئیسیة وھي (تح�دیات ت�رتبط بالحاج�ة اإلنس�انیة, تح�دیات ت�رتبط بالبیئ�ة الس�كنیة, وتح�دیات عل�ى 
المستوى الحضري). ومن التحدیات المھمة الواجب أخذھا بنظر اإلعتبار عند التصمیم ھي تحدي توفیر 

ل�ى األم�ن واألم�ان إح�دى أھ�م الحاج�ات اإلنس�انیة األمن واألمان في البیئة السكنیة, حی�ث تمث�ل الحاج�ة إ
 األساسیة والتي توفر لإلنسان السكینة وشعوراً باإلستقرار عند توفرھا.

ف�ي تحقی�ق البحثیة بعدم وجود تصور واضح حول الدور ال�ذي یؤدی�ھ التنظ�یم الفض�ائي  لة تمثلت المشك 
إل��ى تحدی��د عناص��ر التنظ��یم الفض��ائي ث یھ��دف البح��وب��ذلك  .األم��ن واألم��ان الس��كني ف��ي البیئ��ة الس��كنیة

أن ف�ي تحقی�ق ھ�ذا الھ�دف ویفت�رض البح�ث  ,المؤثرة في رفع مستوى األمن واألم�ان ف�ي البیئ�ة الس�كنیة
خصائص�ھ الموض�عیة  التنظیم الفضائي یؤدي دوراً ف�ي رف�ع مس�توى األم�ن واألم�ان الس�كني م�ن خ�الل

 والشمولیة.
الت��ي ت��ؤثر ف��ي رف��ع مس��توى األم��ن واألم��ان ف��ي البیئ��ة و بع��ض مف��ردات التنظ��یم الفض��ائي ح��دد البح��ث

مفردات جدیدة لم تذكر في الدراس�ات الس�ابقة ھ�ي مف�ردة (الرؤی�ة) ومف�ردة (العم�ق والتي تعتبرالسكنیة, 
, كما توص�ل إل�ى أن تحقی�ق األم�ان (وھ�و نفس�ي) ی�أتي م�ن خ�الل البصري) ومفردة (التكامل البصري)

والخص�ائص  ومنھ�ا مف�ردات التنظ�یم الفض�ائيع�ن التص�میم ومفردات�ھ توفر األمن (وھ�و م�ادي) الن�اتج 
 .التركیبیة للبنیة الحضریة

 
 المقدمة

تطورت البیئات الحضریة في الم�دن بش�كل كبی�ر عب�ر ال�زمن, وص�احبت ھ�ذه التط�ورات ع�دداً م�ن 
ب المشاكل واجھت المخططین والمصممین الحضریین عند تص�میمھم للم�دن والمجمع�ات الس�كنیة وتطل�

منھم وضع مجموعة من الحلول لمواجھة ھذه المشاكل ووضع ما یلزم لمواجھتھا وتمثل�ت ھ�ذه المش�اكل 
بمجموعة من التحدیات, وقد تناول البحث أھم التحدیات الحضریة التي تواجھ المصمم الحضري لت�وفیر 

م�ن واألم�ان ف�ي بیئة سكنیة مالئمة للعیش فیھ�ا. ث�م ط�رح واح�دة م�ن أھ�م ھ�ذه التح�دیات وھ�ي ت�وفیر األ
ف��األمن واألم��ان یبعث��ان ف��ي اإلنس��ان اإلحس��اس باإلس��تقرار والطمأنین��ة, حی��ث أن تح��دي   البیئ��ة الس��كنیة

تحقیق األمن واألمان یزداد في المدن الكبیرة، نظراً إلتس�اع النط�اق العمران�ي لألحی�اء الس�كنیة، وزی�ادة 
لوب تخط�یط وتص�میم البیئ�ة الس�كنیة وطریق�ة كثافتھا السكانیة وإتساع نشاطھا اإلقتصادي. كما یؤدي أس

 تشكیلھا دوراً ھاماً وفعاالً في تقویة العالقات اإلجتماعیة بین السكان وإحساسھم باألمان.
تمثلت مش�كلة البح�ث بع�دم وج�ود تص�ور واض�ح ح�ول ال�دور ال�ذي یؤدی�ھ التنظ�یم الفض�ائي ف�ي تحقی�ق 

البحث إلى تحدید عناص�ر التنظ�یم الفض�ائي الم�ؤثرة  وقد ھدف األمن واألمان السكني في البیئة السكنیة.
وبذلك یفترض البحث أن التنظیم الفضائي ی�ؤدي دوراً  في رفع مستوى األمن واألمان في البیئة السكنیة,
كالرؤی�ة والعم�ق البص�ري والتكام�ل  خصائص�ھ بعض في رفع مستوى األمن واألمان السكني من خالل

 التحلیلي في حل مشكلة البحث, وكاآلتي:وقد إعتمد البحث المنھج . البصري
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 توضیح مفھوم التحدیات الحضریة وأنواع ھذه التحدیات ومفھوم البیئة السكنیة. -
توض��یح مفھ��ومي األم��ن واألم��ان, وعالق��ة األم��ن باإلنتم��اء المك��اني والنظری��ات الت��ي تناول��ت  -

ذین المفھ�ومین وسیاس�ات وب�رامج مفھومي األمن واألمان, فضالً ع�ن األدبی�ات الس�ابقة  الت�ي تناول�ت ھ�
 عالمیة لرفع مستوى األمن واألمان السكني.

إج�راء دراس�ة تحلیلی�ة عل�ى المواق�ع المنتخب�ة (منطقت�ي الس�عدون وب�ارك الس�عدون) بإس�تخدام  -
 برامج حاسوبیة.

الوصول إلى إستنتاجات تخص عالقة المف�ردات المدروس�ة بت�وفر األم�ن واألم�ان م�ن الناحی�ة  -
 التصمیمیة.التخطیطیة و

 التحدیات الحضریة 
 مفھوم التحدیات الحضریة 

َح�ِدَي: ح�دّى بالمك�ان: لَِزم�ھ. َح�دّى الش�ئ: تعّم�د -یعرف (التحدي) لغوی�اً حس�ب ق�اموس (المنج�د), ح�دى
فعلھ. تَحدّى الرجل: باراه وغلبھ. تحدّى الشَئ: حدّاه. الُحدَیَّا: المنازعة والمباراة. یقال "ھو ُح�دَّیا الن�اس" 

 ]123, ص1[ي یتحدّاھم ویتعّمدھم. و"أنا ُحدَیّاك في ھذا األمر" أي معارضك فأبرز لي فیھ وجارني.أ

ویعرف (التحدي) إصطالحیاً بـأنھ اإلصرار على فعل أو أداء معین أو اإلمتناع عن فع�ل أو اداء مع�ین، 
 ]2[النفس أو مع الغیر. -منافسة-وھذا اإلصرار یكون ضد 
ت الحض��ریة) إجرائی��اً بأنھ��ا مواجھ��ة المص��مم الحض��ري المش��اكل والص��عاب ویمك��ن تعری��ف (التح��دیا

لتصمیم بیئة حضریة وسكنیة مالئمة للعیش فیھا وتطویر وإعادة تأھیل البیئة الموجودة مسبقاً والنھ�وض 
 بھا لغرض تحقیق األھداف التي یبغي المصمم الوصول الیھا.

 أنواع التحدیات الحضریة 
 اإلنسانیة, وصنفت إلى ما یلي:تحدیات ترتبط بالحاجة  -1
 توفیر المیاه والغذاء  - أ

 األمن واألمان السكني - ب
 تحدیات ترتبط بالبیئة السكنیة, وصنفت إلى ما یلي: -2
 أزمة السكن والحیازة السكنیة - أ

 توفیر السكن المالئم والالئق - ب
 تھرؤ المباني السكنیة - ت
 الزحف السكني العشوائي والسكن العشوائي - ث
 النھوض بأحیاء الفقراء - ج
 نقص البنى التحتیة والخدمات - ح
 عدم وجود تخطیط مالئم للنقل وشبكة الحركة في التجمعات السكنیة - خ
 تحدیات على المستوى الحضري, وصنفت إلى ما یلي: -3
 اإلكتظاظ السكاني - أ

 تلوث البیئة - ب
 
 البیئة السكنیة 

نس�ان بغی�ة إن مفھوم المسكن ال ینحصر بالفراغ ال�ذي یتش�كل م�ن ج�دران وس�قف، وال�ذي ی�أوي إلی�ھ اإل
الراحة والطعام والمبیت، بل إنھ یتجاوز ذلك وصوالً لتلبیة الحاجات النفسیة واإلجتماعیة والثقافی�ة الت�ي 

 ]32, ص3[تكّون مع الحاجات الجسدیة تآلفاً متكامالً یمتن العالقة بین جسد اإلنسان وإنسانیتھ ویوحدھما.
حاج�ات اإلنس�انیة كالرض�ا والھ�دوء واألم�ان والمسكن من وجھة نظر المدرسة الس�لوكیة یحق�ق بع�ض ال

) فیمث�ل الخ�ط Heideggerوالخصوصیة واإلحترام الذاتي. أما من وجھة النظ�ر الظاھراتی�ة وطبق�اً ل�ـ (
) بأنھ إحدى الق�وى المتكامل�ة ف�ي Bachelardاألولي البدائي الذي ینتج الداخل مقابل الخارج, ووصفھ (

فھ�و المك�ان الخ��اص ض�من المس�توى الحض�ري الع�ام فھ�و یمث��ل  )Schulzحی�اة االنس�ان, وبالنس�بة ل�ـ (
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الحاجة إلى التواجد في موضع وھو المكان المركزي لوجود اإلنسان ال�ذي ینطل�ق من�ھ ویع�ود إلی�ھ. كم�ا 
 ]161, ص4[بین إن المسكن یمثل اإلنسحاب الخاص حیث البقاء الحمیم والشعور باألمان وتحقیق الھویة.

 ]5[في قاموس العلوم بأنھا منطقة تتمیز بوجود البیوت والعمارات السكنیة.وتعرف البیئة السكنیة 
Residential environment: an area characterised principally by the presence of 

houses and apartment blocks. 
كانھا ) البیئة السكنیة بأنھ�ا عب�ارة ع�ن وس�ط ل�ھ خص�ائص بیئی�ة معین�ة یس�تطیع س�Rapoportویعرف (

اإلختیار ضمن محددات ثقافیة مرتبط�ة بأس�لوب حی�اتھم، ھ�ذا اإلختی�ار یعك�س الرغب�ة ف�ي تحقی�ق الُمث�ل 
 ) للبیئة السكنیة.Rapoportوسیتبنى البحث تعریف ( .]25, ص3[والقیم والتصورات الثقافیة

 
 األمن واألمان 
 مفھومي األمن واألمان 

 د) في اللغة:یعرف األمن لغویاً حسب تعریف (قاموس المنج
. و  –أْمناً  –أِمَن  –(أْمن  أماناً): إطم�أنَّ ول�م یََخ�ْف, إطمئن�ان بع�د خ�وف. وھ�ي م�ن (َس�ِلَم) أي أِم�َن الش�رَّ

 ]43, ص6[(آِمْن) أي خاٍل من المخاطر, "طریٌق آِمْن". و (ُمْطَمئِْن): غیر خائف, "وجدُت القوَم آمنین".
) بأنھ حمایة النواة الحیویة لحیاة البش�ر Human Security وتعرف منظمة األمم المتحدة (أمن اإلنسان

بطرق تزید من حریة اإلنسان وإنجازاتھ, وحمایة الحریات األساسیة التي ھي أساس الحیاة, كذلك حمایة 
البشر من المعاناة وإنتش�ار التھدی�دات, وإس�تخدام العملی�ات الت�ي تبن�ي ق�وة وإلھ�ام البش�ر وخل�ق األنظم�ة 

جتماعیة والبیئیة واإلقتصادیة والعسكریة والثقافی�ة, والت�ي مع�اً تعط�ي الن�اس أس�اس النج�اة السیاسیة واإل
 ]8, ص7[والحیاة والكرامة.

