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التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة 
الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي  1

اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف  2

المقدمة
ت�ضغل اجلرمية يف ع�ضرنا الراهن بال الكثري من الفال�ضفة 

اأن تك�ضف مدى خطورتها، وتفاقمت  واملفكرين والعلماء بعد 

خمتلف  من  عديدين  اأفراد  بني  انت�ضارها  وزاد  ج�ضامتها، 

بداية  منذ  ب�ضري  جمتمع  منها  يخل  مل  بحيث  اجلماعات، 

حياة الإن�ضان على وجه الأر�ض. وهي تتنوع من حيث طبيعتها 

الأ�ضاليب  حيث  ومن  وتوزيعها،  حدوثها  ومنط  واأ�ضكالها 

ومن  اآخر،  اإىل  مكان  من  حماربتها  و�ضبل  فيها،  امل�ضتخدمة 

زمن اإىل اآخر، ح�ضب الظروف والأو�ضاع البيئية والجتماعية 

والقت�ضادية واحل�ضارية املحيطة بذلك املكان.

ال�ضلوك  تف�ضري  وحماولة  اجلرمية  درا�ضة  تقت�ضر  ومل 

 ،)Criminology( الإجرامي ومكافحته على علم اجلرمية

الإجرامية  الظاهرة  درا�ضة  يف  العلوم  من  العديد  اأ�ضهم  بل 

وحماولة تف�ضريها، فما اجلرمية اإل حم�ضلة لت�ضافر العديد 

واملكانية  واحل�ضارية  والقت�ضادية  الجتماعية  العوامل  من 

واأبحاث  درا�ضات  واأ�ضبحت  الظاهرة،  هذه  اأفرزت  التي 

اجلرمية جماًل جذابًا لأعداد متزايدة من الباحثني واملهتمني 

الجتماع  كعلم  خمتلفة،  علمية  تخ�ض�ضات  اإىل  املنت�ضبني 

وعلم النف�ض والرتبية والقانون واجلغرافيا وغريها، كلٌّ ينظر 

مثاًل  فاجلغرافيا  الآخر،  عن  خمتلف  مبنظار  اجلرمية  اإىل 

تهتم مبعاجلة اجلرمية من خالل اجلوانب املكانية اأكرث من 

العلوم الأخرى، لأن املكان هو حمور كل درا�ضة جغرافية.

يتعداه  بل  فح�ضب،  املكاين  التوزيع  على  الأمر  يقت�ضر  ول 

اإىل التعرف على القوى الكامنة وراء ذلك التوزيع، وعالقات 

بع�ضها  القوى  تلك  وعالقات  ومعطياته،  باملكان  القوى  تلك 

لدرا�ضة  اآخرين  بعدين  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  اأي�ضًا،  ببع�ض 

من  املكان  يف  الظاهرة  تلك  تاأثري  هما:  املوزعة  الظاهرة 

جهة، واجتاهاتها امل�ضتقبلية من جهة اأخرى. ومن هنا ظهرت 

الب�ضرية  اجلغرافيا  فروع  اأحد  اجلرمية  جغرافية  اإ�ضهامات 

من  العديد  لها  اأ�ضبح  حتى  وتطورت  ومنت  املجال،  هذا  يف 

النظريات واملفاهيم التي تف�ضر اجلرمية.

دور  اجلرمية  جمال  يف  اجلغرافية  والأبحاث  وللدرا�ضات 

الفهم  خالل  من  وتوزيعها،  اجلرمية  اأمناط  و�ضف  يف  فعال 

على  وانعكا�ضاتها  فيها،  املوؤثرة  والعوامل  لأبعادها،  ال�ضامل 

بالتخ�ض�ضات  بال�ضتعانة  وتف�ضريها  احل�ضارية،  البيئة 

والعلوم الأخرى، مما ي�ضهم يف معاجلة الظاهرة الإجرامية، 

التخطيط  جمال  يف  واإمنا  فح�ضب؛  الأمني  املجال  يف  لي�ض 

القت�ضادية  املجالت  ويف  الأر�ض،  وا�ضتخدامات  احل�ضري، 

والجتماعية والثقافية وغريها.

فقد تو�ضلت العديد من الدرا�ضات اإىل وجود عالقة طردية 

وذلك  والإجرام،  بال�ضكان  املكتظة  احل�ضرية  الأقاليم  بني 

يف  متيز  الأو�ضاع  هذه  على  يرتتب  وقد  جتان�ضهم،  ل�ضعف 

�ضكل اجلرمية وم�ضمونها، ول �ضيما اإن كان الإقليم احل�ضري 

مدينة رئي�ضة اأو مهيمنة، اأي بوؤرة لرتكز الفعاليات ال�ضيا�ضية 

والجتماعية والقت�ضادية، الأمر الذي يعجل من منو املدينة 

اأفقيًا وراأ�ضيًا مع ما ي�ضاحبه من حدة يف التباين بني �ضكانها، 

من  للوافدين  جاذب  قطب  اإىل  الإقليم  هذا  يتحول  ثم  ومن 

داخل البالد وخارجها. ومن املالحظ اأن ن�ضاأة مثل هذا النوع 

مبعدلت  للهجرة  نتيجة  طوياًل،  وقتًا  ي�ضتغرق  ل  املدن  من 

التي هي  املتنوعة  لكثري من اجلرائم  لت�ضبح م�ضرحًا  كبرية 

يف احلقيقة انعكا�ض �ضادق للتغريات التي حتدث يف الإقليم 

احل�ضري حتت تاأثري التح�ضر.

مشكلة الدراسة وأهدافها
املا�ضية  العقود  خالل  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضهدت 

ب�ضرعة  متيزت  املجالت،  جميع  يف  �ضاملة  تنموية  نه�ضة 

التنمية  �ضواهد  وجت�ضدت  املعا�ضرة.  للمعطيات  مواكبتها 

مقدمة  ويف  واأريافها،  مدنها  جميع  يف  وا�ضح  ب�ضكل  والتغرّي 

عمراين  وتو�ضع  بنه�ضة  متر  التي  الريا�ض  مدينة  املدن  تلك 

عام  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  توحدت  فعندما  كبري. 

م�ضاحتها  تتجاوز  ل  �ضغرية  مدينة  الريا�ض  كانت  1351هـ 

ثالثني  عن  �ضكانها  عدد  يزيد  ول  مربعة،  كيلومرتات  ب�ضعة 

منطقة  م�ضاحة  فبلغت  1431هـ  عام  يف  اأما  ن�ضمة.  األف 

)١(  الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض ، اململكة العربية ال�ضعودية

)٢(  ق�ضم اجلغرافيا ، كلية الآداب ، جامعة امللك �ضعود، اململكة العربية ال�ضعودية
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من  اأكرث  �ضكانها  وعدد  )6547كم2(،  احل�ضري  التطوير 

خم�ضة ماليني ن�ضمة، )الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، 

1425هـ(. 

واكب هذا النمو ال�ضكاين والتو�ضع العمراين تزايد كبري يف 

اأعداد اجلرائم يف ال�ضنوات الأخرية، اإذ اأظهرت اإح�ضاءات 

الريا�ض  مبدينة  ال�ضجناء  عدد  يف  ارتفاعًا  الداخلية  وزارة 

�ضجينًا   )14222( اإىل  1411ه  عام  يف  �ضجينًا   )2976( من 

منو  ومبعدل   ،)%378( قدرها  بزيادة  اأي  1430هـ،  عام  يف 

معدل  فاإن  عليه؛  وبناء   .)%18.9( نحو  اإىل  ي�ضل  �ضنوي 

م�ضتوى  على  معدٍل  اأعلى  الريا�ض  مدينة  يف  اجلرمية  منو 

اململكة البالغ )7.8%(، )وزارة الداخلية، الكتاب الإح�ضائي 

ال�ضنوي، 1430هـ(.

يف  الدولة  بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود  من  الرغم  وعلى 

من  وبالرغم  م�ضتمر.  ازدياد  يف  اأنها  اإل  اجلرمية  مكافحة 

فاإنها  اململكة  اأجريت على اجلرمية يف  التي  الدرا�ضات  تعدد 

مل تتناول -ب�ضكل معمق- جميع خ�ضائ�ض اجلرمية و�ضماتها 

معظم  اأن  عن  ف�ضاًل  الريا�ض،  مدينة  يف  والزمانية  املكانية 

هذه الدرا�ضات قدمية، قد م�ضى عليها فرتة طويلة. بالإ�ضافة 

واجتماعي  اقت�ضادي  تطورات  اململكة  �ضهدت  فقد  اإىل ذلك 

مقدمتها  ويف  املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل  كبري  واإداري  وتقني 

اإىل  وخارجها  اململكة  داخل  من  املهاجرين  تدفق  ا�ضتمرار 

مدينة الريا�ض، مما اأفرز اأمناطًا جديدة من اجلرمية. 

بحوث  يف  الفجوة  ل�ضد  الدرا�ضة  هذه  تاأتي  عليه  وبناًء 

جغرافية اجلرمية يف اململكة، واإبراز خ�ضائ�ض اجلرمية يف 

مدينة الريا�ض اأكرب مدن اململكة والعا�ضمة ال�ضيا�ضية ملعرفة 

اأنواعها ومعدلتها وتوزيعها املكاين.

 بناًء على ما �ضبق وح�ضب النطاقات ال�ُضَرطية يف مدينة 

الريا�ض, فاإن هذه الدرا�ضة تهدف اإىل ما يلي: 

• التعرف على اأنواع احلوادث اجلنائية ال�ضائدة يف مدينة 
الريا�ض. 

للحوادث اجلنائية  التباين املكاين ملعدلت  التعرف على   •
يف مدينة الريا�ض.

• حتديد بوؤر تركز احلوادث اجلنائية يف مدينة الريا�ض.
معدلت  يف  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض  على  التعرف   •

احلوادث اجلنائية مبدينة الريا�ض.

مصطلحات الدراسة
هذه  عر�ضتها  التي  وامل�ضطلحات  املفاهيم  بع�ض  هناك 

الدرا�ضة، والتي ا�ضتخدمها الباحث ب�ضورة متكررة، لذا لبد 

من الوقوف عليها قبل البدء يف الدرا�ضة، وذلك بهدف بيان 

يفهم  اأو  القارئ،  على  الأمر  يلتب�ض  ل  املختلفة حتى  معانيها 

غري املق�ضود منها. وقد حدد الباحث اأهم تلك امل�ضطلحات 

واملفاهيم على النحو الآتي:

القدمي،  نقي�ض  اللغة:  يف  واحلادث  اجلنائية:  احلوادث 

حادثات،  وجمعه  حادثة،  موؤنثه  الواقع،  الأمر  واحلادث 

طارئ  اأمر  كل  هو:  ال�ضطالح  يف  احلادث  ومعنى  وحوادث. 

يت�ضبب يف �ضرر. واحلوادث اجلناية عند الفقهاء يراد بها كل 

وال�ضرقة،  والغ�ضب،  كالقتل،  اأو مبال  بنف�ض  فعل حمرم حل 

والإتالف؛ وغالب الفقهاء خ�ضوا لفظ اجلناية مبا يقع على 

النف�ض اأو الأطراف، من قتل اأو قطع اأو جرح اأو اإزالة منفعة. 

وقد ات�ضع مفهوم احلوادث اجلنائية اليوم لي�ضمل ارتكاب كل 

فعل حمرم �ضرعًا، كالقتل، وال�ضرقة، والزنا، و�ضرب اخلمر، 

وتعاطي املخدرات، واإتالف الأموال، وتخريب املمتلكات؛ وغري 

ذلك من الأفعال التي ينتج عنها اإحلاق ال�ضرر بالغري �ضواء 

كان ال�ضرر الناجت ماديًا اأو معنويًا، )ابن منظور، 1414هـ(.

واجلناية يف اللغة: الذنب واجلرم، وهي م�ضدر جنى، جاء 

ه؛ ورجل جاٍن من  يف ل�ضان العرب: َجَنى الذْنَب عليه ِجنايًة: َجرَّ

ْنُب واجُلْرم وما يفعله الإِن�ضان  اء. واجِلناَيُة: الذَّ قوم ُجَناة وُجنَّ

والآخرة.  الدنيا  يف  الق�ضا�ض  و 
َ
اأ العقاب  عليه  يوجب  مما 

ويف ال�ضطالح: اجلناية كل فعل حمظور يت�ضمن �ضررا على 

يعاقب  جرمية  هي  الو�ضعي:  القانون  ويف  غريها.  اأو  النف�ض 

عليها القانون بعقوبة �ضائنة، )اجلرجاين1405هـ(.

تصنيف الحوادث الجنائية: 
الدرا�ضة  هذه  يف  َرط  ال�ضُّ اأجهزة  ت�ضنيفات  اعتماد  مت 

نظرًا ل�ضموليتها وكونها الأكرث تعبريًا عن الواقع اجلنائي من 

ت�ضنيفها  مت  الدرا�ضة  حمل  احلوادث  اأن  تبني  وقد  غريها، 

الأموال،  )النف�ض،  حوادث  وهي  رئي�ضًا،  نوعًا   )11( اإىل 

التقنية،  العمد،  احلرائق  العبادات،  امل�ضكرات،  الأخالقية، 

عر�ض  يلي  وفيما  املتنوعة(،  الإدارية،  يَّة،  الَعَر�ضِ النظام، 

لأنواع احلوادث الرئي�ضة واأنواعها الفرعية طبقًا لإح�ضاءات 

َرط يف اململكة:  وتقارير وحما�ضر اأجهزة ال�ضُّ

�ضيارة،  من  �ضيارة،  �ضرقة  بها  ويق�ضد  الأموال:  حوادث 

د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف
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مرافق  دراجة،  حيوان،  حمل،  منزل،  م�ضتاأجرة،  �ضيارة 

عامة، مزرعة، من ا�ضرتاحة، م�ضاجد، مكينة �ضراف، �ضرقة 

بالإكراه، حماولة �ضرقة، ن�ضل وحماولة الن�ضل، �ضلب، ن�ضب، 

غ�ضيل  العمالت،  وتهريب  ترويج  اختال�ض،  احتيال،  تزييف، 

وموؤ�ض�ضات،  �ضركات  الئتمانية،  البطاقات  جرائم  اأموال، 

�ضيك بدون ر�ضيد.

اخلطاأ،  القتل  العمد،  القتل  بها  ويق�ضد  النف�ض:  حوادث 

التهديد، النتحار، حماولة النتحار، العتداء، العتداء الذي 

الحتجاز،  ال�ضالح،  اإ�ضهار  النار،  اإطالق  الوفاة،  اإىل  يوؤدي 

الجتار  التلفظ،  البليغ،  العتداء  الإيذاء،  التفاهم،  �ضوء 

بالب�ضر، اإيذاء الأطفال، الأ�ضخا�ض املفقودون.

