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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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  *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 سكنیة 

 وتتمثل ھذه المعضالت أو المشاكل بجملة من التحدیات الحضریة التMي تكMون مصMاحبة للتطMور, مالئمة
وقMد طرحMت بعMض المنظمMات . أمامھم عند تصمیمھم لمشاریعھم وتنفیMذھا حائالً السریع للمدن وقد تقف 

فیما الزال البعض اآلخMر منھMا , العالمیة ومنھا األمم المتحدة بعضاً من ھذه المشاكل ووضعت حلوالً لھا
بوبھMا إلMى ثMالث یلسMكنیة وطرح البحث أھم التحدیات الحضریة في البیئة ای. ھامشیاً أو بال حلول جذریة

وتحMدیات علMى , تحMدیات تMرتبط بالبیئMة السMكنیة, تحMدیات تMرتبط بالحاجMة اإلنسMانیة(أنواع رئیسیة وھي 
ومن التحدیات المھمة الواجب أخذھا بنظر اإلعتبار عند التصمیم ھي تحدي توفیر ). المستوى الحضري

لMى األمMن واألمMان إحMدى أھMم الحاجMات اإلنسMانیة حیMث تمثMل الحاجMة إ, األمن واألمان في البیئة السكنیة
  .األساسیة والتي توفر لإلنسان السكینة وشعوراً باإلستقرار عند توفرھا

فMي تحقیMق البحثیة بعدم وجود تصور واضح حول الدور الذي یؤدیMھ التنظMیم الفضMائي  لة تمثلت المشك 
إلMMى تحدیMMد عناصMMر التنظMMیم الفضMMائي ث یھMMدف البحMMوبMMذلك  .األمMMن واألمMMان السMMكني فMMي البیئMMة السMMكنیة

أن فMي تحقیMق ھMذا الھMدف ویفتMرض البحMث  ,المؤثرة في رفع مستوى األمن واألمMان فMي البیئMة السMكنیة
خصائصMھ الموضMعیة  التنظیم الفضائي یؤدي دوراً فMي رفMع مسMتوى األمMن واألمMان السMكني مMن خMالل

  .والشمولیة
التMMي تMMؤثر فMMي رفMMع مسMMتوى األمMMن واألمMMان فMMي البیئMMة و بعMMض مفMMردات التنظMMیم الفضMMائي حMMدد البحMMث

العمMق (ومفMردة ) الرؤیMة(مفردات جدیدة لم تذكر في الدراسات السMابقة ھMي مفMردة والتي تعتبر, السكنیة
یMأتي مMن خMالل ) وھMو نفسMي(كما توصل إلMى أن تحقیMق األمMان , )التكامل البصري(ومفردة ) البصري

والخصMائص  ومنھMا مفMردات التنظMیم الفضMائيعMن التصMمیم ومفرداتMھ النMاتج ) وھو مMادي(توفر األمن 
  .التركیبیة للبنیة الحضریة

  
  المقدمة

وصMاحبت ھMذه التطMورات عMدداً مMن , تطورت البیئات الحضریة في المMدن بشMكل كبیMر عبMر الMزمن
Mكنیة وتطلMات السMدن والمجمعMمیمھم للمMب المشاكل واجھت المخططین والمصممین الحضریین عند تص

منھم وضع مجموعة من الحلول لمواجھة ھذه المشاكل ووضع ما یلزم لمواجھتھا وتمثلت ھMذه المشMاكل 
وقد تناول البحث أھم التحدیات الحضریة التي تواجھ المصمم الحضري لتMوفیر , بمجموعة من التحدیات

مMن واألمMان فMي ثMم طMرح واحMدة مMن أھMم ھMذه التحMدیات وھMي تMوفیر األ. بیئة سكنیة مالئمة للعیش فیھا
حیMMث أن تحMMدي , فMMاألمن واألمMMان یبعثMMان فMMي اإلنسMMان اإلحسMMاس باإلسMMتقرار والطمأنینMMة  البیئMMة السMMكنیة

تحقیق األمن واألمان یزداد في المدن الكبیرة، نظراً إلتسMاع النطMاق العمرانMي لألحیMاء السMكنیة، وزیMادة 
لوب تخطیط وتصMمیم البیئMة السMكنیة وطریقMة كما یؤدي أس. كثافتھا السكانیة وإتساع نشاطھا اإلقتصادي

  .تشكیلھا دوراً ھاماً وفعاالً في تقویة العالقات اإلجتماعیة بین السكان وإحساسھم باألمان
تمثلت مشكلة البحMث بعMدم وجMود تصMور واضMح حMول الMدور الMذي یؤدیMھ التنظMیم الفضMائي فMي تحقیMق 

البحث إلى تحدیMد عناصMر التنظMیم الفضMائي المMؤثرة  وقد ھدف .األمن واألمان السكني في البیئة السكنیة
وبذلك یفترض البحث أن التنظیم الفضائي یؤدي دوراً  ,في رفع مستوى األمن واألمان في البیئة السكنیة
كالرؤیMة والعمMق البصMري والتكامMل  خصائصMھ بعض في رفع مستوى األمن واألمان السكني من خالل

  :وكاآلتي, التحلیلي في حل مشكلة البحثوقد إعتمد البحث المنھج . البصري
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 .توضیح مفھوم التحدیات الحضریة وأنواع ھذه التحدیات ومفھوم البیئة السكنیة - 
وعالقMMة األمMMن باإلنتمMMاء المكMMاني والنظریMMات التMMي تناولMMت , توضMMیح مفھMMومي األمMMن واألمMMان - 

ذین المفھMومین وسیاسMات وبMرامج فضالً عن األدبیMات السMابقة  التMي تناولMت ھM, مفھومي األمن واألمان
 .عالمیة لرفع مستوى األمن واألمان السكني

بإسMMتخدام ) منطقتMMي السMعدون وبMMارك السMعدون(إجMراء دراسMة تحلیلیMMة علMى المواقMMع المنتخبMة  - 
  .برامج حاسوبیة

الوصول إلى إستنتاجات تخص عالقة المفMردات المدروسMة بتMوفر األمMن واألمMان مMن الناحیMة  - 
 .التصمیمیةالتخطیطیة و

 التحدیات الحضریة 
  مفھوم التحدیات الحضریة 

تعّمMد : َحMّدى الشMئ. لَِزمMھ: حMّدى بالمكMان: َحMِديَ -حMدى, )المنجMد(لغویاً حسMب قMاموس ) التحدي(یعرف 
یا النMاس"یقال . المنازعة والمباراة: الُحَدیَّا. حّداه: تحّدى الشئَ . باراه وغلبھ: تَحّدى الرجل. فعلھ " ھو ُحدَّ

  ]123ص, 1[.أي معارضك فأبرز لي فیھ وجارني" أنا ُحَدیّاك في ھذا األمر"و. ي یتحّداھم ویتعّمدھمأ

إصطالحیاً بـأنھ اإلصرار على فعل أو أداء معین أو اإلمتناع عن فعMل أو اداء معMین، ) التحدي(ویعرف 
  ]2[.النفس أو مع الغیر -منافسة-وھذا اإلصرار یكون ضد 

إجرائیMMاً بأنھMMا مواجھMMة المصMMمم الحضMMري المشMMاكل والصMMعاب ) ت الحضMMریةالتحMMدیا(ویمكMMن تعریMMف 
لتصمیم بیئة حضریة وسكنیة مالئمة للعیش فیھا وتطویر وإعادة تأھیل البیئة الموجودة مسبقاً والنھوض 

  .بھا لغرض تحقیق األھداف التي یبغي المصمم الوصول الیھا
  أنواع التحدیات الحضریة 
 :وصنفت إلى ما یلي, اإلنسانیةتحدیات ترتبط بالحاجة  -1
  توفیر المیاه والغذاء   - أ

 األمن واألمان السكني  - ب
 :وصنفت إلى ما یلي, تحدیات ترتبط بالبیئة السكنیة -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
 :وصنفت إلى ما یلي, تحدیات على المستوى الحضري -3
 اإلكتظاظ السكاني  - أ

 تلوث البیئة  - ب
 
  البیئة السكنیة 

نسMان بغیMة إن مفھوم المسكن ال ینحصر بالفراغ الMذي یتشMكل مMن جMدران وسMقف، والMذي یMأوي إلیMھ اإل
الراحة والطعام والمبیت، بل إنھ یتجاوز ذلك وصوالً لتلبیة الحاجات النفسیة واإلجتماعیMة والثقافیMة التMي 

  ]32ص, 3[.تكّون مع الحاجات الجسدیة تآلفاً متكامالً یمتن العالقة بین جسد اإلنسان وإنسانیتھ ویوحدھما
حاجMات اإلنسMانیة كالرضMا والھMدوء واألمMان والمسكن من وجھة نظر المدرسة السMلوكیة یحقMق بعMض ال

فیمثMل الخMط ) Heidegger(أما من وجھة النظMر الظاھراتیMة وطبقMاً لMـ . والخصوصیة واإلحترام الذاتي
بأنھ إحدى القMوى المتكاملMة فMي ) Bachelard(ووصفھ , األولي البدائي الذي ینتج الداخل مقابل الخارج

فھMو المكMان الخMMاص ضMمن المسMتوى الحضMري العMام فھMو یمثMMل  )Schulz(وبالنسMبة لMـ , حیMاة االنسMان
كمMا . الحاجة إلى التواجد في موضع وھو المكان المركزي لوجود اإلنسان الMذي ینطلMق منMھ ویعMود إلیMھ