أیضاً األمن ھو إحتیاج مادي مثل األمن من السرقة أو اإلقتحام أو اإلرھ�اب، یتحق�ق بمن�ع ح�دوث خط�ر 
تدابیر محكمة قد تعتمد عل�ى اإلنس�ان ذات�ھ، ما، أو مواجھتھ في حالة حدوثھ، أو القضاء علیھ بإتخاذ عدة 

أو على إستخدام تكنولوجیا متطورة، بما یضمن سالمة اإلنسان وممتلكاتھ، ویتدرج مفھوم األم�ن لیش�مل 
 ]22, ص8[األمن القومي في النھایة.

 أما األمان فیعرف في (قاموس المنجد) في اللغة:
خط�ر, "ن�اَم ف�ي أم�ان". (ف�ي أم�ان هللا): حراس�ة او (أمان): طمأنینة, حالة ھادئ�ة ناتج�ة م�ن ع�دم وج�ود 

 ] 43, ص6[رعایة هللا.

كما یعرف (األمان) إصطالحیاً بأنھ حالة الحریة أو التحرر من الخطر لصحة اإلنس�ان م�ن الح�وادث او 
 ]10, ص9[األمراض.

ن أم�ان أس�ري كما ویعرف األمان: بأنھ اإلحتیاج المعنوي أو النفسي لإلطمئنان على الذات وما بع�دھا م�
وإجتماعي، كأمان الطفل في حضن أمھ، أو الفرد في وسط قبیلتھ أو عشیرتھ، وھ�و ش�عور ببع�د الخط�ر 
وعدم توق�ع حدوث�ھ ف�ي أي لحظ�ة نتیج�ة ت�وفر ت�دابیر وإحتیاط�ات أمنی�ة محكم�ة، إال أن�ھ ل�یس ش�رًطا أن 

 ]22, ص8[ نشعر باألمان إذا ما توفر األمن لنا.
ئیاً بأنھ حاجة إنسانیة مادی�ة ت�رتبط بت�وفر إج�راءات لمن�ع ح�دوث خط�ر م�ا أو ویمكن تعریف األمن إجرا

مواجھت��ھ وق��د تك��ون ھ��ذه اإلج��راءات تص��میمیة أو تكنولوجی��ة بم��ا یض��من س��المة اإلنس��ان ف��ي مجتمع��ھ. 
 فاألمن ھو التحرر من الخوف الناتج عن توفیر ھذه اإلجراءات.

فس�یة مرتبط�ة بالش�عور باإلطمئن�ان عل�ى ال�ذات البش�ریة كما یعرف األمان إجرائی�اً بأن�ھ حاج�ة إنس�انیة ن
واإلحس��اس بالس��كینة واإلس��تقرار النفس��ي والمعن��وي, أي إن��ھ ش��عور موض��وعي بالثق��ة وإحس��اس نفس��ي 

 .داخلي بالطمأنینة الناتجة عن غیاب الخطر
ا كان مطمئناً یشعر اإلنسان باألمان عند توفر األمن أو قد الیشعر بھ. حیث یشعر اإلنسان باألمان متى م

على صحتھ وعملھ ومستقبلھ وحقوقھ, وإن حدث ما یھدد الف�رد وفق�د ش�عوره باألم�ان فإن�ھ یق�وم بالبح�ث 
عن السبل التي تعید إلی�ھ الش�عور النفس�ي باألم�ان م�ثالً م�ن خ�الل تك�وین عالق�ات م�ع آخ�رین یش�عرونھ 

 بذلك.
 عالقة األمان باإلنتماء المكاني:

 اوض��عھ الت��ين اإلنتم��اء المك��اني یمث��ل أح��د الحاج��ات اإلنس��انیة األساس��یة أش��ارت (د.س��ناء الحی��دري) إ
(ماسلو) في مدرجھ الذي نظم فیھ الحاجات االنسانیة من األقوى إلى األضعف, ف�ي الت�درج الثال�ث وبع�د 
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الحاج��ة ال��ى األم��ان مم��ا ی��دل عل��ى إن اإلنس��ان ال یش��عر باإلنتم��اء إل��ى المك��ان إال بع��د ش��عوره بالحمای��ة 
ان فیھ. وإختلف علماء النفس في الدافع الباعث لھ�ذه الحاج�ة ل�دى االنس�ان, حی�ث ی�رى بعض�ھم أن واألم

(اإلنتم��اء حاج��ة مكتس��بة ذات داف��ع نفس��ي لص��لتھا ب��التكوین النفس��ي للف��رد) بینم��ا ی��رى (د. زھ��ران) أن 
عین�ة لھ�ا تقالی�د (اإلنتماء حاجة مكتسبة ذات دافع إجتم�اعي كونھ�ا تنش�أ نتیج�ة لتفاع�ل اإلنس�ان م�ع بیئ�ة م

ومعاییر إجتماعیة معینة تسمح بإحداث تعدیل في نوع وشكل بعض الدوافع), ف�ي ح�ین ی�رى (مولس�كي) 
 ]3, ص10[بأن (اإلنتماء حاجة ذات مكونات فسیولوجیة تنحرف إجتماعیاً وثقافیاً وحضاریاً).

مك�ان المناس�ب أو المالئ�م, كما أش�ارت (د.س�ناء) أن اإلنتم�اء ھ�و التواف�ق م�ع بیئ�ة معین�ة وھ�و إم�تالك ال
حیث یدل اإلم�تالك عل�ى م�نح اإلطمئن�ان والحمای�ة للس�اكنین وحیزی�ة المك�ان, فاإلنس�ان یش�عر باإلنتم�اء 
عندما یمتلك حیزاً معیناً یمنحھ األمان النفسي واإلطمئنان العاطفي, ویظھر آثار وجوده على ذلك المك�ان 

 ]7-6, ص10[ثل ردود فعل اإلنسان تجاه الحافز البیئي.من خالل فعالیات منح الطابع الشخصي والتي تم
وإن اإلنتماء المكاني یحق�ق لإلنس�ان الس�كینة والھ�دوء والطمأنین�ة واإلس�تقرار, فھ�و الس�كنى الت�ي تحق�ق 
لإلنسان الحمایة من األذى والخطر من خالل وسائل اإلحتواء والتي تمثل تحسساً للمكان ولإلحت�واء فی�ھ 

 ]11, ص10[ نسان.وإدراكھ من قبل اإل

م��ن ھن��ا یتوض��ح ان االنس��ان ال یش��عر باالنتم��اء المك��اني اال بع��د شس��عوره باالم��ان النفس��ي واالطمئن��ان 
 العاطفي.

 النظریات التي تناولت مفھومي األمن واألمان:        
 نظریات الحاجات:

 :Maslow’s Hierarchy of Needs, 1943نظریة ماسلو للحاجات  - أ
وذك�ر إن التسلس�ل  1943سل الھرم�ي, ووض�عھا األمریك�ي (إبراھ�ام ماس�لو) ع�ام وتسمى بنظریة التسل

الھرمي للحاجات یتكون من خمس طبقات ھرمیة حسب تعقید متطلبات اإلنسان وقد أضاف ماسلو طبق�ة 
, ووضع الحاجات الفس�یولوجیة وحاج�ات الس�المة واألم�ن والص�حة ف�ي أس�فل الھ�رم 1970عام  سادسة

ومعالجتھ��ا قب��ل بقی��ة اإلحتیاج��ات, ث��م ت��أتي الحاج��ات اإلجتماعی��ة والنفس��یة وحاج��ات وینبغ��ي الوف��اء بھ��ا 
اإلنتماء والحب ثم تحقیق الذات, وتنص النظریة على (إن البشر لدیھم الرغبات التي تؤثر عل�ى س�لوكھم 
واإلحتیاج���ات غی���ر الملب���اة ت���ؤثر س���لبیاً عل���ى الس���لوك). وتسلس���ل الحاج���ات ھ���و ك���اآلتي: (الحاج���ات 

ولوجیة, حاجات األمان, حاجات الحب واالنتماء, حاجات اإلحترام, حاجات تحقیق الذات, الحاجات الفسی
 ]11[الجمالیة).

 في الحاجات اإلنسانیة: Porterنظریة بورتر  - ب
طور (بورتر) نظریتھ في الستینات من القرن العش�رین، وق�د عكس�ت ھ�ذه النظری�ة ت�أثر ب�ورتر بمجم�ع 

ائداً ف�ي تل�ك الحقب�ة، إذ ی�رى إن قل�ة م�ن الن�اس تح�رك س�لوكھم الحاج�ات الرخاء األمریكي الذي ك�ان س�
الفس��یولوجیة ك��الجوع والعط��ش بإعتب��ار أن مث��ل ھ��ذه الحاج��ات ال تش��كل دافع��اً ألن إش��باعھا حاص��ل 
ومضمون ولذا أتى ترتیبھ مشابھاً لترتیب ماسلو مع فارق حذف الحاجات الفسیولوجیة وإضافة "الحاجة 

التي لم تكن مب�رزة ف�ي تنظ�یم ماس�لو للحاج�ات, ونالح�ظ إن الحاج�ة لألم�ن واألم�ان ق�د  إلى االستقاللیة"
إحتلت المرتبة األولى في تسلسل الحاجات اإلنسانیة, وبذلك أصبح تنظیم (بورتر) للحاجات (الحاجة إلى 

تحقی��ق األم��ن, الحاج��ة إل��ى اإلنتس��اب, الحاج��ة إل��ى تق��دیر ال��ذات, الحاج��ة إل��ى اإلس��تقالل, الحاج��ة إل��ى 
 ]36, ص12[الذات).