اختالء،  منزل،  دخول  بها  ويق�ضد  الأخالقية:  احلوادث 

زنا، حماولة زنا، لواط، حماولة لواط، خطف اأنثى، معاك�ضة، 

اإجها�ض،  لقيط،  خليعة،  مواد  حيازة  الآخر،  باجلن�ض  ت�ضبه 

�ضذوذ،  قذف،  تربج،  حتر�ض،  دعارة،  اغت�ضاب،  �ضفاح، 

تغيب، ابتزاز.

انتحال  ال�ضالح،  حيازة  بها  ويق�ضد  النظام:  حوادث 

اأو رجل �ضلطة، تعٍدّ على اأمالك خا�ضة، تعٍدّ  �ضخ�ضية الغري 

على اأمالك عامة، تخلف، بالغ كاذب، ت�ضول، ت�ضوير مواقع 

اإيواء  مطلوب،  �ضخ�ض  النظام،  خمالفة  هروب،  حمظورة، 

خادمات، �ضيارة مطلوبة، تهريب متخلفني.

ُم�ْضكر،  �ضنع  كر،  ال�ضُّ بها  ويق�ضد  امل�ضكرات:  حوادث 

تعاطي  ُم�ْضكرات،  وترويج  بيع  ُم�ْضكر،  تهريب  ُم�ْضكر،  حيازة 

خمدرات، حيازة خمدرات، ترويج خمدرات.

حوادث العبادات: ويق�ضد بها لعب قمار، عقائد وعبادات، 

�ضحر،  ال�ضالة،  عن  تخلف  رم�ضان،  يف  الإفطار  عقوق، 

�ضعوذة.

�ضغب  املالعب،  �ضغب  بها  ويق�ضد  املتنوعة:  احلوادث 

حوادث  ال�ضوارع،  �ضغب  ال�ضغب،  على  التحري�ض  ال�ضجون، 

النقالب، حوادث ال�ضطدام، حوادث الده�ض.

يَّة،  الَعَر�ضِ الوفاة  بها  ويق�ضد  يَّة:  الَعَر�ضِ احلوادث 

الطبيعية،  الوفيات  املجهولة،  اجلثة  يَّة،  الَعَر�ضِ الإ�ضابات 

الغرق، فقدان لوحة �ضيارة.

بجميع  تقنية  جرائم  بها  ويق�ضد  التقنية:  احلوادث 

�ضورها، من اخرتاق مواقع، مواقع اإباحية، �ضحب مبلغ مايل 

من ح�ضاب بنكي.

وتزييف  امل�ضتندات  تزوير  وت�ضمل  الإدارية:  احلوادث 

العمالت والر�ضوة.

حوادث احلرائق العمد: وت�ضمل ا�ضعال النار يف ممتلكات 

الغري بهدف اإحلاق ال�ضرار بهم.

احلوادث  جميع  وت�ضمل  اجلنائية:  احلوادث  جمموع 

الإحدى ع�ضر املذكورة �ضلفًا. 

الدراسات السابقة
ُت�ضكل الدرا�ضات ال�ضابقة اأ�ضا�ضًا معرفيًا مهمًا ينبغي توافره 

البحوث  مراجعة  متثل  كما  تطبيقية،  اأو  نظرية  درا�ضة  لأي 

والدرا�ضات ال�ضابقة خلفية نظرية يتم ال�ضتناد اإليها يف هذه 

الدرا�ضة، حيث يهدف هذا اجلزء اإىل عر�ض وحتليل البحوث 

الدرا�ضة  وم�ضكلة  مبو�ضوع  ال�ضلة  ذات  ال�ضابقة  والدرا�ضات 

اإىل  مو�ضوعيًا  موزعًة  الدرا�ضات  تلك  وقد جاءت  واأهدافها. 

جمموعتان، احتوت املجموعة الأوىل على مناذج من درا�ضات 

املجموعة  واحتوت  للجرمية.  املكاين  التوزيع  عالقة  تناولت 

الدميوغرافية  املتغريات  تناولت  درا�ضات  على  الثانية 

والجتماعية والقت�ضادية املوؤثرة يف اجلرمية. 

اأواًل: درا�سات التباين املكاين للجرمية

التي  الدرا�ضات  اأوائل  من  1413ه،  الوليعي  درا�ضة  تعد 

للجرمية  املكاين  التوزيع  واأمناط  املكاين  بالتباين  اهتمت 

التي حاولت اإبراز التباين املكاين يف اأعداد جرائم ال�ضرقات 

وحماولة  التباين،  هذا  واأ�ضباب  الريا�ض  مدينة  �ُضَرط  بني 

تف�ضريها من خالل املتغريات اجلغرافية اخلا�ضة با�ضتخدام 

الجتماعية  اخل�ضائ�ض  وبني  بينهما  والربط  الأر�ض 

وزارة  بيانات  على  الدرا�ضة  اعتمدت  للجناة،  والقت�ضادية 

الداخلية، ومن جميع ال�ضجناء بجرائم ال�ضرقات يف �ضجون 

ق�ضمت  عليهم،  وزعت  ا�ضتبانة  طريق  عن  الريا�ض  مدينة 

اخلرائط  البحث  وا�ضتخدم  نوعًا.  ع�ضر  اثني  اإىل  ال�ضرقات 

كما  الريا�ض،  مدينة  على  ال�ضرقات  جرائم  لتوزيع  الكمية 

بيانات  لتحليل  الإح�ضائية  الأ�ضاليب  من  عددًا  ا�ضتخدم 

ملرتكبي  الجتماعية  اخل�ضائ�ض  الدرا�ضة  ناق�ضت  ال�ضرقة. 

مبدينة  ال�ضرقات  جلرائم  اجلغرايف  والتوزيع  ال�ضرقات، 

من  اأكرث  اأن  هي  الدرا�ضة  اأظهرتها  نتيجة  واأهم  الريا�ض، 

50% من جرائم ال�ضرقات وقعت يف خم�ضة اأحياء فقط، كما 

خل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن معدل ن�ضبة جرمية ال�ضرقات تتاأثر 

بزيادة ن�ضبة ا�ضتخدامات الأر�ض.

املكاين  التوزيع  1418هـ،  الدو�ضري  درا�ضة  تناولت  كما 
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د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

للجرمية يف مدينة جدة، والتي هدفت اإىل البحث يف اأ�ضباب 

مدينة  اأحياء  بني  واأعدادها  اجلرمية  معدلت  يف  التباين 

حلدوث  الداعية  والعوامل  الأ�ضباب  معرفة  وحماولة  جدة، 

املتوفرة  املعلومات  على  الدرا�ضة  واعتمدت  التباين.  هذا 

اأبحاث اجلرمية، بالإ�ضافة اإىل ا�ضتبانة  من �ضجالت مركز 

الدرا�ضة  وتو�ضلت  جدة،  مدينة  �ضجون  نزلء  على  طبقت 

اإىل عدد من النتائج منها: تركزت معظم اجلرائم يف و�ضط 

املدينة ب�ضبب قرب امل�ضافة بني مكان اجلاين ومكان ارتكاب 

الفر�ضة  وا�ضتغالل  املوقع  اإىل  الو�ضول  �ضهولة  جرميته، 

الرئي�ضة  الأ�ضباب  اأهم  من  كانت  املوقع  وتطرف  املتاحة، 

الأول  املركز  ال�ضرقة  جرمية  واحتلت  اجلرائم.  لرتكاب 

عك�ضية  عالقة  وجود  عن  الدرا�ضة  وك�ضفت  جدة.  مدينة  يف 

وامل�ضتوى  التعليمي  امل�ضتوى  من  وكٍلّ  اجلرمية  ارتكاب  بني 

بيوت  يف  ي�ضكنون  ممن  اجلناة  معظم  كان  اإذ  الجتماعي، 

�ضعبية، وم�ضتواهم التعليمي متدين. 

املكاين  بالتوزيع  اأي�ضًا  اهتمت  التي  الدرا�ضات  ومن 

عن  1419ه،  اخلريف  درا�ضة  اململكة  م�ضتوى  على  للجرمية 

باأنها  الدرا�ضة  هذه  وتتميز  ال�ضعودية.  املدن  يف  اجلرمية 

طبقت على م�ضتوى اململكة، وهو نطاق مكاين كبري خمتلف 

عن معظم الدرا�ضات الأخرى التي طبقت على م�ضتوى املدن، 

يف  ال�ضعودية  املدن  بني  التباين  اإبراز  اإىل  الدرا�ضة  وتهدف 

اأعداد ومعدلت اجلرمية، والك�ضف عن �ضمات اجلرمية يف 

املدن الكربى وحتديد خ�ضائ�ض مرتكبيها. واعتمد الباحث 

وعلى  ال�ضجون،  نزلء  على  وزعت  ا�ضتبانة  على  درا�ضته  يف 

من  الرغم  وعلى  اجلرمية،  مكافحة  اأبحاث  مركز  بيانات 

تو�ضلت  الدرا�ضة  اأن  اإل  الأحداث  لفئة  الباحث  تعر�ض  عدم 

اإىل العديد من النتائج املفيدة منها: اأن اجلرمية تتجه ب�ضكل 

بع�ض  هناك  اأن  اإل  الدرا�ضة  فرتة  خالل  الرتفاع  نحو  عام 

اأنواع اجلرمية �ضهدت انخفا�ضًا ن�ضبيًا مثل جرائم النتحار 

منها  اأعلى  املدن  يف  اجلرمية  معدلت  املخدرات.  وجرائم 

باأن اجلرمية م�ضكلة  يوؤيد العتقاد  الريفية مما  املناطق  يف 

ح�ضرية. اأن هناك تباينًا كبريًا بني املدن يف اأعداد ومعدلت 

اأو�ضاعها  يف  املدن  بني  التفاوت  يعك�ض  عام  ب�ضكل  اجلرمية 

جرائم  اأن  تبني  والدميوغرافية.  والجتماعية  القت�ضادية 

ال�ضرقات، وجرائم امل�ضكرات، وجرائم التهديد وامل�ضاربات، 

�ضيوعًا  الأكرث  هي  الرتتيب  على  الأخالقية؛  واجلرائم 

وانت�ضارًا يف املدن ال�ضعودية ب�ضكل عام، مع وجود تباين بني 

اأقل  للجرمية  ال�ضعوديني  ارتكاب  معدل  اأن  ذلك.  يف  املدن 

من معدل غري ال�ضعوديني يف املدن ب�ضكل عام. ن�ضبة الذين 

�ضبق اأن دخلوا ال�ضجن من قبل ت�ضل اإىل )43%( من جمموع 

لها  التخطيط  يتم  واأغلب اجلرائم مل  الدمام،  ال�ضجناء يف 

على  جرائمهم  ارتكبوا  الدمام  يف  ال�ضجناء  معظم  م�ضبقًا. 

ال�ضجناء  من   )%40( اأن  تبني  فقد  منازلهم،  من  مقربة 

قطعوا م�ضافة ل تزيد عن )2( كم، و)65%( قطعوا م�ضافة 

ل تزيد عن )4( كم.

وباملثل قام بدوي 2003م بدرا�ضة التوزيع املكاين للجرمية 

للمكان.  البيئية  باخل�ضائ�ض  وعالقتها  الريا�ض  مدينة  يف 

للجرمية  املكاين  التوزيع  على  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  وهدفت 

والب�ضرية  البيئية  والعوامل  الريا�ض،  مدينة  يف  واأمناطها 

والطبيعية فيها. وقد تكون جمتمع الدرا�ضة من )13( مركزًا 

بيانات  الدرا�ضة على  واعتمدت  الريا�ض.  لل�ُضْرطة يف مدينة 

من  �ضادرة  اإح�ضائية  وبيانات  الريا�ض،  مدينة  �ُضَرط  من 

وا�ضتخدم  العامة.  الإح�ضاءات  وم�ضلحة  الداخلية،  وزارة 

املرئيات  ا�ضتخال�ض  على  القائم  املكتبي  املنهج  الباحث 

وقد  الر�ضمية.  الإح�ضائية  والبيانات  املعطيات  من  والنتائج 

تو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتائج عديدة من اأهمها: اأن هناك تباينًا 

ال�ضكانية  الفئات  بني  التعليمي  وامل�ضتوى  الدخل  م�ضتوى  يف 

بزيادة  تزداد  اجلرمية  واأن  الواحد،  َرطي  ال�ضُّ املركز  داخل 

والفقر،  اجلرمية  بني  قوية  عالقة  توجد  كما  ال�ضكان.  عدد 

اجلرمية  وبني  للمدينة،  البيئية  واملتغريات  اجلرمية  وبني 

وا�ضتخدامات الأر�ض.

ثانيًا: درا�سات اخل�سائ�ص الدميوغرافية واالجتماعية 

واالقت�سادية وعالقتها باجلرمية

بخ�ضائ�ض  اجلرمية  بعالقة  اهتمت  التي  الدرا�ضات  ومن 

بعنوان:  وهي  1999م،  الزومان  درا�ضة  الوافدة  العمالة 

اأمناط اجلرمية لدى العمالة الوافدة وعالقتها بخ�ضائ�ضهم 

الدميوغرافية واأو�ضاعهم الجتماعية والقت�ضادية. وطبقت 

مدينة  ب�ضجون  املحكومني  الوافدين  على  الدرا�ضة  هذه 

الريا�ض. وهدفت الدرا�ضة اإىل التعرف على منط ونوع اجلرمية 

خ�ضائ�ضهم  بني  العالقة  وكذلك  الوافدة،  العمالة  لدي 

ومنط  والنظامية  والقت�ضادية  والجتماعية  الدميوغرافية 

اجلن�ضية،  ونوع  نوع اجلرمية  بني  العالقة  ومعرفة  اجلرمية، 

وعالقته  للجرمية  ارتكابهم  اإىل  املوؤدية  والأ�ضباب  والدوافع 

يف  والعقوبات  والت�ضريعات  بالأنظمة  العمالة  تلك  باإملام 
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الجتماعي.  امل�ضح  منهج  الدرا�ضة  هذه  وا�ضتخدمت  اململكة. 

واعتمدت الدرا�ضة على اأداة ال�ضتبانة. وقد تو�ضلت الدرا�ضة 

اإىل نتائج عديدة، من اأهمها: بلغ عدد اأمناط اجلرمية لدى 

العمالة الوافدة واحدًا واأربعني منطًا، وكان من اأهمها جرائم 

هي  الباك�ضتانية  واجلن�ضية  ال�ضرقات.  وجرائم  املخدرات، 

اأكرث اجلن�ضيات ارتكابًا للجرمية بن�ضبة )49%( من اإجمايل 

املخدرات،  كانت جرائم  ال�ضجناء؛ )92،2%( من جرائمهم 

يليها اجلن�ضية الهندية بن�ضبة )9،4%( من اإجمايل ال�ضجناء؛ 

)37،5%( من جرائمهم كانت جرائم العتداء على الأموال. 

