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 ملخص

ــا وأشــكالها           ــا واتجاهاته ــا وأحجامه ــة تســعى الجغرافيــا لدراســة متغيراته الجريمــة هــي ظــاهرة اجتماعي

أنماط مكانية محددة النتشار حاالت الجريمـة التـي تتـأثر بصـفات      ويفترض البحث الجغرافي وجود     . وتوزيعها

. والمــنهج الكــارتوغرافي هــو أحــد أقــدم منــاهج دراســة الجريمــة. الموضــع والموقــع الــذي يعــيش فيــه اإلنســان

 التــي اســتخدمتها هــذه الدراســة، هــي أحــد ث التقنيــات الكارتوغرافيــة        (GIS)ونظــم المعلومــات الجغرافيــة   

فقد تم توقيع حاالت السرقة فـي مدينـة حائـل بالمملكـة العربيـة      . نمط انتشار حاالت الجريمة لتمثيل وتحليل   

، وتحليـل نمـط انتشـارها    )GPS(السعودية علـى الخريطـة الرقميـة للمدينـة باسـتخدام نظـام التوقيـع العـالمي                

نـاة، وصـفات األمـاكن      واتجاهاتها، ومدى ارتباطها بالكثافـات السـكانية، واالمتـداد العمرانـي، ومكـان سـكن الج               

 .الطبيعية واستخداماتها

وقد وجدت الدراسة أن نمط توزيع جرائم السرقة في حائل كان متجمعا بالنسبة لمواقع حدوث جرائم               

كمـا أظهـر التحليـل الكـارتوغرافي واإلحصـائي وجـود            . م وأمـاكن سـكن الجنـاة      2007م و 1997السرقة عـامي    

كمــا كشــفت عــن وجــود ارتبــاط قــوي بــين المراكــز     . ن الجنــاةارتبــاط قــوي بــين مواقــع الســرقة ومواقــع ســك    

 وبينهـا وبـين مركـز المدينـة أو قلبهـا الحيـوي مـن            ،المتوسطة لحوادث السرقة وأماكن سكن الجناة من ناحية       

وتبـين مـن خـالل التحليـل المكـاني لإلحـداثيات الرقميـة لمواقـع الجريمـة، وأمـاكن سـكن الجنـاة                . ناحية أخـرى  

حيث تحول اتجـاه انتشـارها مـن الشـمال الغربـي عـام              . م2007م و 1997تشارها بين عامي    تبدل في اتجاه ان   

ــي عــام    1997 ــدوره       2007م، نحــو الشــمال الغرب ــأثر ب ــذي ت ــي، ال ــداد العمران ــأثرا بشــكل واتجــاه االمت م، مت

 .باالمتداد الجغرافي لسلسلة جبال آجا في شمال غرب المدينة

 المقدمة

وكلما . شرية التي الزمت اإلنسان منذ بداياته على سطح األرضُتعد الجريمة من الظواهر الب

زاد عدد السكان واتسعت المساحة التي يقطنها اإلنسان، زادت حاجاته واحتدم الصراع على 

                                                           
 .2010ب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلدا ©
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وازدادت حاالت وقوع الجريمة وتنوعت، رغم كل القوانين والتشريعات التي تحمي . الموارد

 . مكتسبات البشر، وتطور وسائل تنفيذها

وحيث . وتهتم الجغرافيا بدراسة عالقة اإلنسان مع بيئته الطبيعية والبشرية التي يعيش فيها

 .أن الجريمة سمة من سمات تفاعل اإلنسان مع بيئته، ظهر االهتمام الجغرافي بدراسة الجريمة

ونشأت جغرافية الجريمـة في أوروبا في القرن التاسع عشر تحت مظلـة علـم ) 1999 الخريف،(

وأدى تطور علم ). 1995السبعاوي، ( Cartographic Criminologyالكارتوغرافي جرام اإل

 Ecological studies ofإلى ظهور مجموعة من الدراسات االيكولوجية الكارتوغرافي اإلجرام 
crime ثم تبلور ضمن إطارها العام عدة  .الجغرافي بمحيطه اإلنساندراسة عالقة ب اهتمت

 ).1991، األصم. (معالجة الجريمة مكانيًااتجاهات متميزة في 

وتحولت دراسات جغرافية الجريمة من التركيز على األماكن واألقاليم والواليات والمدن 

واألحياء، نحو التركيز على دراسة العالقات بين صفات عناصر محددة من التركيبة الحضرية 

وميزت بين موضع الجريمة . مةللجريمة، والصفات الطبيعية للمكان، والفرص المتاحة للجري

 Eck and(وموقعها الذي قد يضم الحي والمجتمع والمدينة التي تحيط بمكان أو موضع الجريمة
David, 1995.( 

وتسعى هذه الدراسة إلى تحديد نمط التباين المكاني لظاهرة السرقة في مدينة حائل من 

ارها، والمتغيرات الجغرافية المؤثرة خالل التعرف على نمط توزيعها المكاني، وشكل واتجاه انتش

ويقدم هذا الوصف التفسيري ألنماط الجريمة، معلومات تساعد المخطط وصانع القرار . في ذلك

والمؤسسات واألجهزة التنفيذية المعنية بحماية المجتمع ومكتسباته على محاربة الجريمة، والحد 

 .من تكرار حدوثها

 مشكلة الدراسة 

 حالة عام 635م، إلى 1997 حالة عام 365قة في مدينة حائل من زاد حجم جرائم السر

وال يمكن أن نعزو ذلك للزيادة السكانية فقط، بل إلى ما يترتب ) 2007 األمن العام،. (م2007

على عملية التحضر من تفاوت في البنية االجتماعية واالقتصادية، لألفراد واألسر واألحياء 

ويطلق الباحثون على . م بالصفات الطبيعية واالجتماعية لألماكنوترتبط بعض الجرائ. والمجتمعات

وتسعى هذه الدراسة . Hot Spots المناطق واألحياء التي تتركز فيها الجريمة بالنقاط الساخنة

وكيف تتوزع جرائم السرقة على . للتعرف على احتمال وجود مثل هذه النقاط في مدينة حائل

 .تجاهها، والمتغيرات المؤثرة في ذلكصفحة الالندسكيب، وطبيعة وشكل ا
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 أهمية الدراسة

وتستمد أهميتها من معالجتها لموضوع . تبحث هذه الدراسة في العناصر الجغرافية للجريمة

وما قد ينجم عنه من خطورة كبيرة على األفراد والمجتمع على حد . حيوي يؤثر على المجتمع

لسرقة في مدينة حائل، وعالقتها ببعض وهي تبحث في التوزيع الجغرافي لجريمة ا. سواء

األمر الذي قد يساعد صانع القرار . الخصائص المكانية، والسكانية، واالجتماعية، واالقتصادية

 . على تحديد مواطن الخطر من الناحية الجغرافية وسبل معالجتها

بية ولم يسبق دراسة هذه الظاهرة في مدينة حائل بخالف عدد من المدن في المملكة العر

 ،مرشان(مثل دراسة  فحظيت مدينة الرياض بعدد من الدراسات في هذا المجال. السعودية

وحظيت مدينة جدة أيضًا ). 1987 ،آل حسين(و) 1993، الوليعي(و) 1993 ،الخليفة(، و)1992

 ).1987 ،زعزوع(بعدد من الدراسات مثل دراسة 

 أسئلة الدراسة 

 السرقة في أحياء مدينة حائل؟ما هو نمط التوزيع المكاني لجرائم  1.

 ما هو اتجاه انتشار جرائم السرقة، والفواعل التي تؤثر فيها؟. 2

  ؟ما عالقة مكان سكن السارق بموقع السرقة 3.

 ما مدى ارتباط نمط توزيع الجرائم بالقلب الحيوي للمدينة؟. 4

 هل هناك نقاط ساخنة في مدينة حائل تتكدس فيها جرائم السرقة؟. 5

  الدراسة منطقة

عد حائل وُت. سد مأرب بين جبلي أجا وسلمىسكنت قبيلة طي في مدينة حائل بعد انهيار 

من أهم وأكبر محطات طريق الحج، التي كان يمر ِبها درب زبيدة، القادم من الكوفة إلى مكة 

ة، ومنطقة حائل واحدة من مجموعة مناطق إدارية تتكون منها المملكة العربية السعودي. المكرمة

 منطقة 13هـ، الذي قسم المملكة إلى  27/8/1412 الصادر في )92/ أ (رقـم وفقا لألمر الملكي 

، حائل، تبوك، عسير، المنطقة الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض :هي

 .الجوفو، الباحة، نجران، جازان، الحدود الشمالية

 كلم من العاصمة 650 ة العربية السعودية، على بعدوتقع منطقة حائل في شمال وسط المملك

شكل . ( شماال27 30 56  شرقا، مع دائرة العرض41 38 26الرياض، عند تقاطع خط الطول 

ويحدها من الشمال منطقتي الحدود الشمالية والجوف، ومن الجنوب منطقتي المدينة ). 1 رقم
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 والقصيم، ومن الغرب منطقتي المدينة المنورة والقصيم، ومن الشرق منطقتي الحدود الشمالية

 ).2005 الشريف،.(المنورة وتبوك

 
 موقع مدينة حائل: )1(شكل رقم 

من مساحة المملكة العربية السعودية، وتقسم إلى ثالث 6كل منطقة حائل نحو وتش ٪

 187وتبلغ مساحة مدينة حائل عاصمة المنطقة، نحو. والشنان، والغزالة، بقعاء: محافظات هي

كم
2

، أم الرقاب من الشمال وجبل، ويحدها جبل أجا من الغرب. منطقة حائل وتقع في وسط. 