من ھنا یتوضح ان (ب�ورتر ) اھم�ل الحاج�ات الفس�یولوجیة ورك�ز عل�ى الحاج�ات المكتس�بة وجع�ل م�ن  
 ھ تحقیق باقي الحاجات االنسانیة.الحاجة الى االمن واالمان اول الحاجات یلی

 :ERG Theory) في الحاجات, أو نظریة الحاجات المعدلة Alderferنظریة ألدرفر ( -ج
 ,ERG (Existenceوتس��مى ایض��اً ب��ـ(نظریة الوج��ود والت��رابط او التواص��ل والنم��و) او نظری��ة 

Relatedness, Growth والت�ي تمث�ل إختص�اراً ل�ثالث  1969) والتي وضعھا (كالیتون الدرفر) ع�ام
حاج��ات, حی��ث وض��ع تط��وراً لھ��رم ماس��لو وإفت��رض فیھ��ا أن ھن��اك ث��الث مجموع��ات م��ن اإلحتیاج��ات 

ھي(حاجات الوجود, حاجات اإلنتماء, حاجات النمو) فالحاجات الفسیولوجیة وحاجات األمان األساسیة و
ھي حاجات وجود حسب وجھة نظر (ألدرفر), والحاجات اإلجتماعیة والنفسیة كحاجات الح�ب والتق�دیر 

 ]36-32, ص13[ھي حاجات اإلنتماء, وحاجات إحترام الذات وتحقیقھا ھي حاجات نمو.
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ان قد إحتلت المرتبة الثانیة في تسلس�ل الحاج�ات اإلنس�انیة وف�ق ھ�رم (ماس�لو) حی�ث بع�د إن الحاجة األم
إشباع الحاجات الفسیولوجیة تظھر الحاجة إلى األمان, وإن الحاج�ة إل�ى األم�ان ھ�ي م�ن حاج�ات وج�ود 
اإلنس��ان حس��ب رأي (أل��درفر), كم��ا إن إلغ��اء (ب��ورتر) للحاج��ات الفس��یولوجیة ف��ي مدرج��ھ یعتب��ر غی��ر 

یح, إذ ان إشباع الحاجة الفسیولوجیة یعتبر ضروریاً لإلنس�ان وھ�ذا اإلش�باع یش�كل دافع�اً ل�ھ للبح�ث صح
عن حاجات أخرى وإشباعھا, وعدم إش�باعھا ی�ؤدي إل�ى ت�وتر نفس�ي وربم�ا ی�دفع اإلنس�ان إل�ى الجریم�ة 

معھم.  وإن كالس�رقة ف��ي س��بیل إش��باع ھ��ذه الحاج��ة وبالت��الي ی��ؤثر عل��ى ش��عور األف��راد باألم��ان ف��ي مج��ت
وصول اإلنسان إل�ى ھ�ذه الحاج�ة ھ�و مطل�ب یس�عى إلی�ھ ك�ل ف�رد فاإلنس�ان یس�عى إل�ى تحقی�ق ن�وع م�ن 
األمن، مثالً من ناحیة تأمین الدخل المستمر الذي یحصل علیھ لت�أمین حی�اة معیش�یة مالئم�ة ل�ھ وألس�رتھ 

 أو في حمایتھ من األخطار.
 :نظریات منع الجریمة

 Crime Prevention throughالل التص���میم البیئ���ي نظری���ة من���ع الجریم���ة م���ن خ��� - أ
Environmental Design (CPTED) Theory: 

منع الجریمة من خ�الل التص�میم البیئ�ي ف�ي الس�تینات م�ع (ج�ین ج�اكوبس) و كتابھ�ا (م�وت وحی�اة  ظھر
 , و(إلیزابی��ث وود) وكتابھ��ا (الجوان��ب اإلجتماعی��ة لإلس��كان ف��ي1961الم��دن األمریكی��ة الكب��رى) ع��ام 

. واكثر األعمال التي كانت مؤثرة بھذا الصدد ك�ان (راي جیف�ري) وكتاب�ھ 1967التنمیة الحضریة) عام 
, ال��ذي ن��اقش فی��ھ (نظری��ة الفرص��ة) ف��ي 1971(الوقای��ة م��ن الجریم��ة م��ن خ��الل التص��میم البیئ��ي) ع��ام 

ن��ھ) ع��ام تص��میم الش��وارع والح��دائق العام��ة وغیرھ��ا, و(أوس��كار نی��ومن) وكتاب��ھ (الفض��اء الم��دافع ع
 ]4-3, ص14[.1972

) ھ��و نھ��ج متع��دد التخصص��ات ل��ردع الس��لوك CPTEDإن من��ع الجریم��ة م��ن خ��الل التص��میم البیئ��ي (
اإلجرام��ي م��ن خ��الل التص��میم البیئ��ي. وفی��ھ إس��تراتیجیات تعتم��د عل��ى الق��درة عل��ى الت��أثیر ف��ي ق��رارات 

) یح�دث فق�ط CPTEDات ال�ـ (ف�إن معظ�م تطبیق� 2004الجاني التي تسبق أعمالھ اإلجرامیة, ومنذ ع�ام 
ضمن البیئة المبنیة. وقد صاغ ھذه النظریة عالم الجریم�ة ( راي جیف�ري) ف�ي كتاب�ھ (من�ع الجریم�ة م�ن 
خالل التصمیم البیئي) وقد تم تطویر ھذا النھج في كتاب (الفضاء المدافع عن�ھ: من�ع الجریم�ة م�ن خ�الل 

ى عم�ل س�ابق ل�ـ (إلیزابی�ث وود, ج�ین ج�اكوبس, التصمیم العمراني) لـ (أوسكار نیومن) وال�ذي بن�ي عل�
شلومو أنجل). وتذكر النظریة ب�أن التص�میم المناس�ب واإلس�تخدام الفع�ال للبیئ�ة المبنی�ة یمكنھ�ا الح�د م�ن 
الجریمة والحد من الخوف من الجریمة وتحسین نوعی�ة الحی�اة, وھ�ذه التطبیق�ات تس�عى لثن�ي المج�رمین 

ع��ب ف��ي البیئ��ة العمرانی��ة. وی��تم ذل��ك م��ن خ��الل المراقب��ة الطبیعی��ة ع��ن إرتك��اب الج��رائم م��ن خ��الل التال
 ]15[والسیطرة على المداخل وتعزیز الحیزیة والتي تقلل من فرص الجریمة.

 :The Defensible Space Theoryنظریة الفضاء المدافع عنھ   - ب
ة الح��ي , ش��ملت أفك��اراً ح��ول من��ع الجریم��ة وس��الم1972وھ��ي نظری��ة وض��عھا (أوس��كار نی��ومن) ع��ام 

الس��كني والمراقب��ة اإلجتماعی��ة فیم��ا یتعل��ق بتص��میم األحی��اء الس��كنیة, وذك��رت أن��ھ یمك��ن الس��یطرة عل��ى 
الجریمة وتخفیفھا من خالل التصمیم البیئي, وإن الفض�اء یك�ون أكث�ر أمان�اً عن�دما یش�عر الن�اس بالملكی�ة 

س��كنیة المعاش��ة الت��ي تق��ل فیھ��ا والمس��ؤولیة. وع��رف (نی��ومن) الفض��اء الم��دافع عن��ھ بأن��ھ نم��وذج للبیئ��ة ال
الجریمة فھو تعبیر فیزیاوي للنسیج اإلجتماعي الذي یدافع عن نفسھ وتوفیر بیئ�ة س�كنیة معیش�یة موظف�ة 
من قبل ساكنیھا لتحسین حیاتھم وتوفیر األمن لعوائلھم وأحیائھم كذلك توفیر الفضاءات التي تق�دم ف�رص 

 ]4-2, ص16[مسیطر علیھا من قبل ساكنیھا.كبیرة للمراقبة البصریة وتقدیم بیئة سكنیة 
ومن وجھ�ة نظ�ر (نی�ومن) یج�ب وج�ود ت�درج ھرم�ي ألن�واع الفض�اءات م�ن (الش�ارع وھ�و الع�ام) إل�ى 
الوحدة السكنیة وھي الخاص ) وبینھما الفضاء شبھ العام مثالً فضاءات الزائرین، والفضاء شبھ الخاص 

 ً  ]149, ص17[للعامة. والذي یعود للوحدة السكنیة حتى إن كان مفتوحا
 عوامل تساھم في تشكیل الفضاء المدافع عنھ وھي:اربع  وتذكر النظریة أن ھناك

الحیزیة: قطعة من األرض تعود لشخص أو مجموعة أشخاص لھم صفة التقارب اإلجتم�اعي,  -1
 ]51, ص16[محمیة من المجاورات أو الشارع العام.

ب�ل الس�كان عل�ى المس�احات الخاص�ة وش�بھ المراقبة الطبیعیة: وھ�ي وج�ود إش�راف دائ�م م�ن ق -2
 ]23, ص14[العامة والعامة مثالً متنزھات اللعب ومواقف السیارات وغیرھا.
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الصورة: حسب رأي (نیومن) إذا كانت المنطقة معزولة فإنھ�ا س�تكون ص�ورة س�یئة وستص�نع  -3
 ]17, ص16[أو تجذب الجریمة, لھذا یجب تقلیل شعور اإلختالف والعزلة.

لفضاء الذي یحتوي أو یضم الفضاءات األخرى أو المیزات األخ�رى الت�ي ت�ؤثر الوسط: وھو ا -4
 ]18[على األمن مثل القرب من مركز شركة أو منطقة تجاریة.

 :The Broken Windows Theoryنظریة النوافذ المحطمة  -ج
دة وھي نظریة في عل�م الجریم�ة وتش�یر إل�ى ت�أثیر الفوض�ى والتخری�ب ف�ي المن�اطق الحض�ریة ف�ي زی�ا

نسب الجریمة والسلوك المعادي وعدم اإللت�زام بالنظ�ام ف�ي المجتم�ع, وت�نص النظری�ة عل�ى أن المراقب�ة 
والحفاظ على البیئ�ة الحض�ریة ف�ي ظ�روف منظم�ة یمك�ن أن توق�ف عملی�ات التخری�ب والج�رائم األكث�ر 

وض�عھا علم�اء في مقالة عنوانھا (النوافذ المتكس�رة)  1982خطورة. وقد طرحت النظریة أول مرة عام 
إجتماع (جیمس ویلسون وجورج كیلنك), وتناقش ھذه النظریة تكس�ر النواف�ذ ف�ي بع�ض المب�اني وت�راكم 
الزجاج على الرصیف وف�ي حال�ة ع�دم إص�الحھا ف�إن ھ�ذا س�یترك المج�ال للمخ�ربین بكس�ر نواف�ذ أكث�ر 

ی��ھ أیض��اً, أي أن وذل��ك بإعتب��ار المبن��ى مھج��وراً وغی��ر م��أھول وق��د یتج��ھ بعض��ھم إل��ى إض��رام الن��ار ف
المشاكل تبدأ من مشكلة صغیرة قد تكون نافذة مكسورة, وسیبدأ الم�ارة ب�الظن بأن�ھ ال أح�د یھ�تم وبالت�الي 
ال یوجد أحد یتولى زمام األمور ومنھ فستبدأ نوافذ أخرى تتحطم على المنوال ذاتھ, وسیشعر األش�خاص 

خط��ر بس��بب اإلھم��ال وع��دم الص��یانة وق��د ال��ذین یعمل��ون أو یس��كنون ف��ي المنطق��ة ب��أنھم أكث��ر عرض��ة لل
 ]19[یبدؤون بھجر المنطقة.