  ]161ص, 4[.بین إن المسكن یمثل اإلنسحاب الخاص حیث البقاء الحمیم والشعور باألمان وتحقیق الھویة
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 ]5[.في قاموس العلوم بأنھا منطقة تتمیز بوجود البیوت والعمارات السكنیةوتعرف البیئة السكنیة 
Residential environment: an area characterised principally by the presence of 

houses and apartment blocks. 
كانھا البیئة السكنیة بأنھMا عبMارة عMن وسMط لMھ خصMائص بیئیMة معینMة یسMتطیع سRapoport (M(ویعرف 

اإلختیار ضمن محددات ثقافیة مرتبطMة بأسMلوب حیMاتھم، ھMذا اإلختیMار یعكMس الرغبMة فMي تحقیMق الُمثMل 
  .للبیئة السكنیة) Rapoport(وسیتبنى البحث تعریف  .]25ص, 3[والقیم والتصورات الثقافیة

  
  األمن واألمان 
  مفھومي األمن واألمان 

  :في اللغة) دقاموس المنج(یعرف األمن لغویاً حسب تعریف 
مَ (وھMي مMن . إطمئنMان بعMد خMوف, إطمأنَّ ولMم یََخMفْ ): أماناً  –أْمناً  –أِمَن  –أْمن ( و . أي أِمMَن الشMرَّ ) َسMلِ
  ]43ص, 6[".وجدُت القوَم آمنین", غیر خائف): ُمْطَمئِنْ (و ". طریٌق آِمنْ ", أي خاٍل من المخاطر) آِمنْ (

بأنھ حمایة النواة الحیویة لحیاة البشMر ) Human Security أمن اإلنسان(وتعرف منظمة األمم المتحدة 
كذلك حمایة , وحمایة الحریات األساسیة التي ھي أساس الحیاة, بطرق تزید من حریة اإلنسان وإنجازاتھ

وإسMتخدام العملیMات التMي تبنMي قMوة وإلھMام البشMر وخلMق األنظمMة , البشر من المعاناة وإنتشMار التھدیMدات
والتMي معMاً تعطMي النMاس أسMاس النجMاة , جتماعیة والبیئیة واإلقتصادیة والعسكریة والثقافیMةالسیاسیة واإل

  ]8ص, 7[.والحیاة والكرامة
أیضاً األمن ھو إحتیاج مادي مثل األمن من السرقة أو اإلقتحام أو اإلرھاب، یتحقMق بمنMع حMدوث خطMر 

تدابیر محكمة قد تعتمد علMى اإلنسMان ذاتMھ، ما، أو مواجھتھ في حالة حدوثھ، أو القضاء علیھ بإتخاذ عدة 
أو على إستخدام تكنولوجیا متطورة، بما یضمن سالمة اإلنسان وممتلكاتھ، ویتدرج مفھوم األمMن لیشMمل 

  ]22ص, 8[.األمن القومي في النھایة
  :في اللغة) قاموس المنجد(أما األمان فیعرف في 

حراسMة او ): فMي أمMان هللا". (نMاَم فMي أمMان", خطMرحالة ھادئة ناتجMة مMن عMدم وجMود , طمأنینة): أمان(
  ] 43ص, 6[.رعایة هللا

إصطالحیاً بأنھ حالة الحریة أو التحرر من الخطر لصحة اإلنسMان مMن الحMوادث او ) األمان(كما یعرف 
  ]10ص, 9[.األمراض

ن أمMان أسMري بأنھ اإلحتیاج المعنوي أو النفسي لإلطمئنان على الذات وما بعMدھا مM: كما ویعرف األمان
وإجتماعي، كأمان الطفل في حضن أمھ، أو الفرد في وسط قبیلتھ أو عشیرتھ، وھMو شMعور ببعMد الخطMر 
وعدم توقع حدوثMھ فMي أي لحظMة نتیجMة تMوفر تMدابیر وإحتیاطMات أمنیMة محكمMة، إال أنMھ لMیس شMرطًا أن 

  ]22ص, 8[ .نشعر باألمان إذا ما توفر األمن لنا
ئیاً بأنھ حاجة إنسانیة مادیMة تMرتبط بتMوفر إجMراءات لمنMع حMدوث خطMر مMا أو ویمكن تعریف األمن إجرا

. مواجھتMھ وقMMد تكMMون ھMذه اإلجMMراءات تصMMمیمیة أو تكنولوجیMة بمMMا یضMMمن سMالمة اإلنسMMان فMMي مجتمعMMھ
  .فاألمن ھو التحرر من الخوف الناتج عن توفیر ھذه اإلجراءات

فسMیة مرتبطMة بالشMعور باإلطمئنMان علMى الMذات البشMریة كما یعرف األمMان إجرائیMاً بأنMھ حاجMة إنسMانیة ن
أي إنMMھ شMMعور موضMMوعي بالثقMMة وإحسMMاس نفسMMي , واإلحسMMاس بالسMMكینة واإلسMMتقرار النفسMMي والمعنMMوي

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

وإن حدث ما یھدد الفرد وفقMد شMعوره باألمMان فإنMھ یقMوم بالبحMث , على صحتھ وعملھ ومستقبلھ وحقوقھ
عن السبل التي تعید إلیMھ الشMعور النفسMي باألمMان مMثالً مMن خMالل تكMوین عالقMات مMع آخMرین یشMعرونھ 

 .بذلك
  :عالقة األمان باإلنتماء المكاني

 اوضMMعھ التMMين اإلنتمMMاء المكMMاني یمثMMل أحMMد الحاجMMات اإلنسMMانیة األساسMMیة إ) سMMناء الحیMMدري.د(أشMMارت 
فMي التMدرج الثالMث وبعMد , في مدرجھ الذي نظم فیھ الحاجات االنسانیة من األقوى إلى األضعف) ماسلو(

الحاجMMة الMMى األمMMان ممMMا یMMدل علMMى إن اإلنسMMان ال یشMMعر باإلنتمMMاء إلMMى المكMMان إال بعMMد شMMعوره بالحمایMMة 
حیMث یMرى بعضMھم أن , وإختلف علماء النفس في الدافع الباعث لھMذه الحاجMة لMدى االنسMان. ان فیھواألم
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أن ) زھMMران. د(بینمMMا یMMرى ) اإلنتمMMاء حاجMMة مكتسMMبة ذات دافMMع نفسMMي لصMMلتھا بMMالتكوین النفسMMي للفMMرد(
عینMة لھMا تقالیMد اإلنتماء حاجة مكتسبة ذات دافع إجتماعي كونھMا تنشMأ نتیجMة لتفاعMل اإلنسMان مMع بیئMة م(

) مولسMكي(في حMین یMرى , )ومعاییر إجتماعیة معینة تسمح بإحداث تعدیل في نوع وشكل بعض الدوافع
ً (بأن    ]3ص, 10[).اإلنتماء حاجة ذات مكونات فسیولوجیة تنحرف إجتماعیاً وثقافیاً وحضاریا

, مكMان المناسMب أو المالئMمأن اإلنتمMاء ھMو التوافMق مMع بیئMة معینMة وھMو إمMتالك ال) سMناء.د(كما أشارت 
فاإلنسMان یشMعر باإلنتمMاء , حیث یدل اإلمMتالك علMى مMنح اإلطمئنMان والحمایMة للسMاكنین وحیزیMة المكMان

ویظھر آثار وجوده على ذلك المكان , عندما یمتلك حیزاً معیناً یمنحھ األمان النفسي واإلطمئنان العاطفي
  ]7-6ص, 10[.ثل ردود فعل اإلنسان تجاه الحافز البیئيمن خالل فعالیات منح الطابع الشخصي والتي تم

فھMو السMكنى التMي تحقMق , وإن اإلنتماء المكاني یحقMق لإلنسMان السMكینة والھMدوء والطمأنینMة واإلسMتقرار
لإلنسان الحمایة من األذى والخطر من خالل وسائل اإلحتواء والتي تمثل تحسساً للمكان ولإلحتMواء فیMھ 

  ]11ص, 10[ .نسانوإدراكھ من قبل اإل

مMMن ھنMMا یتوضMMح ان االنسMMان ال یشMMعر باالنتمMMاء المكMMاني اال بعMMد شسMMعوره باالمMMان النفسMMي واالطمئنMMان 
 .العاطفي

  :النظریات التي تناولت مفھومي األمن واألمان        
  :نظریات الحاجات

 :Maslow’s Hierarchy of Needs, 1943نظریة ماسلو للحاجات   - أ
وذكMر إن التسلسMل  1943عMام ) إبراھMام ماسMلو(ووضMعھا األمریكMي , سل الھرمMيوتسمى بنظریة التسل

الھرمي للحاجات یتكون من خمس طبقات ھرمیة حسب تعقید متطلبات اإلنسان وقد أضاف ماسلو طبقة 
ووضع الحاجات الفسیولوجیة وحاجMات السMالمة واألمMن والصMحة فMي أسMفل الھMرم , 1970عام  سادسة

ثMMم تMMأتي الحاجMMات اإلجتماعیMMة والنفسMMیة وحاجMMات , ومعالجتھMMا قبMMل بقیMMة اإلحتیاجMMاتوینبغMMي الوفMMاء بھMMا 
إن البشر لدیھم الرغبات التي تؤثر علMى سMلوكھم (وتنص النظریة على , اإلنتماء والحب ثم تحقیق الذات

الحاجMMMات : (وتسلسMMMل الحاجMMMات ھMMMو كMMMاآلتي). واإلحتیاجMMMات غیMMMر الملبMMMاة تMMMؤثر سMMMلبیاً علMMMى السMMMلوك
الحاجات , حاجات تحقیق الذات, حاجات اإلحترام, حاجات الحب واالنتماء, حاجات األمان, ولوجیةالفسی