 ).2(شكل رقم . وجبل شمر من الشرق

م، يتوزعون على ستة 2005 نسمة، عام 298,879 عدد سكان مدينة حائل نحوبلغ و

المنطقة ، ءالزبارة، السمرا، سماح، لبدة، برزان، المزعبر، المنتزه الشرقي: وعشرون حيًا هي

، الزهراء، أجا، المنتزة الغربي، العزيزية المحطة، الوسيطاء ،المطار، البحيرة، الخماشية، الصناعية

صبابة، ، النقرة، مطار حائل اإلقليمي، البدنه، الخزيمي، كهرباء حائل، حدري البالد، السويفلة

 )3شكل رقم . (والمغيضة
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 منطقة حائل والمناطق المجاورةموقع مدينة حائل بالنسبة ل): 2(شكل رقم 

 
 أحياء مدينة حائل): 3(شكل رقم 
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 الخلفية النظرية 

العالقة بين "جاءت المحاوالت األولى لدراسة الجريمة من وجهة نظر جغرافية تحت مفهوم 

وتدرس جغرافية الجريمة االختالفات المكانية في توزيع الجرائم ". الجريمة والبيئة الطبيعية

رامي أو الخوف من الجريمة، ومحاولة تفسير ذلك في ضوء المتغيرات البيئية والسلوك اإلج

دراسة : "وينظر إليها البعض على أنها. )1998، الخريف(االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية 

التوزيع المكاني لوقوعات الجريمة والتنظيم االجتماعي والحضاري للسلوك اإلجرامي من منظور 

الجريمة الذي هو أحد  بمكان ولذلك فإنها تربط الظاهرة اإلجرامية). 1995، يالوليع" (مكاني

 ,Rosenbaum and Paul(والمكان ، والهدف، والجاني، عناصرها األساسية المتمثلة في القانون
1995.( 

في دراسة الجريمة على تمثيل الحدث الجرمي على خرائط، وإظهار الكارتوغرافي وركز االتجاه 

) 2001المهيرات، . (ن الجغرافي في توزيع الجريمة على مظهر سطح األرضمدى التباي

ودرس البعض العالقة بين المناخ، وأنواع  ).Brantingham and Brantingham, 1981(و

ربط بين فصلية الجريمة، وتطوير نموذج ي في حين اهتم البعض اآلخر بدراسة. الجريمة ومعدالتها

 )Harrics, 1974(.ةدرجات الحرارة ومعدالت الجريم

وقد اهتم أتباع المنهج اإليكولوجي من أصحاب مدرسة شيكاغو بدراسة الجريمة الحضرية، 

وخلصت كثير من الدراسات إلى وجود عالقة . وتحديد األنماط الجغرافية للجريمة في المدن

 . نةعكسية بين معدالت الجريمة والقرب الجغرافي من القلب الحيوي للمدينة أو مركز المدي

وتأثرت الدراسات الجغرافية الحديثة للجريمة بالفكر السلوكي الذي بدأ يسيطر على البحث 

حيث بدأ التركيز على سلوك األفراد ومدى تأثره . االجتماعي في الثمانينيات من القرن العشرين

 .بالخلفية االجتماعية واالقتصادية والعرقية والدينية

التي شهدتها دراسات جغرافية الجريمة، بدأ هذا الفرع من ونتيجة لهذه التطورات المتالحقة 

" جغرافية الجريمة"فظهرت مجموعة . الجغرافيا بالظهور كفرع مستقل من فروع الجغرافيا البشرية

 ).م2000، العمر. (م1972في اتحاد الجغرافيين األمريكيين عام 

فنجدهم يركزون . الجريمةونتيجة لذلك، حظي المكان باهتمام كبير بين الباحثين في مجال 

حيث تشجع بعض األماكن . أحيانا على صفات المكان، ودورها في حدوث الجريمة وجذب الجناة

في حين تحول صفات بعض . المفتوحة للمارة، والتي تفتقر للحماية، الجناة على ارتكاب الجريمة

 )Newman, 1972.(األماكن دون تعرضها أو تعرض قاطنيها أو مستخدميها للجريمة
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 أن وجود أماكن )Rengert and Wasilehick, 1990(مقابلة السارقين وجد  ومن خالل

وإمكانية الوصول للمكان بواسطة ، وحركة الناس، وسهولة الوصول لألماكن، االتجار بالمخدرات

. وزيادة عدد المارين في الشارع، كلها عوامل ساعدت في زيادة حوادث السرقة، الطرق الرئيسية

تباين في معدالت الجريمة في أحياء تتشابه فيها األنشطة يعود لعوامل ومتغيرات أخرى وأن ال

 . أو نتيجة لطبيعة البنية االجتماعية في تلك المناطق واألحياء، كوجود الحماية المشددة

يساعد ، وقد أثبتت الدراسات أن تبادل المعلومات بخصوص الحركات المشبوهة في المكان

، كما أن المراقبة التقنية لألماكن، أو بواسطة الموظفين والعمال. حجم الجريمةعلى التقليل من 

كما أن إدارة األماكن قد يؤثر على قابلية المكان  .تساعد على الحد من معدالت الجريمة فيها

أو ال يستطيع ، حيث تكثر حوادث السرقة في العقارات واألماكن التي تضعف إدارتها. للسرقة

فضًال عن أن بعض األماكن تتصف بصفات طبيعية  . أو السيطرة على ساكنيهااهمالكها إدارات

 )Ekblon, 1987. (واجتماعية تشجع على ارتكاب الجريمة

 التي تظهر مدى تجمع وتكرار Hot spotsوركز بعض الباحثين على دراسة النقاط الساخنة 

أو ، المدن نتيجة عدم الحمايةوتظهر النقاط الساخنة في . الجرائم في منطقة جغرافية محددة

وأن اختيار المكان من قبل . أو التركيب العرقي، أو البيئة االقتصادية، بسبب التركيب االجتماعي

ونتيجة القيام بنشاط ، بل قد يكون بمحض الصدفة، الجناة قد ال يكون دائمًا نتيجة التخطيط

 ).Burger, 1995(روتيني 

وعناصر الحركة هي المسافة . افيا حظي باهتمام الباحثينوال شك أن لحركة الجاني بعدا جغر

وغالبًا ما تقل معدالت . وغالبا ما يرتبط مكان الجريمة بمكان سكن السارق أو الجاني. واالتجاه

. رغم أن معظم الجناة يتفادون األماكن القريبة من سكنهم، الجريمة باالبتعاد عن مكان سكن الجاني

 .ائمهم بالقرب من منازلهم هم أكثر عرضة لالعتقالفالجناة الذين يرتكبون جر

 بالواليات المتحدة األمريكية أنه New Jerseyوقد أثبتت تجارب الشرطة في نيوجرسي 

وهذا يعكس . غالبًا ما يتم القبض على المجرمين بالقرب من األماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم

الحركة بين المجرمين تبعًا للعمر والجنس وتختلف .  في الجريمةTerritorialityالمناطقية 

كما أن الزنوج من الجناة ال ، فصغار السن من الجناة ال يتحركون مسافات بعيدة . والنوع

 وتسافر النساء الرتكاب الجريمة أكثر من الرجال، يسافرون كثيرًا الرتكاب الجريمة كالبيض مثًال

)Phillips, 1980 .( 

 

 



 الدويكات والفيصل

 598

 الدراسات السابقة

 اسات العربية الدر. أ

األنماط المكانية لجرائم السرقة في "في دراستها الموسومة بـ ) 1987، زعزوع(حاولت 

إظهار األبعاد المكانية للجريمة في المدينة ، " دراسة تطبيقية في الجغرافيا االجتماعية:مدينة جدة

ز التباين المكاني في  وإبرا،وذلك من خالل التعرف على األنماط المكانية لجرائم السرقة. السعودية

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي تتعلق بحركة . بأنواعها المختلفة توزيع الجريمة

 . كم 3,7الجاني، أن متوسط المسافة التي قطعها الجاني الرتكاب جريمته كانت نحو 

سة تحليلية  درا:السرقة في مدينة الرياض"في دراسته المعنونة بـ ) 1993الوليعي، (وسعى 

