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:ملخص البحث

المدینة التقلیدیة 

في-:)اقتحام،سطو،سلب(الحد من الجریمة بأنواعھا دور البیئة العمرانیة في

المدینة المعاصرة

االنتقال السریع من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع الحدیث یرافقھ بعض عملیات التحضر و 
الھجرة و تعقد الحیاة اإلنسانیة أدى إلى فقدان وحدة التكامل االجتماعي بین النسیج القدیم و 

الحدیث والى ظھور مجتمعات تعاني ظروف انحالل مادي و انحسار اقتصادي كان 
لمدلوالتھا نتائج خطرة على أمن المدینة ومن أبرزھا خلق بیئات مصدرة للجریمة ومناطق 

.مل الضبط الرسميللجناح بعیدة عن عوا

و الخلط في استعماالت األرض تعاني بعض المناطق من ازدواجیة في االستعمال و ترتبط 
.كثافة التعرض و التواجد اإلجرامي بعالقة طر دیة مع تركز بسیط في منطقة المركز

: كلمات دالة

.التخطیط الحضري ، منع الجریمة ، لتصمیم المعاصر ، التصمیم البیئي

Methods Of Crime Prevention Through Environmental Planning
and Design
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Abstract

The role of the architectural environment :

Some modernization and immigration have accompanied the
fast transferring from the traditional environment to the modern one.
The complication of Mans life leads to the loss of the social unity in-
between the old and new combination of societies. Besides, it results
too discover new kind of societies suffer from financial and
economical crisis that its causes have shown the dangerous effect on
the city safety. One of the most important conclusions is the creation
of criminal environment that would be inhabited by  outlaws and these
areas would be far away from the justice jurisdiction.

Mixing the usages of the land creates duality in the areas
results out of the handling of these lands. The criminal density and
existence is controversially related to a simple gathering downtown .
Key Words: Crime Prevention , Environmental Design , Modern
Design.

:أھداف البحث

التعرف على دور البیئة العمرانیة في الحد من الجریمة من خالل التخطیط و التصمیم البیئي 
.

:أسالیب البحث

Traditional city

Modern city
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 ،
الجریمة من خالل التصمیم البیئي و التخطیط للحد من الجریمة

الجریمة وأسبابھا/المحور األول

تعار یف عامة) ١ـ١(

ھي الفعل الذي حرمتھ الجماعة على األفراد تحت تھدید إیقاع العقوبة لمرتكب ھذا :الجریمة
٥١صحن ، صالفعل وھي كذلك الفعل الذي حرمتھ أو منعت ارتكابھ السلطة العامة

لطریقة أو ھي اھو الطریقة التي یتم بموجبھا ارتكاب جریمة معینة: اإلجرامياألسلوب
٥١ص، صحن والقول والعمل

-:أھم العوامل التي تساعد في تنفیذ الجریمة) ٢ـ١(

ـ جمع المعلومات و وضع الخطة المسبقة  للجریمة١

)                     خارجداخل ،(نوعیة األبنیة.أوال

...........)أبواب، شبابیك، ( طرق الھرب .ثانیا

عدد األشخاص المطلوب. ثالثا

، طریقة حفظھا،األموالموضع،المنزلعدد أشخاص(معلومات عن الضحیة . رابعا
،األموال
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)زمن األشغال و المغادرة

تنقل والھرب عند الحاجة ، أدوات السیارة لل( ـ استخدام أدوات تسھل ارتكاب الجریمة ٢
)االقتحام 

.وھي تعطي فرصة للتحریض واالتفاق والمساعدة ـ الشركاء ٣

)مسدس ، خنجر ، سكین (ـ األسلحة ٤

ـ استخدام أماكن اللھو للتخطیط واجتماع الشركاء ٥

غة في المنطقة كبؤر رصد وانطالق و اختفاء عند ـ استغالل األبنیة و المساحات الفار٦
وھي نتیجة للتخطیط العشوائي غیرلتجمع المجرمینأماكنالحاجة أو 
وھذه تغییر استعماالت األرضأو نتیجة  بؤر یستفاد منھا المجرمتعطي المدروس