كما تناولت درا�ضة حميا 2003م، العالقة بني النمو ال�ضكاين 

والكثافة ال�ضكانية واجلرمية يف مدينة الريا�ض، وهدفت اإىل 

التعرف على مدى تطور اجلرائم مبدينة الريا�ض خالل الفرتة 

واجلرمية  ال�ضكاين  النمو  بني  والعالقة  من 1411-1420هـ، 

املدينة  مركز  من  امل�ضافة  بني  والعالقة  الريا�ض،  مدينة  يف 

ومعدلت اجلرمية يف مدينة الريا�ض. وطبقت هذه الدرا�ضة 

يف  العاملني  ال�ضباط  من  فرد   )200( مقدراها  عينة  على 

على  الدرا�ضة  واعتمدت  الريا�ض.  مبدينة  رطة  ال�ضُّ مراكز 

ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتائج عديدة، 

حدوثًا  اجلرائم  اأكرث  من  ال�ضرقات  جرائم  اأن  اأهمها:  من 

مبدينة الريا�ض وتت�ضمن: �ضرقة الأموال واملحالت التجارية، 

و�ضرقة املنازل، و�ضرقة ال�ضيارات والدراجات النارية، و�ضرقة 

الأغنام، والن�ضل وغريها. وتاأتي جرائم امل�ضكرات يف مدينة 

الريا�ض يف املرتبة الثانية. وحتتل اجلرائم الأخالقية املرتبة 

الرابعة.  املرتبة  النف�ض  العتداء على  الثالثة. وحتتل جرائم 

معدلت  ارتفعت  ال�ضكاين  النمو  معدلت  ارتفعت  كلما  واأنه 

النف�ض،  الآتي: جرائم العتداء على  الرتتيب  اجلرائم؛ وفق 

امل�ضكرات،  جرائم  الأخالقية،  اجلرائم  ال�ضرقة،  جرائم 

اجلرائم املتنوعة. 

اأجراها  التي  درا�ضته  يف  )2005م(،  حيمد  اأبو  اهتم  كما 

على  طبقها  والتي  الإجرامي،  بال�ضلوك  الريا�ض  مبدينة 

الريا�ض.  مدينة  �ضجون  يف  �ضجينًا   )387( مقدارها  عينة 

العوامل  ارتباط  مدى  على  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  وهدفت 

بارتكاب  النف�ضية  والعوامل  الأ�ضري،  كالو�ضع  الجتماعية 

بال�ضلوك  ال�ضكني  احلي  ارتباط  ومدى  الإجرامي،  ال�ضلوك 

بال�ضلوك  القت�ضادي  الو�ضع  ارتباط  ومدى  الإجرامي، 

الإجرامي.  ال�ضلوك  على  الأ�ضدقاء  تاأثري  ومدى  الإجرامي، 

وقد ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي، واعتمد على 

نتائج،  عدة  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  للدرا�ضة.  اأداة  ال�ضتبانة 

يليها  الأوىل،  املرتبة  ال�ضرقة  جرائم  احتالل  اأهمها:  من 

تعاطي املخدرات، فجرائم تعاطي امل�ضكرات، واأخريًا جرائم 

التزوير، واأن الأ�ضدقاء يوؤدون دورًا رئي�ضيًا يف الدفع لرتكاب 

اأهم  من  ال�ضهري  الدخل  وقلة  للمال  احلاجة  واأن  اجلرائم، 

اأ�ضباب اللجوء لرتكاب ال�ضلوك الإجرامي، واأن العمالة غري 

املاهرة واملوظفني اأكرث مياًل لرتكاب اجلرائم. 

اأنها  ويت�ضح من الدرا�ضات ال�ضابقة وعددها )7( درا�ضة، 

اإىل  1992م(   - )1413هـ  عامي  بني  ما  الفرتة  يف  اأعدت 

الدرا�ضات  تلك  جميع  طبقت  وقد  2005م(،   - )1425هـ 

اأن جميع  ال�ضابق  العر�ض  تبني من  وقد  ال�ضعودية،  البيئة  يف 

تتطرق  ومل  عامة،  ب�ضفة  اجلرمية  يف  بحثت  الدرا�ضات 

�ضياق جممل اجلرائم  اإل يف  ال�ضرقة ب�ضفة خا�ضة  جلرمية 

الوليعي )1413ه(،  درا�ضة  با�ضتثناء  للبحث،  اأخ�ضعتها  التي 

والقت�ضادية  الجتماعية  العوامل  اأثر  على  ركزت  التي 

واعتمد  الريا�ض.  مدينة  يف  واأمناطها  ال�ضرقة  جرائم  على 

الباحثون يف جمع املعلومات - التي تخدم اجلانب النظري يف 

- على املراجع وامل�ضادر املقروءة، بينما اعتمدوا  درا�ضاتهم 

البيانات التي  على ال�ضتبانة واملقابلة والإح�ضاءات يف جمع 

معلوماتها،  وترثي  التطبيقي،  جانبها  يف  درا�ضاتهم  تخدم 

وحتقق اأهدافها.

وثيقة  عالقة  وجود  عن  الدرا�ضات  تلك  نتائج  ك�ضفت  وقد 

بني الأماكن التي يعي�ض فيها اجلناة واأماكن وقوع جرائمهم، 

حيث اإن م�ضاكن املجرمني واملنحرفني وحجم اجلرمية ترتكز 

يف و�ضط املدينة، ثم تتناق�ض كلما مت البتعاد عن املركز نحو 

اأطراف املدينة، وكذلك ب�ضبب قرب امل�ضافة بني مكان اجلاين 

ومكان ارتكاب جرميته، ومن اأهم النتائج اأي�ضًا انعدام اأو قلة 

الدخل، ون�ضبة ال�ضكان الأجانب، والكثافة ال�ضكانية؛ توؤثر يف 

معدل ارتكاب اجلرمية، اأي اأنه توجد عالقة قوية بني اجلرمية 

والفقر، واأن اجلرمية تزداد بزيادة عدد ال�ضكان، اإذ اإن معظم 

اجلناة ممن ي�ضكنون يف بيوت �ضعبية، وم�ضتوى تعليمي متدٍن. 

واأن من اأهم اأ�ضباب ارتكاب بع�ض املهاجرين جلرائمهم هو 

فنون  املهاجرين  يلقنون  الذين  ال�ضوء  رفقاء  وراء  الن�ضياق 

وو�ضائل ارتكاب اجلرمية، والتفكك الأ�ضري واختالل الأدوار 

واخلارجية،  الداخلية  الهجرة  معدلت  وارتفاع  الجتماعية، 

وانعدام الرتابط بني اأفراد املجتمع، وارتفاع تكاليف املعي�ضة. 

اجلرائم.  لرتكاب  مياًل  اأكرث  املاهرة  غري  العمالة  اأن  كما 
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املرتبة  حتتل  ال�ضرقة  جرمية  اأن  على  النتائج  جميع  واتفقت 

الأوىل بني اجلرائم اجلنائية الأخرى.

وعليه؛ فاإن هذه الدرا�ضة تت�ضابه مع الدرا�ضات ال�ضابقة يف 

اأهدافها،  من  جزء  يف  وكذلك  ومنهجها،  مو�ضوعها  طبيعة 

الو�ضف  على  القائم  ال�ضتقرائي  املنهج  اعتمدت  حيث 

والتحليل، لكنها تختلف عنها يف جمالها املكاين حيث �ضتطبق 

يف واحدة من اأهم املناطق يف اململكة العربية ال�ضعودية.

ال�ضابقة  الدرا�ضات  عن  احلالية  الدرا�ضة  وتختلف 

برتكيزها على ربط خا�ضية اجلرمية باخل�ضائ�ض ال�ضكانية 

والجتماعية واخل�ضائ�ض املكانية يف نطاقات ال�ُضَرط مبدينة 

الريا�ض، حيث ت�ضعى الدرا�ضة اإىل اإبراز خ�ضائ�ض اجلرمية 

العالقة  ذات  اجلوانب  على  الوقوف  بهدف  املدينة  هذه  يف 

املبا�ضرة لرتكاب هذه اجلرائم.

منهج الدراسة
تبعًا لطبيعة بيانات الدرا�ضة املتوافرة من امل�ضادر الر�ضمية، 

والتي تتمثل يف بيانات واإح�ضاءات عن اأنواع اجلرمية، ومكان 

الدرا�ضة  ا�ضتخدمت  ال�ضكان،  بخ�ضائ�ض  وربطها  حدوثها، 

وجتميع  الظاهرة،  بدرا�ضة  يعنى  الذي  ال�ضتقرائي  املنهج 

بهدف  وحتليلها  وت�ضنيفها،  تبويبها،  ثم  عنها،  البيانات 

منظمة  حقائق  اإىل  والتو�ضل  الدرا�ضة،  فر�ضيات  فح�ض 

الدرا�ضة  وا�ضتخدمت  والتو�ضيات.  النتائج  منها  ي�ضتخل�ض 

الدرا�ضات،  من  النوع  هذا  ملثل  املنا�ضب  الو�ضفي  املنهج 

لعر�ض  واخلرائط  البيانية،  والر�ضوم  الأ�ضكال  وتوظيف 

البيانات ونتائجها. )الع�ضاف، 2006م، �ض189(. 

مصادر بيانات الدراسة
التي  الأ�ضا�ضية  امل�ضكالت  من  اجلرمية  اإح�ضاءات  تعد 

تواجه الباحثني يف معظم بلدان العامل، وبالأخ�ض يف البلدان 

وعدم  املو�ضوع  بح�ضا�ضية  ترتبط  لأ�ضباب  وذلك  النامية، 

تفر�ضها  التي  ال�ضرية  اإىل  بالإ�ضافة  الإح�ضاءات،  اكتمال 

اإح�ضاءات  على  احلكومية  وامل�ضالح  الأمنية  اجلهات  بع�ض 

الباحث  اأن  اإل  ال�ضعوبات  تلك  من  الرغم  وعلى  اجلرمية. 

يف  اجلرمية  عن  �ضاملة  بيانات  على  احل�ضول  من  متكن 

الريا�ض  مدينة  �ُضْرطة  �ضجالت  واقع  من  الريا�ض  مدينة 

نوع اجلرمية  ا�ضتملت على  والتي  - 1436هـ،   1429 لالأعوام 

نطاقات  توزيعات  على  احل�ضول  ومت  ارتكابها،  مكان  ح�ضب 

عن  بيانات  على  احل�ضول  مت  كما  الريا�ض.  مبدينة  َرط  ال�ضُّ

)النوع،  وخ�ضائ�ضهم  ال�ضكان  وعدد  الأحياء،  خ�ضائ�ض 

اجلن�ضية، العمر، احلالة التعليمية، احلالة الزواجية، احلالة 

العملية، ال�ضكن،( ح�ضب الأحياء يف مدينة الريا�ض، وكذلك 

م�ضاحات وخرائط الأحياء التي مت احل�ضول عليها من الهيئة 

العليا لتطوير مدينة الريا�ض من خالل الدرا�ضة امل�ضحية التي 

قامت بها الهيئة عام 1425هـ.

أساليب التحليل 
ا�ضتخدام  مت  بياناتها،  وحتليل  الدرا�ضة  اأهداف  لتحقيق 

متغريات  لأنواع  املنا�ضبة  الإح�ضائية  الأ�ضاليب  من  العديد 

الجتماعية  للعلوم  الإح�ضائية  احلزمة  با�ضتخدام  الدرا�ضة 

)SPSS(. وللتعرف على نوع العالقات والرتباطات القائمة 

بني متغريات الدرا�ضة، والتي يفرت�ض اأن يكون لها �ضلة قوية 

وعالقة وثيقة يف ن�ضوء ظاهرة احلوادث اجلنائية وتكوينها، 

على  تاأثريها  ودرجة  املتغريات  هذه  اأهمية  حتديد  بهدف 

التباين  تف�ضري  على  قدرتها  ومدى  واجتاهاتها،  الظاهرة 

الأ�ضاليب  جمموعة  يلي  وفيما  اجلنائية.  للحوادث  املكاين 

الإح�ضائية التي ا�ضتخدمت لتحليل بيانات الدرا�ضة:

• مت ا�ضتخدام التوزيع التكراري والن�ضبي والر�ضوم البيانية 
متغريات  لو�ضف  التوزيعية(  واخلرائط  الدائري  )الر�ضم 

 )Ordinal( والرتبية   ،)Nominal( ال�ضمية  الدرا�ضة 

لإبراز تركيبة احلوادث اجلنائية.

• ا�ضتخدم حتليل النحدار املتعدد وارتباط بري�ضون لتحديد 
لل�ضكان  والجتماعية  والقت�ضادية  الدميوغرافية  املتغريات 

املوؤثرة يف التباين املكاين للحوادث اجلنائية مبدينة الريا�ض. 

الرياض  بمدينة  الجنائية  للحوادث  المكاني  التباين 
لألعوام من  1434-1436هـ

كبريًا،  �ضكانيًا  منوًا  الأخرية  ال�ضنوات  يف  اململكة  �ضهدت 

واكب هذا النمو الكبري تطوٌر يف اخلدمات املقدمة للمواطن 

من حيث الكم والنوع، ومن �ضمن هذه اخلدمات التي لقت 

اهتمامًا كبريًا اخلدماُت الأمنية، وخا�ضًة يف مدينة الريا�ض، 

والتي مت توزيعها اإىل )26( منطقة اأمنية كما يف ال�ضكل )1(، 

املرورية  احلركة  مع  تتواءم  بطريقة  املناطق  هذه  ووزعت 

وجتدر  والت�ضاري�ض.  الرئي�ضة  وال�ضوارع  الأمنية  للدوريات 

بنا الإ�ضارة هنا اإىل اأنه ل توجد عالقة اأو توافق بني التوزيع 

د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية
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الإداري لنطاقات ال�ُضَرط والتوزيع الإداري لالأحياء والبلديات 

الريا�ض،  مدينة  يف  حيًا   )187( ت�ضم  بلدية   )19( البالغ 

يتطابق  َرط ل  ال�ضُّ لنطاقات  الإداري  التوزيع  اأن  ات�ضح  حيث 

الأحياء حيث  بحدود  يتقيد  ل  اأي�ضًا  بل  البلديات،  مع حدود 

ل يكاد يخلو نطاق �ُضَرطي من وجود جزء من حي، واجلزء 

الآخر يتبع لنطاقًا �ُضَرطي اآخر.