إلى إبراز التباين في أعداد السرقات بين أحياء مدينة الرياض،  ".ميدانية في جغرافية الجريمة

وصنفت الدراسة الجناة حسب خصائصهم االجتماعية، وأبرزت نمط التوزيع . وأسباب ذلك التباين

 .ء دون غيرهاوأظهرت وجود تركزًا في أعداد جرائم السرقات في أحيا. الجغرافي لجرائم السرقة

 :التوزيع المكاني للجريمة في مدينة جدة"الموسومة بـ ) 1995الدوسري، (وهدفت دراسة 

. إلى تتبع التوزيع المكاني للجريمة داخل النطاقات األمنية الثمانية في المدينة" دراسة جغرافية

لذين يزورون وأظهرت النتائج أن معظم الجناة هم من الذكور المتزوجين من غير السعوديين، وا

المملكة ألول مرة، ومن ذوي التعليم االبتدائي، والدخل المتدني، وممن يقيمون في مساكن 

 . سنة40 و26شعبية، وتتراوح أعمارهم بين 

إلى  "الجريمة في المدن السعودية" بعنوان )1999الخريف،(وسعت الدراسة التي أنجزها 

. ة في أعداد الجريمة ومعدالتها وخصائصهاتحديد أنماط التباين المكاني بين المدن السعودي

ومن أهم نتائج هذه الدراسة . باإلضافة إلى التباين بين المدن في خصائص الجناة والمجني عليهم

وأظهرت أيضًا وجود . أن الجريمة في المدن أكثر منها في األرياف، وخاصة في المدن الكبرى

وجود تباين بين المدن السعودية من حيث عالقة بين حجم المدينة ونوع الجريمة، إضافة إلى 

 . معدالت الجريمة حسب نوع الجريمة

 "جغرافية السرقة في مدينة مكة المكرمة"من خالل دراسة بعنوان ) 2005المطرفي، (وحاول 

والكشف عن العالقة بين . تحديد األنماط المكانية والزمانية لجريمة السرقة في مدينة مكة المكرمة

وتمكنت الدراسة من . والجناة والتوزيع المكاني لجرائم السرقة في المدينةخصائص الجريمة 

والتي يمكن . تحديد النقاط الساخنة، واألوقات اليومية والشهرية والسنوية الرتكاب جريمة السرقة

 .من خاللها وضع استراتيجيات للحد من الجريمة
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 الدراسات األجنبية . ب

، "الوظيفة الجرمية لألماكن العامة"الموسومة بـ ) (Spelman, 1992أثبتت دراسة سبلمان 

 Hot spotsأن مكالمات االستغاثة للشرطة أوضحت أن معدالت الجريمة في األماكن الساخنة 

، في بوسطن بقيت تقريبًا ثابتة) المنتزهاتو، محطات القطار، مشاريع اإلسكان، المدارس الثانوية(

 . صدفةوأن التغير فيها قد يكون فقط بمحض ال

الخوف من "ة بـ ومن خالل دراستها الموسوم (Kevorkian, 1995)وحاولت كيفوركيان 

قياس الفرق في حجم " الصفات الطبيعية واالجتماعية: ألرمني من القدسالجريمة في الحي ا

وبين من يعيشون في ، الحي المغلق المحاط باألسوار الخوف من الجريمة بين من يعيشون في

 ممن يعيشون في البيئة المغلقة داخل األسوار ال % 32.8ووجدت أن . وحةالمناطق المفت

بينما أظهر كل المبحوثين في البيئة المفتوحة خارج حدود السور شعورهم ، يشعرون بالخوف

وأفاد ثلثي المبحوثين القاطنين في البيئة المفتوحة خارج السور أنهم تعرضوا لشكل من . بالخوف

حدود السور في البيئة   خارجالقاطنينمن  73.9%هرت النتائج أن كما أظ. أشكال الجريمة

 ممن يعيشون داخل 5% مقارنة مع، المفتوحة لديهم صورة سلبية عن البيئة التي يعيشون فيها

  .السور

الجرمية في " والمعنونه بـ) (Rosenbaum and Paul, 1996باول  ووهدفت دراسة ريزنبوم

إلى دراسة أثر تغيير مكان السكن " الجناة والبيئة الدقيقة للجريمة تحليل حياة :الفراغ والجريمة

 .بتكرار تغيير العناوين ونقل المساكن الجرائم حيث لوحظ ارتباط عدد. على معدالت الجريمة

. تقنية كارتوغرافيه لتمثيل حياة الجاني باالعتماد على مصادر مختلفة واستخدمت الدراسة

نات في رسومات وخرائط تمّكن المطلع عليها من استخالص نتائج وخلصت الدراسة إلى وضع البيا

 .عن أسباب الجريمة بصورة أفضل من استخدام اإلحصاء والطريقة الكمية

 منهجية الدراسة وأدواتها وإجراءاتها

كما استخدمت الطريقة الكمية . اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في اإلجابة عن أسئلتها

وقد اعتمدت الدراسة على بيانات تم . يل البيانات واستخالص النتائجوالكارتوغرافية في تحل

إضافة . 78م، وعددهم 2007جمعها من خالل استبانه وزعت على نزالء سجن مدينة حائل عام 

، 1997إلى البيانات التي تم استخالصها من سجالت سجن المدينة عن حاالت السرقة عام 

كما استمدت الدراسة بياناتها المكانية من مجموعة . اموالخاصة بنزالء ذات السجن في ذلك الع

من الخرائط الورقية والرقمية الصادرة عن بلدية المدينة، والمتعلقة بحدود المدينة وتقسيماتها 

وقد تم تحديث هذه البيانات من خالل االستعانة ببرنامج . اإلدارية، وتطورها العمراني عبر الوقت
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Google Earth Proمنه مرئية فضائية لنفس منطقة الدراسة، وأجري عليها  الذي أخذت 

 .التعديالت الالزمة لمالئمة إحداثياتها مع الخرائط الرقمية والورقية

وقد تم توقيع أماكن حدوث جرائم السرقة التقريبية باالعتماد على البيانات الواردة في 

 Global "يع العالمينظام التوق" وباستخدام جهاز. االستبيان وسجالت سجن مدينة حائل
Positioning System (GPS)1997إحداثيات أماكن وقوع الجريمة في عامي ، تم تحديد، 

وتم توقيع هذه النقاط على .  من خالل العمل الميداني2007، ومكان سكن الجاني عام 2007

مج الخرائط الرقمية لمدينة حائل، بعد تحويل نظام اإلحداثيات لهذه النقاط باستخدام برنا

ArcGIS . م من وزارة 1997كما تم الحصول على البيانات المتعلقة بجرائم السرقة الخاصة بعام

 . الداخلية، وإدارة الشرطة، واألمن الجنائي، والسجن العام في مدينة حائل

 لتحويل الخرائط ArcGIS V.9.1 وقد استخدمت برمجيات نظم المعلومات الجغرافية

حيث استخدمت هذه الخرائط كأساس لتوقيع .  إلى خرائط رقميةالورقية الخاصة بمدينة حائل

أماكن ارتكاب جرائم السرقة وأماكن سكن الجناة، وتمثيل الكثافات السكانية في أحياء المدينة، 

كما . فضال عن إجراء تحليل كارتوغرافي عليها، وتمثيل نتائج التحليل اإلحصائي. والربط بينها

يد نمط التوزيع الجغرافي لجرائم السرقة، وشكل توزيعها على استخدمت تلك الخرائط في تحد

 .مساحة الالندسكيب الذي تتكون منه مدينة حائل

 :ولتحقيق ذلك تم القيام بما يلي

 الستخدامها .Google Earth Proالحصول على مرئية فضائية لمنطقة الدراسة من برنامج  .1

ها إلى خرائط خطية باستخدام برنامج وتحويل. كأساس في تحويل الظواهر إلى بيانات رقمية

Arc GIS v 9.1. 