.سلبیات تشجع المجرم

-:ظاھرة مكانیة الجریمة ك) ٣ـ١(

ا في المناطق المتخلقة الجریمة ظاھرة مكانیة و اجتماعیة في أن واحد ، أظھرت انتشارھ
:بوالمتصفة

تھرؤ األبنیة واالكتظاظ وانحالل السكن و السكن في سقائف وعامل الفرصة بحسب قیمة 
P.968)  أغرض تجاریة(الملكیة وجرائم االقتحام و وسائل الترفیھ في الجیرة الفاسدة 

.   Penn, Alan,

,تقلیص فرص الجریمة) ٤- ١( p.469-568Penn,Alan

راقبة العامةتصعیب الھدف ، إزاحة الھدف ، تشجیع الم

P.243Ahmed Al-Shahi,أبرز أنواع الجرائم) ٥ـ١(
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جرائم السلب للممتلكات العامة في الشوارع والفضاءات الخاصة و العامة ) ١-٥-١(
.للتجمعات السكنیة

جرائم السطو المسلح على المحال التجاریة أو على السیارات أو الدور السكنیة ) ٢-٥-١(
نفسھا أو على 

.المارین والساكنین تلك التجمعات السكنیةاألشخاص 

. سرقة أموالھا و محتویاتھاواقتحام الدور و العمارات والمنازل) ٣-٥-١(

-:یرتبط وقوع الجریمة بعوامل عدیدة تمثل بما یلي 

تخلف والسوء التغذیةو الوراثة الجینیة و ورم الدماغ-:العوامل البایلوجیة مثل . أوال 
.العقلي

أثر البیئة العائلیة والمدرسیة و التمییز في المعاملة و انعدام -:مثل العوامل األجتماعیة. ثانیا 
الدین و                                                     

.المبادى أو التخلي عنھا

.و الساللة تغیر السكان و العرقیة-:عوامل حضاریة وتتمثل في . ثالثا 

عدم و البطالةو الدخل الواطئو كلفة المعیشة-:وتشمل العوامل االقتصادیة . رابعا
استقرار الحالة 

.التصنیع السریعو االقتصادیة

و شعور الالوعيو نحراف الجنسياالو سوء التغذیة-:تتمثل في عوامل نفسیة. خامسا 
مشاكل ذھنیة

.غرائز مكبوتةو عات نفسیةو صرا

.إخفاقات الشرطةو األزمات السیاسیةو الحروب- :وتشمل عوامل سیاسیة. سادسا 

التدھور الطبیعي للمنطقة و البیئة الحضریة والریفیةو المناخ-:وتمثل عوامل بیئیة. سابعا 
.السكنیة

الختالط في واالدخولوضوح المنطقة وسھولة-:وتشمل اجتماعیة-عوامل تخطیطیة. منا ثا
استعماالت 
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الكثافة السكانیة ،الشكل العمراني،اإلنارة البیئة السكنیة (نماذج الشوارع و األرض
التحضر ،

.)السریع

ــعوامـــل الـتـخـطـیـطـیـــةالـ

-:وتتمثل بجانبینوضوح المنطقة-:أوال:تتمثل 

األول                                         الثاني

عملیة سھولة الدخول بدون ظوابط                                                   -خدمات ومرافق متعددة             -

وسائل نقل تصل للداخل             -)               مدارس،كلیات(تعلیمیة -

الخدمات والمرافق المتعددة-.......)،مستشفیات (طبیة -

الطرق الكبیرة تسھل دخول المجرمین-....)       ،أسواق،مطاعم (تجاریة -

فرصة للمجرم في توفر وھي) تنوع وسائل النقل( -عوامل الشھرة والتمیز إقلیمیا         -
كشف 