للحوادث  والن�ضبي  العددي  للتوزيع  عر�ض  يلي  وفيما 

اجلنائية ال�ضائدة يف مدينة الريا�ض وحتليل لتوزيعها الن�ضبي 

ح�ضب  ن�ضمة(   10000  / )حادثة  حدوثها  ومعدل  واملكاين 

نوعها على م�ضتوى النطاقات الأمنية لل�ُضرط مبدينة الريا�ض 

لثالث  اجلنائية  احلوادث  متو�ضط  ح�ضاب  خالل  من  وذلك 

الدرا�ضة  اعتمدت  وقد  و1436هـ(.  و1435   1434( �ضنوات 

على بيانات مت احل�ضول عليها من �ُضْرَطة مدينة الريا�ض عن 

التوزيع الإداري لنطاقات ال�ُضَرط، واأعداد احلوادث اجلنائية 

و1435   1434( اأعوام  للثالثة  َرط  ال�ضُّ تلك  يف  عنها  املبلغ 

اجلنائية  احلوادث  اأنواع  على  للتعرف  وذلك  و1436هـ(،  

ال�ضائدة يف مدينة الريا�ض، والتباين املكاين ملعدلت حدوثها 

وحتديد بوؤر تركز احلوادث اجلنائية يف مدينة الريا�ض.

َرط �ضكل )1(: توزيع الأحياء ح�ضب نطاقات ال�ضُّ

خالل  الرياض  مدينة  في  السائدة  الجنائية  الحوادث 
األعوام من )1434 - 1436هـ(

يبني اجلدول )1( وال�ضكل )2(  احلوادث اجلنائية الأكرث 

 1434( العوام  خالل  الريا�ض  مدينة  يف  وتكرارًا  ن�ضبًة 

جمموع  اأن  خالله  من  يت�ضح  والذي  و1436هـ(،  و1435 

 )110841( بلغ  اأعوام  الثالث  خالل  اجلنائية  احلوادث 

حادثة جنائية، واأن حوادث الموال َتَت�ضيَّد احلوادث اجلنائية 

بلغت  وبن�ضبة   )46013( بلغ  مبجموع  الريا�ض  مدينة  يف 

الريا�ض،  مبدينة  اجلنائية  احلوادث  اإجمايل  من   )%42(

النف�ض  حوادث  عن  ال�ضعف  من  باأكرث  يقدر  كبري  وبفارق 

التي اأتت يف املرتبة الثانية بعدد بلغ )22163( وبن�ضبة بلغت 

بعدد  الأخالقية  احلوادث  الثالثة  املرتبة  يف  وياأتي   .)%20(

اإجمايل  من   )%16( بلغت  وبن�ضبة  حادثة،   )17258( بلغ 

حوادث  رابعًا  تليها  الريا�ض.  مبدينة  ال�ضائدة  احلوادث 

امل�ضكرات بعدد بلغ )10223( حادثة، وبن�ضبة بلغت )9%( من 

اإجمايل احلوادث ال�ضائدة مبدينة الريا�ض. وياأتي يف املرتبة 

اخلام�ضة حوادث النظام بعدد بلغ )7190( حادثة، وبن�ضبة 

بلغت )6%( من اإجمايل احلوادث اجلنائية ال�ضائدة مبدينة 
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د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

ة  يَّ الَعَر�ضِ احلوادث  ال�ضاد�ضة  املرتبة  يف  وياأتي  الريا�ض. 

اإجمايل  من  بلغت )%3(  وبن�ضبة  بلغ )3804( حادثة،  بعدد 

احلوادث اجلنائية ال�ضائدة مبدينة الريا�ض. وياأتي يف املرتبة 

ال�ضابعة حوادث العبادات بعدد بلغ )2300( حادثة، وبن�ضبة 

بلغت )2%( من اإجمايل احلوادث اجلنائية ال�ضائدة مبدينة 

الريا�ض. وياأتي يف املرتبة الثامنة احلوادث املتنوعة بعدد بلغ 

)720( حادثة، وبن�ضبة بلغت )0.6%( من اإجمايل احلوادث 

اجلنائية ال�ضائدة مبدينة الريا�ض. وياأتي يف املرتبة التا�ضعة 

بلغت  وبن�ضبة  حادثة،   )445( بلغ  بعدد  الإدارية  احلوادث 

مبدينة  ال�ضائدة  اجلنائية  احلوادث  اإجمايل  من   )%0.4(

الريا�ض. وياأتي يف املرتبة العا�ضرة حوادث التقنية بعدد بلغ 

اإجمايل  اأقل من )0.4%( من  )437( حادثة، وبن�ضبة بلغت 

احلوادث اجلنائية ال�ضائدة مبدينة الريا�ض. وياأتي يف املرتبة 

بلغ  بعدد  العمد  احلرائق  حوادث  واأخريًا  ع�ضرة  احلادية 

)288( حادثة، وبن�ضبة بلغت )0.3%( من اإجمايل احلوادث 

اجلنائية ال�ضائدة مبدينة الريا�ض. 

جدول )1(: احلوادث اجلنائية )ال�ضائدة( مبدينة الريا�ض 

)جمموع الأعوام من 1434 - 1436هـ(

%التكرارنوع احلادثةم

4601341.51اموال1

2216320.00نف�ض2

1725815.57اخالقية3

102239.22م�ضكرات4

71906.49نظام5

38043.43عر�ضية6

23002.08عبادات7

7200.65متنوعة8

4450.40ادارية9

4370.39تقنية10

2880.26حرائق عمد11

100%110841املجموع

امل�ضدر: �ُضْرطة منطقة الريا�ض، تقارير غري من�ضورة للحوادث اجلنائية، 1437هـ.

�ضكل )2(: التوزيع الن�ضبي للحوادث اجلنائية )ال�ضائدة( مبدينة الريا�ض

)جمموع الأعوام من 1434 - 1436هـ(
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بمدينة  الجنائية  الحوادث  ألنواع  المكاني  التوزيع 
األعوام من )1434  الرياض حسب متوسط مجموع 

- 1436هـ(
يو�ضح اجلدول )2( وال�ضكل )3( التوزيع التكراري ومعدل 

)احلادثة / 10000 ن�ضمة( احلوادث اجلنائية بجميع اأنواعها 

)الأموال، النف�ض، الأخالقية، امل�ضكرات، العبادات، احلرائق 

يف  املتنوعة(  الإدارية،  يَّة،  الَعَر�ضِ النظام،  التقنية،  العمد، 

من  الأعوام  متو�ضط  ح�ضب  الريا�ض  مدينة  �ُضَرط  نطاقات 

)1434-1436هـ(. 

ويت�ضح من اجلدول اأن جمموع متو�ضط احلوادث اجلنائية 

يف مدينة الريا�ض خالل فرتة الدرا�ضة بلغ )36953( ومبعدل 

الأموال  اأن حوادث  يت�ضح  كما  ن�ضمة(،  بلغ )10000/91.1 

بلغ  جمموع  مبتو�ضط  اجلنائية  احلوادث  مقدمة  يف  اأتت 

)15338( حادثة، ومبعدل بلغ )37.8 حادثة اأموال /10000 

ن�ضمة(، وبفارق يقدر باأكرث من ال�ضعف عن حوادث النف�ض 

حادثة   )7387( بلغ  مبجموع  الثانية  املرتبة  يف  اأتت  التي 

ن�ضمة(،   10000/ نف�ض  حادثة   18.2( بلغ  ومبعدل  نف�ض، 

حادثة   )5752( بلغ  مبجموع  الأخالقية  احلوادث  ثالثًا  واأتى 

اأخالقية، ومبعدل بلغ )10000/14.2(، واأتى رابعًا حوادث 

ومبعدل  م�ضكرات،  حادثة   )3407( بلغ  مبجموع  امل�ضكرات 

مبجموع  النظام  حوادث  خام�ضًا  واأتى   ،)10000/8.4( بلغ 

 ،)10000/5.9( بلغ  ومبعدل  نظام،  حادثة   )2398( بلغ 

 )1270( بلغ  مبجموع  يَّة  الَعَر�ضِ احلوادث  �ضاد�ضًا  واأتى 

�ضابعًا  واأتى   ،)10000/  3.1( بلغ  ومبعدل  يَّة،  َعَر�ضِ حادثة 

حوادث العبادات مبجموع بلغ )768( حادثة عبادات ومبعدل 

املتنوعة  احلوادث  ثامنًا  واأتى  ن�ضمة(،   10000/1.9( بلغ 

 ،)10000/0.6( بلغ  ومبعدل  حادثة   )242( بلغ  مبجموع 

حادثة   )149( بلغ  مبجموع  الإدارية  احلوادث  تا�ضعًا  واأتى 

اإدارية، ومبعدل بلغ )10000/0.4(، واأتى يف املرتبة العا�ضرة 

حوادث التقنية مبجموع بلغ )146( حادثة تقنية، ومبعدل بلغ 

)10000/0،4(، واأتى اأخريًا حوادث احلرائق العمد مبجموع 

بلغ )10000/0.2(،  بلغ )96( حادثة حريق عمد، ومبعدل 

اأن جمموع متو�ضط احلوادث قد بلغ  كما يت�ضح من اجلدول 

ن�ضمة(.   10000/91.1( بلغ  ومبعدل  حادثة   )36953(

وفيما يلي عر�ض ملعدلت احلوادث اجلنائية ح�ضب النطاقات 

ال�ضرطية مبدينة الريا�ض:

أواًل: حوادث األموال
الريا�ض  مدينة  يف  الأموال  حوادث  جمموع  معدل  بلغ 

املعدل  من  اأعلى  معدًل  لت  و�َضجَّ ن�ضمة(،   10000/37.8(

�ُضْرطة  نطاق  �ُضَرطية، ويف مقدمتها  نطاقات  العام يف ع�ضر 

 )139.3( بلغ  مبعدل  الأوىل  املرتبة  يحتل  الذي  الفي�ضلية 

 )105.2( بلغ  مبعدل  ال�ضحافة  �ُضْرطة  نطاق  يليه  حادثة، 

حادثة، واأتى كٍل من نطاق �ضرطة ديراب واحلمراء والعزيزة 

واملربع وال�ضليمانية وطويق واخلليج مبعدل بلغ ما بني )78.3-

37.9( حادثة اأموال، واأتت بقية النطاقات ال�ّضَرطية مبعدل 

اأقل من )37.4( حادثة، واأتى نطاق �ُضْرطة ال�ضفارات كاأقل 

نطاق �ضرطي ترتكب فيها حوادث الأموال مبعدل بلغ )3.6( 

لكل ع�ضرة اآلف من ال�ضكان.

ثانيًا: حوادث النفس
الريا�ض  مدينة  يف  النف�ض  حوادث  جمموع  معدل  بلغ 

نطاقات  ع�ضر  هناك  اأن  جند  كما   ،)10000/18.2(

مقدمتها  ويف  العام،  املعدل  من  اأعلى  معدًل  �َضّجلت  �ُضَرطية 

�ُضْرطة ديراب التي حتتل املرتبة الأوىل مبعدل بلغ )49.8( 

حادثة، يليها كٍل من نطاق �ُضْرطة وال�ضحافة النظيم وطويق 

والن�ضيم  واملربع  والعريجاء  واحلمراء  والعزيزية  والفي�ضلية 

حادثة،   )18.5-37.2( بني  ما  ترتاوح  متقاربة  مبعدلت 

 )18.2( من   اأقل  مبعدل  ال�ّضَرطية  النطاقات  بقية  واأتت 

�ضرطة  نطاق  ويتذيلها  ال�ضكان،  من  اآلف  ع�ضرة  لكل  حادثة 

حلوادث  ارتكابًا  ال�ّضَرطية  النطاقات  كاأقل  ال�ضفارات  حي 

النف�ض مبعدل بلغ )5.7( حوادث نف�ض لكل ع�ضرة اآلف من 

ال�ضكان.

ثالثًا: الحوادث االخالقية
الريا�ض  مدينة  يف  الخالقية  احلوادث  جمموع  معدل  بلغ 

)10000/14.2(، كما جند اأن كٍل من نطاق �ُضْرطة احلمراء 

وال�ضليمانية وال�ضحافة احتلت املرتبة الأوىل مبعدلت بلغت 

لكل  التوايل  على  حادثة  و)31.5(  و)34.7(   )37.2(

�ُضرطة، واأتى كٍل من نطاق �ُضْرطة طويق والعريجاء وديراب 

والعزيزية والعليا ومنفوحة مبعدلت ترتاوح ما بني )21.8-

14.4(، واأتت بقية النطاقات ال�ضرطية مبعدل اأقل من املعدل 

من  اآلف  ع�ضرة  لكل  اأخالقية  حادثة   )14.2( البالغ  العام 

ال�ضكان يف كل نطاق �ُضَرطي.
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رابعًا: حوادث المسكرات 
الريا�ض  مدينة  يف  امل�ضكرات  حوادث  جمموع  معدل  بلغ 

الفي�ضلية  �ُضْرطتّي  نطاق  اأن  جند  كما   ،)10000/8.4(

وال�ضفارات يحتل املرتبة الأوىل مبعدل بلغ )24( لكل �ضرطة، 

يليها كٍل من نطاق �ُضْرطة ديراب وال�ضحافة مبعدلت بلغت 

التوايل،  على  �ّضَرطي  نطاق  لكل  حادثة  و)17.2(   )23.0(

واأتي كٍل من نطاق �ّضْرطة احلمراء وطويق واحلائر والنظيم 

وال�ضليمانية ومنفوحة والعزيزية والعريجاء واملربع مبعدلت 

َرطية  ترتاوح ما بني )15.5-8.6( واأتت بقية النطاقات ال�ضُّ

امل�ضكرات  حلوادث  العام  املتو�ضط  معدل  عن  تقل  مبعدلت 

البالغ )8.4( حادثة لكل ع�ضرة اآلف من ال�ضكان.

خامسًا: حوادث النظام 
واأتى  النظام )5.9/ 10000(،  بلغ معدل جمموع حوادث 

نطاق �ُضْرطة ديراب يف املرتبة الأوىل مبعدل بلغ )37( حادثة 

وبفارق كبري عن  ال�ضكان،  ن�ضمة من  اآلف  لكل ع�ضرة  نظام 

نطاق �ُضْرطة ال�ضحافة والتي بلغ معدل حوادث النظام فيها 

ما  يرتاوح  مبعدل  َرطية  ال�ضُّ النطاقات  بقية  واأتت   ،)16.9(

بينما  ال�ضكان،  اآلف من  لكل ع�ضرة  بني )13.3-2( حادثة 

حي  �ُضْرطة  نطاق  يف  احلوادث  هذه  من  نوع  اأي  ي�ضجل  مل 

ال�ضفارات. 