  ]11[).الجمالیة

 :في الحاجات اإلنسانیة Porterنظریة بورتر   - ب
نظریتھ في الستینات من القرن العشMرین، وقMد عكسMت ھMذه النظریMة تMأثر بMورتر بمجمMع ) بورتر(طور 

Mان سMات الرخاء األمریكي الذي كMلوكھم الحاجMرك سMاس تحMن النMة مMرى إن قلMة، إذ یMك الحقبMي تلMائداً ف
الفسMMیولوجیة كMMالجوع والعطMMش بإعتبMMار أن مثMMل ھMMذه الحاجMMات ال تشMMكل دافعMMاً ألن إشMMباعھا حاصMMل 

الحاجة "ومضمون ولذا أتى ترتیبھ مشابھاً لترتیب ماسلو مع فارق حذف الحاجات الفسیولوجیة وإضافة 
ونالحMظ إن الحاجMة لألمMن واألمMان قMد , التي لم تكن مبرزة فMي تنظMیم ماسMلو للحاجMات "إلى االستقاللیة

الحاجة إلى (للحاجات ) بورتر(وبذلك أصبح تنظیم , إحتلت المرتبة األولى في تسلسل الحاجات اإلنسانیة
تحقیMMق الحاجMMة إلMMى , الحاجMMة إلMMى اإلسMMتقالل, الحاجMMة إلMMى تقMMدیر الMMذات, الحاجMMة إلMMى اإلنتسMMاب, األمMMن
  ]36ص, 12[).الذات

اھمMل الحاجMات الفسMیولوجیة وركMز علMى الحاجMات المكتسMبة وجعMل مMن ) بMورتر (من ھنا یتوضح ان  
 .ھ تحقیق باقي الحاجات االنسانیةالحاجة الى االمن واالمان اول الحاجات یلی

  :ERG Theoryأو نظریة الحاجات المعدلة , في الحاجات) Alderfer(نظریة ألدرفر  -ج
 ,ERG (Existenceاو نظریMMة ) نظریMMة الوجMMود والتMMرابط او التواصMMل والنمMMو(وتسMMمى ایضMMاً بMMـ

Relatedness, Growth ( والتي وضعھا)ثالث  1969عام ) كالیتون الدرفرMاراً لMل إختصMي تمثMوالت
حیMMث وضMMع تطMMوراً لھMMرم ماسMMلو وإفتMMرض فیھMMا أن ھنMMاك ثMMالث مجموعMMات مMMن اإلحتیاجMMات , حاجMMات

فالحاجات الفسیولوجیة وحاجات األمان ) حاجات النمو, حاجات اإلنتماء, حاجات الوجود(ھياألساسیة و
والحاجات اإلجتماعیة والنفسیة كحاجات الحب والتقMدیر , )ألدرفر(ھي حاجات وجود حسب وجھة نظر 

  ]36-32ص, 13[.وحاجات إحترام الذات وتحقیقھا ھي حاجات نمو, ھي حاجات اإلنتماء
حیMث بعMد ) ماسMلو(ان قد إحتلت المرتبة الثانیة في تسلسMل الحاجMات اإلنسMانیة وفMق ھMرم إن الحاجة األم

وإن الحاجMة إلMى األمMان ھMي مMن حاجMات وجMود , إشباع الحاجات الفسیولوجیة تظھر الحاجة إلى األمان
للحاجMMات الفسMMیولوجیة فMMي مدرجMMھ یعتبMMر غیMMر ) بMMورتر(كمMMا إن إلغMMاء , )ألMMدرفر(اإلنسMMان حسMMب رأي 
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إذ ان إشباع الحاجة الفسیولوجیة یعتبر ضروریاً لإلنسMان وھMذا اإلشMباع یشMكل دافعMاً لMھ للبحMث , یحصح
وعدم إشMباعھا یMؤدي إلMى تMوتر نفسMي وربمMا یMدفع اإلنسMان إلMى الجریمMة , عن حاجات أخرى وإشباعھا

وإن .  معھمكالسMرقة فMMي سMبیل إشMMباع ھMذه الحاجMMة وبالتMالي یMMؤثر علMى شMMعور األفMراد باألمMMان فMي مجMMت
وصول اإلنسان إلMى ھMذه الحاجMة ھMو مطلMب یسMعى إلیMھ كMل فMرد فاإلنسMان یسMعى إلMى تحقیMق نMوع مMن 
األمن، مثالً من ناحیة تأمین الدخل المستمر الذي یحصل علیھ لتMأمین حیMاة معیشMیة مالئمMة لMھ وألسMرتھ 

  .أو في حمایتھ من األخطار
  :نظریات منع الجریمة

 Crime Prevention throughالل التصMMMمیم البیئMMMي نظریMMMة منMMMع الجریمMMMة مMMMن خMMM  - أ
Environmental Design (CPTED) Theory: 

مMوت وحیMاة (و كتابھMا ) جMین جMاكوبس(منع الجریمة من خالل التصMمیم البیئMي فMي السMتینات مMع  ظھر
 الجوانMMب اإلجتماعیMMة لإلسMMكان فMMي(وكتابھMMا ) إلیزابیMMث وود(و, 1961عMMام ) المMMدن األمریكیMMة الكبMMرى

وكتابMھ ) راي جیفMري(واكثر األعمال التي كانت مؤثرة بھذا الصدد كMان . 1967عام ) التنمیة الحضریة
فMMي ) نظریMMة الفرصMMة(الMMذي نMMاقش فیMMھ , 1971عMMام ) الوقایMMة مMMن الجریمMMة مMMن خMMالل التصMMمیم البیئMMي(

عMMام ) نMMھالفضMMاء المMMدافع ع(وكتابMMھ ) أوسMMكار نیMMومن(و, تصMMمیم الشMMوارع والحMMدائق العامMMة وغیرھMMا
  ]4-3ص, 14[.1972

ھMMو نھMMج متعMMدد التخصصMMات لMMردع السMMلوك ) CPTED(إن منMMع الجریمMMة مMMن خMMالل التصMMمیم البیئMMي 
وفیMMھ إسMMتراتیجیات تعتمMMد علMMى القMMدرة علMMى التMMأثیر فMMي قMMرارات . اإلجرامMMي مMMن خMMالل التصMMمیم البیئMMي
یحMدث فقMط ) CPTED(ات الMـ فMإن معظMم تطبیقM 2004ومنذ عام , الجاني التي تسبق أعمالھ اإلجرامیة

منMع الجریمMة مMن (فMي كتابMھ ) راي جیفMري( وقد صاغ ھذه النظریة عالم الجریمMة . ضمن البیئة المبنیة
منMع الجریمMة مMن خMالل : الفضاء المدافع عنMھ(وقد تم تطویر ھذا النھج في كتاب ) خالل التصمیم البیئي

, جMین جMاكوبس, إلیزابیMث وود(ى عمMل سMابق لMـ والMذي بنMي علM) أوسكار نیومن(لـ ) التصمیم العمراني
وتذكر النظریة بMأن التصMمیم المناسMب واإلسMتخدام الفعMال للبیئMة المبنیMة یمكنھMا الحMد مMن ). شلومو أنجل

وھMذه التطبیقMات تسMعى لثنMي المجMرمین , الجریمة والحد من الخوف من الجریمة وتحسین نوعیMة الحیMاة
ویMMتم ذلMMك مMMن خMMالل المراقبMMة الطبیعیMMة . عMMب فMMي البیئMMة العمرانیMMةعMMن إرتكMMاب الجMMرائم مMMن خMMالل التال

  ]15[.والسیطرة على المداخل وتعزیز الحیزیة والتي تقلل من فرص الجریمة
  :The Defensible Space Theoryنظریة الفضاء المدافع عنھ    - ب

ة الحMMي شMMملت أفكMMاراً حMMول منMMع الجریمMMة وسMMالم, 1972عMMام ) أوسMMكار نیMMومن(وھMMي نظریMMة وضMMعھا 
وذكMMرت أنMMھ یمكMMن السMMیطرة علMMى , السMMكني والمراقبMMة اإلجتماعیMMة فیمMMا یتعلMMق بتصMMمیم األحیMMاء السMMكنیة

وإن الفضMاء یكMون أكثMر أمانMاً عنMدما یشMعر النMاس بالملكیMة , الجریمة وتخفیفھا من خالل التصمیم البیئي
سMMكنیة المعاشMMة التMMي تقMMل فیھMMا الفضMMاء المMMدافع عنMMھ بأنMMھ نمMMوذج للبیئMMة ال) نیMMومن(وعMMرف . والمسMMؤولیة

الجریمة فھو تعبیر فیزیاوي للنسیج اإلجتماعي الذي یدافع عن نفسھ وتوفیر بیئMة سMكنیة معیشMیة موظفMة 
من قبل ساكنیھا لتحسین حیاتھم وتوفیر األمن لعوائلھم وأحیائھم كذلك توفیر الفضاءات التي تقدم فMرص 

  ]4-2ص, 16[.مسیطر علیھا من قبل ساكنیھاكبیرة للمراقبة البصریة وتقدیم بیئة سكنیة 
إلMى ) الشMارع وھMو العMام(یجMب وجMود تMدرج ھرمMي ألنMواع الفضMاءات مMن ) نیMومن(ومن وجھMة نظMر 