والتعرف علیھااألھداف المھمة 

-:عدة أصناف٥٧ص، صحن االختالط  في استعماالت األرض-ثانیاً 
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.عقارات سكنیة عالیة االرتفاع-١

.عقارات سكنیة منخفضة االرتفاع-٢

.واقف سیاراتم-٣

.فضاءات مفتوحة-٤

.متنزھات-٥

.نشاط صناعي-٦

.نشاط تجاري-٧

.نشاط إداري-٨

مناطق سكنیة واطئة في ال٥٨ص، صحن أعلى نسبة جرائموتقع بھا مؤسسات-٩
اختالط حیث أن المواقع التجاریة نفسھاوفي مناطق قریبة من المواقع التجاریةوالاالرتفاع

.سھل كشف المنطقة و تحدید األھداف بسھولة و دقة أكبراستعماالت األرض ی

المحور الثاني

)الشكل العمراني و عالقتھ بالجریمة(

ھنالك مجموعة عناصر تتیح الفرصة لوقوع:الشكل العمراني و عالقتھ بالجریمة) ١-٢(
:٢٠ص، أحمد باسل ، الجریمة أو منعھا محمود 
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المسافة بین   موقف ى  مخطط وارتفاععالقة المبنالفتحات  المظھر المعماري
المبنىبالشارع         شكل-السیارات                    موقف السیارات

)عامة،خاصة(األبنیة       

أبعاد- للمبنى  

ت المجاورة و الشوارعللفضاءاتوجیھال-

تحقق ألیتي الفضاء المدافع عنھأماكن اختباء دون مراقبة المجرم

imageآلیة التصورة          آلیة المراقبة البصری.

Newman

قبة الفعالة و النفوذ ألحیزي لیز المراتعز

:الفضاءات الحضریة) ٢-٢(

.تشمل المساحات الحضریة التي تتكون منھا البنیة المكانیة للمحلة السكنیة

امل-:لسالبةالفضاءات شبھ العامة واك اميعو اإلجر لرصد  أحمد ، محمود ا
و و ٧٤ص، 

تصامیم معاصرةب
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-:البصریة ب 

.عامة أوشبھ الخاصة بین الوحدات السكنیة و الشارع العام إلغاء شبھ ال. أوال 

.تقلیص المداخل إلیھا . ثانیا 

.ال تصبح مھملة و غیر مشغولة دراسة أبعادھا المساحیة كي. ثالثا 

:منظومة الحركة الحضریة ) ٣-٢(

-:٧٥ص،أحمد باسل، محمود وظیفتھفضاء عام )              فضاء الطریق(

إظھار أشكال فضاءات تفاعل اجتماعي وسائل وصول          
السیطرة السكنیة 

على البیئة               )ر حركة و لقاء اجتماعيمحو(

ھو أول مكان تظھر فیھ ظاھرة الجریمة)                           فضاء الطریق(

جرائم العنف الشخصیة                        سرقة المركبات
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-:إلى منظومة الحركة الحضریةتصنف 

.طرق سریعة -١
.شریانیة و رئیسیة  طرق -٢
.تجمیعیةطرق -٣
.لیة طرق مح-٤

-:٧٦ص،أحمد باسل ، محمود أما أنماطھا فتشمل  ما یلي  

.أزقة-١
.طرق غیر مباشرة -٢
.طرق رئیسیة -٣
.طریق محلي بنظام مغلق -٤
. طریق محلي بنظام شبكي -٥
. طریق محلي خاص -٦
.طریق محلي بنظام خطي متفرع -٧
) .وظیفي( طریق محلي بنظام منحني -٨

:استعماالت األرض الحضریةانعدام التجانس المادي بین) ٤- ٢(

نقص المساحات المخصصة جاریة                     زیادة المحالت الت:  النوع األول 
.للسكن 