 :Architecture of Fear Theoryنظریة عمارة الخوف  - د
م) وإستعرضت فیھ الط�رق الت�ي 1997ناقشت ھذه النظریة (نان الین) في كتابھا (عمارة الخوف) عام (

في األنظم�ة األمنی�ة والمجتمع�ات یتشكل بھا خوف األفراد في المشھد المعاصر كما في تصمیم منزل أو 
المغلقة والمساحات شبھ العام�ة كالمتنزھ�ات والكازینوھ�ات وغیرھ�ا, وتن�اقش الجھ�ود الرامی�ة للس�یطرة 
على مشكلة التشرد ومواجھة حقیقة الجریمة الفعلیة وإنعدام األمن والح�رب واإلرھ�اب وس�یطرة وس�ائل 

 ]20[اإلعالم.
دى الوسائل المؤثرة في إستتباب األمن واألمان في الحي السكني ) إحCPTEDتمثل أسالیب نظریة الـ (

وذلك من خالل التالعب بالشكل العمراني وتوظیف البیئة السكنیة تخطیطی�اً وتص�میمیاً للح�د م�ن ف�رص 
الجرائم وتحسین نوعیة الحیاة السكنیة, فالبیئة المحیطة تؤثر على س�لوك الس�اكنین إیجاب�اً أو س�لباً وعل�ى 

وحیاتھم اإلجتماعیة, أما نظریة الفضاء المدافع عنھ فركزت على الجان�ب اإلجتم�اعي والنفس�ي نفسیاتھم 
للساكنین وتأثیر البیئة المحیطة على س�لوك االنس�ان, وح�ددت ع�دداً م�ن الوس�ائل م�ن أج�ل س�المة الح�ي 

ءات وت�وفیر السكني وأمنھ ومن�ع الجریم�ة أھمھ�ا الحیزی�ة والمراقب�ة الطبیعی�ة وتقلی�ل العزل�ة ب�ین الفض�ا
فضاء مدافع عنھ تحیطھ الموانع الرمزیة والمیكانیكیة والتي تعرف المناطق وتزی�د ف�رص المراقب�ة, أم�ا 
نظری��ة النواف��ذ المحطم��ة فترك��ز عل��ى الجان��ب النفس��ي ال��ذي یش��عر ب��ھ اإلنس��ان تج��اه األم��اكن المنھ��ارة 

ي م��ن حی��ث م��ا تس��ببھ مث��ل ھ��ذه والمب��اني المتداعی��ة أو المتآك��ل ھیكلھ��ا, ك��ذلك ت��درس الجان��ب اإلجتم��اع
األماكن على المعیشة األجتماعیة للساكنین فیھا ومقدار التفاعل اإلجتماعي بینھم, وقد تكون ھذه العوامل 
ھي من مسببات إنعدام األمن واألمان في ھذه المناطق وسبباً في إنتشار ظاھرة الجریمة. كم�ا أن نظری�ة 

م�ارة ورد الفع�ل النفس�ي البش�ري للش�كل المعم�اري حی�ث عمارة الخوف ركزت على الجانب النفسي للع
یمكن أن یكون رد الفعل إیجابیاً أو سلبیاً, فالبشر یمیل�ون للتعل�ق بالمك�ان أو الفض�اء وبالت�الي ف�إن نوعی�ة 

 تصمیم الفضاءات وتسلسلھا سیكون لھ نتائج نفسیة على السكان ومدى شعورھم باألمان في مجتمعاتھم.
 لسابقة:األدبیات ا        
 األدبیات المحلیة والعربیة:        

 ):1990دراسة(یدكو, التنظیم المكاني في المحلة السكنیة وأثره في الحد من ظاھرة الجریمة,  - أ
تناولت الدراسة الفضاء الحضري ووجھات نظر عدیدة للجریمة والسلوك المنحرف وناقشت غیاب دور 

في ھذا المجال, كم�ا ناقش�ت عملی�ة التنظ�یم المك�اني  المصمم المعماري والحضري ومایستطیع أن یقدمھ
 The Defensible" لبنیة المحالت السكنیة, وحاولت الدراسة إختبار ص�حة نظری�ة (أوس�كار نی�ومن)

Space Theory"  التي تدور حول الفضاء المدافع عنھ, وتوصلت الدراس�ة إل�ى مؤش�رات عام�ة توج�ھ
سیاس��ة تنفیذی��ة للھیئ��ات وال��دوائر المتخصص��ة یمك��ن م��ن  عملی��ة التط��ویر العمران��ي تس��اعد عل��ى تأش��یر

 ]21[خاللھا الحصول على بیئة سكنیة ذات معدالت واطئة الجریمة.
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 ):2000دراسة(حسن, "العمران الرأسي وامراض االنسان",  - ب
تناولت الدراسة مباني السكن العمودي  والمخاطر المتأتیة بس�ببھا منھ�ا تل�وث البیئ�ة واإلزدح�ام الس�كاني 

الضغط على خدمات المدینة وفقدان الحیازة الخاص�ة والتك�دس العمران�ي وفق�دان الفض�اءات المفتوح�ة و
والخصوصیة البصریة, والخدمات الواجب توفیرھا في ھذا النمط من الس�كن. أم�ا فیم�ا یخ�ص موض�وع 

ار اإلنھی�ار األمن واألمان فقد تناولت الدراسة مفاھیم األمن واألمان وظاھرة الجریم�ة وإنتش�ارھا وأخط�
 ]22[والحرائق وأخطار إنشائیة على المباني المجاورة.

 ):2004دراسة(السكیت, "األمن واألمان في الحي السكني",  - ت
حاولت الدراسة التعرف على عالقة النمط العمراني في األحیاء السكنیة بالمخالف�ات األمنی�ة الت�ي تح�دث 

ق�د وج�دت ھ�ذه الدراس�ة إن األحی�اء الس�كنیة عدی�دة بھا مثل السرعة العالیة ومض�ایقة المش�اة وغیرھ�ا. و
المداخل التي تأخذ شكالً من أشكال التخطیط الشبكي وغیر مطورة تطویراً متك�امالً تس�اعد عل�ى ح�دوث 

مج���الس الھ��ذه المخالف��ات, وأوض���حت ھ��ذه الدراس��ة أن���ھ م��ن الممك���ن تخفی��ف تل��ك المش���اكل بتش��جیع 
ع المشاكل داخل الحي في وقتھا باإلضافة إلى وض�ع الحل�ول لزرع روح اإلنتماء والتعامل م االجتماعیة

 ]23[المخففة لتلك المشاكل.

 ):2005دراسة(السوداني,أثر النظام االمني في التصمیم المعماري,  - ث
ناقش��ت الدراس��ة أھمی��ة التص��میم المعم��اري ف��ي تلبی��ة الحاج��ات األمنی��ة وعالق��ة التص��میم المعم��اري 

المیكانیك واإلنشائي وغیرھا. كما سلطت الدراسة الضوء على أھ�م باإلختصاصات األخرى كالكھرباء و
الفضاءات واألجزاء الحساسة التي یحصل من خاللھا إختراق المنشأ ودرست اإلمكانیات التي من شأنھا 
توفیر الحمایة الصارمة بما یعیق ھذه التجاوزات مستقبالً, وتوصلت الدراسة إل�ى مجموع�ة م�ن اآللی�ات 

یر الحمای�ة للمبن�ى تالئ�م مختل�ف المش�اریع, كم�ا توص�لت إل�ى إن أس�لوب ون�وع الحمای�ة واألسالیب لت�وف
یختلف حسب النمط البنائي والمتطلب األمني الوظیفي كذلك حجم المشروع وطبیع�ة المج�اورات وش�كل 

ل المبن��ى والتش��جیر وم��واد البن��اء وال��نظم البنائی��ة (اإلنش��ائیة والكھربائی��ة والص��حیة...الخ) وك��ذلك مراح��
 ]24[تصمیم وتنفیذ المشروع.

دراس�ة (األق�رع, الش�عور ب�األمن النفس�ي وت��أثره ب�بعض المتغی�رات ل�دى طلب�ة جامع�ة النج��اح  - ج
 ):2005الوطنیة,

تطرقت الدراسة إلى مفھوم األمن النفسي وأھدافھ ووسائل تحقیق�ھ وأبع�اده وخصائص�ھ وعالقت�ھ بمفھ�وم 
ناقش ت�أثر األم�ن النفس�ي ب�بعض المتغی�رات ل�دى طلب�ة الطمأنینة, وطرح نظریات الحاجات اإلنسانیة. و

 ]12[جامعة النجاح الوطنیة, وإستخدم الباحث مقیاس ماسلو للشعور باألمن النفسي.
دراس��ة (عب��د ال��رازق, العوام��ل المعماری��ة الم��ؤثرة ف��ي تحقی��ق األم��ن ف��ي التجمع��ات الس��كنیة,  - ح

2005:( 
وتص�میم التجمع�ات الس�كنیة م�ن أج�ل تحقی�ق األم�ن تناولت الدراسة دور العوامل المعماریة في تخط�یط 

وت��وفیر الفض��اءات الس��كنیة المحمی��ة، وإش��تملت الدراس��ة عل��ى األم��ن والجریم��ة ف��ي العم��ارة م��ن خ��الل 
المن�اطق الس�كنیة، والعوام�ل  وأس�بابھا ف�ي، ومفھوم الجریمة  ھماتحقیقتصنیف األمن واألمان، وأسالیب 
حد منھا. والعوامل المعماریة المؤثرة في تحقیق األم�ن ف�ي التجمع�ات المؤثرة علیھا، ووسائل الوقایة وال

السكنیة وتوفیر الفضاءات المحمیة وھي: التجانس, الحیازة, المراقبة البصریة، والتي یمكن تحقیقھ�ا م�ن 
خ��الل المالم��ح العمرانی��ة الت��ي تش��مل تخط��یط الموق��ع الس��كني عمرانی��اً، وتص��میم الفض��اءات الخارجی��ة 

معماری��اً. وق��د خ��رج البح��ث بمجموع��ة م��ن النت��ائج الت��ي تتعل��ق بتكیی��ف الن��واحي العمرانی��ة والداخلی��ة 
 ]8[والمعماریة بحیث تحقق األمن في التجمعات السكنیة.