وبینھما الفضاء شبھ العام مثالً فضاءات الزائرین، والفضاء شبھ الخاص ) الوحدة السكنیة وھي الخاص 
 ً   ]149ص, 17[.للعامة والذي یعود للوحدة السكنیة حتى إن كان مفتوحا

  :عوامل تساھم في تشكیل الفضاء المدافع عنھ وھياربع  وتذكر النظریة أن ھناك
, قطعة من األرض تعود لشخص أو مجموعة أشخاص لھم صفة التقارب اإلجتمMاعي: الحیزیة -1

 ]51ص, 16[.محمیة من المجاورات أو الشارع العام
بMل السMكان علMى المسMاحات الخاصMة وشMبھ وھMي وجMود إشMراف دائMم مMن ق: المراقبة الطبیعیة -2

 ]23ص, 14[.العامة والعامة مثالً متنزھات اللعب ومواقف السیارات وغیرھا

إذا كانت المنطقة معزولة فإنھا سMتكون صMورة سMیئة وستصMنع ) نیومن(حسب رأي : الصورة -3
 ]17ص, 16[.لھذا یجب تقلیل شعور اإلختالف والعزلة, أو تجذب الجریمة

لفضاء الذي یحتوي أو یضم الفضاءات األخرى أو المیزات األخرى التMي تMؤثر وھو ا: الوسط -4
  ]18[.على األمن مثل القرب من مركز شركة أو منطقة تجاریة
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  :The Broken Windows Theoryنظریة النوافذ المحطمة  -ج
دة وھي نظریة في علMم الجریمMة وتشMیر إلMى تMأثیر الفوضMى والتخریMب فMي المنMاطق الحضMریة فMي زیMا

وتMنص النظریMة علMى أن المراقبMة , نسب الجریمة والسلوك المعادي وعدم اإللتMزام بالنظMام فMي المجتمMع
والحفاظ على البیئMة الحضMریة فMي ظMروف منظمMة یمكMن أن توقMف عملیMات التخریMب والجMرائم األكثMر 

وضMعھا علمMاء ) النوافذ المتكسرة(في مقالة عنوانھا  1982وقد طرحت النظریة أول مرة عام . خطورة
وتناقش ھذه النظریة تكسر النوافMذ فMي بعMض المبMاني وتMراكم , )جیمس ویلسون وجورج كیلنك(إجتماع 

الزجاج على الرصیف وفMي حالMة عMدم إصMالحھا فMإن ھMذا سMیترك المجMال للمخMربین بكسMر نوافMذ أكثMر 
ً وذلMMك بإعتبMMار المبنMMى مھجMMوراً وغیMMر مMMأھول وقMMد یتجMMھ بعضMMھم إلMMى إضMMرام النMMار ف أي أن , یMMھ أیضMMا

وسیبدأ المارة بMالظن بأنMھ ال أحMد یھMتم وبالتMالي , المشاكل تبدأ من مشكلة صغیرة قد تكون نافذة مكسورة
وسیشعر األشخاص , ال یوجد أحد یتولى زمام األمور ومنھ فستبدأ نوافذ أخرى تتحطم على المنوال ذاتھ

خطMMر بسMMبب اإلھمMMال وعMMدم الصMMیانة وقMMد الMMذین یعملMMون أو یسMMكنون فMMي المنطقMMة بMMأنھم أكثMMر عرضMMة لل
  ]19[.یبدؤون بھجر المنطقة

 :Architecture of Fear Theoryنظریة عمارة الخوف   -  د
وإستعرضت فیھ الطMرق التMي ) م1997(عام ) عمارة الخوف(في كتابھا ) نان الین(ناقشت ھذه النظریة 

في األنظمة األمنیMة والمجتمعMات یتشكل بھا خوف األفراد في المشھد المعاصر كما في تصمیم منزل أو 
وتنMاقش الجھMود الرامیMة للسMیطرة , المغلقة والمساحات شبھ العامMة كالمتنزھMات والكازینوھMات وغیرھMا

على مشكلة التشرد ومواجھة حقیقة الجریمة الفعلیة وإنعدام األمن والحMرب واإلرھMاب وسMیطرة وسMائل 
  ]20[.اإلعالم

دى الوسائل المؤثرة في إستتباب األمن واألمان في الحي السكني إح) CPTED(تمثل أسالیب نظریة الـ 
وذلك من خالل التالعب بالشكل العمراني وتوظیف البیئة السكنیة تخطیطیMاً وتصMمیمیاً للحMد مMن فMرص 

فالبیئة المحیطة تؤثر على سMلوك السMاكنین إیجابMاً أو سMلباً وعلMى , الجرائم وتحسین نوعیة الحیاة السكنیة
أما نظریة الفضاء المدافع عنھ فركزت على الجانMب اإلجتمMاعي والنفسMي , وحیاتھم اإلجتماعیةنفسیاتھم 

وحMددت عMدداً مMن الوسMائل مMن أجMل سMالمة الحMي , للساكنین وتأثیر البیئة المحیطة على سMلوك االنسMان
ءات وتMوفیر السكني وأمنMھ ومنMع الجریمMة أھمھMا الحیزیMة والمراقبMة الطبیعیMة وتقلیMل العزلMة بMین الفضMا

أمMا , فضاء مدافع عنھ تحیطھ الموانع الرمزیة والمیكانیكیة والتي تعرف المناطق وتزیMد فMرص المراقبMة
نظریMMة النوافMMذ المحطمMMة فتركMMز علMMى الجانMMب النفسMMي الMMذي یشMMعر بMMھ اإلنسMMان تجMMاه األمMMاكن المنھMMارة 

ي مMMن حیMMث مMMا تسMMببھ مثMMل ھMMذه كMMذلك تMMدرس الجانMMب اإلجتمMMاع, والمبMMاني المتداعیMMة أو المتآكMMل ھیكلھMMا
وقد تكون ھذه العوامل , األماكن على المعیشة األجتماعیة للساكنین فیھا ومقدار التفاعل اإلجتماعي بینھم

كما أن نظریMة . ھي من مسببات إنعدام األمن واألمان في ھذه المناطق وسبباً في إنتشار ظاھرة الجریمة
مMارة ورد الفعMل النفسMي البشMري للشMكل المعمMاري حیMث عمارة الخوف ركزت على الجانب النفسي للع

 ً فالبشر یمیلMون للتعلMق بالمكMان أو الفضMاء وبالتMالي فMإن نوعیMة , یمكن أن یكون رد الفعل إیجابیاً أو سلبیا
  .تصمیم الفضاءات وتسلسلھا سیكون لھ نتائج نفسیة على السكان ومدى شعورھم باألمان في مجتمعاتھم

  :لسابقةاألدبیات ا        
  :األدبیات المحلیة والعربیة        

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

كمMا ناقشMت عملیMة التنظMیم المكMاني , في ھذا المجال المصمم المعماري والحضري ومایستطیع أن یقدمھ
 The Defensible" )أوسMكار نیMومن(وحاولت الدراسة إختبار صMحة نظریMة , لبنیة المحالت السكنیة

Space Theory" ھ , التي تدور حول الفضاء المدافع عنھMة توجMرات عامMى مؤشMوتوصلت الدراسة إل
سیاسMMة تنفیذیMMة للھیئMMات والMMدوائر المتخصصMMة یمكMMن مMMن  عملیMMة التطMMویر العمرانMMي تسMMاعد علMMى تأشMMیر

  ]21[.خاللھا الحصول على بیئة سكنیة ذات معدالت واطئة الجریمة
 ):2000, "العمران الرأسي وامراض االنسان", حسن(دراسة  -  ب

تناولت الدراسة مباني السكن العمودي  والمخاطر المتأتیة بسMببھا منھMا تلMوث البیئMة واإلزدحMام السMكاني 
الضغط على خدمات المدینة وفقدان الحیازة الخاصMة والتكMدس العمرانMي وفقMدان الفضMاءات المفتوحMة و

أمMا فیمMا یخMص موضMوع . والخدمات الواجب توفیرھا في ھذا النمط من السكن, والخصوصیة البصریة
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Mارھا وأخطMة وإنتشMار األمن واألمان فقد تناولت الدراسة مفاھیم األمن واألمان وظاھرة الجریمMار اإلنھی
  ]22[.والحرائق وأخطار إنشائیة على المباني المجاورة

 ):2004, "األمن واألمان في الحي السكني", السكیت(دراسة  -  ت
حاولت الدراسة التعرف على عالقة النمط العمراني في األحیاء السكنیة بالمخالفMات األمنیMة التMي تحMدث 

قMد وجMدت ھMذه الدراسMة إن األحیMاء السMكنیة عدیMدة و. بھا مثل السرعة العالیة ومضMایقة المشMاة وغیرھMا
المداخل التي تأخذ شكالً من أشكال التخطیط الشبكي وغیر مطورة تطویراً متكامالً تسMاعد علMى حMدوث 

مجMMMالس الوأوضMMMحت ھMMذه الدراسMMة أنMMMھ مMMن الممكMMMن تخفیMMف تلMMك المشMMMاكل بتشMMجیع , ھMMذه المخالفMMات
ع المشاكل داخل الحي في وقتھا باإلضافة إلى وضMع الحلMول لزرع روح اإلنتماء والتعامل م االجتماعیة

  ]23[.المخففة لتلك المشاكل

 ):2005, أثر النظام االمني في التصمیم المعماري,السوداني(دراسة  -  ث
ناقشMMت الدراسMMة أھمیMMة التصMMمیم المعمMMاري فMMي تلبیMMة الحاجMMات األمنیMMة وعالقMMة التصMMمیم المعمMMاري 