٢٦٥ص، ھدیل محسن، خلیل مناطق غیر مرغوبة للسكن

)  مناطق انتقال(

انحالل القیم الخلقیة والمقاییس االجتماعیة
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.تنعدم وسائل السیطرة االجتماعیة-

.ینعزل الناس تلقائیا و نسبیا عن بعظھم-

خلط عمراني (ق سكنیة قدیمة ألخرى حدیثة أو سكن عموديمجاورة مناط:الثانيالنوع
)ألنماط مختلفة

تغیر خصائص عمرانیة

خلط حدود فیزیائیة

تباین اجتماعي و اقتصادي

في ضواحي _ )مناطق االزدواج المكاني(،) ریفي، حضري(داخلمناطق ت: لثالنوع الثا
المدن

٨٢ص،العمر

.خلط في القیم و المعاییر االجتماعیة
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.نتائج  سلبیة على الشاغلین

.بسبب المد األفقي الحضري للمدینة على حساب المظھر الریفي

یتم معالجة ھذه النقطة بزیادة إمكانیات الریف ومدھم بأسباب التطور والخدمات التي _  
أي جلب القیم الحضاریة و الرموز الموجودة ، تغنیھم عن ترك ریفھم واالنتقال إلى المدینة 

بالمدینة وعدم حرمان أھل الریف منھا وأیضا خلق الفرص التشجیعیة التي من شأنھا أن 
.رون في ریفھمتجعلھم یستق

:مباني الخدمات العامة

أحمد باسل الخدمات الفنیة االجتماعیة ذات العالقة بتوفیر متطلبات و احتیاجات السكان
١٨ص،

ترفیھیة         تجاریةخدمات دینیة          تعلیمیة        صحیة         أداریة 

.فرصة للمجرمین باالقتحام و التخریب التوقع غیر المدروس  

:المسافة المتناقصة و سھولة الوصول) ٥- ٢(
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قیمة الھدف اعتمادا على المسافة عن ٨٣ص،أحمد باسل -:المتغیرات المعتمدة
سكن  

.المجرم

.طرق الوصول

.القرب من مناطق السكنالفرص المتولدة       

)األماكن العامة، مكان العمل ، السكن(على خط الرحلة 

)طرق باتجاه واحد، ةنھایات میت، ال توقفات (سھولة الوصول 

٨٣ص،أحمد باسل الطرق الشریانیة                  عامل رئیسي في سھولة الوصول

تقلیل األجرامالسلوك اإلجرامي         

صعوبة الحركةطول المسافة   تنظیم الفرصة  تقلیص الجھد       
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والوصول

الحضري على ما یلي التخطیط ضمن مفھوم تعتمد أنواع الجرائم: -
. السیاق الجغرافي _ ١

. خصائص استعماالت األرض _ ٢

):االقتحام( الخرق والنفوذیة ) ٦- ٢(

توزیع الحركة المتقاطعة مع أناس استمراریةالشوارع السكنیة غیر المسیطر
حركة النقل

العام و )بسبب تنوع النشاطات(مختلفین على مداخلھا   
الخاص

العامل االجتماعي و خصوصیة توقیع أي فعالیة خدمیة أو أداریة أو غیرھا یحتسب  و _
.المنطقة 
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المنظومة الحضریة و االجتماعیة

:الحجم السكاني ) ٧-٢(

زیادة معدل الجریمة)          عدد الشاغلین ( زیادة الحجم المكاني للمستوطنة السكنیة 

حجم المكان

٨٧ص، توفیر مجموعة فجوات تخطیطیة أحمد باسل

)ثقوب األبنیة(

تسھل السلوك اإلجرامي                             تحد من فرص ضبطھ و تحدیده 

.عوامل الفرصة المكانیة ) ٨-٢(

- :٨٩ص، وترتبط بالتالي أحمد باسل 
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.الخصائص المكانیة والجغرافیة للموقع ) ١-٨-٢(