ة سادسًا: الحوادث الَعَرِضيَّ
يَّة )10000/3.1(، كما  بلغ معدل جمموع احلوادث الَعَر�ضِ

الأوىل مبعدل  املرتبة  ال�ضحافة يحتل  �ُضْرطة  اأن نطاق  جند 

بلغ )19(، وبفارق كبري عن نطاق �ُضْرطة العريجاء الذي اأتى 

ثالثًا نطاق �ُضْرطة  واأتى  بلغ )10(،  الثانية مبعدل  يف املرتبة 

ورابعًا  يَّة،  َعَر�ضِ حادثة   )9.3( بلغ  مبعدل  والوزارات  املربع 

نطاق �ُضْرطة العزيزية مبعدل بلغ )7.7( حادثة، واأتت بقية 

يَّة  َعَر�ضِ حادثة   )7.2( من  اأقل  مبعدل  َرطية  ال�ضُّ النطاقات 

لكل ع�ضرة اآلف من ال�ضكان، بينما مل ي�ضجل اأي نوع من هذه 

احلوادث يف نطاق �ُضْرطة حي ال�ضفارات. 

سابعًا: حوادث العبادات 
بلغ معدل جمموع حوادث العبادات يف مدينة الريا�ض )2/ 

يحتل  الفي�ضلية  �ُضْرطة  نطاق  اأن  جند  كما  ن�ضمة(،   10000

�ُضْرطة  يليه كل من نطاق  بلغ )5.3(،  الأوىل مبعدل  املرتبة 

العريجاء وديراب وطويق والعزيزية ومبعدلت متقاربة ترتاوح 

ما بني )4.7-4.1( حادثة عبادات لكل نطاق �ُضَرطي، واأتت 

حادثة   )3.1( عن  تقل  مبعدلت  َرطية  ال�ضُّ النطاقات  بقية 

عبادات لكل ع�ضرة اآلف من ال�ضكان، بينما مل ي�ضجل اأي نوع 

من هذه احلوادث يف نطاق �ُضْرطة حي ال�ضفارات. 

ثامنًا: حوادث المتنوعة 
بلغ معدل جمموع احلوادث املتنوعة )10000/0.6(، كما 

جند اأن نطاق �ُضْرطة ديراب يحتل املرتبة الأوىل مبعدل بلغ 

)2.8( حادثة متنوعة، وبفارق كبري عن معدل نطاق �ُضْرطة 

اآلف  ع�ضرة  لكل  متنوعة  حادثة   )1.9( البالغ  ال�ضحافة 

َرطية مبعدل يقل عن )1.1(  ن�ضمة، واأتت بقية النطاقات ال�ضُّ

حادثة لكل ع�ضرة اآلف من ال�ضكان، بينما مل ي�ضجل اأي نوع 

من هذه احلوادث يف نطاق �ُضْرطة حي ال�ضفارات. 

تاسعًا: الحوادث اإلدارية 
من خالل ا�ضتعرا�ض معدل جمموع احلوادث الإدارية جند 

اأنه قد بلغ )10000/0.4(، كما جند اأن نطاق �ُضْرطة الديرة 

يحتل املرتبة الأوىل مبعدل بلغ حادثتني لكل ع�ضرة اآلف من 

واحدة،  حادثة  مبعدل  اخلليج  �ُضْرطة  نطاق  يليها  ال�ضكان، 

لكل  يقل عن )0.9(  َرطية مبعدل  ال�ضُّ النطاقات  بقية  واأتت 

هذه  من  نوع  اأي  ي�ضجل  مل  بينما  ال�ضكان،  من  اآلف  ع�ضرة 

واحلائر  ال�ضفارات  حي  �ُضْرطة  نطاق  من  كٍل  يف  احلوادث 

واملعذر. 

عاشرًا: الحوادث التقنية
نطاقات  يف  التقنية  حوادث  جمموع  معدل  اإىل  وبالنظر 

كما   ،)10000/0،4( بلغ  اأنه  جند  الريا�ض  مدينة  �ُضَرط 

جند اأن نطاق �ُضْرطة ال�ضحافة ياأتي يف املرتبة الأوىل مبعدل 

اأقل من  َرطية مبعدل  ال�ضُّ النطاقات  بقية  واأتت  بلغ )1.4(، 

)0.9( حادثة تقنية لكل ع�ضرة اآلف من ال�ضكان، بينما خلى 

كٍل من نطاق �ُضْرطة احلائر ونطاق �ُضْرطة حي ال�ضفارات من 

ت�ضجيل اأي نوع من هذه احلوادث.

إحدى عشر: حوادث الحرائق العمد 
اأن معدل  وبالنظر اىل معدل حوادث احلرائق العمد جند 

مدينة  �ُضَرط  نطاقات  يف  العمد  احلرائق  حوادث  جمموع 

الريا�ض قد بلغ )10000/0.2(، كما جند اأن نطاق �ُضْرطة 

احلمراء يحتل املرتبة الأوىل مبعدل بلغ )0.9(، ونطاق كل 
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لكل نطاق  بلغ )0.7(  والفي�ضلية مبعدل  �ُضْرطة ديراب  من 

عن  يقل  مبعدل  َرطية  ال�ضُّ النطاقات  بقية  واأتت  �ًضرطي، 

)0.6( حادثة لكل ع�ضرة اآلف من ال�ضكان، بينما مل ي�ضجل 

اأي نوع من هذه احلوادث يف نطاق �ُضْرطة حي ال�ضفارات.

إثنى عشر: مجموع الحوادث
اأنه  جند  احلوادث  جمموع  معدل  ا�ضتعرا�ض  خالل  ومن 

نطاق  من  كٍل  اأن  جند  كما  ن�ضمة(،،   10000/91.1( بلغ 

َرط مبدينة الريا�ض  جدول )2(: معدل احلوادث اجلنائية )احلادثة / 10000 ن�ضمة( ح�ضب نطاقات ال�ضُّ

)متو�ضط جمموع الأعوام من 1434-14 36هـ(

َرطم ال�ضُّ
حوادث 

الأموال

حوادث 

نف�ض

احلوادث 

الأخالقية

حوادث 

امل�ضكرات

حوادث 

النظام

احلوادث 

العر�ضية

حوادث 

العبادات

احلوادث 

املتنوعة

احلوادث 

الدارية

حوادث 

التقنية

احلرائق 

العمد

جمموع 

احلوادث

ال�ضحافة1

727257217119117131221341021619العدد

105.237.231.517.216.919.03.11.90.61.40.3234.3املعدل

2
الفي�ضلية 

واخلالدية

8861967115362453446541466العدد

139.330.811.224.19.77.15.30.60.90.70.7230.4املعدل

ديراب3

4833071091422284528172641371العدد

78.349.817.623.037.07.24.62.80.30.90.7222.2املعدل

4
احلمراء 

وغرناطة

41921927611546151881361126العدد

56.329.537.215.56.22.02.51.10.10.40.9151.7املعدل

العزيزية5

920516286165120132701371472250العدد

53.730.216.79.67.07.74.10.70.40.80.4131.3املعدل

ال�ضليمانية6

58125548515818667171410711781العدد

41.618.234.711.313.34.81.21.00.70.50.0127.3املعدل

العريجاء7

65853035715620617782161452192العدد

37.430.120.38.911.710.04.70.90.10.20.3124.6املعدل

طويق8

6945273642341381875132672078العدد

41.531.521.814.08.21.14.50.80.10.40.4124.3املعدل

9
املربع 

والوزارات

773305162129135140211010541694العدد

51.420.310.78.69.09.31.40.60.60.30.2112.4املعدل

النظيم10

342446181168701734122651283العدد

25.132.713.212.35.11.22.50.90.10.40.393.8املعدل

منفوحة11

1017402386281547641710552284العدد

37.915.014.410.42.02.81.50.30.40.20.285.1املعدل

اخلليج12

6332371191289316151116841280العدد

40.015.07.58.15.91.00.90.71.00.50.380.9املعدل

اأعلى  معدًل  �ضجلت  وديراب  والفي�ضلية  ال�ضحافة  �ُضْرطة 

و)222(  و)230(   )234( بلغت  بن�ضب  حادثة،   )200( من 

التي  النطاقات  ثانيًا  واأتى  �ّضَرطي،  نطاق  لكل  التوايل  على 

�ضجلت معدًل يرتاوح ما بني )152-112( وهي كٍل من نطاق 

وطويق  والعريجاء  وال�ضليمانية  والعزيزية  احلمراء  �ّضْرطة 

َرطية مبعدل اأقل من )86(،  واملربع، واأتت بقية النطاقات ال�ضُّ

ويتذيلها نطاق �ُضْرطة حي ال�ضفارات مبعدل بلغ )37( حادثة 

لكل ع�ضرة اآلف ن�ضمة من ال�ضكان.
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الرو�ضة13

77331523611615821251151051675العدد

36.815.011.35.57.51.01.20.50.30.50.279.8املعدل

الديرة14

67727725378751633237231453العدد

37.015.113.84.34.10.91.80.12.00.10.279.4املعدل

الن�ضيم15

10495503132297511521721072315العدد

35.318.510.57.72.50.41.80.60.10.30.277.9املعدل

احلائر16

36309227510001111العدد

21.818.25.213.24.43.00.60.20.00.00.667.2املعدل

ال�ضفاء17

35730820810945323783551117العدد

21.018.212.36.42.71.92.20.50.20.30.366املعدل

18
ال�ضويدي 

و�ضربا

9784463872071745152135872328العدد

27.612.610.95.84.91.41.50.40.10.20.265.6املعدل

البطحاء19

768300260123102393529631647العدد

30.011.710.24.84.01.51.40.10.30.20.164.3املعدل

املنار20

8132971926385137261821231648العدد

30.211.17.12.33.25.11.00.70.10.50.161.4املعدل

امللز21

71419820453694012107621315العدد

32.39.09.22.43.11.80.50.40.30.30.159.4املعدل

املعذر22

3381891801213081410032895العدد

22.012.311.77.92.00.50.90.70.00.20.158.3املعدل

العليا23

614242454157672824127431612العدد

21.78.616.15.52.41.00.80.40.20.10.156.9املعدل

ال�ضفارات24

24315000000024العدد

3.65.74.224.00.00.00.00.00.00.00.037.5املعدل

الثمامة25

55223214935201001297العدد

0املعدل

26

مطار 

امللك 

خالد

31128172110011092العدد

0املعدل

املجموع

15338738757523407239812707682421491469636953العدد

37.818.214.28.45.93.11.90.60.40.40.291.1املعدل
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َرط مبدينة الريا�ض  �ضكل )3(: معدل حوادث الأموال والنف�ض والأخالقية وامل�ضكرات )احلادثة / 10000 ن�ضمة( ح�ضب نطاقات ال�ضُّ

)متو�ضط جمموع الأعوام من 1434-1436هـ(

َرط مبدينة  تابع �ضكل )3(: معدل حوادث التقنية واحلرائق العمد والعبادات والنظام )احلادثة / 10000 ن�ضمة( ح�ضب نطاقات ال�ضُّ

الريا�ض )متو�ضط جمموع الأعوام من 1434-1436هـ(
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َرط  تابع �ضكل )3(: معدل احلوادث العر�ضية والإدارية واملتنوعة وجمموع احلوادث )احلادثة / 10000 ن�ضمة( ح�ضب نطاقات ال�ضُّ

مبدينة الريا�ض )متو�ضط جمموع الأعوام من 1434-1436هـ(

في  السكان  بخصائص  الجنائية  الحوادث  عالقة 
مدينة الرياض

للك�ضف عن العالقة وقوتها واجتاهها بني معدلت احلوادث 

اجلنائية بجميع اأنواعها وخ�ضائ�ض ال�ضكان يف �ُضَرط مدينة 

الريا�ض مت ا�ضتخدام ارتباط بري�ضون، كما يف اجلدول )4( 

اأظهر  التي  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض  على  اخت�ضاره  مت  والذي 

حتليل ارتباط بري�ضون وجود لها عالقة باحلوادث اجلنائية   

ويت�ضح التايل:

بري�ضون  ارتباط  اإختبار  ك�ضف  الأموال:  حوادث  اأوًل: 

من  واأي  الأموال  حوادث  بني  ارتباط  عالقة  وجود  عدم  عن 

اخل�ضائ�ض ال�ضكانية ذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(.

ثانياً: حوادث النف�ض: اأظهرت نتائج حتليل ارتباط بري�ضون 

من  وكل  النف�ض  حوادث  بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود 

الريا�ض.  مدينة  �ُضَرط  يف  ال�ضعودية  الأ�ضر  ون�ضبة  امل�ضاحة، 

وت�ضري هذه النتائج اإىل اأن حوادث النف�ض تزداد يف نطاقات 

ال�ُضَرط ذات امل�ضاحة الكبرية، والتي ي�ضكن بها ن�ضبة كبري من 

الأ�ضرة ال�ضعودية، وذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. كما 

يت�ضح من نتائج حتليل الرتباط وجود عالقة ارتباط عك�ضية 

بني حوادث النف�ض وكل من حجم ال�ضكان، والكثافة ال�ضكانية، 

ال�ضعوديني  ال�ضعوديني الذكور، ومتو�ضط عمر  ومتو�ضط عمر 

املتزوجني،  وعدد  ال�ضكان،  اإجمايل  عمر  ومتو�ضط  الإناث، 

وذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. ويتبني من هذه النتائج 

الكثافة  ذات  ال�ُضَرط  نطاقات  يف  تزداد  النف�ض  حوادث  اأن 

ال�ضكانية املنخف�ضة، والعدد ال�ضكاين املنخف�ض، والتي معظم 

�ضكانها ال�ضعوديني من �ضغار ال�ضن ذكورًا واإناثًا، والتي تقل 

فيها ن�ضبة املتزوجني.

ثالثاً: احلوادث الخالقية: ك�ضف اإختبار ارتباط بري�ضون 

الخالقية  احلوادث  بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  عن 

الريا�ض  مدينة  �ُضَرط  نطاقات  يف  لل�ضعوديني  النوع  ون�ضبة 

ذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. وت�ضري هذه النتائج اإىل 

اأن احلوادث الأخالقية تزداد يف نطاقات ال�ُضَرط التي تزيد 

فيها ن�ضبة الذكور ال�ضعوديني.

بري�ضون  ارتباط  اإختبار  ك�ضف  امل�ضكرات:  حوادث  رابعاً: 

وكٍل  امل�ضكرات  ارتباط عك�ضية بني حوادث  عن وجود عالقة 

الإناث  عمر  ومتو�ضط  ال�ضكانية،  والكثافة  ال�ضكان،  عدد  من 

ال�ضعوديات، ذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. ويتبني من 
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هذه النتائج اأن حوادث امل�ضكرات تزداد يف نطاقات ال�ُضَرط 

ال�ضكاين  والعدد  املنخف�ضة،  ال�ضكانية  الكثافة  ذات  التي 

القليل، والتي يقل فيها متو�ضط عمر ال�ضعوديات.