كما سلطت الدراسة الضوء على أھMم . المیكانیك واإلنشائي وغیرھاباإلختصاصات األخرى كالكھرباء و
الفضاءات واألجزاء الحساسة التي یحصل من خاللھا إختراق المنشأ ودرست اإلمكانیات التي من شأنھا 

وتوصلت الدراسة إلMى مجموعMة مMن اآللیMات , توفیر الحمایة الصارمة بما یعیق ھذه التجاوزات مستقبالً 
كمMا توصMلت إلMى إن أسMلوب ونMوع الحمایMة , یر الحمایMة للمبنMى تالئMم مختلMف المشMاریعواألسالیب لتMوف

یختلف حسب النمط البنائي والمتطلب األمني الوظیفي كذلك حجم المشروع وطبیعMة المجMاورات وشMكل 
ل وكMMذلك مراحMM) الMMخ...اإلنشMMائیة والكھربائیMMة والصMMحیة(المبنMMى والتشMMجیر ومMMواد البنMMاء والMMنظم البنائیMMة 

  ]24[.تصمیم وتنفیذ المشروع
الشMعور بMاألمن النفسMي وتMMأثره بMبعض المتغیMرات لMدى طلبMة جامعMة النجMMاح , األقMرع(دراسMة   -  ج

 ):2005,الوطنیة
تطرقت الدراسة إلى مفھوم األمن النفسي وأھدافھ ووسائل تحقیقھ وأبعMاده وخصائصMھ وعالقتMھ بمفھMوم 

ناقش تMأثر األمMن النفسMي بMبعض المتغیMرات لMدى طلبMة و. وطرح نظریات الحاجات اإلنسانیة, الطمأنینة
  ]12[.وإستخدم الباحث مقیاس ماسلو للشعور باألمن النفسي, جامعة النجاح الوطنیة

, العوامMMل المعماریMMة المMMؤثرة فMMي تحقیMMق األمMMن فMMي التجمعMMات السMMكنیة, عبMMد الMMرازق(دراسMMة   -  ح
2005:( 

وتصMمیم التجمعMات السMكنیة مMن أجMل تحقیMق األمMن تناولت الدراسة دور العوامل المعماریة في تخطMیط 
وتMMوفیر الفضMMاءات السMMكنیة المحمیMMة، وإشMMتملت الدراسMMة علMMى األمMMن والجریمMMة فMMي العمMMارة مMMن خMMالل 

المنMاطق السMكنیة، والعوامMل  وأسMبابھا فMي، ومفھوم الجریمة  ھماتحقیقتصنیف األمن واألمان، وأسالیب 
والعوامل المعماریة المؤثرة في تحقیق األمMن فMي التجمعMات . حد منھاالمؤثرة علیھا، ووسائل الوقایة وال

المراقبة البصریة، والتي یمكن تحقیقھMا مMن , الحیازة, التجانس: السكنیة وتوفیر الفضاءات المحمیة وھي
خMMالل المالمMMح العمرانیMMة التMMي تشMMمل تخطMMیط الموقMMع السMMكني عمرانیMMاً، وتصMMمیم الفضMMاءات الخارجیMMة 

ً والداخلیMMة  وقMMد خMMرج البحMMث بمجموعMMة مMMن النتMMائج التMMي تتعلMMق بتكییMMف النMMواحي العمرانیMMة . معماریMMا
  ]8[.والمعماریة بحیث تحقق األمن في التجمعات السكنیة

أھمیة ودور األمن الحضري في الحد من الجریمة فMي المMدن الفلسMطینیة , الحاج حسن(دراسة   -  خ
 ):2007, "دراسة تحلیلیة لمدینة نابلس"

مفھوم األمن الحضري ومفھوم  فضال عندراسة إلى مفھوم األمن وأبعاده ومستویاتھ وأنواعھ تطرقت ال
ودراسMMة وتحلیMMل واقMMع , بالبیئMMة العمرانیMMة ودور التخطMMیط العمرانMMي فMMي الحMMد منھMMا وعالقتھMMا, الجریمMMة

وإعتمMدت , الجریمة في مدینة نابلس باإلعتماد على اإلحصMاءات المتMوفرة لMدى األجھMزة األمنیMة المعنیMة
الدراسMMة فMMي منھجیتھMMا علMMى المنھجMMین الوصMMفي والتحلیلMMي، وأظھMMرت الدراسMMة مسMMاھمة البیئMMة الداخلیMMة 
لمدینMMة نMMابلس وطبیعMMة العمMMران والحیMMاة اإلقتصMMادیة فMMي إرتفMMاع معMMدالت اإلجMMرام فMMي منMMاطق محMMددة 

ع الكثافة السكانیة وإزدحام وخصوصاً المناطق التي تعرف بالمناطق الفقیرة المتخلفة والتي تمتاز بإرتفا
 ]25[.بیوتھا
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  :األدبیات العالمیة        
 ):Alice Coleman, "Design Disadvantagement",1985دراسة  - أ

والنشاط اإلجرامي والتخریMب وكثMرة طرحت في دراستھا تأثیر تصمیم المباني على السلوك اإلجتماعي 
النفایات في المجتمع حیث إستندت على بحوث أوسكار نیومن ودرست تأثیر المباني المرتفعة وسMلبیاتھا 

كمMMا درسMMت التنظMMیم المكMMاني إلسMMتعماالت األراضMMي , علMMى شMMعور اإلنسMMان وزیMMادة إحساسMMھ بالضMMیق
مداخل والمخارج التي تخدم مجموعMة المبMاني والفضاءات الخاصة والعامة وعالقتھما مع بعض وعدد ال

وتوصMMلت إلMMى ثMMالث مبMMادئ مھمMMة وھMMي سMMمات التصMMمیم وتأثیرھMMا علMMى التفاعMMل , تقلیصMMھاوإقترحMMت 
ودرست التأكید على . اإلجتماعي والمراقبة الذاتیة وعدم توفیر بدائل ھروب للمخربین كالساللم المتعددة

وطرحت مفھوم إضMافة البصMمة الشخصMیة للمسMكن كمMا . میزةحاجة السكان لیستطیعوا تشكیل بیئتھم الم
كمMMا وجMMدت إن . قاسMMت السMMلوك اإلجتمMMاعي فMMي المسMMاكن المنفMMردة العائلMMة والمسMMاكن المتعMMددة العوائMMل

  ]26[.التوقیع السیئ للمحالت وأماكن الترفیھ في المجمع السكني قد یجلب السلوك اإلجتماعي السیئ
 ):Cozens, Planning, Crime and Urban Sustainability, 2007(دراسة   -  ب

التصمیم ضد الجریمMة مع طرح ,  ھاتناولت الدراسة مفردات اإلستدامة الحضریة والجریمة والخوف من
وأوصMMت بMMأن یؤخMMذ بنظMMر اإلعتبMMار كMMل التھدیMMدات ). CPTED(مMMن خMMالل التصMMمیم البیئMMي  ھMMاومنع

كمMا ناقشMت تMأثیر الخMوف مMن الجریمMة . الشخصMيالمحتملة للبیئة وشاغلیھا والصحة والحیویة واألمMان 
یمثMل أداة حیویMة للمسMاعدة ) التصMمیم ضMد الجریمMة(وإقترحMت أن , على المواطنین وسلوكھم في بیئMتھم

في تطویر اإلسMتدامة الحضMریة حیMث إن التصMمیم الصMحیح للبیئMة یمكMن أن یMؤدي إلMى خفMض الجریمMة 
رورة توفیر األمMن فMي المMدن حیMث إنMھ عنصMر مكمMل وذكرت ض ,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 through(دراسMة   -  ت
environmental design on victimization and fear of crime", 2012:( 

ووجMدت الدراسMة إن البیئMة , ناقشت الدراسة الجریمة في  مالیزیا والوقایة منھا من خالل التصمیم البیئي
جرامي المادیة تؤثر في زیادة أو نقصان فرص وقوع الجریمة وإن التصمیم البیئي یؤثر على السلوك اإل

كمMا . وعوامل أخرى كالكثافة السMكانیة والمراقبMة البصMریة فMي الحMي والخصMائص اإلجتماعیMة للمجتمMع
  الدراسMة تطرحM.ھMاناقش البحث الفضاء الدفاعي وأبعاد التصمیم البیئي وعالقتھا بالجریمة والخMوف من

لوصMMMول والحیزیMMMة أبعMMMاد ھMMMي المراقبMMMة الطبیعیMMMة والسMMMیطرة علMMMى المMMMداخل أو الMMMتحكم فMMMي ااربعMMMة 
  ]28[.والصیانة

من األدبیات السابقة نالحظ أنھا تطرقت إلى مواضیع مختلفة تتعلق بMاألمن فMي الحMي السMكني كالجریمMة 
والتصمیم البیئي والتفاعل اإلجتماعي والفضاء المدافع عنھ ولكنھا لم تMدرس العالقMة بMین األمMن واألمMان 

  .اولھ في الدراسة العملیةوھو ما سیتم تن, السكني والتنظیم الفضائي
  :البرامج والسیاسات العالمیة التي وضعت لتحقیق األمن واألمان        

ً  UN-Habitatبرنامج   - أ  :لمدن أكثر أمانا
ویقMدم ھMذا البرنMامج , وذكMر أن الجریمMة وعMدم األمMن متMأثران بالتحضMر, )1996(أطلMق البرنMامج عMام 

سMMتقرات البشMMریة حیMMث یضMMم البرنMMامج تقویMMة سMMعة السMMلطة مفتMMاح تحMMدي للتنمیMMة المسMMتدامة للمMMدن والم
المحلیة للتصدي لقضایا األمن الحضMري وتقلیMل عMدم األمMن وتقویMة أسMالیب منMع الجریمMة بالتعMاون مMع 