.نیة والحضریة للتخطیط المكاني السیاسة اإلسكا) ٢-٨-٢(

.العوامل المكانیة ) ٣-٨-٢(

-:وتتمثل عوامل الفرصة المكانیة بما یلي 

.المقارنة المدنیة بین الساكنین والغرباء - :أوال 

.الكثافة واالكتظاظ السكاني - :ثانیا 

.نمط األشغال المكاني -:ثالثا 

.الحرمان المكاني -:رابعا 

.تباین المكاني السكني ال-:خامسا 

-:المقارنة المدنیة بین الساكنین والغرباء - :أوال 

-:وھو یكون في أحد ھاتین الحالتین تمیز ھویة األشخاص في المنطقة 

، قیم ، حیزیة ، خصوصیة ( مجرم كامن یخترق المعاییر االجتماعیة -:الحالة األولى 
) .نطاق تفاعل اجتماعي ، معتقدات 

-) :قاطن في مجموعة فضاأت معینة ( ساكن -:ة الثانیة الحال
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)رد فعل ( 

الفضاء المدافع عن نفسھ             قوة العالقات االجتماعیة             المعاییر الثقافیة 
والدینیة

-:الكثافة واالكتظاظ السكاني - :ثانیا 

.نظریة الحمل المفرط

وھذا یكون بعالقة مع الجریمة 

.نظریة تقید السلوك 

.انسحاب وفقدان الحیزیة 
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) .جنوح أحداث ، اعتداء ، سرقة (أمراض اجتماعیة 

.ویتم معالجتھا من خالل فرص الضبط االجتماعي 

- :نمط األشغال المكاني -:ثالثا 

-:یكون أحدى الحالتین التالیتین 

.األشغال المختلط للسكن -١
تلط كأن تكون أبنیة عامة االستعمال من الصعب السیطرة األشغال الوظیفي المخ-٢

.١٠٨ص، علیھا نتیجة تغیر استعماالت األرض  كمونة 

.الرضا االجتماعي :الحرمان المكاني -:رابعا 

.الرصد السكني 

مات                           مشاكل اجتماعیةخد
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التحضر بالعدالة االجتماعیة             زیادة السكان

انعدام الحیزیة_ 

االغتراب المكاني_ 

- :التباین المكاني السكني-:خامسا 

) .التجانس للخصائص االجتماعیة واالقتصادیة ( ویشمل 

سیاسة إسكانیة                  التوزیع المكاني الستعماالت األرض 

نماط التجاور أ

متباینة _ 

متجانسة_ 
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٦٨ص، كمونة -:بیئة ظاھرة الجریمة و مكانیة الجذب اإلجرامي)  ٩-٢(

بیئة المجرم+ بیئة الجذب           =             ارتكاب الفعل اإلجرامي   

عوامل داخلیة و خارجیة ()   عوامل الفرصة المكانیة(
)محفزة

المحور الثالث

:أسالیب منع الجریمة من خالل التخطیط والتصمیم البیئي) ٣(

- :في ) المعالجات التخطیطیة والتصمیمیة(دور البیئة العمرانیة )١-٣(

المدینة -:ثانیا١٧ص، صحنالمدینة التقلیدیة-:أوال 
المعاصرة

بالنسبة للمدینة التقلیدیة
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محالت السكنیةتخطیط ال)                             عضوي(تخطیط المدینة 

اكتظاظ سكني_ أزقة متعرجة غیر نافذة                                  

تراص بنائي_ 

لتویةطرق ضیقة م_ 

عنصر المفاجئة                                        

تدرج الخصوصیةتضلیل حركة الغرباء                                      

.الخصوصیة -١

.مراعاة نمط الحیاة الخاصة و التقالید االجتماعیة -٢
.مراعاة توفیر األمان والتحصین ضد الغرباء -٣
.الشعور باالنتماء -٤

- :أما بالنسبة للمدینة المعاصرة 

-:فتقسم إلى 
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.اختالط استعماالت األرض _ أوال  