دراسة (الحاج حسن, أھمیة ودور األمن الحضري في الحد من الجریمة في الم�دن الفلس�طینیة  - خ
 ):2007"دراسة تحلیلیة لمدینة نابلس", 

مفھوم األمن الحضري ومفھوم  فضال عندراسة إلى مفھوم األمن وأبعاده ومستویاتھ وأنواعھ تطرقت ال
بالبیئ��ة العمرانی��ة ودور التخط��یط العمران��ي ف��ي الح��د منھ��ا, ودراس��ة وتحلی��ل واق��ع  وعالقتھ��االجریم��ة, 

, وإعتم�دت الجریمة في مدینة نابلس باإلعتماد على اإلحصاءات المت�وفرة ل�دى األجھ�زة األمنی�ة المعنی�ة
الدراس��ة ف��ي منھجیتھ��ا عل��ى المنھج��ین الوص��في والتحلیل��ي، وأظھ��رت الدراس��ة مس��اھمة البیئ��ة الداخلی��ة 
لمدین��ة ن��ابلس وطبیع��ة العم��ران والحی��اة اإلقتص��ادیة ف��ي إرتف��اع مع��دالت اإلج��رام ف��ي من��اطق مح��ددة 
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ع الكثافة السكانیة وإزدح�ام وخصوصاً المناطق التي تعرف بالمناطق الفقیرة المتخلفة والتي تمتاز بإرتفا
 ]25[بیوتھا.

 

 

 
 األدبیات العالمیة:        

 ):Alice Coleman, "Design Disadvantagement",1985دراسة - أ
طرحت في دراستھا تأثیر تصمیم المباني على السلوك اإلجتماعي والنشاط اإلجرامي والتخری�ب وكث�رة 

ر نیومن ودرست تأثیر المباني المرتفع�ة وس�لبیاتھا النفایات في المجتمع حیث إستندت على بحوث أوسكا
عل��ى ش��عور اإلنس��ان وزی��ادة إحساس��ھ بالض��یق, كم��ا درس��ت التنظ��یم المك��اني إلس��تعماالت األراض��ي 
والفضاءات الخاصة والعامة وعالقتھما مع بعض وعدد المداخل والمخارج التي تخدم مجموعة المب�اني 

, وتوص��لت إل��ى ث��الث مب��ادئ مھم��ة وھ��ي س��مات التص��میم وتأثیرھ��ا عل��ى التفاع��ل تقلیص��ھاوإقترح��ت 
اإلجتماعي والمراقبة الذاتیة وعدم توفیر بدائل ھروب للمخربین كالساللم المتعددة. ودرست التأكید على 
حاجة السكان لیستطیعوا تشكیل بیئتھم الممیزة. وطرحت مفھوم إض�افة البص�مة الشخص�یة للمس�كن كم�ا 

الس��لوك اإلجتم��اعي ف��ي المس��اكن المنف��ردة العائل��ة والمس��اكن المتع��ددة العوائ��ل. كم��ا وج��دت إن قاس��ت 
 ]26[التوقیع السیئ للمحالت وأماكن الترفیھ في المجمع السكني قد یجلب السلوك اإلجتماعي السیئ.

 ):Cozens, Planning, Crime and Urban Sustainability, 2007دراسة ( - ب
التصمیم ضد الجریم�ة , مع طرح  ھادات اإلستدامة الحضریة والجریمة والخوف منتناولت الدراسة مفر

). وأوص��ت ب��أن یؤخ��ذ بنظ��ر اإلعتب��ار ك��ل التھدی��دات CPTEDم��ن خ��الل التص��میم البیئ��ي ( ھ��اومنع
المحتملة للبیئة وشاغلیھا والصحة والحیویة واألمان الشخص�ي. كم�ا ناقش�ت ت�أثیر الخ�وف م�ن الجریم�ة 

وسلوكھم في بیئ�تھم, وإقترح�ت أن (التص�میم ض�د الجریم�ة) یمث�ل أداة حیوی�ة للمس�اعدة على المواطنین 
في تطویر اإلس�تدامة الحض�ریة حی�ث إن التص�میم الص�حیح للبیئ�ة یمك�ن أن ی�ؤدي إل�ى خف�ض الجریم�ة 

وذكرت ضرورة ت�وفیر األم�ن ف�ي الم�دن حی�ث إن�ھ عنص�ر مكم�ل  والخوف منھا وتحسین نوعیة الحیاة,
كما ناقشت الدراسة ستراتیجیات التصمیم البیئي مثل المراقبة الطبیعیة والسیطرة على المنافذ لإلستدامة. 

 ]27[وتطویر اإلستعمال المختلط والكثافات العالیة وغیرھا.
 Marzbali & others, "The influence of crime prevention throughدراس�ة ( - ت

environmental design on victimization and fear of crime", 2012:( 
ناقشت الدراسة الجریمة في  مالیزیا والوقایة منھا من خالل التصمیم البیئي, ووج�دت الدراس�ة إن البیئ�ة 
المادیة تؤثر في زیادة أو نقصان فرص وقوع الجریمة وإن التصمیم البیئي یؤثر على السلوك اإلجرامي 

ف�ي الح�ي والخص�ائص اإلجتماعی�ة للمجتم�ع. كم�ا وعوامل أخرى كالكثافة السكانیة والمراقب�ة البص�ریة 
  الدراس�ة تطرح�ھا.ناقش البحث الفضاء الدفاعي وأبعاد التصمیم البیئي وعالقتھا بالجریم�ة والخ�وف من

أبع���اد ھ���ي المراقب���ة الطبیعی���ة والس���یطرة عل���ى الم���داخل أو ال���تحكم ف���ي الوص���ول والحیزی���ة اربع���ة 
 ]28[والصیانة.

أنھا تطرقت إلى مواضیع مختلفة تتعلق ب�األمن ف�ي الح�ي الس�كني كالجریم�ة من األدبیات السابقة نالحظ 
والتصمیم البیئي والتفاعل اإلجتماعي والفضاء المدافع عنھ ولكنھا لم تدرس العالق�ة ب�ین األم�ن واألم�ان 

 السكني والتنظیم الفضائي, وھو ما سیتم تناولھ في الدراسة العملیة.
 لمیة التي وضعت لتحقیق األمن واألمان:البرامج والسیاسات العا        

 لمدن أكثر أماناً: UN-Habitatبرنامج  - أ
), وذك�ر أن الجریم�ة وع�دم األم�ن مت�أثران بالتحض�ر, ویق�دم ھ�ذا البرن�امج 1996أطل�ق البرن�امج ع�ام (

مفت��اح تح��دي للتنمی��ة المس��تدامة للم��دن والمس��تقرات البش��ریة حی��ث یض��م البرن��امج تقوی��ة س��عة الس��لطة 
ة للتصدي لقضایا األمن الحض�ري وتقلی�ل ع�دم األم�ن وتقوی�ة أس�الیب من�ع الجریم�ة بالتع�اون م�ع المحلی

السلطات المحلیة ونظام العدالة والمجتمع المدني, ودعم المبادرات المحلی�ة وإع�داد برن�امج لتحدی�د س�عة 
دال�ة وتط�ویر المباني, وتطویر طرق منع الجریمة الظرف�ي بإس�تھداف الفض�اءات العام�ة ودع�م نظ�ام الع

 ]87-86, ص7[ستراتیجیات منع الجریمة.
 سیاسات األمم المتحدة لمشاكل الجریمة والعنف: - ب
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بدأت األمم المتحدة في وضع ھذه السیاسات قید التطبیق خالل التسعینات م�ن الق�رن الماض�ي, وتتض�من 
ص الجریم�ة تحسین األمن واألمان الحضري من خالل التخطیط والتص�میم الحض�ري الفع�ال لتقلی�ل ف�ر

 ]96, ص7[والعنف, وتقویة العالقات اإلجتماعیة ومواجھة وتحدي مشاكل الجریمة والعنف في المجتمع.
 للتخطیط الحضري ومنع الجریمة: European Pre-Standardبرنامج  - ت

التص�میم البیئ�ي والتخط�یط  ووھو برنامج تم تطبیقھ في أورب�ا لمن�ع الجریم�ة م�ن خ�الل تص�میم المب�اني 
وق��د وض��ع البرن��امج س��تراتیجیات لض��مان م��دن اكث��ر أمن��اً وأمان��اً ونج��اح البیئ��ة اإلجتماعی��ة  الحض��ري,

والفیزیاوی��ة, وم��ن ض��منھا س��تراتیجیات تخطیطی��ة إلدارة األرض الحض��ریة وتوزی��ع الكثاف��ات الس��كانیة 
وستراتیجیات تصمیم حضري لتوفیر الرؤیة وسھولة الوصول وخلق حس الحیازة وجع�ل البیئ�ة جذاب�ة, 
وس��تراتیجیات إداری��ة م��ن ض��منھا تقوی��ة األھ��داف وزی��ادة الص��یانة والمراقب��ة واإلدارة ف��ي المن��اطق 

 .]88, ص7[العامة.
 المشكلة البحثیة:         

نق�ص وج�ود من خالل ما تم طرح�ھ س�ابقا م�ن نظری�ات وادبی�ات س�ابقة , فق�د تمثل�ت المش�كلة البحثی�ة ب  
, اذ فضائي في تحقیق األمن واألمان الس�كني ف�ي البیئ�ة الس�كنیةحول الدور الذي یؤدیھ التنظیم ال معرفي

 ان االدبیات المطروحة سابقا لم تتناول ھذه المفردة.
 فرضیة البحث:         

خصائص�ھ الموض�عیة یؤدي التنظیم الفضائي دوراً ف�ي رف�ع مس�توى األم�ن واألم�ان الس�كني م�ن خ�الل 
 والشمولیة.

 أسلوب القیاس:         
 اد برامج رقمیة حاسوبیة للتحلیل وقیاس المفردات الداخلة في الدراسة العملیة, وھي:تم إعتم

 UCL Depth Map 10برنامج  
) م�ن جامع�ة لن�دن, یس�تخدم ألداء مجموع�ة م�ن Alasdair Turnerوھو نظام برمجي وضع م�ن قب�ل (

) وذل��ك لفھ��م Intervisibleالتحل��یالت المكانی��ة للمنطق��ة الحض��ریة وربطھ��ا بعالق��ات معین��ة كالت��داخل (
العملیات اإلجتماعیة داخ�ل البیئ�ة المبنی�ة والمقارن�ة م�ع مؤش�رات الس�لوك اإلجتم�اعي, ویمك�ن أن یعم�ل 
البرنامج مستوى من المقاییس تبدأ من المبنى المفرد إلى المناطق والم�دن, فھ�و أداة للتحلی�ل الطبول�وجي 

ثم تحلی�ل ھ�ذا الرس�م, والھ�دف م�ن ھ�ذا التحلی�ل ویكون تحلیل المساقط من خالل تراصف الرسم البیاني 
 .]32] و[31] و[30] و[5, ص29[ھو إستخالص المتغیرات التي لھا أھمیة إجتماعیة حضریة.