ودعم المبMادرات المحلیMة وإعMداد برنMامج لتحدیMد سMعة , السلطات المحلیة ونظام العدالة والمجتمع المدني
ع الجریمة الظرفي بإسMتھداف الفضMاءات العامMة ودعMم نظMام العدالMة وتطMویر وتطویر طرق من, المباني

  ]87-86ص, 7[.ستراتیجیات منع الجریمة
 :سیاسات األمم المتحدة لمشاكل الجریمة والعنف  -  ب

وتتضMمن , بدأت األمم المتحدة في وضع ھذه السیاسات قید التطبیق خالل التسعینات من القMرن الماضMي
الحضري من خالل التخطیط والتصMمیم الحضMري الفعMال لتقلیMل فMرص الجریمMة تحسین األمن واألمان 

  ]96ص, 7[.وتقویة العالقات اإلجتماعیة ومواجھة وتحدي مشاكل الجریمة والعنف في المجتمع, والعنف
 :للتخطیط الحضري ومنع الجریمة European Pre-Standardبرنامج   -  ت
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التصMمیم البیئMي والتخطMیط  ومMن خMالل تصMمیم المبMاني وھو برنامج تم تطبیقھ في أوربا لمنMع الجریمMة 
وقMMد وضMMع البرنMMامج سMMتراتیجیات لضMMمان مMMدن اكثMMر أمنMMاً وأمانMMاً ونجMMاح البیئMMة اإلجتماعیMMة , الحضMMري

ومMMن ضMMمنھا سMMتراتیجیات تخطیطیMMة إلدارة األرض الحضMMریة وتوزیMMع الكثافMMات السMMكانیة , والفیزیاویMة
, لرؤیة وسھولة الوصول وخلق حس الحیازة وجعMل البیئMة جذابMةوستراتیجیات تصمیم حضري لتوفیر ا

وسMMتراتیجیات إداریMMة مMMن ضMMمنھا تقویMMة األھMMداف وزیMMادة الصMMیانة والمراقبMMة واإلدارة فMMي المنMMاطق 
  .]88ص, 7[.العامة

 :المشكلة البحثیة         
نقMص وجMود البحثیMة بفقMد تمثلMت المشMكلة , من خالل ما تم طرحھ سابقا مMن نظریMات وادبیMات سMابقة   

اذ , حول الدور الذي یؤدیھ التنظیم الفضائي في تحقیق األمن واألمان السMكني فMي البیئMة السMكنیة معرفي
  .ان االدبیات المطروحة سابقا لم تتناول ھذه المفردة

 :فرضیة البحث         
ائصMھ الموضMعیة خصیؤدي التنظیم الفضائي دوراً فMي رفMع مسMتوى األمMن واألمMان السMكني مMن خMالل 

  .والشمولیة
  :أسلوب القیاس         

  :وھي, تم إعتماد برامج رقمیة حاسوبیة للتحلیل وقیاس المفردات الداخلة في الدراسة العملیة
  UCL Depth Map 10برنامج  

یسMتخدم ألداء مجموعMة مMن , مMن جامعMة لنMدن) Alasdair Turner(وھو نظام برمجي وضع من قبل 
وذلMMك لفھMMم ) Intervisible(نیMMة للمنطقMMة الحضMMریة وربطھMMا بعالقMMات معینMMة كالتMMداخل التحلMMیالت المكا

ویمكMن أن یعمMل , العملیات اإلجتماعیة داخMل البیئMة المبنیMة والمقارنMة مMع مؤشMرات السMلوك اإلجتمMاعي
بولMوجي فھMو أداة للتحلیMل الط, البرنامج مستوى من المقاییس تبدأ من المبنى المفرد إلى المناطق والمMدن

والھMدف مMن ھMذا التحلیMل , ویكون تحلیل المساقط من خالل تراصف الرسم البیاني ثم تحلیMل ھMذا الرسMم
  .]32[و] 31[و] 30[و] 5ص, 29[.ھو إستخالص المتغیرات التي لھا أھمیة إجتماعیة حضریة

  Arc View GIS 3.3برنامج          
إختصMاراً لعبMارة ) ESRI(تMي تصMدرھا شMركة وھMو أحMد البMرامج ال, )GIS(وھو أحد برامجیات نظMام 
وھMي شMركة تقMوم , )Environmental System Research Institute(معھMد أبحMاث أنظمMة البیئMة 

ومن میزات البرنامج إنھ من السھل تحلیل البیانات المجدولة وتنظیم . بتطویر نظام المعلومات الجغرافیة
, قدرة على تصور وإكتشاف وتفسیر وتحلیل البیانات المكانیMةھذه البیانات جغرافیاً بحیث یمنح الباحث ال

وتMم إعتمMاد إحMدى الوظMائف المضMافة . كما یسمح بعMرض البیانMات كخMرائط وجMداول ومخططMات بینیMة
)extension – Ax woman ( امجMى برنMإل)Arc View( , ىMول إلMو الوصMامج ھMن البرنMة مMوالغای

Mائص التنظMعیةمؤشرات حسابیة وأرقام تحدد خصMمولیة والموضMھ الشMائي وعالقاتM182ص, 33[ .یم الفض-

183[  
  :المفردات الداخلة في القیاس 
, تشMMیر إلMMى مقMMدار رؤیMMة المنMMاطق نسMMبة إلMMى منMMاطق معینMMة محیطMMة بھMMا: VisibilityالرؤیMMة   - أ

, 29[.وتدخل ھذه المفردة في قوة الوضوحیة بین أجزاء المنطقة ومقدار السیطرة عل الفضاءات االخMرى

 ]21-20ص
یتم إیجادھMا نسMبة إلMى الخارطMة المحوریMة وھMي عمMق الخطMوة : Step Depthعمق الخطوة   - ب

والتMي یMتم ) Visual Step Depth(كذلك عمق الخطMوة البصMریة ) Axial Step Depth(المحوریة 
حیث یظھر التكامل ومقدار عمق المنطقة نسبة إلMى المنMاطق األخMرى , إیجادھا نسبة إلى خارطة الرؤیة

ً ح  ]25-24ص, 29[. ركیاً وبصریا
یشیر مفھوم العمق إلى عمMق الفضMاءات أو ضMحالتھا نسMبة إلMى : Total Depthالعمق الكلي   - ت

حیMMث یفسMMر العمMMق الفضMMائي مقMMدار تكامMMل الفضMMاءات مباشMMرة مMMع , المبنMMى أو إلMMى الفضMMاء الخMMارجي
ویمكن مMن . ئیة بین الفضاءاتالفضاءات األخرى أو مقدار عزلتھا فھو یشیر إلى طبیعة العالقات الفضا

خالل مخطط العمق الفضائي إكتشاف مقدار عمق الفضMاءات وعMدد الفضMاءات التMي یجMب المMرور بھMا 
وصMMوالً إلMMى فضMMاء معMMین وكیفیMMة إرتبMMاط الفضMMاءات مMMع بعضMMھا وعMMدد الحلقMMات الموجMMودة فMMي النظMMام 

 .]108ص, 34[.الفضائي
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تعتبر خاصیة التكامل الشمولي مؤشMراً : Global Integration Coreنواة التكامل الشمولي   - ث
إذ تحMدد درجMة عمMق أجMزاء البنیMة الحضMریة نسMبة إلMى , لقیاس درجة التناظر الشمولیة للبنیMة الحضMریة

 ]108ص, 34[.المحیط الخارجي
إذ تشMMیر الفضMMاءات المتكاملMMة إلMMى الفضMMاءات الضMMحلة , وتعتمMMد درجMMة التكامMMل علMMى خاصMMیة العمMMق

تكMMون الفضMMاءات المتكاملMMة . وھMMي تمثMMل الفضMMاءات العامMMة فMMي أي نسMMیج حضMMري, تشMMرةالمتنMMاظرة المن
حیMث إن عMدم . وھMو أي نقطMة فضMائیة خMارج النسMیج الحضMري) الفضMاء الخMارجي(مرتبطة بما یسمى 

التنMMاظر النسMMبي یعتبMMر مقیاسMMا لدرجMMة التكامMMل باإلضMMافة إلMMى مقMMدار عمMMق الفضMMاء وبعMMده عMMن النقطMMة 
تشMیر إلMى فضMاءات ) الصMفر(فاألرقام التي تكون قریبة مMن , )1–0(یم التكامل تكون بین إن ق. األصلیة

تشMیر إلMى فضMاءات ) 1(واألرقMام التMي تكMون قریبMة مMن . ضحلة والتMي تكMون ذات درجMة تكامMل عالیMة
  ]79-78ص, 9[.عمیقة معزولة تمتلك خصوصیة عالیة

ى الخصوصMیة التMي یحققھMا الفضMاء تشیر درجة العزل إلSegregation Core :Mنواة العزل   - ج
, نسبة إلى الفضاءات االخرى وھذا یعتمد على موقMع المكMان وعMدد الفضMاءات والمسMارات المؤدیMة الیMھ

 ]109ص, 34[.وكیفیة تجمیع الفضاءات مع بعضھا

تعبMMر السMMیطرة الموضMعیة عMMن درجMMة :  Local Control CoreنMواة السMMیطرة الموضMMعیة   - ح
فضMMاء للفضMMاءات المجMMاورة لMMھ بصMMورة مباشMMرة فMMي الحركMMة وتعبMMر عMMن إنتشMMار الخیMMار التMMي یوفرھMMا ال