.نموذج الشوارع _ ثانیا  

.اإلنارة _ ثالثا  

.البیئة السكنیة _ رابعا 

-:ویمكن توضیحھا في المخطط التالي 

اختالط استعماالت األرض            نموذج الشوارع         اإلنارة            البیئة السكنیة

١٥ص، الموسوي 

عامل      عامل        السیطرة     السكن   البیئة األرض فيتغیر استعماالت 
المحیطة

)العامة(فرصة      ردع        على                     ٢٥٦ص، مدینة بغداد كمونة 

الجریمة

الشرقیة      انعدام الخصوصیة-

زقاق فرص اختباء                عالقات اجتماعیة- ١مشاكل اجتماعیة                   -

طریق غیر نافذ-٢٢اضمحالل االستقاللیة السكنیة-

)     تجمع و تسكع الغرباء، صخب (

التخطیطعنصر مراقبة ذاتیة         

طرق غیر مباشرة                  إقامة بیئات سكنیة-٣
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صعوبة وصول الغرباء               مدروسة و مالئمة

صحیا و اجتماعیا مختلفة

طرق رئیسیة سریعة         - ٤

إشباع االحتیاجات_ 

السیكولوجیة_ 

االجتماعیة_ توفیر فرصة للمجرم                 

والمعالجات التخطیطیة والتصمیمیة التي تكون أكثر أمنا وتحد للتخلص من وقوع الجریمة 
تقلیدیة مع مراعاة التطور والتكلونوجیا ھو الرجوع إلى ما ذكر أعاله بالنسبة للمدینة ال

الحاصلة بالنسبة لتفاصیلھا وأسلوب معالجتھا

٢٠ص، شاكر سعید نظریات منع الجریمة من خالل التصمیم البیئي)٢-٣(

نظریة السیطرة االجتماعیة) ١-٢-٣(

وضعتھا جني جاكوب الھدف منھا القریة الخضراء في نیورك 

افترضت

) عز باء(الشارع -

)جذب للمجرمین(المرافق التجاریة -

توفر عدة فعالیات في الفضاءات السكنیة یوفر مراقبة إضافیة  -

)تھجر في بعض األوقات(عند وجود نوع واحد من االستخدام ال یكون مستمرا-١
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:                       مسببات ارتفاع معدل الجریمة

دائمة الحركة                                      االستخدام المختلط للشوارع یجعلھا-٢

یوفر

شعور الناس بالمسؤولیة تجاه بعضھم األخر                                  -

نظریة السیطرة على دخول المناطق التي ال منفذ لھا    ) ٢-٢-٣(

تمنع دخول األشخاص غیر المرعوب  فیھمیمكن تصمیم البیئة بطریقة ما بحیث
٢٠ص، ویوفر فرص المراقبة والسیطرة  یدكو والمجرمین إلیھا

تختلف بحسب البیئات والمرافق 

مطارات-
ضواحي-
سكني-

:                                                لمعالجة منطقة سكنیة 

بیة                             تضییق مداخل الشوارع الجان-

)   لتحقیق الخصوصیة والعزل(

الق نھایات البعض منھا                                                       غإ-
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تضییق مداخل الشوارع العامة-

تغییر اتجاه الحركة في الشوارع   -

جتماعیةنظریة العدالة اال) ٣-٢-٣(

-:وتعتمد على

إیجاد رجال الشرطة-

تصمیم بیئي مناسب-

: جوھر النظریة

إدراك المجرم للتواجد المستمر للشرطة و السلطة العامة

:تحتاج

المباني مضیئة-
عالمات إشارة -
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ایا متناسقةشوارع منبسطة بزو-

)أوسكار نیومان(ـ نظریة القضاء المدافع عنھ ل)٤-٢- ٣(

بحدود حقیقیة أو رمزیة و مناطق معرفة ھو ذلك الفضاء الذي تتوفر فیھ شروط تتمثل
.منافذھا