 Arc View GIS 3.3برنامج          
) إختص�اراً لعب�ارة ESRI), وھ�و أح�د الب�رامج الت�ي تص�درھا ش�ركة (GISوھو أحد برامجی�ات نظ�ام (

), وھ�ي ش�ركة تق�وم Environmental System Research Instituteالبیئ�ة (معھ�د أبح�اث أنظم�ة 
بتطویر نظام المعلومات الجغرافیة. ومن میزات البرنامج إنھ من السھل تحلیل البیانات المجدولة وتنظیم 
ھذه البیانات جغرافیاً بحیث یمنح الباحث القدرة على تصور وإكتشاف وتفسیر وتحلیل البیانات المكانی�ة, 
كما یسمح بع�رض البیان�ات كخ�رائط وج�داول ومخطط�ات بینی�ة. وت�م إعتم�اد إح�دى الوظ�ائف المض�افة 

)extension – Ax woman) إل�ى برن�امج (Arc View والغای�ة م�ن البرن�امج ھ�و الوص�ول إل�ى ,(
-182, ص33[ مؤشرات حسابیة وأرقام تحدد خص�ائص التنظ�یم الفض�ائي وعالقات�ھ الش�مولیة والموض�عیة.

183[ 
 المفردات الداخلة في القیاس: 
: تش��یر إل��ى مق��دار رؤی��ة المن��اطق نس��بة إل��ى من��اطق معین��ة محیط��ة بھ��ا, Visibilityالرؤی��ة  - أ

, 29[وتدخل ھذه المفردة في قوة الوضوحیة بین أجزاء المنطقة ومقدار السیطرة عل الفض�اءات االخ�رى.

 ]21-20ص
ط�ة المحوری�ة وھ�ي عم�ق الخط�وة : ی�تم إیجادھ�ا نس�بة إل�ى الخارStep Depthعمق الخطوة  - ب

) والت�ي ی�تم Visual Step Depth) كذلك عم�ق الخط�وة البص�ریة (Axial Step Depthالمحوریة (
إیجادھا نسبة إلى خارطة الرؤیة, حیث یظھر التكامل ومقدار عمق المنطقة نس�بة إل�ى المن�اطق األخ�رى 

 ]25-24, ص29[حركیاً وبصریاً. 
یر مفھوم العمق إلى عم�ق الفض�اءات أو ض�حالتھا نس�بة إل�ى : یشTotal Depthالعمق الكلي  - ت

المبن��ى أو إل��ى الفض��اء الخ��ارجي, حی��ث یفس��ر العم��ق الفض��ائي مق��دار تكام��ل الفض��اءات مباش��رة م��ع 
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الفضاءات األخرى أو مقدار عزلتھا فھو یشیر إلى طبیعة العالقات الفضائیة بین الفضاءات. ویمك�ن م�ن 
اف مقدار عم�ق الفض�اءات وع�دد الفض�اءات الت�ي یج�ب الم�رور بھ�ا خالل مخطط العمق الفضائي إكتش

وص��والً إل��ى فض��اء مع��ین وكیفی��ة إرتب��اط الفض��اءات م��ع بعض��ھا وع��دد الحلق��ات الموج��ودة ف��ي النظ��ام 
 .]108, ص34[الفضائي.

: تعتبر خاصیة التكامل الش�مولي مؤش�راً Global Integration Coreنواة التكامل الشمولي  - ث
ناظر الشمولیة للبنیة الحض�ریة, إذ تح�دد درج�ة عم�ق أج�زاء البنی�ة الحض�ریة نس�بة إل�ى لقیاس درجة الت

 ]108, ص34[المحیط الخارجي.
وتعتم��د درج��ة التكام��ل عل��ى خاص��یة العم��ق, إذ تش��یر الفض��اءات المتكامل��ة إل��ى الفض��اءات الض��حلة 

فض��اءات المتكامل��ة المتن��اظرة المنتش��رة, وھ��ي تمث��ل الفض��اءات العام��ة ف��ي أي نس��یج حض��ري. تك��ون ال
مرتبطة بما یسمى (الفض�اء الخ�ارجي) وھ�و أي نقط�ة فض�ائیة خ�ارج النس�یج الحض�ري. حی�ث إن ع�دم 
التن��اظر النس��بي یعتب��ر مقیاس��ا لدرج��ة التكام��ل باإلض��افة إل��ى مق��دار عم��ق الفض��اء وبع��ده ع��ن النقط��ة 

(الص�فر) تش�یر إل�ى فض�اءات ), فاألرقام التي تكون قریبة م�ن 1–0األصلیة. إن قیم التكامل تكون بین (
) تش�یر إل�ى فض�اءات 1ضحلة والت�ي تك�ون ذات درج�ة تكام�ل عالی�ة. واألرق�ام الت�ي تك�ون قریب�ة م�ن (

 ]79-78, ص9[عمیقة معزولة تمتلك خصوصیة عالیة.
: تشیر درجة الع�زل إل�ى الخصوص�یة الت�ي یحققھ�ا الفض�اء Segregation Coreنواة العزل  - ج

وھذا یعتمد على موق�ع المك�ان وع�دد الفض�اءات والمس�ارات المؤدی�ة الی�ھ, نسبة إلى الفضاءات االخرى 
 ]109, ص34[وكیفیة تجمیع الفضاءات مع بعضھا.

: تعب��ر الس��یطرة الموض��عیة ع��ن درج��ة  Local Control Coreن��واة الس��یطرة الموض��عیة  - ح
ع��ن إنتش��ار الخی��ار الت��ي یوفرھ��ا الفض��اء للفض��اءات المج��اورة ل��ھ بص��ورة مباش��رة ف��ي الحرك��ة وتعب��ر 

 ]237, ص34[الفعالیات الموضعیة للساكنین.
 منطقة الدراسة: 

تنقسم منطقة الدراسة إلى منطقتین متجاورتین ھما منطقة الس�عدون والت�ي تتمی�ز بط�ابع تج�اري وس�كني 
من خالل شارعي السعدون والنض�ال وش�ارع الرص�افي ال�ذي یقط�ع منطق�ة البت�اویین, والمنطق�ة الثانی�ة 

ون التي تتمیز بطابع سكني ویحدھا الخ�ط الس�ریع لش�ارع دمحم القاس�م وش�ارع النض�ال.( ھي بارك السعد
بسبب التباین في استعماالت االرض من س�كنیة بحت�ة , وقد تم اختیار ھاتین المنطقتین  )3, 2, 1األشكال

 UCLتم رسم الخارطة المحوریة لمنطق�ة الدراس�ة باس�تخدام برن�امجي  الى سكنیة مع استعمال مختلط.
Depth Map 10  وArc View GIS 3.3 5, 4( شكلي( 

 القیاس والنتائج:    
 UCL Depth Map 10النتائج بإستخدام برنامج     

) وذل�ك بتحلی�ل UCL Depth Map 10قیاس الرؤیة ونتائجھا: تم قیاسھا بإس�تخدام برن�امج ( - أ
مر إلى األزرق حس�ب مق�دار الرسم عبر مجموعة من الخطوات فینتج مخططاً ملون بعدة ألوان من األح

قوة الرؤیة, فالمنطق�ة الحم�راء تش�یر إل�ى إمكانی�ة رؤی�ة ع�دد كبی�ر م�ن المن�اطق نس�بة إل�ى ھ�ذه المنطق�ة 
الملونة باللون األحمر. وبالتالي إن ھذه المنطقة تكون أكثر إشرافاً وسیطرة على بقیة الفضاءات وحس�ب 

ى الغری�ب ھ�ي أكث�ر أمان�اً. وبالت�دریج لبقی�ة األل�وان (نیومن) فإن المنطق�ة الت�ي فیھ�ا إش�راف الس�اكن عل�
البرتقالي واألصفر واألخضر وصوالً إلى األزرق الذي یكون مستوى الرؤیة منھ منخفضاً وبالتالي أق�ل 

م�رات, ف�ي الم�رة األول�ى تحلی�ل  ث�الثإشرافاً على بقیة المناطق وأقل أماناً. وت�م تحلی�ل الرؤی�ة للمنطق�ة 
انت النتیجة أن الخ�ط الس�ریع لش�ارع دمحم القاس�م أش�ار إل�ى زی�ادة مس�توى الرؤی�ة شبكة الشوارع فقط وك

منھ إلى المناطق األخرى وأقل من�ھ ش�ارعي النض�ال وأب�ي ن�ؤاس ث�م ش�ارع الس�عدون ث�م بقی�ة الش�وارع 
). وفي المرة الثانیة تحلیل الفضاءات التي تتخلل شبكة الشوارع وكانت النتیجة أن الفضاء الذي 6(شكل 

ضم وزارة الصناعة والمعادن وشركة الرافدین للسدود ھ�و أكث�ر مس�توى رؤی�ة إل�ى المن�اطق األخ�رى ی
). أم�ا ف�ي 7والوحید أیضاً وبقیة الفضاءات التي تراوحت بین األخضر واألزرق ھي األقل رؤیة (ش�كل 
ادة مس�توى المرة الثالث�ة ف�تم تحلی�ل المنطق�ة كك�ل ش�املة ش�بكة الحرك�ة والفض�اءات وج�اءت النتیج�ة زی�

الرؤیة للفضاء اآلنف الذكر الذي یضم الوزارة والش�ركة یلی�ھ خ�ط س�ریع دمحم القاس�م ث�م بقی�ة الفض�اءات 
 ).8والشوارع (شكل 
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 10قی��اس عم��ق الخط��وة البص��ریة ونتائجھ��ا: ی��تم قی��اس الخط��وة البص��ریة بإس��تخدام برن��امج ( - ب
UCL Depth Map ,وم��ن ث��م حس��اب العم��ق ) وبع��د تحوی��ل خارط��ة الش��وارع إل��ى خارط��ة بص��ریة

), ونجد أن ش�وارع النض�ال والرص�افي والس�عدون ھ�ي ب�اللون األزرق أي Visual Depthالبصري (
أكثر المناطق عمقاً من ناحیة الخطوة البصریة ثم بقیة الشوارع التي تكون أقل عمقاً, ومن ناحیة التكامل 

ل��ة بص��ریاً, حی��ث ی��زداد التكام��ل البص��ري ف��إن الش��وارع الم��ذكورة أع��اله ھ��ي األكث��ر ض��حالة أي متكام
البصري في منطقة السعدون. وحسب نتائج البرن�امج ف�یمكن الق�ول أن�ھ ب�الرغم م�ن عم�ق ھ�ذه الش�وارع 
بصریاً ولكنھا متكاملة وضحلة بصریاً, ویمكن اإلستنتاج أن ھذه الشوارع ھ�ي أق�ل المن�اطق أمن�اً وأمان�اً 

 ).10, 9ي لونھا األصفر المحمر (شكلي لزیادة تكاملھا للخطوة البصریة وكما ھو واضح ف
 Arc View GIS 3.3النتائج بإستخدام برنامج      
 Arcقیاس خاصیة العمق الكلي: تم قیاس عمق الخطوة الحركیة والبصریة بإستخدام برنامج ( - أ

View GIS 3.3) خط�وة بص�ریة 731). وأظھ�رت نت�ائج التحلی�ل إن أدن�ى قیم�ة للعم�ق الكل�ي كان�ت (
) خط���وة بص���ریة وحركی���ة. وأش���ارت النت���ائج أن 1816ل���ى قیم���ة للعم���ق الكل���ي كان���ت (وحركی���ة وأع