 ]237ص, 34[.الفعالیات الموضعیة للساكنین
  :منطقة الدراسة 

تنقسم منطقة الدراسة إلى منطقتین متجاورتین ھما منطقة السعدون والتMي تتمیMز بطMابع تجMاري وسMكني 
Mافي الMارع الرصMال وشMاویینمن خالل شارعي السعدون والنضMة البتMع منطقMة , ذي یقطMة الثانیMوالمنطق

.( ھي بارك السعدون التي تتمیز بطابع سكني ویحدھا الخط السریع لشارع محمد القاسم وشارع النضال
بسبب التباین في استعماالت االرض من سكنیة بحتMة وقد تم اختیار ھاتین المنطقتین ,  )3, 2, 1األشكال

 UCLرسم الخارطة المحوریة لمنطقة الدراسMة باسMتخدام برنMامجي  تم .الى سكنیة مع استعمال مختلط
Depth Map 10  وArc View GIS 3.3 ) 5, 4شكلي(  

  :القیاس والنتائج    
  UCL Depth Map 10النتائج بإستخدام برنامج     
وذلMك بتحلیMل ) UCL Depth Map 10(تم قیاسھا بإستخدام برنMامج : قیاس الرؤیة ونتائجھا  - أ

مجموعة من الخطوات فینتج مخططاً ملون بعدة ألوان من األحمر إلى األزرق حسب مقMدار  الرسم عبر
فالمنطقة الحمMراء تشMیر إلMى إمكانیMة رؤیMة عMدد كبیMر مMن المنMاطق نسMبة إلMى ھMذه المنطقMة , قوة الرؤیة

اءات وحسMب وبالتالي إن ھذه المنطقة تكون أكثر إشرافاً وسیطرة على بقیة الفض. الملونة باللون األحمر
ً ) نیومن( وبالتMدریج لبقیMة األلMوان . فإن المنطقMة التMي فیھMا إشMراف السMاكن علMى الغریMب ھMي أكثMر أمانMا

البرتقالي واألصفر واألخضر وصوالً إلى األزرق الذي یكون مستوى الرؤیة منھ منخفضاً وبالتالي أقMل 
فMي المMرة األولMى تحلیMل , مMرات ثMالثقMة وتم تحلیMل الرؤیMة للمنط. إشرافاً على بقیة المناطق وأقل أماناً 

شبكة الشوارع فقط وكانت النتیجة أن الخط السریع لشارع محمد القاسم أشار إلى زیMادة مسMتوى الرؤیMة 
منھ إلى المناطق األخرى وأقل منھ شMارعي النضMال وأبMي نMؤاس ثMم شMارع السMعدون ثMم بقیMة الشMوارع 

التي تتخلل شبكة الشوارع وكانت النتیجة أن الفضاء الذي  وفي المرة الثانیة تحلیل الفضاءات). 6شكل (
یضم وزارة الصناعة والمعادن وشركة الرافدین للسدود ھMو أكثMر مسMتوى رؤیMة إلMى المنMاطق األخMرى 

أمMا فMي ). 7شكل (والوحید أیضاً وبقیة الفضاءات التي تراوحت بین األخضر واألزرق ھي األقل رؤیة 
لمنطقMة ككMل شMاملة شMبكة الحركMة والفضMاءات وجMاءت النتیجMة زیMادة مسMتوى المرة الثالثMة فMتم تحلیMل ا

الرؤیة للفضاء اآلنف الذكر الذي یضم الوزارة والشركة یلیھ خط سریع محمد القاسم ثMم بقیMة الفضMاءات 
 ).8شكل (والشوارع 

 10(یMMتم قیMMاس الخطMMوة البصMMریة بإسMMتخدام برنMMامج : قیMMاس عمMMق الخطMMوة البصMMریة ونتائجھMMا  - ب
UCL Depth Map (ریةMMة بصMMى خارطMMوارع إلMMة الشMMل خارطMMد تحویMMق , وبعMMاب العمMMم حسMMن ثMMوم

ونجد أن شMوارع النضMال والرصMافي والسMعدون ھMي بMاللون األزرق أي , )Visual Depth(البصري 
 ً ومن ناحیة التكامل , أكثر المناطق عمقاً من ناحیة الخطوة البصریة ثم بقیة الشوارع التي تكون أقل عمقا

ً الب حیMMث یMMزداد التكامMMل , صMMري فMMإن الشMMوارع المMMذكورة أعMMاله ھMMي األكثMMر ضMMحالة أي متكاملMMة بصMMریا
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وحسب نتائج البرنMامج فMیمكن القMول أنMھ بMالرغم مMن عمMق ھMذه الشMوارع . البصري في منطقة السعدون
اً وأمانMاً ویمكن اإلستنتاج أن ھذه الشوارع ھMي أقMل المنMاطق أمنM, بصریاً ولكنھا متكاملة وضحلة بصریاً 

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

View GIS 3.3 .(ل إنMائج التحلیMرت نتMت  وأظھMي كانMق الكلMة للعمMى قیمMأدن)ریة ) 731Mوة بصMخط
وأشMMMارت النتMMMائج أن . خطMMMوة بصMMMریة وحركیMMMة) 1816(وحركیMMMة وأعلMMMى قیمMMMة للعمMMMق الكلMMMي كانMMMت 

الفضMMاءات األقMMل عمقMMاً ھMMي فMMي شMMوارع خMMط سMMریع محمMMد القاسMMم والنضMMال والسMMعدون والرصMMافي 
ً وتMزداد بقیMة الفضM, والشوارع التي تتمركز في قلب المنطقMة ویتوضMح مMن ذلMك أن ضMحالة , اءات عمقMا

وعمMMق الفضMMاءات , الفضMاءات المMMذكورة یشMMیر إلMMى تكاملھMMا وبكونھMMا سMMطح إللتقMMاء السMMاكن مMMع الغریMMب
األخرى یشیر إلى خصوصیتھا وبالتالي تكون أكثر أمناً وأمانMاً مMن الفضMاءات الضMحلة المتمثلMة بشMارع 

حیMMث یوضMMح التحلیMMل إن , السMMعدون وبقیMMة الشMMوارعالرصMMافي ومنطقMMة البتMMاویین ثMMم شMMارعي النضMMال و
 ).11شكل (المناطق األقل عمقاً تظھر في السعدون واألكثر عمقاً في بارك السعدون 

وأظھMرت نتMائج , )Arc View GIS 3.3(ببرنMامج  سMھاتم قیا: قیاس درجة التكامل الشمولي  - ب
یستنتج مMن ذلMك وجMود قMیم التكامMل و%) 50(وتشكل نسبتھا ) 0,779(التحلیل إن أقل قیمة للتكامل ھي 

العالي في ھذه المنطقة أي إن الفضاءات ضحلة ویسھل إختراقھا بسMھولة وظھMر أعلMى مسMتوى للتكامMل 
في قلب المخطط وخاصة في شوارع النضال والرصافي والسعدون ثم الخMط السMریع وبالتMالي فMإن ھMذه 

 ً اة التكامل تشمل أغلبیة منطقة السMعدون فMي حMین حیث وضح التحلیل أن نو, المناطق ھي أقل أمناً وأمانا
األولMى مMن %) 50(أمMا النسMب األخMرى والتMي تشMكل . أكثر فضMاءات بMارك السMعدون ھMي أكثMر عزلMة

, وھي ذات تكامل شمولي%) 10(وتشكل نسبة ) 2,473–2,049(الفضاءات األكثر تكامالً فتشمل القیم 
) 1,626–1,202(والقMMMیم , ذات تكامMMMل عMMMالي وھMMMي%) 15(وتشMMMكل نسMMMبة ) 2,049–1,626(والقMMMیم 

وبلMMغ معMMدل التكامMMل ) 2,473(وإن أعلMMى قیمMMة للتكامMMل بلغMMت . وھMMي متكاملMMة%) 25(وتشMMكل نسMMبة 
ھMي منطقMة ضMحلة یسMھل إختراقھMا وذلMك یعMود إلMى ) السMعدون(وھذا یشیر إلMى أن منطقMة , )1,5166(

حیث أن تخطیطھMا حلقMي فMي أكثMر أجزائھMا ) ونبارك السعد(التنظیم الشبكي الفضائي وأقل منھا منطقة 
 ).12شكل (
أظھMMرت نتMMائج تحلیMMل المخطMMط المحMMوري لنMMواة السMMیطرة : قیMMاس درجMMة السMMیطرة الموضMMعیة  - ت

كMأعلى ) 11,837(كMأدنى قیمMة و) 5,933(الموضعیة للمنطقة أن قیمة نواة السیطرة القویة تترواح بMین 
للنظMMام وتتمثMMل فMMي شMMارع الرصMMافي وجMMزء شMMارع  مMMن مجمMMوع قMMیم السMMیطرة% 50قیمMMة والتMMي تمثMMل 

كMأدنى ) 0,029(أما نواة السMیطرة الضMعیفة فتتMراوح قیمتھMا بMین , السعدون الذي یتصل بساحة التحریر
ویتبین قوة درجMة السMیطرة فMي شMارع الرصMافي ). 1(أما المعدل فقد كان , كأعلى قیمة) 5,933(قیمة و

وتشیر النتائج أن نواة السیطرة الموضعیة القویة تظھر . لشوارعألنھ محور رئیسي یربط أكبر عدد من ا
إذن فMإن , )بMارك السMعدون(في حین أن نواة السیطرة الضعیفة تكMون فMي منطقMة , )السعدون(في منطقة 