.من قبل الساكنینوتشترك ھذه جمیعا لتوقر بیئة مسیطر علیھا 

الذي یكون فیھ السلوك االجتماعي لألـفراد یقلل احتمال وقوع الجریمة في الفضاء العمراني
تحت                                                                                                            

.المراقبة و األشراف من قبل اآلخرین

كان لتعزیز حیاتھم وتوفیر األمن لعوائلھمـالسیمثل بیئة سكنیة فعالة یمكن توضیفھا من قبل 
وأصدقائھم و جیرانھم 
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تم اقتراح أربعة عناصر للتصمیم العمراني :                                        تماد مبادئتم اع
فیھا

)الخاص(التعریف الحیزي -١االحتواء و االنغالق                                           -

للمواقع المكانيالتنظیم-٢تلبیة المتطلبات االجتماعیة من خالل توزیع-
السكنیة 

الشوارع و منظومة الحركة-٣موضعي للعام والخاص أي مداخل الوحدات                     

المحددات الحقیقیة والرمزیة-٤).انتقالیة(السكنیة ثم الشوارع المحیطة 

سلوك اإلنسان یعبر عن توجھاتھ قد تسبب مشاكل عدیدة في حالة عدم وضوحیة وظیفتھا
و متطلباتھ 

الحسیة ضمن الفرص المتاحة لھ 

الحضري والتصمیم المعماري یجب أخذ نظریات منع عند إجراء عملیات التخطیط _
الجریمة بنظر االعتبار و فھمھا بشكل دقیق و عدم تجاھلھا و خاصة نظریة الفضاء المدافع 

)أوسكار نیومان(ـعن نفسھ ل
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)١- ١(شكل 

فكرة الفضاء المدافع عن نفسھ ضمن 

مجمع أفقي

)١-٢(شكل 

.فكرة الفضاء المدافع عن نفسھ في األبنیة المتعددة الطوابق

تدرج الفضاء المدافع عن نفسھ) ١-٣(شكل 

)١-٥(شكل 

لجزء من مدینة) Lynch(تحلیل الھیكل الفضائي عند

)Los Angilos(

, P.33Lynch,Kevin- :المصدر

)١- ٤(شكل 

)Los Angilos( صورة جویة لجزء من مدینة

.Lynch,Kevin ,p.21-:المصدر

-:)١-٣(،)١- ٢(،)١- ١(مصدر األشكال

٥٦ص،الموسوي 
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)١- ١(شكل 

فكرة الفضاء المدافع عن نفسھ ضمن 

مجمع أفقي

)١-٢(شكل 

.فكرة الفضاء المدافع عن نفسھ في األبنیة المتعددة الطوابق

تدرج الفضاء المدافع عن نفسھ) ١-٣(شكل 

)١-٥(شكل 

لجزء من مدینة) Lynch(تحلیل الھیكل الفضائي عند

)Los Angilos(

, P.33Lynch,Kevin- :المصدر

)١- ٤(شكل 

)Los Angilos( صورة جویة لجزء من مدینة

.Lynch,Kevin ,p.21-:المصدر

-:)١-٣(،)١- ٢(،)١- ١(مصدر األشكال

٥٦ص،الموسوي 
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)١- ١(شكل 

فكرة الفضاء المدافع عن نفسھ ضمن 

مجمع أفقي

)١-٢(شكل 

.فكرة الفضاء المدافع عن نفسھ في األبنیة المتعددة الطوابق

تدرج الفضاء المدافع عن نفسھ) ١-٣(شكل 

)١-٥(شكل 

لجزء من مدینة) Lynch(تحلیل الھیكل الفضائي عند

)Los Angilos(

, P.33Lynch,Kevin- :المصدر

)١- ٤(شكل 

)Los Angilos( صورة جویة لجزء من مدینة

.Lynch,Kevin ,p.21-:المصدر

-:)١-٣(،)١- ٢(،)١- ١(مصدر األشكال

٥٦ص،الموسوي 



أســــالیب منع الجریمة من خالل التخطیط و التصمیم البیئي:سعدهللا

 *)١-٣()١-٢() ١-١(
المصمم للحد

لمدن ) ١-٥(و ) ١-٤(الشكل االجتماعي والفضائي لإلنسان في بیئتھ بینما یمثل امة ل نظرة ع
.الغربیة والمعاصرة وما تحملھ من مفاھیم تختلف عن بیئتنا