الفضاءات األقل عمقاً ھي في شوارع خط سریع دمحم القاسم والنض�ال والس�عدون والرص�افي والش�وارع 
التي تتمركز في قلب المنطق�ة, وت�زداد بقی�ة الفض�اءات عمق�اً, ویتوض�ح م�ن ذل�ك أن ض�حالة الفض�اءات 

یر إلى تكاملھا وبكونھا سطح إللتقاء الساكن مع الغری�ب, وعم�ق الفض�اءات األخ�رى یش�یر المذكورة یش
إل��ى خصوص��یتھا وبالت��الي تك��ون أكث��ر أمن��اً وأمان��اً م��ن الفض��اءات الض��حلة المتمثل��ة بش��ارع الرص��افي 

ل ومنطقة البتاویین ثم شارعي النضال والسعدون وبقیة الشوارع, حیث یوضح التحلی�ل إن المن�اطق األق�
 ).11عمقاً تظھر في السعدون واألكثر عمقاً في بارك السعدون (شكل 

), وأظھ�رت نت�ائج Arc View GIS 3.3ببرن�امج ( س�ھاقیاس درجة التكامل الشمولي: ت�م قیا - ب
%) ویس�تنتج م�ن ذل�ك وج�ود ق�یم التكام�ل 50) وتشكل نسبتھا (0,779التحلیل إن أقل قیمة للتكامل ھي (

إن الفضاءات ضحلة ویسھل إختراقھا بس�ھولة وظھ�ر أعل�ى مس�توى للتكام�ل  العالي في ھذه المنطقة أي
في قلب المخطط وخاصة في شوارع النضال والرصافي والسعدون ثم الخ�ط الس�ریع وبالت�الي ف�إن ھ�ذه 
المناطق ھي أقل أمناً وأماناً, حیث وضح التحلیل أن نواة التكامل تشمل أغلبیة منطقة الس�عدون ف�ي ح�ین 

%) األول�ى م�ن 50ب�ارك الس�عدون ھ�ي أكث�ر عزل�ة. أم�ا النس�ب األخ�رى والت�ي تش�كل ( أكثر فض�اءات
%) وھي ذات تكامل شمولي, 10) وتشكل نسبة (2,473–2,049الفضاءات األكثر تكامالً فتشمل القیم (

) 1,626–1,202%) وھ���ي ذات تكام���ل ع���الي, والق���یم (15) وتش���كل نس���بة (2,049–1,626والق���یم (
) وبل��غ مع��دل التكام��ل 2,473وھ��ي متكامل��ة. وإن أعل��ى قیم��ة للتكام��ل بلغ��ت (%) 25وتش��كل نس��بة (

), وھذا یشیر إل�ى أن منطق�ة (الس�عدون) ھ�ي منطق�ة ض�حلة یس�ھل إختراقھ�ا وذل�ك یع�ود إل�ى 1,5166(
التنظیم الشبكي الفضائي وأقل منھا منطقة (بارك السعدون) حی�ث أن تخطیطھ�ا حلق�ي ف�ي أكث�ر أجزائھ�ا 

 ).12(شكل 
درج��ة الس��یطرة الموض��عیة: أظھ��رت نت��ائج تحلی��ل المخط��ط المح��وري لن��واة الس��یطرة قی��اس  - ت

) ك�أعلى 11,837) ك�أدنى قیم�ة و(5,933الموضعیة للمنطقة أن قیمة نواة السیطرة القویة تترواح ب�ین (
% م��ن مجم��وع ق��یم الس��یطرة للنظ��ام وتتمث��ل ف��ي ش��ارع الرص��افي وج��زء ش��ارع 50قیم��ة والت��ي تمث��ل 

) ك�أدنى 0,029تصل بساحة التحریر, أما ن�واة الس�یطرة الض�عیفة فتت�راوح قیمتھ�ا ب�ین (السعدون الذي ی
). ویتبین قوة درج�ة الس�یطرة ف�ي ش�ارع الرص�افي 1) كأعلى قیمة, أما المعدل فقد كان (5,933قیمة و(

ظھر ألنھ محور رئیسي یربط أكبر عدد من الشوارع. وتشیر النتائج أن نواة السیطرة الموضعیة القویة ت
في منطقة (السعدون), في حین أن نواة السیطرة الض�عیفة تك�ون ف�ي منطق�ة (ب�ارك الس�عدون), إذن ف�إن 

 ).13الفضاءات المسیطرة على حركة الساكنین ھي في منطقة (السعدون) (شكل 
 اإلستنتاجات:    

 إستنتاجات اإلطار النظري:              
ف�ي مجتمع�ھ, ف�األمن ھ�و حال�ة مادی�ة ی�تم توفیرھ�ا  یرتبط شعور اإلنسان باألمان بت�وفیر األم�ن - أ

سواء كان م�ن قب�ل الدول�ة أو تص�میمیاً م�ن قب�ل المھن�دس المعم�اري أو الحض�ري, والت�ي بالت�الي ی�ؤدي 
توفیرھا إلى شعور الفرد باألمان في مجتمعھ والذي ھو حالة نفسیة شعوریة, ولكن لیس م�ن الض�روري 

تؤثر نفسیة الفرد وسلوكھ والبیئة المحیطة حول�ھ وس�لوك األف�راد م�ن أن یتوفر األمان بوجود األمن, فقد 
 حولھ على مقدار إحساسھ باألمان.
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یع��د ت��وفر األم��ن واألم��ان ف��ي البیئ��ة المحیط��ة أح��د األس��باب الت��ي ت��ؤدي إل��ى ش��عور اإلنس��ان  - ب
 بإنتماءه لعائلتھ ومجتمعھ ویمنحھ الطمأنینة واإلستقرار.

) إح�دى وس�ائل CPTEDمن خ�الل التص�میم البیئ�ي أو ال�ـ ( تمثل أسالیب نظریة منع الجریمة - ت
إستتباب األمن واألم�ان ف�ي الح�ي الس�كني وذل�ك م�ن خ�الل التالع�ب بالش�كل العمران�ي وتوظی�ف البیئ�ة 
السكنیة تخطیطی�اً وتص�میمیاً للح�د م�ن ف�رص الج�رائم وتحس�ین نوعی�ة الحی�اة الس�كنیة, فالبیئ�ة المحیط�ة 

 اباً أو سلباً وعلى نفسیاتھم وحیاتھم اإلجتماعیة.تؤثر على سلوك الساكنین إیج
ركزت نظریة الفضاء الم�دافع عن�ھ عل�ى الجان�ب اإلجتم�اعي والنفس�ي للس�اكنین وت�أثیر البیئ�ة  - ث

المحیط�ة عل�ى س�لوك اإلنس�ان, وح�ددت ع�دداً م�ن الوس�ائل م�ن أج�ل س�المة الح�ي الس�كني وأمن�ھ ومن�ع 
وتقلیل العزلة بین الفضاءات وتوفیر فضاء مدافع عنھ تحیطھ الجریمة أھمھا الحیزیة والمراقبة الطبیعیة 

الموان��ع الرمزی��ة والمیكانیكی��ة والت��ي تع��رف المن��اطق وتزی��د ف��رص المراقب��ة وتتح��د لتش��كل بیئ��ة س��كنیة 
مسیطر علیھا من قبل ساكنیھا, كذلك خلق تدرج فضائي من العام إلى الخاص وتكثیف إستخدام المن�اطق 

 فاعل اإلجتماعي بین السكان.شبھ العامة وزیادة الت
ركزت نظریة النوافذ المحطمة على الجانب النفسي والسیكولوجي الذي یشعر بھ اإلنسان تجاه  - ج

األماكن المنھارة والمب�اني المتداعی�ة أو المتآك�ل ھیكلھ�ا, ك�ذلك ت�درس الجان�ب اإلجتم�اعي م�ن حی�ث م�ا 
فیھ�ا ومق�دار التفاع�ل اإلجتم�اعي بی�نھم, وق�د تسببھ مثل ھذه األماكن على المعیش�ة اإلجتماعی�ة للس�اكنین 

تكون ھذه العوام�ل ھ�ي م�ن مس�ببات إنع�دام األم�ن واألم�ان ف�ي ھ�ذه المن�اطق وس�بباً ف�ي إنتش�ار ظ�اھرة 
 الجریمة.

ركزت نظریة عمارة الخوف على الجانب النفسي للعم�ارة ورد الفع�ل النفس�ي البش�ري للش�كل  - ح
ابی��اً أو س��لبیاً, حی��ث إن البش��ر یمیل��ون للتعل��ق بالمك��ان أو المعم��اري حی��ث یمك��ن أن یك��ون رد الفع��ل إیج

الفض��اء وبالت��الي ف��إن نوعی��ة تص��میم الفض��اءات وتسلس��لھا س��یكون ل��ھ نت��ائج نفس��یة عل��ى الس��كان وم��دى 
 شعورھم باألمان في مجتمعاتھم.

 إستنتاجات الدراسة العملیة:    
والفض�اءات الس�كنیة  ) أن الش�وارعUCL Depth Map 10أش�ارت نت�ائج تحلی�ل برن�امج ( - أ

األعلى رؤیة إلى الفضاءات المجاورة ھ�ي الش�وارع والفض�اءات األكث�ر أمان�اً, وب�العكس ف�إن الش�وارع 
 والفضاءات ذات مستوى الرؤیة المنخفض أو المعدوم ھي األقل أماناً.

لوحظ أن المناطق األكثر ضحالة ف�ي ش�وارعھا وفض�اءاتھا تك�ون من�اطق أق�ل عزل�ة وبالت�الي  - ب
 ماناً بالمقارنة مع المناطق األكثر عمقاً.أقل أ

إن زیادة إرتباطیة المنطق�ة الس�كنیة م�ع المن�اطق المج�اورة ستض�عف النس�یج وتس�ھل إختراق�ھ  - ت
 وبالتالي یكون أقل أماناً من المناطق المجاورة

یرتبط األمان بالتنظیم الفضائي للمنطقة السكنیة ككل وأنظمة الط�رق المعتم�دة, إذ إن المن�اطق  - ث
ت النظام الشبكي أقل أماناً من النظام الحلقي, حیث ی�نخفض مس�توى األم�ان ف�ي المن�اطق الت�ي تص�مم ذا

إستناداً إلى التنظیم الشبكي بالمقارنة مع المناطق التي تصمم إستناداً إلى وجود نظام الحلق�ة الداخلی�ة ف�ي  
 أنظمة الطرق.

 UCL Depthالحاس�وبیة ( م�ن خ�الل النت�ائج الت�ي ت�م الحص�ول علیھ�ا ع�ن طری�ق الب�رامج - ج
Map 10)و (Arc View GIS 3.3 ت�م التوص�ل م�ن خ�الل نت�ائج مف�ردات التنظ�یم الفض�ائي لمنطق�ة (

الدراسة (السعدون وبارك الس�عدون) توص�ل البح�ث إل�ى ح�ل المش�كلة البحثی�ة, وب�ذلك یك�ون البح�ث ق�د 
 تحقق من فرضیتھ.