بري�ضون  ارتباط  اإختبار  ك�ضف  النظام:  حوادث  خام�ضاً: 

من  واأي  النظام  حوادث  بني  ارتباط  عالقة  وجود  عدم  عن 

اخل�ضائ�ض ال�ضكانية، ذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. 

يَّة: ك�ضف اإختبار ارتباط بري�ضون  �ضاد�ضاً: احلوادث الَعَر�ضِ

ة واأي من  يَّ عن عدم وجود عالقة ارتباط بني احلوادث الَعَر�ضِ

اخل�ضائ�ض ال�ضكانية، ذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(.

بري�ضون  ارتباط  اإختبار  ك�ضف  العبادات:  حوادث  �ضابعاً: 

وكٍل  العبادات  حوادث  بني  عك�ضية  ارتباط  عالقة  وجود  عن 

ال�ضعوديني،  الذكور  عمر  متو�ضط  التالية:  اخل�ضائ�ض  من 

عند  وذلك  واملتزوجني،  ال�ضكان،  لإجمايل  العمر  ومتو�ضط 

م�ضتوى معنوية )0.05(. ويتبني من هذه النتائج اأن حوادث 

فيها  ينخف�ض  التي  ال�ُضَرط  نطاقات  يف  تزداد  العبادات 

لإجمايل  العمر  ومتو�ضط  ال�ضعوديني  الذكور  عمر  متو�ضط 

ال�ضكان، وتقل فيها ن�ضبة املتزوجني.

ارتباط  حتليل  نتائج  اأظهرت  املتنوعة:  حوادث  ثامناً: 

املتنوعة  احلوادث  بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  بري�ضون 

الأ�ضر  ون�ضبة  لل�ضعوديني،  النوع  ن�ضبة  خا�ضيتي  من  وكٍل 

احلوادث  بني  عك�ضية  ارتباط  عالقة  توجد  كما  ال�ضعودية، 

املتنوعة وكٍل من خا�ضيتي الكثافة ال�ضكانية، ومتو�ضط العمر 

 .)0.05( معنوية  م�ضتوى  عند  وذلك  ال�ضكان،  لإجمايل 

يف  تزداد  املتنوعة  احلوادث  اأن  النتائج  هذه  من  وي�ضتنتج 

والتي  ال�ضعوديات  الإناث  ن�ضبة  فيها  تزيد  ال�ُضَرط  نطاقات 

نطاقات  يف  تزداد  وكذلك  الأجنبية.  الأ�ضر  ن�ضبة  فيها  تزيد 

معظم  والتي  املنخف�ضة،  ال�ضكانية  الكثافة  ذات  ال�ُضَرط 

�ضكانها من �ضغار ال�ضن ذكورًا واإناثًا، 

بري�ضون  ارتباط  اإختبار  ك�ضف  الإدارية:  احلوادث  تا�ضعاً: 

وكٍل  الإدارية  احلوادث  ين  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  عن 

م�ضاكن  يف  ال�ضاكنني  وال�ضكان  للمجموع،  النوع  ن�ضبة  من 

عالقة  وجود  الرتباط  حتليل  نتائج  تك�ضف  كما  م�ضتاأجرة، 

ارتباط عك�ضية بني احلوادث الإدارية وكل من متو�ضط عمر 

غري ال�ضعوديات، ون�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية، وذلك عند م�ضتوى 

معنوية )0.05(. وت�ضري هذه النتائج اإىل اأن احلوادث الإدارية 

تزداد يف نطاقات ال�ُضَرط التي تزيد فيها ن�ضبة الذكور، ون�ضبة 

ال�ضكان ال�ضاكنني يف م�ضاكن م�ضتاأجرة، كما تزداد احلوادث 

الإدارية يف نطاقات ال�ُضَرط التي يقل فيها متو�ضط عمر غري 

ال�ضعوديات، وثقل ن�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية.

بري�ضون  ارتباط  اإختبار  ك�ضف  التقنية:  احلوادث  عا�ضراً: 

عن وجود عالقة ارتباط طرية بني حوادث التقنية وامل�ضاحة، 

كما توجد عالقة ارتباط عك�ضية بني حوادث التقنية ومتو�ضط 

عمر الإناث ال�ضعوديات، وذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. 

وي�ضتنتج من هذه النتائج اإىل اأن احلوادث التقنية تزداد يف 

نطاقات ال�ُضَرط ذات امل�ضاحة الكبرية، كما تزداد يف نطاقات 

ال�ُضَرط التي يقل فيها عمر غري ال�ضعوديات.

اإحدى ع�ضر: حوادث احلرائق العمد: ك�ضف اإختبار ارتباط 

احلرائق  حوادث  بني  طردية  عالقة  وجود  عن  بري�ضون 

عك�ضية  ارتباط  وجود عالقة  وكذلك  البطالة.  ومعدل  العمد 

والكثافة  ال�ضكان،  وكٍل من عدد  العمد  بني حوادث احلرائق 

عمر  ومتو�ضط  ال�ضعوديني،  الذكور  عمر  ومتو�ضط  ال�ضكانية، 

الإناث ال�ضعوديات، ومتو�ضط العمر لالإجمايل، واملتزوجني. ، 

وذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. اأي اأن حوادث احلرائق 

العمد تزاد يف نطاقات ال�ُضَرط التي يزيد فيها معدل البطالة، 

القليل،  ال�ضكاين  العدد  ذات  ال�ُضَرط  نطاقات  اأي�ضًا  وتزداد 

ال�ضكان  عمر  فيها  ينخف�ض  والتي  املنخف�ضة،  والكثافة 

ال�ضعوديني ذكورًا واإناثًا وال�ضكان اإجماًل.

اإثنى ع�ضر: جمموع احلوادث: ك�ضف اإختبار ارتباط بري�ضون 

احلوادث  جمموع  بني  عك�ضية  ارتباط  عالقة  وجود  عن 

ال�ضعوديات،  الإناث  عمر  متو�ضط  ال�ضكان،  عدد  وخا�ضيتي 

ذلك عند م�ضتوى معنوية )0.05(. اأي اأن جمموع احلوادث 

يزداد يف نطاقات ال�ُضَرط ذات العدد ال�ضكان املنخف�ض وكذلك 

النطاقات التي ينخف�ض فيها متو�ضط عمر ال�ضعوديات.
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د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

اخل�ضائ�ض
حوادث 

الأموال

حوادث 

النف�ض

احلوادث 

الأخالقية

حوادث 

امل�ضكرات

حوادث 

النظام

حوادث 

العبادات

حوادث 

احلرائق 

العمد

احلوادث 

التقنية

احلوادث 

العر�ضية

احلوادث 

الدارية

احلوادث 

املتنوعة

جمموع 

احلوادث

امل�ضاحة)كم2(

0.3630.324-0.1600.5640.2060.2440.2090.3220.3670.4570.3830.176الرتباط

0.4550.0040.3340.2500.3280.1250.0780.0250.0650.4110.0810.123املعنوية

الكثافة 

ال�ضكانية 

)ن�ضمة/كم2(

-0.312-0.2710.425-0.234-0.331-0.418-0.317-0.263-0.423-0.146-0.439-0.173الرتباط

0.4190.0320.4950.0390.2140.1310.0420.1140.2720.2000.0390.137املعنوية

ن�ضبة 

النوع 

لل�ضعوديني

0.4090.323-0.1920.1440.2720.3890.1220.007-0.3090.2580.5260.124الرتباط

0.1420.2240.0080.5650.3680.5020.1990.0600.5710.9740.0470.124املعنوية

ن�ضبة 

النوع 

للمجموع

0.111-0.1240.0040.0180.0600.5370.288-0.156-0.060-0.016-0.2770.057الرتباط

0.1900.7930.9410.7820.4680.5630.9840.9340.7820.0070.1720.605املعنوية

متو�ضط 

عمر الذكور 

ال�ضعوديني 

-0.369-0.0820.240-0.134-0.334-0.554-0.482-0.133-0.332-0.006-0.530-0.352الرتباط

0.0920.0080.9800.1130.5350.0170.0050.1110.5320.7030.2590.076املعنوية

متو�ضط 

عمر 

ال�ضعوديات

-0.414-0.0730.276-0.307-0.422-0.482-0.277-0.246-0.558-0.103-0.479-0.333الرتباط

0.1120.0180.6330.0050.2480.1910.0170.0400.1440.7340.1920.044املعنوية

متو�ضط 

عمر الغري 

�ضعوديات

-0.1340.137-0.0250.442-0.1050.008-0.0640.0780.0250.176-0.010-0.297الرتباط

0.1590.9650.7660.7170.9070.4100.6250.9700.9060.0300.5320.522املعنوية

متو�ضط 

العمر 

لالإجمايل

-0.361-0.2000.476-0.131-0.342-0.607-0.480-0.337-0.055-0.188-0.618-0.253الرتباط

0.2320.0010.3780.7990.1080.0180.0020.1020.5410.3490.0190.083املعنوية

املتزوجني

-0.146-0.0240.3990.317-0.163-0.468-0.527-0.265-0.0030.052-0.0260.535الرتباط

0.9050.0070.9890.8100.2110.0080.0210.4460.9110.0530.1310.496املعنوية

معدل 

البطالة

0.1250.048-0.307-0.052-0.1170.1510.3000.4120.121-0.3660.062-0.098الرتباط

0.6500.0790.7720.5850.4820.1550.0460.5720.8100.1450.5610.824املعنوية

امل�ضتاأجرين

-0.037-0.5000.209-0.080-0.201-0.196-0.185-0.101-0.0230.251-0.1130.235الرتباط

0.5980.2680.9150.2360.6380.3860.3590.3460.7100.0130.3260.864املعنوية

ن�ضبة الأ�ضر 

ال�ضعودية

0.4550.144-0.4220.1900.0030.2720.2710.3770.2600.0550.461-0.037الرتباط

0.8650.0400.3730.9880.1990.2000.0700.2200.8000.0240.0260.501املعنوية

جدول )4(: عالقة معدلت احلوادث اجلنائية باخل�ضائ�ض ال�ضكان مبدينة الريا�ض
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ارتكاب  معدالت  في  المؤثرة  السكانية  الخصائص 
الحوادث )تحليل االنحدار(

الأحادية  العالقة  قيا�ض  اخلطي  الرتباط  حتليل  يف  مت 

ارتكاب  ومعدلت  ال�ضكان  خ�ضائ�ض  من  خا�ضية  كل  بني 

احلوادث بجميع اأنواعها يف مدينة الريا�ض. ولقيا�ض اأثر تلك 

بناء  مت  احلادثة،  ارتكاب  معدلت  يف  جمتمعة  اخل�ضائ�ض 

اخلطي  النحدار  طريقة  با�ضتخدام  خطي  انحدار  مناذج 

املتدرج )Stepwise regression( لتحديد املتغريات املوؤثرة 

َرط،  ال�ضُّ نطاقات  م�ضتوى  على  احلادثة  ارتكاب  معدلت  يف 

با�ضتبعاد املتغريات التي لي�ض لها تاأثري مب�ضتوى دالٍّ اإح�ضائيًا. 

وتتميز هذه الطريقة باأنها تقوم على اأ�ضا�ض اختيار املتغريات 

تاأثريًا )ارتباطًا مبعدلت احلادثة(، ومن ثم ترتيبها  الأكرث 

الطريقة  با�ضتخدام هذه  اأنه  اإىل  اإ�ضافة  التاأثري،  قوة  ح�ضب 

اخلطي  الرتباط  اأو  اخلطي،  الزدواج  م�ضكلة  تفادي  يتم 

.)Multicollinearity( املرتفع بني املتغريات امل�ضتقلة

اخل�ضائ�ض  انحدار  حتليل  لنتائج  عر�ض  ياأتي  وفيما 

ال�ضكانية على معدلت ارتكاب احلوادث ح�ضب اأنواعها. 

أواًل: حوادث األموال
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )4( اجلدول  يو�ضح 

حوادث  ارتكاب  معدلت  يف  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض 

الأموال. وتبني النتائج اأن كٍل من متغريات الكثافة ال�ضكانية 

ون�ضبة النوع جلميع ال�ضكان ون�ضبة املتزوجني ومتو�ضط العمر 

التباين يف معدلت حوادث  تف�ضري  ت�ضهم يف  ال�ضكان  جلميع 

الأموال يف نطاقات �ُضَرط مدينة الريا�ض )قيمة F: 3.717؛ 

م�ضتوى املعنوية: 0.021(. وتف�ضر هذه املتغريات فيما ن�ضبته 

ويت�ضح  الأموال.  حادثة  معدلت  يف  التباين  من   )%32.1(

املتعلقة بالأموال تزداد يف نطاقات  اأن احلوادث  النتائج  من 

ون�ضبة  ال�ضكان  جلميع  النوع  ن�ضبة  فيها  يزداد  التي  َرط  ال�ضُّ

فيها  تقل  التي  َرط  ال�ضُّ نطاقات  يف  اأي�ضًا  وتزداد  املتزوجني 

الكثافة ال�ضكانية ويقل فيها متو�ضط العمر جلميع ال�ضكان. 

ثانيًا: حوادث النفس
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج  اجلدول)5(  يو�ضح 

حوادث  ارتكاب  معدلت  على  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض 

اأن كٍل من متغري  النتائج عن  النف�ض. وتك�ضف  العتداء على 

ن�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية، متو�ضط حجم الأ�ضر غري ال�ضعودية، 

لغري  العمر  متو�ضط  ال�ضعوديات،  لالإناث  العمر  متو�ضط 

حوادث  معدلت  يف  التباين  تف�ضري  يف  ت�ضهم  ال�ضعوديني، 

العتداء على النف�ض يف نطاقات �ُضَرط مدينة الريا�ض )قيمة 

F: 7.531، م�ضتوى املعنوية: 0.001(. والتي تف�ضر جميعها 
ما ن�ضبته )53.2%( من التباين يف معدلت حوادث العتداء 

على النف�ض. ويت�ضح من النتائج اأن معدلت حوادث العتداء 

التي يزيد فيها ن�ضبة  َرط  ال�ضُّ النف�ض تزداد يف نطاقات  على 

من  كٍل  فيها  يقل  التي  َرط  ال�ضُّ ونطاقات  ال�ضعودية،  الأ�ضر 

لالإناث  العمر  ومتو�ضط  ال�ضعودية  الأ�ضر غري  متو�ضط حجم 

ال�ضعوديات ومتو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني. 