إجراء عملية تحويل لإلحداثيات المحلية للخريطة الرقمية المستخلصة من المرئية الفضائية  .2

وهي العملية المسماة . إلى إحداثيات عالمية حقيقية تستند إلى خطوط الطول ودوائر العرض

وذلك من خالل االستعانة بصورة فضائية . يةفي نظم المعلومات الجغراف) Registration(بـ 

حيث . مصححة لمنطقة الدراسة من قسم نظم المعلومات الجغرافية في منطقة حائل

الالزمة لتحويل ) Tics(استخدمت تلك الصورة المصححة في تحديد النقاط المرجعية 

 إلى المسقط ثم أجريت عملية تحويل اإلحداثيات العالمية .اإلحداثيات المحلية إلى عالمية

، وذلك UTM Zone 37)(الجغرافي المناسب، حيث تم استخدام إحداثيات نظام اإلسقاط 

 .Envi 4.2باستخدام برنامج تحليل المرئيات الفضائية 
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 للظواهر الرئيسة في منطقة الدراسة مثل الطرق، Shape files)(الحصول على ملفات شكلية  .3

وإجراء . ئل، وتوقيعها على خريطة منطقة الدراسةوالمناطق السكنية، واألحياء من بلدية حا

 .المعالجة الالزمة لهذه األشكال وترقيم األجزاء الناقصة منها باالستعانة بالمرئية الفضائية

الحصول على األماكن الحقيقية لمواقع ارتكاب جرائم السرقة، وأماكن سكن الجناة في المدينة  .4

 الخاصة بجنايات السرقة التي تم ارتكابها عام من سجالت مصلحة السجون بالنسبة للبيانات

م، ومن خالل االستبانه التي تم توزيعها على الجناة في سجن حائل بالنسبة لعام 1997

وقد تم تحديد اإلحداثيات الحقيقية لهذه المواقع من خالل المسح الميداني . م2007

صد إحداثيات هذه المواقع ، الذي أمكن من خالله ر(GPS)وباستخدام جهاز التوقيع العالمي 

 .Arc GISبصورة تقريبية، ونقلها إلى برنامج نظام المعلومات الجغرافي 

 في برنامج نظام Spatial Analysisاستخدام ملحق البرنامج الخاص بالتحليل المكاني  .5

، الذي يستند إلى نماذج رياضية محددة، لتحديد نمط توزيع Arc GISالمعلومات الجغرافي 

والعالقة المكانية بين . تكاب جرائم السرقة وأماكن سكن الجناة، وعالقتها مع بعضهاأماكن ار

 .م2007م و1997أماكن ارتكاب جرائم السرقة واتجاهاتها في عامي 

لرسم وإنتاج الخرائط واألشكال الخاصة بالدراسة، وتخزين  Arc GISاستخدام برنامج  .6

 .مل معها وعرضها وتحليلهاالخرائط على شكل طبقات جغرافية، لتسهيل التعا

لقياس قوة العالقة بين عدد الجرائم  Person Correlation كما استخدم معامل ارتباط بيرسون

 .والكثافة السكانية والمسافة وعدد مرات حدوث الجريمة ضمن األحياء في المدينة

 نتائج التحليل الكارتوغرافي واإلحصائي

ليها الدراسة خاصة فيما يتعلق بتحليل العالقات يتضمن هذا الجزء النتائج التي توصلت إ

 لألبعاد المكانية لجرائم السرقة التي ُارتكبت في مدينة حائل عامي Spatial Analysisالمكانية 

م، ونمط توزيعها على الالندسكيب، ومدى ارتباطها بعدد من المتغيرات األخرى 2007 وم1997

 :وهي

 .أماكن سكن الجناة .1

 .وعن الوسط التجاري للمدينة) مركزها المتوسط(ها عن بعضها المسافة التي تفصل .2

 .الكثافات السكانية في األحياء، والخصائص االجتماعية واالقتصادية .3

 .االتجاه الجغرافي لنمط توزيع الجريمة وأماكن سكن الجناة .4
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 نمط توزيع جرائم السرقة، وأماكن سكن الجناة. أوال

يع الجغرافي للظاهرة موضوع الدراسة، للتعرف على يهتم الجغرافي بالكشف عن نمط التوز

 Nearest neighborويحسب تحليل صلة الجوار . المتغيرات المؤثرة في تشكيل ذلك النمط
analysis  أو مكان سكن )إحداثياته الجغرافية(متوسط المسافة بين كل مكان جغرافي للسرقة ،

 Averageالمسافات، ولذلك سميت ثم يتم حساب متوسط كل هذه . الجاني، وجارها األقرب
Nearest Neighbor Distance. 

فإذا كان المتوسط المحسوب أقل من المتوسط المتوقع لمثل هذا العدد من المواقع على 

، فإن نمط توزيع الظاهرة يكون متجمعا أو متكتال )وهو التوزيع العشوائي(نفس المساحة الجغرافية 

Clustered . المحسوبة أكبر من المسافة المتوقعة لتوزيع عشوائي محتمل، أما إذا كانت المسافة

فإن التوزيع الجغرافي ألماكن توزيع الجرائم، أو مكان سكن الجناة فإن التوزيع يكون مشتتا 

Dispersed. 

 بين المسافة المالحظة أو Ratio يتم التعبير عنها كنسبة Indexولذلك فإن القرينة 

وتعتمد المسافة المتوقعة على توزيع عشوائي .  المتوقعةالمحسوبة، مقسومة على المسافة

وإذا كانت القرينة أقل من . افتراضي بعدد مماثل من النقاط موزعا على نفس المساحة الجغرافية

صحيح، فإن التوزيع الجغرافي ألماكن ارتكاب جريمة السرقة أو أماكن سكن الجناة يكون ) 1(

 .صحيح، فإن التوزيع يكون مشتتا) 1(من أما إذا كانت القرينة أكبر . متجمعا

وعند تطبيق هذه التقنية على أماكن حدوث الجريمة وأماكن سكن الجناة في مدينة حائل، 

 :، ظهرت النتائج التاليةGPSوالتي تم توقيع إحداثياتها باستخدام نظام التوقيع العالمي 

 م1997 حائل عام  مدينةنمط توزيع جنايات السرقة في -أ 

أن نمط توزيع جرائم السرقة في مدينة حائل ) 4(ل صلة الجوار في الشكل رقم أظهر تحلي

أي أن هناك احتمال ال %. 99، بداللة معنوية تزيد عن Clusteredكان نمطا متجمعا أو متكتال 

 انحرافا 7.3 – تعادل Zحيث كانت قيمة . بأن هذا التوزيع المتكتل سببه الصدفة% 1يزيد عن 

 .معياريا

فنا فإن قرينة نمط التوزيع الناتج عن تقسيم متوسط المسافة المحسوبة بين مواقع وكما أسل

الجريمة والمسافة المتوقعة لمثل هذا النوع من العدد من الجرائم على نفس المساحة من األرض 

وبالتالي فإن توزيعها متكتال بمستوى داللة عالي . صحيح) 1(، وهي بالطبع أقل من 0.57هي 

 .جدا
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 م1997نمط التوزيع الجغرافي لمواقع ارتكاب جريمة السرقة في مدينة حائل عام : )4(قم شكل ر

 م2007 حائل عام  مدينةنمط توزيع جنايات السرقة في -ب 

حيث . نمط توزيع مواقع جنايات السرقة على أحياء مدينة حائل) 5(يظهر الشكل رقم 

م مع تلك التي حدثت عام 2007تشابهت نتائج تحليل صلة الجوار ألماكن حدوث السرقة عام 

 . Clusteredم، من حيث كونها متكتلة أو متجمعة جغرافيا 1997

، 0.56فقد كانت القرينة الناجمة عن المتوسط المحسوب مقسوما على المتوسط المتوقع 

وعليه فيمكننا القول أن نمط توزيع جرائم السرقة في مدينة . صحيح) 1(وهي بالطبع أقل من 

، وبداللة إحصائية تقل عن %99م كان متكتال بمستوى ثقة عالي يزيد عن 2007حائل عام 

 . انحرافا معياريا7.4 –لتصل إلى  Zحيث ارتفعت قيمة . 0.01

 م2007 حائل عام  مدينةنمط توزيع مساكن الجناة في -ج 

وعند إجراء تحليل صلة الجوار على النقاط التي تمثل اإلحداثيات الجغرافية ألماكن سكن 

، أظهر التحليل أنها هي أيضا تتوزع بصورة متجمعة )م2007النزالء لسجن حائل عام  (الجناة

حيث بلغت قرينة متوسط مسافة الجار األقرب . على الالندسكيب الذي تتكون منه مدينة حائل

، 7.3- تعادل Z، وأن قيمة 0.56الناتجة عن قسمة المتوسط المحسوب على المتوسط المتوقع 

 ).6(ل رقم كما يظهر في الشك
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 م2007نمط التوزيع الجغرافي لمواقع ارتكاب جنايات السرقة في مدينة حائل عام : )5(شكل رقم 

وتقع أعلى نسبة من مواقع حدوث السرقات في أحياء المدينة الغربية كحي المتنزه الغربي 

حياء تلتها أ. من مجمل جنايات السرقة% 45والتي ضمت نحو . والعزيزية والوسيطاء وصبابة

 . المتنزه الشرقي والمطار والنقرة والسويفلة

ويعود سبب خلو األحياء الهامشية من جرائم السرقة خلوها من االستخدامات التجارية التي 

فضال عن . تسمح للجناة بالتجول في هذه األحياء والكشف عن أهداف سهلة ومحتملة للسرقة

 ). 6(عمور منها كما يظهر في الشكل رقم كون هذه األحياء حديثة النشأة، وانخفاض نسبة الم

من مجمل مساكن الجناة في مدينة % 30واحتوت أحياء الوسيطاء والمطار على نحو 

. من مجمل مساكن الجناة% 36وضمت أحياء المتنزه الشرقي والغربي وصبابة على نحو . حائل