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

  :اإلطار النظري إستنتاجات              
فMاألمن ھMو حالMة مادیMة یMتم توفیرھMا , یرتبط شعور اإلنسان باألمان بتوفیر األمMن فMي مجتمعMھ  - أ

والتMي بالتMالي یMؤدي , سواء كان مMن قبMل الدولMة أو تصMمیمیاً مMن قبMل المھنMدس المعمMاري أو الحضMري
ولكن لیس من الضMروري , توفیرھا إلى شعور الفرد باألمان في مجتمعھ والذي ھو حالة نفسیة شعوریة

فقد تؤثر نفسیة الفرد وسلوكھ والبیئة المحیطة حولMھ وسMلوك األفMراد مMن , أن یتوفر األمان بوجود األمن
 .حولھ على مقدار إحساسھ باألمان

یعMMد تMMوفر األمMMن واألمMMان فMMي البیئMMة المحیطMMة أحMMد األسMMباب التMMي تMMؤدي إلMMى شMMعور اإلنسMMان   -  ب
 .نحھ الطمأنینة واإلستقراربإنتماءه لعائلتھ ومجتمعھ ویم

إحMدى وسMائل ) CPTED(تمثل أسالیب نظریة منع الجریمة من خMالل التصMمیم البیئMي أو الMـ   -  ت
إستتباب األمMن واألمMان فMي الحMي السMكني وذلMك مMن خMالل التالعMب بالشMكل العمرانMي وتوظیMف البیئMة 
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فالبیئMة المحیطMة , یMاة السMكنیةالسكنیة تخطیطیMاً وتصMمیمیاً للحMد مMن فMرص الجMرائم وتحسMین نوعیMة الح
 .تؤثر على سلوك الساكنین إیجاباً أو سلباً وعلى نفسیاتھم وحیاتھم اإلجتماعیة

ركزت نظریة الفضMاء المMدافع عنMھ علMى الجانMب اإلجتمMاعي والنفسMي للسMاكنین وتMأثیر البیئMة   -  ث
ني وأمنMھ ومنMع وحMددت عMدداً مMن الوسMائل مMن أجMل سMالمة الحMي السMك, المحیطMة علMى سMلوك اإلنسMان

الجریمة أھمھا الحیزیة والمراقبة الطبیعیة وتقلیل العزلة بین الفضاءات وتوفیر فضاء مدافع عنھ تحیطMھ 
الموانMMع الرمزیMMة والمیكانیكیMMة والتMMي تعMMرف المنMMاطق وتزیMMد فMMرص المراقبMMة وتتحMMد لتشMMكل بیئMMة سMMكنیة 

إلى الخاص وتكثیف إستخدام المناطق  كذلك خلق تدرج فضائي من العام, مسیطر علیھا من قبل ساكنیھا
 .شبھ العامة وزیادة التفاعل اإلجتماعي بین السكان

ركزت نظریة النوافذ المحطمة على الجانب النفسي والسیكولوجي الذي یشعر بھ اإلنسان تجاه   -  ج
 كMذلك تMدرس الجانMب اإلجتمMاعي مMن حیMث مMا, األماكن المنھارة والمبMاني المتداعیMة أو المتآكMل ھیكلھMا

وقMد , تسببھ مثل ھذه األماكن على المعیشMة اإلجتماعیMة للسMاكنین فیھMا ومقMدار التفاعMل اإلجتمMاعي بیMنھم
تكون ھذه العوامMل ھMي مMن مسMببات إنعMدام األمMن واألمMان فMي ھMذه المنMاطق وسMبباً فMي إنتشMار ظMاھرة 

 .الجریمة
فسMي البشMري للشMكل ركزت نظریة عمارة الخوف على الجانب النفسي للعمMارة ورد الفعMل الن  -  ح

 ً حیMMث إن البشMMر یمیلMMون للتعلMMق بالمكMMان أو , المعمMMاري حیMMث یمكMMن أن یكMMون رد الفعMMل إیجابیMMاً أو سMMلبیا
الفضMMاء وبالتMMالي فMMإن نوعیMMة تصMMمیم الفضMMاءات وتسلسMMلھا سMMیكون لMMھ نتMMائج نفسMMیة علMMى السMMكان ومMMدى 

 .شعورھم باألمان في مجتمعاتھم
 :إستنتاجات الدراسة العملیة    

أن الشMوارع والفضMاءات السMكنیة ) UCL Depth Map 10(أشMارت نتMائج تحلیMل برنMامج   - أ
وبMالعكس فMإن الشMوارع , األعلى رؤیة إلى الفضاءات المجMاورة ھMي الشMوارع والفضMاءات األكثMر أمانMاً 

 .والفضاءات ذات مستوى الرؤیة المنخفض أو المعدوم ھي األقل أماناً 
فMي شMوارعھا وفضMاءاتھا تكMون منMاطق أقMل عزلMة وبالتMالي لوحظ أن المناطق األكثر ضحالة   -  ب

 ً  .أقل أماناً بالمقارنة مع المناطق األكثر عمقا
إن زیادة إرتباطیة المنطقMة السMكنیة مMع المنMاطق المجMاورة ستضMعف النسMیج وتسMھل إختراقMھ   -  ت

 وبالتالي یكون أقل أماناً من المناطق المجاورة
إذ إن المنMاطق , طقة السكنیة ككل وأنظمة الطMرق المعتمMدةیرتبط األمان بالتنظیم الفضائي للمن  -  ث

حیث یMنخفض مسMتوى األمMان فMي المنMاطق التMي تصMمم , ذات النظام الشبكي أقل أماناً من النظام الحلقي
إستناداً إلى التنظیم الشبكي بالمقارنة مع المناطق التي تصمم إستناداً إلى وجود نظام الحلقMة الداخلیMة فMي  

 .قأنظمة الطر
 UCL Depth(مMن خMالل النتMائج التMي تMم الحصMول علیھMا عMن طریMق البMرامج الحاسMوبیة   -  ج

Map 10 (و)Arc View GIS 3.3 ( ةMائي لمنطقMیم الفضMردات التنظMائج مفMالل نتMن خMتم التوصل م
وبMذلك یكMون البحMث قMد , توصMل البحMث إلMى حMل المشMكلة البحثیMة) السعدون وبMارك السMعدون(الدراسة 

  .ضیتھتحقق من فر
یMأتي مMن خMالل تMوفر األمMن ) وھMو نفسMي( من خالل النتائج السابقة یستنتج أن تحقیMق األمMان   -  ح
 .ومنھا مفردات التنظیم الفضائيالناتج عن التصمیم ومفرداتھ ) وھو مادي(
توصل البحث الى ان مفردة الرؤیة والعمق البصري والتكامل البصري ھي المفMردات االكثMر   -  خ

فالمنMMاطق ذات الرؤیMMة العالیMMة اكثMMر اشMMرافا , ن واالمMMان فMMي المنMMاطق السMMكنیةالمMMوضMMوحا فMMي تحقیMMق ا
كمMا ان . وبالتMالي فھMي اكثMر امانMا وبMالعكس بالنسMبة لالمMاكن االقMل رؤیMة, وسیطرة علMى بقیMة االمMاكن 

فMي حMین ان االمMاكن االقMل تكMامال بصMریا . المناطق االكثر عمقMا مMن الناحیMة البصMریة ھMي اكثMر امانMا 
  .كون اقل امانات
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 منطقتي السعدون وبارك السعدون من القمر الصناعي) 1(شكل 
  ]Google Earth بإستخدام برنامج, باحثةال: المصدر[

 

 السعدون تي السعدون وباركخریطة منطقة الدراسة توضح منطق) 2(شكل 
  ]Google Maps بإستخدام, الباحثة: المصدر[
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 الخارطة المحوریة لمنطقتي السعدون وبارك السعدون) 4(شكل 
  ]Arc View GIS 3.3برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[

  

 خریطة مكبرة توضح المنطقة المدروسة) 3(شكل 

  ]Google Maps بإستخدام, الباحثة: المصدر[ 
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 الخارطة المحوریة لمنطقتي السعدون وبارك السعدون) 5(شكل 
  ]UCL Depth Map 10برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[

  
 
 
 
 
 

 تحلیل الرؤیة لشبكة الشوارع لمنطقتي السعدون وبارك السعدون) 6( شكل
  ]UCL Depth Map 10برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[

  ضحل جدا
  اقل ضحالة 

  ضحل
  عمیق
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 لمنطقتي السعدون وبارك السعدون الشوارع الرؤیة للفضاءات التي تتخلل تحلیل) 7( شكل
  ]UCL Depth Map 10برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[

 لمنطقتي السعدون وبارك السعدون لشبكة الشوارع والفضاءات الرؤیة تحلیل) 8( لشك
  ]UCL Depth Map 10برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[
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 العمق البصري لمنطقتي السعدون وبارك السعدون) 9(شكل 

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

  
 التكامل البصري لمنطقتي السعدون وبارك السعدون) 10(شكل 

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

  تكامل بصري شمولي
  تكامل بصري عالي 

  تكامل بصري اقل
  معزول

  

  عمق بصري واطي
  عمق بصري اعلى

  عمیق جدا
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 نطقتي السعدون وبارك السعدونمخطط یبین العمق الكلي لم) 11( شكل
  ]Arc View GIS 3.3برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[

 

 مخطط التكامل الشمولي) 12( شكل
  ]Arc View GIS 3.3برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[

 السیطرة نواة مخطط) 13( شكل
]Arc View GIS 3.3برنامج بإستخدام , الباحثة: المصدر[

 