تالستنتاجاا

-

، القدیم و الحدیث

.مناطق للجنح بعیدة عن عوامل الضبط الرسمي

-
) ، (

.الذي ال یتفق و المعاییر اإلسكانیة المقرة

إن كثافة الجر-
بعكس ، ) ( 

 )
) تجاریة ، مكتبیة ، سكنیة 

.الشھود المحتملین

-
و ینبغي ھنا تحدید و تصعیب فرصھا من ، األجتمعاعي و أكثر األنماط التي بتخوفھا السكان 

.الرسمیةخالل تصامیم البیئة و اإلجراءات التخطیطیة و 

-
.ع تركز بسیط في منطقة المركز

-:المصادر 

رسالة "تخطیط المناطق السكنیة وعالقتھا باألمن االجتماعي "عباس ھاشم ،صحن)١(
مركز ، ماجستیر
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.١٩٩٦، ة بغدادجامع،ي واإلقلیميالتخطیط الحضر

رسالة ماجستیر ، "العالقة بین ظاھرة الجریمة و البیئة الحضریة"، أحمد باسل ، محمود ) ٢(
مقدمة إلى 

.٢٠٠٠،جامعة بغداد ، واإلقلیميمركز التخطیط الحضري

رسالة ماجستیر ، " األنماط العمرانیة و عالقتھا بجریمة السرقة" ، ھدیل محسن ، خلیل ) ٣(
إلى مقدمة 

.  ٢٠٠١. قسم الھندسة المعماریة ،جامعة بغداد –كلیة الھندسة 

، بغداد، دار الحكمة للطباعة و النشر" المشكالت االجتماعیة" مضر خلیل . د، العمر ) ٤(
١٩٩١.

وعة ـالموس،"ر و الجریمةـالعالقة بین ظاھرة التحض" ، حیدر عبدا لرزاق ، كمونة )  ٥(
،الصغیرة 

١٩٧.، ٤٠٥دد الع

مفھوم التوافق بین التنظیم الفضائي و التنظیم "، وضاح عبدا لصاحب ، الموسوي ) ٦(
: االجتماعي 

أطروحة دكتوراه " توجھ نظري  فسیولوجي  لتفسیر العالقة بین اإلنسان و بیئتھ السكنیة 
.١٩٩٧، قسم الھندسة المعماریة ، جامعة بغداد ، كلیة الھندسة ، 

مركز ، رسالة ماجستیر ، مكاني-مجتمع-إشكالیة مجرم ، شاكر سعید ، یاسین )٧(
.  ٢٠٠٠، جامعة بغداد ، التخطیط الحضري و اإلقلیمي 

التنظیم المكاني في المحلة السكنیة وأثره في الحد من ظاھرة الجریمة ، یدكو بھاء عیسى )٨(
.  ١٩٩٠، ة المعماریة قسم الھندس، الجامعة التكلونوجیة ، ماجستیر رسالة ، " 

(9) Penn,Alan,"The Architecture of Society", in "Simulating
Societies"London,1993.

)١٠( Shaiapy,Tarek, "Behavioral Patterns and the Arab House", "The Arab
House",

A.D.C. Hyland and Ahmed Al-Sahib, 1986

(١١) Lynch , Kevin ,"The Image of The city " The M.I.T. press. ,
Cambridge
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Mass, 1969 ,P.21.

جامعة الموصل–دسة تم اجراء البحث في كلیة الھن
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