 حي هي 26من مجمل مساكن الجناة وقعت في ستة أحياء من أصل % 66وبذلك نجد أن 

ويمكن تفسير ذلك في ارتفاع الكثافة السكانية في األحياء الواقعة . مجموع أحياء مدينة حائل

ناهيك عن التوسع الكبير في حجم . وسط المدينة، وتخلخلها في األحياء الهامشية الجديدة

 .االمتداد العمراني للمدينة في مراحل تطورها األخيرة
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 م2007غرافي لمواقع مساكن الجناة في مدينة حائل عام نمط التوزيع الج: )6(شكل رقم 

 م2007العالقة بين مواقع ارتكاب جرائم السرقة، وأماكن سكن الجناة عام . ثانيا

تشتت جغرافي أكبر ألماكن حدوث جنايات السرقة، مقارنة مع أماكن ) 7(يظهر الشكل رقم 

 حياء القريبة من القلب التجاري للمدينة،األمر الذي يعكس تركز مساكن الجناة في األ. سكن الجناة

بينما . وهي األحياء األكثر شعبية في مغيضة ولبدة والعزيزية والوسيطاء والمتنزه الشرقي والغربي

حيث . نجد السرقات تتشتت وتمتد على مساحة أوسع من الالندسكيب الذي يشكل أرض المدينة

السويفله والنقرة، وذلك نتيجة طبيعية لبحث بدأ ظهور السرقات في األحياء الهامشية للمدينة ك

وتحتوي األحياء الجديدة على منازل أصحاب . الجناة عن أهداف جديدة في األحياء الجديدة

في حين بقيت مساكن الجناة في . الدخل العالي، التي أصبحت بدورها عرضة لجرائم السرقة

 .األحياء الشعبية القديمة التي تتوسط المدينة

ت الخرائط الرقمية التي تم توقيع إحداثيات أماكن السرقة ومساكن الجناة عليها وقد استخدم

. في أحياء مدينة حائل، لتحديد عدد جنايات السرقة وأماكن سكن الجناة في كافة أحياء المدينة

ويظهر الجدول . كما تم تحديد عدد السرقات التي تمت في نفس الحي الذي يسكن فيه الجناة

مصفوفة، والتي استخدمت في إجراء معامل ارتباط بين أحياء حدوث السرقات هذه ال) 2(رقم 

 .وأحياء سكن الجناة
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 م2007أعداد السرقات، وأماكن سكن الجناة في األحياء، وأعدادها في نفس الحي الذي يسكنه الجاني للعام  :)2(جدول رقم 

 الحي الرقم
 عدد السرقات

 في الحي
عدد مساكن 

 الجناة في الحي

 السرقات التي عدد

ارتكبها الجناة في نفس 

 الحي الذي يسكنونه
 الحي الرقم

عدد السرقات

 في الحي
عدد مساكن الجناة 

 في الحي السرقة

عدد السرقات التي 

ارتكبها الجناة في نفس 

 الحي الذي يسكنونه
 0 0 1 المحطة 15 0 0 4 السويفلة 1
 1 4 3 الوسيطاء 16 1 4 2 الزهراء 2
 4 10 8 المنطقة الصناعية 17 0 2 3 آجا 3
 0 0 2 السمراء 18 0 0 0 حدري البالد 4
 2 2 4 زباره 19 2 8 7 المتنزه الشرقي 5
 0 2 2 المطار 20 0 6 7 المتنزه الغربي 6
 3 13 6 الخماشية 21 0 0 0 الحزيمي 7
 1 5 3 البحيرة 22 0 1 0 مغيضة 8
 0 0 0 النقرة 23 0 0 0 المزعبر 9

 1 3 5 كهرباء حائل 24 1 2 3 برزان 10
 0 0 0 البدنه 25 1 7 9 العزيزية 11
 0 0 0 مطار حائل 26 3 7 8 صبابة 12
 0 0 0   0 2 0 لبده 13
      0 0 1 سماح 14
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 م2007نمط التوزيع الجغرافي لمواقع ارتكاب جرائم السرقة وأماكن سكن الجناة في مدينة حائل عام : )7(شكل رقم 
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 في الجدول رقم Person Correlationنتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون وقد أظهرت 

وهو عدد السرقات في  ()VAR1 (1، وجود عالقة قوية بين مكان سكن الجاني المتغير رقم )3(

وهو عدد السرقات التي  )VAR2 (2ومكان ارتكاب الجريمة المتغير رقم ) كل حي من أحياء حائل

، 0.793 حيث بلغت قيمة معامل االرتباط. ي حسب الجدول السابقفي نفس الح ارتكبها الجناة

 .0.01وهي قيمة داله إحصائيا عند مستوى داللة 

 نتائج تحليل ارتباط بيرسون بين مواقع ارتكاب الجناة وأماكن سكن الجناة: )3(جدول رقم 

2VAR VAR1   
0.793 1 Pearson Correlation 

 معامل االرتباط
VAR1 

.00** . Sig. (2-tailed) 2VAR 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

وفي قراءة متأنية للخريطة الرقمية، تم حساب عدد حاالت السرقة التي ارتكبت في نفس 

. الحي الذي يقطنه الجناة، وتلك التي ارتكبت في أحياء مالصقة للحي الذي يسكنه هؤالء الجناة

مكان (لك هي الكشف وبصورة حسابية بسيطة عن مدى تأثير سهولة الوصول للهدف والغاية من ذ

حيث أظهر األدب المكتوب في هذا المجال أثر البعد . على ارتكاب الجاني لجنايته) السرقة

 . وسهولة وصول الجاني لهدفه على اختيار الهدف الجغرافي،

ت السرقة ارتكبت في نفس الحي الذي يقطنه من حاال% 56أن ) 4(ويظهر الجدول رقم 

وهذا يعني . منها، حدثت في أحياء مجاورة جغرافيا للحي الذي يقطنه الجاني% 25وأن . الجناة

مما يعني أن . من مجمل حاالت السرقة تتأثر بسهولة وصول الجاني لهدفه% 80أن أكثر من 

أهم المتغيرات المؤثرة في اختيار سهولة الوصول للهدف وقربه من مكان سكن الجاني كان أحد 

يتعلق األول بمعرفة الجاني للمكان بحكم قربه من مكان سكنه، : ويعود ذلك لسببين. ذلك الهدف

ويرتبط الثاني بسهولة وسرعة عودته لمكان سكنه بعد . ونتيجة لألنشطة الروتينية التي يقوم بها

 .ارتكاب الجريمة

ن مكان حدوث الجريمة ومكان سكن الجاني لجرائم عام االرتباط الجغرافي بي: )4(جدول رقم 

 م2007

 النسبة المئوية عدد الحاالت حالة الحي
  %56 44 عدد حاالت السرقة الواقعة ضمن الحي نفسه

  %25 19 عدد حاالت السرقة الواقعة ضمن الحي المجاور
 19% 15 عدد حاالت السرقة الواقعة ضمن أحياء غير مالصقة
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خط االنحدار للعالقة بين متغير مكان سكان الجناة، ومكان ارتكاب ) 8( رقم ويظهر الشكل

 حاالت سرقة، وهو أعلى عدد 9فيظهر الشكل أن حي العزيزية قد استحوذ على . جرائم السرقة

.  مسكن13السرقات، في حين استحوذ حي الخماشية على أعلى عدد من مساكن السرقة وهو 

ت السرقة من خط تطابق أماكن سكن الجناة مع أماكن ارتكاب ويظهر الشكل توزيع قريب لحاال

 .مما يعني وجود ارتباط ملحوظ وظاهر بينها. جرائم السرقة
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 خط االنحدار للعالقة بين مكان سكن الجناة ومكان ارتكاب جرائم السرقة): 8(شكل رقم 

رًكز حاالت السرقة في المناطق واألحياء األقرب إلى ، ت)4(ويظهر الجدول السابق رقم 

. وهي أحياء قديمة ال تبعد كثيرا عن المركز التجاري للمدينة. وسط المدينة والقلب التجاري فيها

حيث يقطن السكان من . ويعكس هذا التوزيع الصفات االجتماعية واالقتصادية لسكان األحياء

ء األقرب لمركز المدينة بينما يسكن أصحاب الدخل المرتفع الطبقة العاملة األقل دخال في األحيا

ومن هنا نالحظ تعرض هذه األحياء للسرقات، وقلة . في الضواحي واألحياء الجديدة في المدينة

 .نسبة سكن الجناة فيها

من مجمل % 60وبشكل ملحوظ يظهر توزيع متقارب للظاهرتين، يبرهن عليه تجمع نحو 

برزان، المحطة، المزعبر، :  حيا هي26لجناة في سبعة أحياء من أصل حوادث السرقة ومساكن ا