وھ�و نفس�ي) ی�أتي م�ن خ�الل ت�وفر األم�ن من خالل النتائج السابقة یستنتج أن تحقی�ق األم�ان (  - ح
 ومنھا مفردات التنظیم الفضائي.(وھو مادي) الناتج عن التصمیم ومفرداتھ 

توصل البحث الى ان مفردة الرؤیة والعمق البصري والتكامل البصري ھي المف�ردات االكث�ر  - خ
ی��ة اكث��ر اش��رافا الم��ن واالم��ان ف��ي المن��اطق الس��كنیة, فالمن��اطق ذات الرؤی��ة العالوض��وحا ف��ي تحقی��ق ا

وس�یطرة عل�ى بقی�ة االم��اكن , وبالت�الي فھ�ي اكث��ر امان�ا وب�العكس بالنس�بة لالم��اكن االق�ل رؤی�ة. كم��ا ان 
المناطق االكثر عمق�ا م�ن الناحی�ة البص�ریة ھ�ي اكث�ر امان�ا . ف�ي ح�ین ان االم�اكن االق�ل تك�امال بص�ریا 

 تكون اقل امانا.
 



 األمن واألمان السكني كتحدي حضري في البیئة السكنیة* 3،4201.عددال  A)الجزء (، 32ة والتكنولوجیا، المجلدمجلة الھندس
 السعدون كحالة دراسیة                                                                            

               

131 
 

 
 
 
 
 :المصادر  
 .1996, 35المنجد في اللغة", طبعةاسالم, انتشارات, قاموس " .1
2. http://ejabat.google.com/ejabat   
طھ, رانیة دمحم علي, "التأثیر المتبادل بین الواقع العمراني للمساكن والھویة الثقافیة االجتماعیة  .3

 .2010طین, فلس-للسكان", رسالة ماجستیر, جامعة النجاح الوطنیة
د.س��ناء س��اطع, "مع��اني الس��كنى ف��ي المجتم��ع العراق��ي", بح��ث منش��ور ف��ي مجل��ة الھندس��ة  .4

 .2001, 20, المجلد 30والتكنولوجیة, ملحق العدد 
5.  dictionary.com/definition-http://www.scienceScience dictionary  
 بیروت, بدون سنة.-"المنجد في اللغة العربیة المعاصرة", دار المشرق .6
7. United Nations Human Settlement Programme, "Enhancing Urban 

Safety and Security", Global Report on Human Settlements, UN-Habitat, 
London, 2007. 

العوام�ل المعماری�ة الم�ؤثرة ف�ي تحقی�ق عبد الرازق,  دالی�ا اب�راھیم, وآخ�رون, بح�ث منش�ور " .8
الثورة الرقمیة وتأثیرھ�ا عل�ى العم�ارة -األمن في التجمعات السكنیة", المؤتمر المعماري الدولي السادس

 .2005جامعة اسیوط,-كلیة الھندسة-والعمران, قسم العمارة
9. Sinnott, Ralph, "Safety and Security in Building Design", 1985. 

س�ناء س�اطع عب�اس, "االنتم�اء المك�اني ف�ي التجمع�ات الس�كنیة", اطروح�ة دكت�وراه الحیدري,  .10
 .1996غیر منشورة, قسم الھندسة المعماریة, الجامعة التكنولوجیة, بغداد,

11. http://ar.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow  
دمحم نادي, رسالة ماجستیر "الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغی�رات ل�دى  االقرع, ایاد .12

 م.2005فلسطین,-كلیة الدراسات العلیا-طلبة جامعة النجاح الوطنیة", جامعة النجاح الوطنیة
13. Hoffmann, Stefanei, "Classical Motivation Theories – Similarities and 

Differences between them", bachelor thesis, Germany, 2006. 
14. Geason, Susan & Wilson, Paul R., "Designing out Crime", Crime 

Prevention Series, Australian Institute of Criminology, 1989. 
15. ikipedia.org/wiki/Crime_prevention_through_environmentalhttp://en.w

_design 
16.  Newman, Oscar, "Defensible space", people and design in the violent 

city, London, 1972. 
17. Broadbent, Geoffrey, "Emerging Concepts in urban space design", Van 

Nostrand Reinhold Company, International, London, New York, 1990. 
18. http://en.wikipedia.org/wiki/Defensible_space_(environmental_design(   
19. p://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theoryhtt 
20. Ellin, Nan, "Architecture of Fear Theory", Princeton, 1997. 
یدكو, بھاء عیسى, رسالة ماجس�تیر "التنظ�یم المك�اني ف�ي المحل�ة الس�كنیة واث�ره ف�ي الح�د م�ن  .21

 .1990الجامعة التكنولوجیة, -ظاھرة الجریمة", قسم الھندسة المعماریة
 .2000اسیوط, -د.حسن, نوبي دمحم, "العمران الرأسي وامراض االنسان", مصر .22
جامع�ة -السكیت, د.خالد بن سكیت, "االمن واالمان في الحي السكني", كلیة العمارة والتخطیط .23

 .2004المملكة العربیة السعودیة,-الملك سعود
اري", رس�الة ماجس�تیر, السوداني, سمام سعید عیسى, "اثر النظ�ام االمن�ي ف�ي التص�میم المعم� .24

 .2005الجامعة التكنولوجیة,-قسم الھندسة المعماریة

http://ejabat.google.com/ejabat
http://ejabat.google.com/ejabat
http://www.science-dictionary.com/definition
http://ar.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://ar.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_prevention_through_environmental_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_prevention_through_environmental_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Defensible_space_(environmental_design)
http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory


 األمن واألمان السكني كتحدي حضري في البیئة السكنیة* 3،4201.عددال  A)الجزء (، 32ة والتكنولوجیا، المجلدمجلة الھندس
 السعدون كحالة دراسیة                                                                            

               

132 
 

الحاج حسن, دمحم توفیق دمحم, "أھمی�ة ودور األم�ن الحض�ري ف�ي الح�د م�ن الجریم�ة ف�ي الم�دن  .25
فلس��طین, -دراس��ة تحلیلی��ة لمدین��ة ن��ابلس", رس��الة ماجس��تیر, جامع��ة النج��اح الوطنی��ة,نابلس-الفلس��طینیة

2007. 
26. Corbett, John, "Alice Coleman: Design Disadvantagement, 1985", 

http://www.csiss.orgCenter of Spatially Integrated Social Science.  
27. P. Cozens, "Planning, Crime and Urban Sustainability", Curtin 

University of Technology, Western Australia, 2007. 
28. Marzbali, Massoomeh Hedayati, & others, "The influence of crime 

prevention through environmental design on victimization and fear of crime", 
Journal of Environmental Psychology, University of Sains Malaysia, 

Malaysia, 2012. 
29. Turner, Alasdair, & Pinelo, Joao," Introduction to UCL Depthmap 10", 

London, 2010. 
30. depthmap-http://www.spacesyntax.net/software/ucl 
31. -http://www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/research/space/research/ucl

depthmap 
32. http://www.spacesyntax.net/software 
س�ة تحلیلی�ة درا –الحیدري, د.سناء ساطع, "التغیر في النمط الجیني للمن�اطق التراثی�ة القدیم�ة  .33

بإس��تخدام تقنی��ة نظ��ام المعلوم��ات الجغرافی��ة", قس��م الھندس��ة المعماری��ة, الجامع��ة التكنولوجی��ة, المجل��ة 
 .2008, 15و 14العراقیة للھندسة المعماریة, العدد 

34. Hillier B., & Hanson J., "The Social Logic of Space", Cambridge 
University Press, Britain, 1984. 

http://www.csiss.org/
http://www.spacesyntax.net/software/ucl-depthmap
http://www.spacesyntax.net/software/ucl-depthmap
http://www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/research/space/research/ucl-depthmap
http://www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/research/space/research/ucl-depthmap
http://www.spacesyntax.net/software
http://www.spacesyntax.net/software


 األمن واألمان السكني كتحدي حضري في البیئة السكنیة* 3،4201.عددال  A)الجزء (، 32ة والتكنولوجیا، المجلدمجلة الھندس
 السعدون كحالة دراسیة                                                                            

               

133 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ) منطقتي السعدون وبارك السعدون من القمر الصناعي1شكل (
 ]Google Earth باحثة, بإستخدام برنامج[المصدر: ال

 

 السعدون تي السعدون وبارك) خریطة منطقة الدراسة توضح منطق2شكل (
 ]Google Maps [المصدر: الباحثة, بإستخدام
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 ) الخارطة المحوریة لمنطقتي السعدون وبارك السعدون4شكل (
 ]Arc View GIS 3.3برنامج [المصدر: الباحثة, بإستخدام 

 

 ) خریطة مكبرة توضح المنطقة المدروسة3شكل (
 ]Google Maps [المصدر: الباحثة, بإستخدام 
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 ) الخارطة المحوریة لمنطقتي السعدون وبارك السعدون5شكل (
 ]UCL Depth Map 10برنامج [المصدر: الباحثة, بإستخدام 

 
 
 
 
 
 

 تحلیل الرؤ�ة لش�كة الشوارع لمنطقتي السعدون و�ارك السعدون ) 6( شكل
 ]UCL Depth Map 10برنامج [المصدر: ال�احثة, �إستخدام 

 

 ضحل جدا
 اقل ضحالة 

 ضحل
 عمیق
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 لمنطقتي السعدون و�ارك السعدون  الشوارع الرؤ�ة للفضاءات التي تتخلل تحلیل) 7( شكل
 ]UCL Depth Map 10برنامج [المصدر: ال�احثة, �إستخدام 

 

 لمنطقتي السعدون و�ارك السعدون  لش�كة الشوارع والفضاءات الرؤ�ة تحلیل) 8( لشك
 ]UCL Depth Map 10برنامج [المصدر: ال�احثة, �إستخدام 
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 ) العمق البصري لمنطقتي السعدون وبارك السعدون9شكل (

 ]UCL Depth Map 10برنامج [المصدر: الباحثة, بإستخدام 

 
 ) التكامل البصري لمنطقتي السعدون وبارك السعدون10شكل (

 ]UCL Depth Map 10برنامج [المصدر: الباحثة, بإستخدام 
 

 تكامل بصري شمولي
 تكامل بصري عالي 

 تكامل بصري اقل
 معزول

 

 عمق بصري واطي
 عمق بصري اعلى

 عمیق جدا
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 نطقتي السعدون و�ارك السعدون مخطط یبین العمق الكلي لم) 11( شكل
 ]Arc View GIS 3.3برنامج [المصدر: ال�احثة, �إستخدام 

 

 مخطط التكامل الشمولي) 12( شكل
 ]Arc View GIS 3.3برنامج [المصدر: ال�احثة, �إستخدام 

 

 الس�طرة نواة  مخطط) 13( شكل
]Arc View GIS 3.3برنامج [المصدر: ال�احثة, �إستخدام 

 