جدول )4(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب حوادث الأموال

املتغري
معامل

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل 

النحدار 

املعياري

t قيمة
م�ضتوى 

املعنوية

1.50.152 101.22467.817ثابت النحدار 

0.028-2.4-0.0010.503-0.003الكثافة ال�ضكانية )ن�ضمة/كم2(

0.7560.2460.6393.10.006ن�ضبة النوع جلميع ال�ضكان

1.9220.9310.4892.10.050ن�ضبة املتزوجني 

0.013-2.7-3.6070.642-9.852متو�ضط العمر جلميع ال�ضكان

*م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )4، 19( ؛ قيمة F: 3.717 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.021
0.321 =   R 2 0.439  ؛ معامل التحديد املعدل = R 2  معامل التحديد
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د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

جدول )5(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب حوادث النف�ض

املتغري
معامل

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل 

النحدار 

املعياري

t قيمة
م�ضتوى 

املعنوية

4.70.000- 281.74259.583ثابت النحدار

0.3360.0950.7913.50.002ن�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية

0.008-3.0-1.4310.872-4.243متو�ضط حجم الأ�ضرة غري ال�ضعودية

0.001-4.2-1.6840.661-7.047متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات 

0.003-3.4-0.9580.743-3.296متو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني 

*م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )4، 19( ؛ قيمة F: 7.531 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.001
0.532 =   R 2 0.613 ؛ معامل التحديد املعدل = R 2  معامل التحديد

ثالثًا: الحوادث األخالقية
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )6( اجلدول  يو�ضح 

احلوادث  ارتكاب  معدلت  يف  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض 

امل�ضاحة  كٍل من متغريي  اأن  النتائج عن  وتك�ضف  الأخالقية. 

و متو�ضط حجم الأ�ضرة ال�ضعودية ت�ضهم يف تف�ضري ما ن�ضبته 

يف  الأخالقية  احلوادث  معدلت  يف  التباين  من   )%28.2(

م�ضتوى  5.518؛   :F )قيمة  الريا�ض،  مدينة  �ُضَرط  نطاقات 

املعنوية: 0.012(. ويت�ضح من النتائج اأن معدلت احلوادث 

بانخفا�ض  اأي�ضًا  وتزداد  امل�ضاحة  بزيادة  تزداد  الأخالقية 

متو�ضط حجم الأ�ضرة ال�ضعودية. 

جدول )6(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب احلوادث الأخالقية

املتغري
معامل 

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل 

النحدار 

املعياري

t قيمة
م�ضتوى

املعنوية

4.30.000 46.71710.814ثابت النحدار

0.0220.0090.4972.50.021امل�ضاحة )كم2(

0.005-3.1-1.7060.622-5.306متو�ضط حجم الأ�ضرة ال�ضعودية

*م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )2 ، 21( ؛ قيمة F: 5.518؛ م�ضتوى املعنوية: 0.012
0.282 =  R 2 0.344 معامل التحديد املعدل =  R 2 معامل التحديد

رابعًا: حوادث المسكرات
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )7( اجلدول  يو�ضح 

حوادث  ارتكاب  معدلت  يف  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض 

النوع  )ن�ضبة  خا�ضية  من  كلٍ  اأن  النتائج  وتبني  امل�ضكرات. 

ال�ضعوديني، ن�ضبة الأمية، ن�ضبة  النوع لغري  لل�ضعوديني، ن�ضبة 

ال�ضعودية، متو�ضط  الأ�ضرة غري  امل�ضتاأجرين، متو�ضط حجم 

ال�ضعوديات،  لالإناث  العمر  متو�ضط  ال�ضكان،  جلميع  العمر 

متو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني( ت�ضهم يف تف�ضري التباين يف 

معدلت حوادث امل�ضكرات يف نطاقات �ُضَرط مدينة الريا�ض 

وت�ضهم هذه   .)0.003 املعنوية:  م�ضتوى  5.340؛   :F )قيمة 

اخلائ�ض جمتمعة يف تف�ضري ما ن�ضبته )60.2%( من التباين 

ويت�ضح  الريا�ض.  مدينة  يف  امل�ضكرات  حوادث  معدلت  يف 

اأن معدلت حوادث امل�ضكرات تزداد يف نطاقات  النتائج  من 

الأمية  لل�ضعوديني ون�ضبة  النوع  ن�ضبة  التي تزيد فيها  َرط  ال�ضُّ

نطاقات  يف  اأي�ضًا  وتزداد  ال�ضكان،  جلميع  العمر  ومتو�ضط 

ون�ضبة  ال�ضعوديني  لغري  النوع  ن�ضبة  فيها  تقل  التي  َرط  ال�ضُّ

ال�ضعودية ومتو�ضط  امل�ضتاأجرين ومتو�ضط حجم الأ�ضرة غري 

العمر لالإناث ال�ضعوديات ومتو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني.



املجلد العا�شر )2( �أكتوبر 2018  5051

جدول )7(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب حوادث امل�ضكرات

جدول )8(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب حوادث العبادات

املتغري
معامل 

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل النحدار 

املعياري
t قيمة

م�ضتوى 

املعنوية

2.50.024- 111.57444.402ثابت النحدار

0.4710.1820.6152.60.021ن�ضبة النوع لل�ضعوديني

0.001-4.1-0.0100.812-0.040ن�ضبة النوع لغري ال�ضعوديني

1.0600.3960.6452.70.017ن�ضبة الأمية

0.006-3.2-0.0860.739-0.272ن�ضبة امل�ضتاأجرين

0.007-3.1-0.7340.799-2.285متو�ضط حجم الأ�ضرة غري ال�ضعودية

3.0891.2120.9142.50.022متو�ضط العمر جلميع ال�ضكان

0.000-5.7-1.1861.083-6.787متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات

0.027-2.5-0.7070.666-1.737متو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني

 م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )8 ، 15( ؛ قيمة F: 5.340 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.003

 0.602 =  R 2 0.740 ؛ معامل التحديد املعدل =   R 2 معامل التحديد

خامسًا: حوادث النظام
من  لأي  تاأثري  يوجد  ل  اأنه  انحدار  حتليل  نتائج  اأظهرت 

متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية على معدلت ارتكاب حوادث 

النظام. 

ة سادسًا: الحوادث الَعَرِضيَّ
من  لأي  تاأثري  يوجد  ل  اأنه  انحدار  حتليل  نتائج  اأظهرت 

متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية على معدلت ارتكاب احلوادث 

يَّة. الَعَر�ضِ

  

سابعًا: حوادث العبادات
يت�ضح من نتائج حتليل النحدار امل�ضتعر�ضة باجلدول )8( 

ال�ضكان ومعدل البطالة  النوع جلميع  اأن كٍل من متغري ن�ضبة 

ون�ضبة امل�ضتاأجرين ومتو�ضط حجم الأ�ضرة ال�ضعودية ومتو�ضط 

معدلت  يف  التباين  تف�ضري  يف  ت�ضهم  ال�ضعوديني  لغري  العمر 

)قيمة  الريا�ض،  مدينة  �ُضَرط  نطاقات  يف  العبادات  حوادث 

املتغريات  هذه  واأن   .)0.004 املعنوية:  م�ضتوى  5.202؛   :F
التباين  من   )%47.7( ن�ضبته  ما  تف�ضري  يف  ت�ضهم  جمتمعة 

يف معدلت حوادث العبادات يف مدينة الريا�ض. ويت�ضح من 

النتائج اأن معدلت حوادث العبادات تزداد بزيادة ن�ضبة النوع 

ن�ضبة  بزيادة  وتقل  البطالة،  معدل  وبزيادة  ال�ضكان  جلميع 

امل�ضتاأجرين ومتو�ضط حجم الأ�ضرة ال�ضعودية ومتو�ضط العمر 

لغري ال�ضعوديني.

املتغري
معامل 

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل النحدار 

املعياري
t قيمة

م�ضتوى 

املعنوية

3.6530.002-23.8416.526ثابت النحدار

0.0850.0201.3864.3660.000ن�ضبة النوع جلميع ال�ضكان

0.3190.1040.9873.0740.007معدل البطالة

0.001-4.075-0.0281.328-0.116ن�ضبة امل�ضتاأجرين

0.015-2.694-0.5470.991-1.473متو�ضط حجم الأ�ضرة ال�ضعودية

0.001-4.048-0.1571.027-0.635متو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني

*م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )5 ، 18( ؛ قيمة F: 5.202 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.004

0.477 =  R 2 0.591 ؛ معامل التحديد املعدل =  R 2 معامل التحديد
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د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

 ثامنًا: الحوادث المتنوعة

متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )9( اجلدول  يو�ضح 

اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب احلوادث 

املتنوعة. وتو�ضح النتائج اأن كٍل من متغري ن�ضبة الأمية ن�ضبة 

الأ�ضر ال�ضعودية متو�ضط حجم الأ�ضرة غري ال�ضعودية متو�ضط 

ال�ضعوديني  لغري  العمر  متو�ضط  ال�ضعوديات  لالإناث  العمر 

يف  املتنوعة  احلوادث  معدلت  يف  التباين  تف�ضري  يف  ت�ضهم 

م�ضتوى  5.559؛   :F )قيمة  الريا�ض  مدينة  �ُضَرط  نطاقات 

0.003(. وتف�ضر هذه املتغريات جمتمعة ما ن�ضبته  املعنوية: 

التباين يف معدلت احلوادث املتنوعة  حوايل )49.8%( من 

اأن  النتائج  من  ويت�ضح  الريا�ض.  مدينة  �ُضَرط  نطاقات  يف 

َرط مبدينة الريا�ض  معدلت احلوادث الإدارية يف نطاقات ال�ضُّ

تزداد بزيادة ن�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية، وتقل بزيادة ن�ضبة الأمية 

ومتو�ضط حجم الأ�ضرة غري ال�ضعودية ومتو�ضط العمر لالإناث 

ال�ضعوديات ومتو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني.

جدول )9(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب احلوادث املتنوعة

املتغري
معامل 

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل النحدار 

املعياري
t قيمة

م�ضتوى 

املعنوية

3.7230.002-13.0113.495ثابت النحدار

0.007-3.044-0.0240.476-0.072ن�ضبة الأمية

0.0220.0060.9373.8610.001ن�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية

0.013-2.769-0.0830.869-0.230متو�ضط حجم الأ�ضرة غري ال�ضعودية

0.009-2.939-0.0960.489-0.283متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات

0.005-3.239-0.0550.745-0.180متو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني

م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )5 ، 18( ؛ قيمة F: 5.559؛ م�ضتوى املعنوية: 0.003

0.498 =  R 2  0.607 ؛ معامل التحديد املعدل =  R 2 معامل التحديد

تاسعًا: الحوادث اإلدارية
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )10( اجلدول  يو�ضح 

اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب احلوادث 

الإدارية. وتو�ضح النتائج اأن متغري ن�ضبة النوع جلميع ال�ضكان 

نطاقات  يف  الإدارية  احلوادث  معدلت  يف  التباين  تف�ضر 

املعنوية:  م�ضتوى  8.919؛   :F )قيمة  الريا�ض  مدينة  �ُضَرط 

0.007(. ويف�ضر هذان املتغريان ما ن�ضبته حوايل )%25.6( 

التباين يف معدلت احلوادث الإدارية يف نطاقات �ُضَرط  من 

احلوادث  معدلت  اأن  النتائج  من  ويت�ضح  الريا�ض.  مدينة 

َرط التي تزداد فيها ن�ضبة النوع  الإدارية تزداد يف نطاقات ال�ضُّ

لإجمايل ال�ضكان.

جدول )10(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب احلوادث الإدارية

اخلطاأ املعياريمعامل النحدار املتغري
معامل النحدار 

املعياري
t م�ضتوى املعنويةقيمة

0.053-2.045 0.424-0.867الثابت

0.0100.0030.5372.9860.007ن�ضبة النوع جلميع ال�ضكان

*م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )1 ، 22( ؛ قيمة F: 8.919 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.007
0.256 =   R 2 0.288 ؛ معامل التحديد املعدل =  R 2 معامل التحديد
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عاشرًا: حوادث التقنية
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )11( رقم  اجلدول  يو�ضح 

التقنية.  حوادث  معدل  على  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض 

اأن كٍل من متغري  اإىل  امل�ضتعر�ضة يف اجلدول  النتائج  وت�ضري 

امل�ضاحة )كم2(، ن�ضبة الأمية، متو�ضط العمر جلميع ال�ضكان، 

متو�ضط العمر للذكور غري ال�ضعوديني، متو�ضط العمر لالإناث 

التقنية  حوادث  ارتكاب  معدلت  يف  توؤثر  ال�ضعوديات،  غري 

مب�ضتوى دالٍّ اإح�ضائيًا )قيمة F= 7.223، م�ضتوى املعنوية = 

0.001(. وتف�ضر هذه املتغريات جمتمعة ما ن�ضبته )%57.5( 

من التباين يف معدلت حوادث التقنية. وت�ضري النتائج اإىل اأن 

َرط التي تزيد  معدلت حوادث التقنية تزداد يف نطاقات ال�ضُّ

فيها امل�ضاحة )كم2( ويزيد فيها متو�ضط العمر للذكور غري 

التي تقل فيها  َرط  ال�ضُّ اأي�ضًا يف نطاقات  ال�ضعوديني، وتزداد 

ن�ضبة الأميني ومتو�ضط العمر جلميع ال�ضكان ومتو�ضط العمر 

لالإناث غري ال�ضعوديات.

حادي عشر: حوادث الحرائق
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )12( رقم  اجلدول  يو�ضح 

احلرائق.  حوادث  معدل  يف  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض 

الكثافة  امل�ضاحة،  متغري  من  كٍل  اأن  اجلدول  من  ويت�ضح 

لغري  النوع  ن�ضبة  لل�ضعوديني،  النوع  ن�ضبة  ال�ضكانية، 

ال�ضعوديني، ن�ضبة النوع جلميع ال�ضكان، معدل البطالة، ن�ضبة 

الأ�ضر ال�ضعودية، متو�ضط العمر للذكور ال�ضعوديني، متو�ضط 

جدول )11(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب احلوادث التقنية

املتغري
معامل 

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل النحدار 

املعياري
t قيمة

م�ضتوى 

املعنوية

4.0060.001-3.6360.908ثابت النحدار

0.0010.0000.4072.3690.029امل�ضاحة )كم2(

0.000-4.641-0.0140.790-0.065ن�ضبة الأمية

0.003-3.509-0.0390.809-0.137متو�ضط العمر جلميع ال�ضكان

0.0610.0250.4652.4010.027متو�ضط العمر للذكور غري ال�ضعوديني

0.006-3.119-0.0160.516-0.050متو�ضط العمر لالإناث غري ال�ضعوديات

*م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )5 ، 18( ؛ قيمة F: 7.223 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.001
0.575 =    R 2  0.667 ؛ معامل التحديد املعدل =   R 2  معامل التحديد

 =F العمر لالإناث ال�ضعوديات، لها تاأثري دالٌّ اإح�ضائيًا )قيمة

12.482، م�ضتوى املعنوية = 0.000(. وتف�ضر هذا املتغريات 

جمتمعة ما ن�ضبته )81.8%( من التباين يف معدلت حوادث 

احلرائق  حوادث  معدلت  اأن  اإىل  النتائج  وت�ضري  احلرائق. 