 . سماح، لبدة، العزيزية، والمحطة

 :وللكشف عن طبيعة وقوة االرتباط بين أماكن وقوع جرائم السرقة وأماكن سكن الجناة تم

 الجناه سكن

مكان ارتكاب الجريمة
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قياس المسافات بين مكان كل سرقة ومكان سكن الجاني الذي قام بارتكاب جناية السرقة  .1

 ).5(كما يظهر الجدول رقم . م2007ا لجميع حاالت السرقة التي ارتكبت في عام نفسه

 :تجميع المسافات في مجموعتين من الفئات هي .2

 المسافات بين أماكن حدوث السرقة وأماكن سكن مرتكبي الجنايات: )5(جدول رقم 

)م( المسافة الحاالت )م(المسافة  الحاالت )م(المسافة  الحاالت

1-1 2109 27-27 6902 53-53 588 
2-2 3685 28-28 6660 54-54 313 
3-3 188 29-29 9870 55-55 3870 
4-4 320 30-30 240 56-56 200 
5-5 1897 31-31 938 57-57 886 
6-6 1757 32-32 5153 58-58 250 
7-7 404 33-33 911 59-59 217 
8-8 208 34-34 792 60-60 341 
9-9 302 35-35 302 61-61 217 
10-10 255 36-36 591 62-62 0 
11-11 192 37-37 890 63-63 3362 
12-12 1439 38-38 1710 64-64 3760 
13-13 516 39-39 3814 65-65 3955 
14-14 420 40-40 4029 66-66 4722 
15-15 672 41-41 6936 67-67 6782 
16-16 813 42-42 592 68-68 4020 
17-17 778 43-43 427 69-69 4212 
18-18 1980 44-44 760 70-70 1656 
19-19 180 45-45 1120 71-71 1486 
20-20 358 46-46 1037 72-72 1972 
21-21 537 47-47 3390 73-73 1758 
22-22 782 48-48 2130 74-74 3919 
23-23 302 49-49 5120 75-75 3582 
24-24 3301 50-50 2570 76-76 3979 
25-25 6507 51-51 2957 77-77 3561 
26-26 7501 52-52 2642 78-78 2049 

 من عمل الباحثين استنادًا للخرائط الرقمية:  المصدر
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م، بحيث يتم حساب عدد حاالت السرقة التي تفصل أماكن 1000فئات يفصل بين كل منها  . أ

 )6جدول رقم . (م1000حدوثها عن أماكن سكن الجناة 

 يتم حساب عدد حاالت السرقة التي تفصل أماكن  بحيث،م،500فئات يفصل بين كل منها  . ب

 )7جدول رقم . (م500حدوثها عن أماكن سكن الجناة 

بين  م،1000عدد ونسب حاالت السرقة التي تقع ضمن مسافات فواصلها  :)6(جدول رقم 

 أماكن حدوث جنايات السرقة وأماكن سكن الجناة

 المسافة
عدد 

 الحاالت

النسبة 

 المئوية
 المسافة 

عدد 

 لحاالتا

النسبة 

 المئوية

0-999 36 46.4  5000-5999 2 2.6 

1000-199911 14.1  6000-6999 5 6.4 

2000-29996 7.7  7000-7999 1 1.3 

3000-399912 15.4  8000-8999 0 0 

4000-49994 5.1  9000-9999 1 1.3 

 من عمل الباحثين استنادًا للخرائط الرقمية:  المصدر

بين أماكن  م،500عدد ونسب حاالت السرقة التي تقع ضمن مسافات فواصلها  :)7(جدول رقم 

 حدوث جنايات السرقة وأماكن سكن الجناة

 المسافة
عدد 

 الحاالت

النسبة 

 المئوية
 المسافة 

عدد 

الحاالت

النسبة 

 المئوية

0- 499 22 28.2  5000-5499 2 2.6 

500-999 15 19.2  5500-5999 0 0 

1000-1499 3 3.8  6000-6499 0 0 

1500-1999 7 9  6500-6999 5 6.4 

2000-2499 3 3.8  7000-7499 0 0 

2500-2999 3 3.8  7500-7999 1 1.3 

3000-3499 3 3.8  8000-8499 0 0 

3500-3999 9 11.5  8500-8999 0 0 

4000-4499 3 3.8  9000-9499 0 0 

4500-4999 1 1.3  9500-9999 1 1.3 

 ن عمل الباحثين استنادًا للخرائط الرقميةم:  المصدر

م، 1000أجري معامل ارتباط بيرسون بين متغير المسافة وعدد مرات حدوثها على مسافات  .3

-م 500في حين بلغ معامل االرتباط على مسافة . 0.05، عند مستوى داللة 0.753-فبلغ 
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نسبيا بين أماكن وقوع وفي كلتا الحالتين أظهرت النتائج وجود ارتباط سالب وقوي . 0.688

النتيجة التي . الجرائم وأماكن سكن الجناة، أي أنه كلما زادت المسافة بينها قل االرتباط

تتوافق مع نتائج الدراسات األجنبية التي تعكس ارتباط قوي بين موقع سكن الجاني ومسرح 

 .الجريمة

 تشتت حاالت الجريمة ومساكن الجناة حول مركزها المتوسط. ثالثا

 تشتت حاالت الجريمة  .1

 مدى تراص مواقع حدوث جرائم Standard Distanceتحسب تقنية المسافة المعيارية 

. السرقة، ومساكن الجناة في توزيعها على المساحة الجغرافية التي تشكل الندسكيب مدينة حائل

. Mean Centerوالمسافة المعيارية هي قيمة مطلقة تمثل مدى تشتت الجريمة حول مركزها 

وبما أن القيمة تمثل مسافة، فإنه يمكن قياس مدى تراص أماكن حدوث جرائم السرقة أو مساكن 

 . الجناة حول مركزها من خالل رسم دائرة حول المركز، نصف قطرها هو تلك القيمة المحسوبة

 هو أحد أدوات ملحق التحليل المكاني لبرنامج نظم Mean Centerوالمركز المتوسط 

، يتم من خالله حساب متوسط كل إحداثيات )Spatial Statistical Tool Box(المعلومات 

)x,y ( مواقع السرقة)على مساحة مدينة 78الداخلة في التحليل وعددها ) أو مساكن الجناة ،

فضال عن . وهذه التقنية مفيدة في مقارنة توزيع أماكن ارتكاب الجريمة ومكان سكن الجناة. حائل

 .م2007 و1997دى التحول في مركز الجريمة بين عامي فائدتها في تحديد م

المراكز المتوسطة ألماكن ارتكاب جرائم السرقة، ومساكن الجناة ) 9( ويظهر في الشكل رقم

 .م2007في مدينة حائل في العام 

حيث بلغت المسافة بين المركز . ويالحظ مدى اقتراب هذه النقاط من بعضها البعض

وقربهما من مركز . م522رقة، والمركز المتوسط لمساكن الجناة نحو المتوسط ألماكن حدوث الس

 .المدينة الذي يمثل قلبها الحيوي

فإذا . ويستفاد من هذه التقنية في تطوير استراتيجيات رجال األمن في محاربة الجريمة

ه أظهرت المسافة المعيارية تجمع مواقع ارتكاب جريمة السرقة في منطقة محصورة ومتراصة، فإن

يمكن لرجال األمن تطوير إستراتيجية واحدة لمحاربة الجريمة في هذه المنطقة الضيقة كإقامة 

إما إذا كانت الجرائم مشتتة في مواقع . دوريات ثابتة في المنطقة أو الحي الذي تتجمع فيه

جغرافية متباعدة، فإنه يمكن تطوير استراتيجيات متباينة تتناسب مع ظروف هذه األحياء أو 

 .لمحاربة الجريمة مثال لمناطق ومنها تسيير دوريات متحركةا
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المراكز المتوسطة لمواقع حدوث جنايات السرقة، وسكن الجناة، والمركز التجاري لمدينة : )9(شكل رقم 

 م2007حائل عام 

وقد بلغ طول نصف قطر الدائرة التي تمثل المسافة المعيارية بالنسبة لمواقع جرائم السرقة 

 هي مجموع حاالت 78 حالة سرقة من أصل 51 أمتار، احتوت على 3610م نحو 2007عام 

وقد تركز معظم . من مجموع حاالت السرقة% 65.3السرقة في هذه الدراسة، والتي تشًكل نحو 

المزعبر، برزان، مغيضة، سماح، لبدة، العزيزية، المحطة، المنتزه الغربي، : هذه الحاالت في أحياء

 .  المطار، والزبارةوالمنتزه الشرقي،

كما تم رسم دائرة تمثل المسافة المعيارية للمواقع الجغرافية لجرائم السرقة التي ارتكبت عام 

صغر حجمها مقارنة مع  ويعكس ذلك.  مترا2402م، فبلغ نصف قطر هذه الدائرة نحو 1997

مراني لمدينة والتي زاد نصف قطرها بسبب التطور الع. م2007المسافة المعيارية لجرائم عام 

حائل وظهور أحياء شًكلت أهدافا جديدة للجريمة وبلغ عدد الجرائم ضمن حدود هذه الدائرة أو 

من مجمل جرائم السرقة التي حدثت في عام % 61.53 حالة، تمثل نحو 48المسافة المعيارية 

 )10شكل رقم . (م1997
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 تشتت مساكن الجناة  .2

ها المسافة المعيارية لمساكن الجناة، فبلغ نصف قطر وبالمثل فقد تم رسم دائرة نصف قطر

من % 62، وبنسبة 78 مسكنا من أصل 49م، واحتوت على 3313الدائرة في هذه الحالة نحو 

 ).11(مجمل مساكن الجناة في مجتمع الدراسة، كما يظهر الشكل رقم 

 
 م2007ائل عام المسافة المعيارية لتوزيع أماكن سكن الجناة في مدينة ح: )11(شكل رقم 

 اتجاه التوزيع الجغرافي ألماكن ارتكاب جرائم السرقة وأماكن سكن الجناة. رابعا

لتحديد اتجاه انتشار جريمة السرقة وأماكن سكن الجناة على سطح الالندسكيب 

Directional Distribution في مدينة حائل، تم استخدام تقنية االنحراف المعياري البيضاوي 

Standard Deviational Ellipseد هذه .  في الملحق المكاني لنظم المعلومات الجغرافيةوتحد

، )X(التقنية اتجاه انتشار جرائم السرقة من خالل قياس االنحراف المعياري في االتجاه 

حيث تم تحديد محاور . ، بصورة منفصلة عن بعضها البعض)Y(واالنحراف المعياري في االتجاه 

، واالنحراف المعياري )X(ل حساب االنحراف المعياري إلحداثيات الشكل البيضاوي من خال

 .عن المركز المتوسط) Y(إلحداثيات 
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وألن ذلك يحدد لنا شكل االمتداد الجغرافي للظاهرة على صفحة الالندسكيب، فإن الشكل 

). إحداثيات جريمة السرقة، وإحداثيات مساكن الجناة. (الناتج هو بالضرورة شكل بيضاوي

د اتجاه رسم الشكل البيضاوي شكل انتشار المواقع الجغرافية لظاهرة السرقة أو أماكن سكن ويحد

ولكل شكل .  هو مركز الشكل البيضاوي لكل النقاطMean Centerوالمركز المتوسط . الجناة

 .احدهما طويل، واآلخر قصير، كما أن له اتجاه معين، يحدد انتشار الظاهرة: بيضاوي محوران

غير أن البرنامج .  البرنامج من تحديد عدد االنحرافات المعيارية التي يمكن تمثيلهاويمكًننا

يقوم في العادة برسم انحراف معياري واحد، ذلك أن التوزيع العشوائي للظاهرة يظهر انحرافا 

من جميع النقاط التي تمثل جريمة السرقة أو أماكن سكن % 60معياريا واحدا، يغطي نحو 

من مواقع حدوث جنايات % 99 تغطي ثالث انحرافات معيارية عن الوسط نحو بينما. الجناة

 .السرقة، أو أماكن سكن الجناة

وتفيد هذه التقنية في تحديد طبيعة العالقة بين نوع الجريمة وكيفية ارتباطها مع الظواهر 

. كة حديدكامتداد نوع من الجرائم على طول طريق سريع، أو س. الجغرافية الطبيعية أو البشرية

 . أو توافقها مع شكل االمتداد الجغرافي لمجموعة عرقية أو لغوية

م 1997االتجاه العام لتوزيع أماكن وقوع الجريمة في عامي ) 12(ويظهر الشكل رقم 

 :حيث يظهر الشكل االختالفات التالية. م2007و

رائم عام م، مقارنة مع الشكل الذي يمثل ج1997صغر حجم الشكل البيضاوي لجرائم عام  .1

م، وبالتالي انخفاض عدد الجرائم 1997م، بسبب صغر االمتداد الجغرافي للمدينة عام 2007

 .م2007مقارنة بعام 

م، حيث كان اتجاه الجرائم عام 2007 وم1997التباين الكبير في اتجاه الجرائم بين عامي  .2

 . م2007م نحو الشمال الغربي، مقارنة باتجاهه نحو الشمال الشرقي في عام 1997

، ويتماشى ذلك مع االمتداد العمراني للمدينة، حيث تقف سلسلة جبال أجا في الشمال الغربي

  .التي حالت دون االمتداد العمراني بهذا االتجاه

المركز  ويتفق الشكالن في كونهما يتمحوران حول القلب الحيوي للمدينة بالقرب من

مساحة أحياء لبدة والمحطة والمزعبر في وهو يغطي معظم . المتوسط، بين حيي برزان وسماح

ويتسع نحو الشمال والجنوب ليغطي معظم أحياء العزيزية والوسيطاء ومغيضة في . م1997عام 

 .م2007عام 
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 البعد الجغرافي لمواقع جنايات السرقة وأماكن سكن الجناة عن قلب المدينة. خامسا

ة إليها في الدراسات السابقة، وجود أظهرت العديد من الدراسات األجنبية التي تم اإلشار

عالقة ارتباط إيجابية بين مركز المدينة أو قلب المدينة التجاري، والموقع المتوسط لجنايات 

وللتحقق من تلك الفرضية تم تحديد مركز المدينة كنقطة على . السرقة وأماكن سكن الجناة

ت دائرية حول ذلك المركز كما يظهر ورسمت نطاقا. الخريطة بناءا على خبرات الباحثين الميدانية

 .كم1، وجعلت المسافة التي تفصل النطاقات عن بعضها )13(الشكل رقم 

 نطاقات توزيع حاالت السرقة حول المركز المتوسط ومركز المدينة. 1

ومن أجل حساب معامل االرتباط بين مكان وقوع الجريمة والمركز المتوسط لتوزيعها، تم 

. االت وقوع السرقة والمركز المتوسط لتوزيعها، ووضعها في مصفوفةقياس المسافات بين ح

وبسبب صعوبة حساب معامل االرتباط بين كل حالة سرقة والمركز المتوسط، تم تصنيف حاالت 

وضعت في المصفوفة الظاهرة في الجدول رقم . م1000قطر كل منها ، السرقة إلى سبع نطاقات

وقد بلغ معامل . عدد تكرارات كل فئة والمركز المتوسطوتم حساب معامل االرتباط بين ). 8(

 .0.965االرتباط بين مكان حدوث السرقة والمركز المتوسط 

 المسافات وعدد حاالت السرقة في النطاقات الدائرية: )8(جدول رقم 

 النسبة المئوية عدد الحاالت المسافة رقم النطاق

1 1000 11 14% 

2 2000 12 15% 

3 3000 23 29% 

4 4000 10 13% 

5 5000 13 17% 

6 6000 2 3% 

7 7000 7 9% 

 اعتمادا على عددها Zonesوحسبت نسبة حاالت السرقة في كل نطاق من النطاقات 

، وتم تثبيتها على الخريطة كما هو واضح في الشكل رقم ArcGISاإلجمالي بواسطة برنامج 

 – 2000يبعد عن المركز المتوسط بين ويظهر الشكل المذكور أن النطاق الثالث الذي ). 13(

من مجمل حاالت % 29حيث وقع فيه نحو . حظي بأعلى نسبة من عدد السرقات م،3000

بينما وقعت أدنى نسبة من السرقات في النطاق السادس الذي يبعد عن مركز . السرقة في المدينة

بينما تقل . لقلب المدينةويالحظ تكدس معدالت الجريمة في المنطقة المجاورة . كم6المدينة نحو 
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في % 3معدالت جريمة السرقة باالتجاه نحو األطراف، حيث تناقصت معدالت السرقة لتصل إلى 

ولعل سبب ذلك يكمن إلى حد ما في حداثة نشوء األحياء في األطراف، وإلى . النطاق قبل األخير

 للجناة للقيام بأنشطة وعدم وجود فرص. وجود األحياء األرقى اجتماعيا واقتصاديا في األطراف

ومع أن التناقص . روتينية في هذه األحياء، كونها تقع جغرافيا خارج نطاق البيئة المألوفةللجاني

 .ليس خطيا، غير أن التناقص كان واضحا باالبتعاد عن المركز

 

 
 م1997نطاقات توزيع جنايات السرقة في مدينة حائل عام : 13شكل رقم 

 الجناة حول المركز المتوسط ومركز المدينة نطاقات توزيع مساكن .2

ومن أجل حساب معامل االرتباط بين مكان وقوع سكن الجاني والمركز المتوسط لتوزيعها، 

كما تم عد مساكن الجناة في . م1000تم رسم سبع نطاقات حول المركز المتوسط قطر كل منها 

مل االرتباط بين تكرارات مكان حيث بلغ معا). 9(كل نطاق ووضعت في مصفوفة، كما في الجدول 