النوع  ن�ضبة  فيها  تزيد  التي  َرط  ال�ضُّ نطاقات  يف  تزداد 

لل�ضعوديني ون�ضبة النوع جلميع ال�ضكان ومعدل البطالة ون�ضبة 

وتزداد  ال�ضعوديني،  للذكور  العمر  ومتو�ضط  ال�ضعودية  الأ�ضر 

والكثافة  امل�ضاحة  فيها  تقل  التي  َرط  ال�ضُّ نطاقات  يف  اأي�ضًا 

ال�ضكانية ون�ضبة النوع لغري ال�ضعوديني ومتو�ضط العمر لالإناث 

ال�ضعوديات.

ثاني عشر: مجموع الحوادث
متغريات  انحدار  حتليل  نتائج   )13( اجلدول  يو�ضح 

جمموع  ارتكاب  معدلت  على  املوؤثرة  ال�ضكانية  اخل�ضائ�ض 

احلوادث، حيث يت�ضح اأن متغريي الكثافة ال�ضكانية ومتو�ضط 

العمر لالإناث غري ال�ضعوديات ي�ضهمان يف تف�ضري الختالف 

مدينة  �ُضَرط  نطاقات  يف  احلوادث  جمموع  معدلت  يف 

 .)0.003 املعنوية:  م�ضتوى  4.145؛   :F )قيمة  الريا�ض 

من   )%21.5( ن�ضبته  ما  جمتمعان  املتغريان  هذان  ويف�ضر 

الريا�ض.  مدينة  يف  احلوادث  ارتكاب  معدلت  يف  التباين 

يف  تزداد  احلوادث  جمموع  معدلت  اأن  النتائج  من  ويت�ضح 

وينخف�ض  ال�ضكانية  الكثافة  فيها  تقل  التي  َرط  ال�ضُّ نطاقات 

فيها متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات.
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د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

جدول )12(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب حوادث احلرائق

املتغري
معامل 

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل النحدار 

املعياري
t قيمة

م�ضتوى 

املعنوية

0.532-0.6-0.94579-0.60668ثابت النحدار

0.002-3.8-0.000180.580-0.00067امل�ضاحة )كم2(

0.000-5.8-0.000010.838-0.00004الكثافة ال�ضكانية )ن�ضمة/كم2(

0.009810.003730.3712.60.020ن�ضبة النوع لل�ضعوديني

0.005-3.3-0.000320.622-0.00105ن�ضبة النوع لغري ال�ضعوديني

0.013430.003191.4924.20.001ن�ضبة النوع جلميع ال�ضكان

0.035600.007010.7545.10.000 معدل البطالة

0.005660.002450.6562.30.036ن�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية

0.076630.031260.4382.50.028متو�ضط العمر للذكور ال�ضعوديني

0.000-5.5-0.031390.803-0.17397متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات 

 م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )9 ، 14( ؛ قيمة F: 12.482 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.000

0.818 =  R 2  0.889 ؛ معامل التحديد املعدل =  R 2 معامل التحديد

جدول )١3(: نتائج حتليل انحدار متغريات اخل�ضائ�ض ال�ضكانية املوؤثرة على معدلت ارتكاب جمموع احلوادث

املتغري
معامل 

النحدار

اخلطاأ 

املعياري

معامل النحدار 

املعياري
t قيمة

م�ضتوى

املعنوية

3.3240.003-392.767118.158ثابت النحدار

0.011-2.782-0.0030.662-0.007الكثافة ال�ضكانية )ن�ضمة/كم2(

0.030-2.331-4.0490.555-9.436متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات

م�ضتوى الدللة الكلية )اختبار F(: درجات احلرية )2 ،21( ؛ قيمة F: 4.145 ؛ م�ضتوى املعنوية: 0.03

0.215 =  R 2  0.283 ؛ معامل التحديد املعدل =  R 2  معامل التحديد

النتائج 
خل�ضت الدرا�ضة اىل جمموعة من النتائج، اأهمها ما يلي:

مقدمة  يف  اأتت  الموال  حوادث  اأن  الدرا�ضة  اأو�ضحت 

احلوادث اجلنائية يف مدينة الريا�ض مبجموع بلغ )46013( 

وبن�ضبة بلغت )42%( من اإجمايل احلوادث اجلنائية مبدينة 

حوادث  عن  ال�ضعف  من  باأكرث  يقدر  كبري  وبفارق  الريا�ض، 

النف�ض التي اأتت يف املرتبة الثانية بعدد بلغ )22163( وبن�ضبة 

الأخالقية  احلوادث  الثالثة  املرتبة  يف  وياأتي   .)%20( بلغت 

بعدد بلغ )17258( حادثة، وبن�ضبة بلغت )16%( من اإجمايل 

احلوادث ال�ضائدة مبدينة الريا�ض. 

كما اأو�ضحت الدرا�ضة اأن متو�ضط جمموع احلوادث اجلنائية 

يف مدينة الريا�ض خالل فرتة الدرا�ضة بلغ )36953( ومبعدل 

الأموال  اأن حوادث  يت�ضح  كما  ن�ضمة(،  بلغ )10000/91.1 

بلغ  جمموع  مبتو�ضط  اجلنائية  احلوادث  مقدمة  يف  اأتت 

)15338( حادثة، ومبعدل بلغ )37.8 حادثة اأموال /10000 

ن�ضمة(، وبفارق يقدر باأكرث من ال�ضعف عن حوادث النف�ض 

التي اأتت يف املرتبة الثانية مبجموع بلغ )7387( حادثة نف�ض، 

ومبعدل بلغ )18.2 حادثة نف�ض /10000 ن�ضمة(، واأتى ثالثًا 

اأخالقية،  حادثة   )5752( بلغ  مبجموع  الأخالقية  احلوادث 

ومبعدل بلغ )10000/14.2(، واأخريًا اأنن حوادث احلرائق 

بلغ  ومبعدل  عمد،  حريق  حادثة   )96( بلغ  مبجموع  العمد 

)10000/0.2(، كاأقل احلوادث اجلنائية حدوثًا.

وقد ك�ضفت نتائج حتليل الرتباط عن وجود عالقة ارتباط 

واخل�ضائ�ض  اجلنائية  احلوادث  بع�ض  ارتكاب  معدلت  بني 
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ال�ضكانية، من اأهمها ما يلي: 

بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  عن  الدرا�ضة  ك�ضفت   .1

معدلت ارتكاب حوادث الأموال وكٍل من ن�ضبة النوع جلميع 

عالقة  وجود  عن  ك�ضفت  وكذلك  املتزوجني،  ون�ضبة  ال�ضكان 

ارتباط عك�ضية مع الكثافة ال�ضكانية ومتو�ضط العمر جلميع 

ال�ضكان. 

بني  طردية  ارتباط  عالقة  هناك  اأن  الدرا�ضة  بينت   .2

ال�ضعودية،  الأ�ضر  ون�ضبة  النف�ض  حوادث  ارتكاب  معدلت 

وكذلك عالقة ارتباط عك�ضية مع كٍل من متغري متو�ضط حجم 

ال�ضعوديات  لالإناث  العمر  ومتو�ضط  ال�ضعودية  غري  الأ�ضر 

ومتو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني.

3. اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن هناك عالقة ارتباط طردية 

وكذلك  وامل�ضاحة،  الأخالقية  احلوادث  ارتكاب  معدلت  بني 

الأ�ضر  حجم  متو�ضط  متغري  مع  عك�ضية  ارتباط  عالقة 

ال�ضعودية.

بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  اىل  الدرا�ضة  تو�ضلت   .4

معدلت ارتكاب حوادث امل�ضكرات وكٍل من متغري ن�ضبة النوع 

لل�ضعوديني، ن�ضبة الأمية، متو�ضط العمر جلميع ال�ضكان، كما 

توجد عالقة ارتباط عك�ضية مع كٍل من متغري ن�ضبة النوع لغري 

غري  الأ�ضرة  حجم  متو�ضط  امل�ضتاأجرين،  ن�ضبة  ال�ضعوديني، 

ال�ضعودية، متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات، متو�ضط العمر 

لغري ال�ضعوديني.

5. ك�ضفت نتائج الدرا�ضة عن عدم وجود عالقة ارتباط بني 

حوادث النظام واأي من متغريات الدرا�ضة، وكما ك�ضفت اأي�ضًا 

عن عدم وجود عالقة ارتباط بني احلوادث العر�ضية واأي من 

متغريات الدرا�ضة. 

بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  عن  الدرا�ضة  ك�ضفت   .6

معدلت ارتكاب حوادث العبادات وكل من خا�ضية ن�ضبة النوع 

جلميع ال�ضكان، معدل البطالة، وكذلك وجود عالقة ارتباط 

عك�ضية مع كٍل من متغري ال�ضكان امل�ضتاأجرين، متو�ضط حجم 

الأ�ضرة ال�ضعودية، متو�ضط العمر لغري ال�ضعوديني.

بني  طردية  ارتباط  عالقة  هناك  اأن  الدرا�ضة  بينت   .7

ال�ضعودية.  الأ�ضر  ون�ضبة  املتنوعة  احلوادث  ارتكاب  معدلت 

ارتكاب احلوادث  ارتباط عك�ضية بني معدلت  واأي�ضًا عالقة 

املتنوعة وكل من خا�ضية ن�ضبة الأمية، متو�ضط حجم الأ�ضرة 

متو�ضط  ال�ضعوديات،  لالإناث  العمر  متو�ضط  ال�ضعودية،  غري 

العمر لغري ال�ضعوديني.

8. اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن هناك عالقة ارتباط طردية 

النوع  ون�ضبة  الإدارية  احلوادث  ارتكاب  معدلت  بني  فقط 

لإجمايل ال�ضكان.

بني  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  اىل  الدرا�ضة  تو�ضلت   .9

امل�ضاحة  متغري  من  وكٍل  التقنية  احلوادث  ارتكاب  معدلت 

ومتو�ضط العمر للذكور غري ال�ضعوديني، كما تو�ضلت اأي�ضًا اىل 

احلوادث  ارتكاب  معدلت  بني  عك�ضية  ارتباط  عالقة  وجود 

ال�ضكان  جلميع  العمر  ومتو�ضط  الأميني  ون�ضبة  التقنية 

ومتو�ضط العمر لالإناث غري ال�ضعوديات.

بني  طردية  ارتباط  عالقة  هناك  اأن  الدرا�ضة  بينت   .10

معدلت ارتكاب حوادث احلرائق العمد وكل من اخل�ضائ�ض 

ال�ضكان،  جلميع  النوع  ن�ضبة  لل�ضعوديني،  النوع  ن�ضبة  التالية: 

معدل البطالة، ن�ضبة الأ�ضر ال�ضعودية، متو�ضط العمر للذكور 

ارتباط  عالقة  هناك  اأن  الدرا�ضة  بينت  كما  ال�ضعوديني، 

عك�ضية بني معدلت ارتكاب حوادث احلرائق العمد وكل من 

التالية: امل�ضاحة، الكثافة ال�ضكانية، ن�ضبة النوع  اخل�ضائ�ض 

لغري ال�ضعوديني، متو�ضط العمر لالإناث ال�ضعوديات.

عك�ضية  ارتباط  عالقة  وجود  اىل  الدرا�ضة  تو�ضلت   .11

فقط بني معدلت ارتكاب جمموع احلوادث اجلنائية والكثافة 

ال�ضكانية وكذلك متو�ضط عمر الإناث ال�ضعوديات.

التوصيات
التي  التو�ضيات  بع�ض  متخ�ضت  الدرا�ضة  نتائج  �ضوء  يف 

ميكن اأن يكون لها دوٌر فعال يف احلد من اجلرمية، ومنها:

بني  قوية  طردية  عالقة  وجود  عن  الدرا�ضة  ك�ضفت   .1

تو�ضي  لذا  ال�ضكانية،  الكثافة  ومعدل  اجلنائية  احلوادث 

مبدينة  َرط  ال�ضُّ مراكز  توزيع  اإعادة  ب�ضرورة  الدرا�ضة 

الريا�ض، وتكثيف الدوريات مبا يتفق مع حجم ال�ضكان ومعدل 

الكثافة ال�ضكانية نظرًا للعالقة القوية بني الكثافة واحلوادث 

للمرافق  م�ضاحات  تخ�ضي�ض  �ضرورة  وكذلك  اجلنائية، 

العامة عند تخطيط الأحياء اجلديدة مثل احلدائق والأندية 

م�ضاحة  جميع  ت�ضغل  لكيال  والجتماعية،  والأدبية  الريا�ضية 

احلي بامل�ضاكن ويتحول اإىل م�ضتودع ب�ضري.

2. تو�ضلت النتائج اإىل وجود عالقة عك�ضية بني احلوادث 

اجلنائية واأعمار اجلناة، لذا تو�ضي الدرا�ضة ب�ضرورة اإن�ضاء 

مراكز اأندية ب�ضتى اأنواعها الريا�ضية والثقافية والجتماعية، 

وزيادة عدد الأندية الريا�ضية وتوزيعها على الأحياء ب�ضورة 
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د. �ضلطــان بن �ضعــدون ال�ضبــاطــي

   اأ. د. ر�ضـــود بن حممــد اخلـريـــف

التباين المكاني للحوادث الجنائية في مدينة الرياض وعالقتها بالخصائص السكانية

اأوقاتهم  اإليها و�ضغل  تتنا�ضب وحجم ال�ضكان جلذب ال�ضباب 

مبا يعود عليهم بالنفع.

3. يقرتح الباحث توثيق اإحداثيات احلوادث الأمنية، خا�ضًة 

مع التقدم التقني يف و�ضائل حتديد املواقع، والتي جتعل من 

ال�ضهل على اجلهات الأمنية توثيق مواقع احلوادث، وحتديد 

الأمنية  الكثافة  تكون  اأن  يفرت�ض  حيث  ال�ضوداء،  النقاط 

مبنية على تلك النقاط، وكذلك يفرت�ض اأن يتم اختيار مواقع 

النقاط  على  بناًء  امل�ضاة  ج�ضور  وبناء  �ضاهر  نظام  كامريات 

عن  الناجتة  احلوادث  اأو  الده�ض،  حوادث  فيها  تكرث  التي 

ال�ضرعة الزائدة.

وتخطيط  توزيع  منط  يف  باحلث  الدرا�ضة  تو�ضي   .4

للكثافة  ومالءمتها  الريا�ض  مدينة  يف  الأمنية  اخلدمات 

ال�ضكانية واحلوادث الأمنية، وكذلك درا�ضة املالئمة املكانية 

ملراكز ال�ضرط.
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