 .0.987سكن الجناة والمركز المتوسط 
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عدد مساكن الجناة ونسبها المئوية في النطاقات المختلفة حول المركز : )9(جدول رقم 

 المتوسط

 النسبة المئوية عدد الحاالت المسافة رقم النطاق

1 1000 10 13% 

2 2000 21 27% 

3 3000 16 20% 

4 4000 15 19% 

5 5000 8 11% 

6 6000 4 5% 

7 7000 1 1% 

8 8000 3 4% 

ويظهر . كم أيضا1نطاقات توزيعها على فترات تراوحت مسافتها ) 14(ويظهر الشكل رقم 

فقد . التشابه الكبير بين نمط توزيع جرائم السرقة على النطاقات مع نمط توزيع مساكن الجناة

ركز لمدينة، بأعلى نسبة من مساكن الجناة، حيث حظي النطاق الثاني المجاور مباشرة لنطاق م

في حين احتوى . من مجموع السرقات% 15من مجمل مساكن الجناة، مقابل % 26احتوى على 

ويظهر الشكل أيضا أن نحو . من مجموع مساكن الجناة، وهي أقل نسبة% 1النطاق السابع على 

وهي . الثالث من مركز المدينةمن مجموع مساكن الجناة يقطنون في النطاقين الثاني و% 50

 .كم من قلب المدينة المركزي3-0.5النطاقات التي تمتد بين 

العالقة بين التوزيع الجغرافي للسكان وتوزيع حاالت السرقة، وأماكن سكن . خامسا

 الجناة

والحقيقة أن مساحات . تتأثر الكثافة السكانية في مدينة حائل مع مساحات األحياء فيها

ديمة في المدينة هي أصغر بكثير من مساحات األحياء الحديثة، كما تظهر خريطة األحياء الق

مساحات األحياء التي تتكون منها مدينة حائل وعدد سكانها ) 10(ويظهر الجدول رقم . المدينة

 . والكثافات السكانية فيها

رزان، ب: ويظهر من الجدول أن مجموعة من األحياء التي تقع في قلب المدينة وهي أحياء

المحطة، والمطار هي أكثر أحياء المدينة كثافة بالسكان، حيث تزيد فيها الكثافة السكانية عن 

تلتها مباشرة أحياء العزيزية، الوسيطاء، المتنزه الشرقي، ولبدة، والتي . 2كم/ نسمة6000

 ).15( كما يظهر الشكل رقم 2كم/ نسمة6000-4500تراوحت الكثافة السكانية فيها بين 
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 م2007نطاقات توزيع جنايات السرقة في مدينة حائل عام : 14كل رقم ش

وبصورة جلية يظهر أن األحياء األعلى كثافة، هي تلك التي تقع في وسط المدينة، في حين 

والتي تتراوح الكثافة السكانية فيها بين . تتناقص الكثافة السكانية في األحياء الهامشية الحديثة

 . كما هو الحال في حي البحيرة2كم/ نسمة1500أو تقل عن . 2كم/ نسمة4499- 1500

ويظهر الشكل الذي يمثل عدد حاالت السرقة في أحياء المدينة ارتباطا كبيرا بين الكثافة 

حيث احتوت األحياء ذات الكثافة السكانية العالية السابقة الذكر . السكانية وعدد حاالت السرقة

 وضمت األحياء التي تراوحت كثافة السكان فيها بين .من مجمل حاالت السرقة% 42على نحو 

على نحو ) السمراء، الخماسية، المزعبر، مغيضه، وسماح: وهي أحياء (2كم/3000-4499

 .من مجمل حوادث السرقة% 10

من % 25 حيا هي نصف عدد أحياء المدينة تقريبا ال تزيد مساحتها عن 14وهذا يعني أن 

في حين . من إجمالي سكان مدينة حائل% 91 نسمة أو 281,783مساحة المدينة، يسكنها نحو 

فقط % 9من مساحة المدينة، على % 75 حي الباقية والتي تشكل مساحتها نحو 12تحتوي ال 

وهذا ما يفسر وبصورة جلية سبب تركز جرائم السرقة ومساكن الجناة في . من مجموع السكان

 .أحياء وسط المدينة
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 حياء في مدينة حائل وأعداد السكان والكثافة السكانية فيهامساحات األ: )10(جدول رقم 

 الكثافة السكان المساحة الحي الرقم الكثافة السكان المساحة الحي الرقم

1 
المنتزه 

 الشرقي
 5.722544 30587 5345 الوسيطاء 14 4.503745 28261 6275

 5.906024 38336 6491 العزيزية 15 2.597421 5439 2094 المزعبر 2

 16 1.593904 1621 1017 مغيضة 3
المنتزه 

 الغربي
5378 4540 0.84418 

 0.199336 3241 16259 آجا 17 6.871314 2563 373 برزان 4
 0.136223 1279 9389 الزهراء 18 5.618548 6422 1143 لبدة 5
 0.016945 191 11272 السويفلة 19 3.359867 2026 603 سماح 6
 0.029653 159 5362حدري البالد 20 3.907044 12147 3109 الزباره 7
 0.001685 12 7122 الحزيمي 21 2.34462 18281 7797 السمراء 8

9 
المنطقة 

 الصناعية
 0.048053 596 12403كهرباء حائل 22 0.209772 4448 21204

 0.093583 859 9179 البدنه 23 2.553204 13269 5197 الخماشية 10
 0.001795 20 11143 مطار حائل 24 0.643411 1494 2322 البحيره 11
 0.179822 8156 45356 النقره 25 2.852527 27370 9595 المطار 12
 0.873708 4732 5416 صبابه 26 7.383477 15461 2094 المحطة 13

م2005النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن في منطقة حائل، : المصدر  
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 تالخاتمة والتوصيا

 م كان نمطًا 2007 م و1997في عامي  أظهرت الدراسة أن نمط توزيع جنايات السرقة

وأن هناك تركزًا لهذه الجنايات ولمساكن الجناة، في األحياء القريبة من القلب التجاري . متجمعًا

. وأظهر التحليل وجود عالقة قوية بين مكان سكن الجاني ومكان ارتكاب جريمة السرقة. للمدينة

من % 25بينما وقعت ، من حاالت السرقة ضمن الحي الذي يقطنه الجاني% 56 وقعت حيث

 .ضمن أحياء البعيدة% 19 وحاالت السرقة ضمن الحي المجاور،

م 1997وأظهرت النتائج وجود تباين كبير في اتجاه انتشار جنايات السرقة بين عامي 

 الغربي، مقارنة باتجاهها نحو م نحو الشمال1997حيث كان اتجاه الجرائم في عام . م2007و

 .م، األمر الذي يتماشى مع نمط االمتداد العمراني للمدينة2007الشمال الشرقي في عام 

. كما أظهرت النتائج وجود عالقة بين التوزيع الجغرافي للسكان وتوزيع حاالت السرقة

أعلى نسبة من حاالت ب، فاحتوت األحياء ذات الكثافة السكانية العالية القريبة من وسط المدينة

 .السرقة، في الوقت الذي تتناقص فيه الكثافة في األحياء الهامشية الحديثة

وتوصي الدراسة بضرورة أتباع استراتيجيات حماية مكثفة في المناطق األقرب للقلب الحيوي 

وال شك أن التحول في اتجاه االنتشار العمراني هو الذي أدى إلى التبدل في اتجاه . للمدينة

انتشار الجريمة، األمر الذي يعكس ضرورة االهتمام بالتوزيع الجغرافي للمراكز األمنية بما يتناسب 

وكذا في المناطق التي ترتفع . بحيث يمكن زيادة عددها في المناطق الشمالية الغربية. مع التحول

 .فيها الكثافات السكانية
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Abstract 
Crime is a social phenomenon that geography seeks to investigate in terms of its 

variables, size, directions, forms and distribution. Geographic analysis assumes certain 
spatial patterns of crimes that are affected by the location and its characteristics. The 
cartographic approach is among oldest methodologies used to study crimes. This study 
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used Geographic Information Systems (GIS); a developed cartographic technique suited 
to represent and analyze spatial pattern of crimes. Global Positioning System (GPS) is 
also used to localize robbery cases at H ̣ail as well as their patterns of distribution, 
directions, relation with demographic densities, urban expansion, and residence of 
offenders and the nature and use of the surrounding landscape.  

The study has concluded that spatial pattern of robbery crimes at H ̣ail was a cluster 
one in 1997 and 2007. Cartographic and statistical analyses have shown a strong 
relationship between the crime scene and offenders’ residences. It has also been shown 
that there is a strong relation between the mean centers of the robbery and offenders’ 
residences at one hand, and the city center (CBD) on the other hand. Locational analysis  
revealed that the co-ordinates of the robbery crime sites and the  offenders’ residences, 
have changed between 1997 and 2007, from the northwest to the northeast. The direction 
itself is affected by the location and direction of the mountain Ajja at the northwest of 
the city                
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