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 ملخص

التعرف إلى التوزيع الكمي والنوعي للجرائم في محافظة العاصةةةةةةمة لعا  تهدف الدراسةةةةةةة 

كذلك تصنيف مديريات وية وبيان العوامل المؤثرة في هذا التوزيع، حسب التقسيمات األمن 2015

الشرطة في المحافظة حسب مؤشرات ارتكاب الجرائم فيها، وبناء قاعدة بيانات جغرافية توضح 

التباين المكاني في حجم ونوع الجريمة في المحافظة. اعتمدت الدراسةةة المنها الوصةةلي التحليلي 

في تصةةةةةةنيف  Sum of Rank Indexمعامل مجموع الترتيب لتحقيق أهدافها، واسةةةةةةت دم  

مديريات الشةةةرطة في المحافظة حسةةةب مسةةةتوج ترك  الجريمة فيها، كذلك تم اسةةةت دا  أسةةةلوب 

( في إعةةداد GISالتحليةةل الكةةارتوجرافي من تول توتيف تقنيةةة نظم المعلومةةات الجغرافيةةة )

توصةةل  الدراسةةة إلى مجموعة  المحافظة. ال رائط التي تبين التباين المكاني للجريمة بين مناطق

من النتائا ومنها: أن هنالك تباين مكاني كمي ونوعي وأضةةةةةح في توزيع وانتشةةةةةار الجريمة بين 

كما أن أهم العوامل المؤثرة في التباين والتوزيع   محافظة العاصةةةةةةمة،في  مديريات الشةةةةةةرطة 

السةةةةكان، مسةةةةاحة المنعقة، البعد عن المحافظة هي: الكثافة السةةةةكانية، عدد  فيالمكاني للجريمة 

توصي الدراسة بات اذ ح مة من اإلجراءات الرسمية التي تهدف إلى الحد  مرك  ووسط المدينة.

وكذلك التركي  على األبعاد ، من معدالت الجريمة المرتلعة تصوصا في مناطق وسط العاصمة

في  ادفة إلى الحد من الجريمةالمكانية والمتغيرات الجغرافية عند وضةةةةةع الحلول والمقترحات اله

 ومكافحة أسبابها. المحافظة

 .معامل مجموع الترتيبالجريمة، التباين المكاني للجريمة، الكلمات الدالة: 
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Abstract 

The study aims to identify the quantitative and qualitative distribution 

of the crimes in the capital Governorate for 2015 according to the security 

divisions and indicating the factors affecting this distribution, as well as 

classify the police directorates in the Governorate by the levels of the 

crime, and construct of a geographical database which shows the spatial 

variation in the size and the type of the crime in the Governorate. The study 

used a descriptive research method to achieve its objectives. The Sum of 

Rank Index was used in the classification of police departments in the 

governorate by the level of crime concentration; the method of the 

cartographic analysis was also used through using of the Geographic 

Information System (GIS) technology in preparing maps which show the 

spatial variation of the crime between the regions of the governorate. The 

study reached a set of results that: there is a quantitative and qualitative 

spatial difference in the distribution and spread of the crime between the 

police departments in the Capital governorate (Amman), the results also 

show that the most important factors affecting the spatial variation of the 

crime in the governorate are: population density, population, the area of 

the region, and the distance from the center of the city. The study 

recommended taking a package of formal procedures which aimed to 

reducing the high crime rates, especially in the central areas of the 

governorate, as well as focusing on the spatial dimensions and the 

geographical variables in the developing of the solutions and the proposals 

that aimed to reduce the crime in the governorate and combat its causes. 

Keywords: The Crime, The Spatial Variation of the Crime, The Sum 

of Rank Index. 

 المقدمة

يسةةةةةةعى علم الجغرافيا إلى تلسةةةةةةير التباين المكاني للظواهر من تول دراسةةةةةةة العوقة بين 

الجغرافيا  المتغيرات العبيعية والبشةةةةةةرية المؤثرة فيها، وتعتبر الجغرافيا االجتماعية إحدج فروع

البشةةرية التي تقو  على دراسةةة النشةةاط والسةةلوع االجتماعي لففراد وتلاعلهم مع عناصةةر البي ة 

المحيعة بهم، وذلك من تول التركي  على دراسةةة ال صةةائج االجتماعية واالقتصةةادية والبي ية 

التباين للمكان واألفراد القانعين فيه، وذلك بهدف الكشةةف عن مدج مسةةاهمة هذخ ال صةةائج في 

ويعد علم الجغرافيا من العلو  القليلة التي تولي  (،2012 المكاني للظاهرة المدروسةةةةةةة )طوقان،
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االهتما  الكبير لدراسةةةةةةة الظاهرة العبيعية والبشةةةةةةرية في المكان، ويععي رواد هذا العلم أهمية 

دروسةةة، ومن كبيرة ل صةةوصةةية المكان وأثرها المباشةةر في التباين والتماي  في نمو الظاهرة الم

هذا المنعلق تهرت االتجاهات التي تُرك  على دراسةةة التباينات المكانية، وأضةةحى منها التباين 

 المكاني من المناها واسعة االنتشار في الدراسات واألبحاث الجغرافية.

واكب  الجغرافية االجتماعية التعورات التي تهرت في علم اإلجرا  وانعلق  من الملاهيم 

رية في الدراسةةةات الجغرافية التي تعنى بالجريمة، واعتمدت في أسةةةسةةةها المنهجية واألسةةةل النظ

على الجغرافيا البشةةرية التي تعتبر فرع مسةةتقل من فروعهاغ فجغرافية الجريمة تعمل على كشةةف 

النمط اإلجرامي داتل الحي  المكاني، ومن ثم تحليل العمليات المكانية والغوص في أعماقها لبيان 

 (.Herbert, 2001ا في القوج االجتماعية والسياسية واالقتصادية )مدج تأثيره

والجريمةةة بكونهةةا تةةاهرة بشةةةةةةريةةة ال يمكن أن تحةةدث في كةةل مكةةان وزمةةان بنلل الحجم 

والتكرار، فقد تترك  وتتوطن بشةةةةةةكل كبير في أماكن معينة وتقل في نلل الوق  أو ت تلي من 

ات أو سةنوات معينة وقد تنحدر وتن ل  أعدادها أماكن أترج، وقد ت داد ويترفع حجمها في أوق

يُنظر إلى الجريمة على أنها تاهرة اجتماعية االنتشةةةةةةار ال  و (.2000 في أوقات أترج )العمر،

يكاد ي لو منها أي مجتمع من المجتمعات اإلنسةةةةةةانية مهما تنوع  تروفها وأحوالها ومهما بلغ  

ت تلف من مجتمع إلى آتر من حيث حدّتها من درجات الرقي والتحضةةةةةةر، إال إن هذخ الظاهرة 

وتوزيعها وأنواعها وأساليبها، فنجدها في بع  المجتمعات تنتشر لدرجة إنها تشكل طابعاً ممي اً 

لهةةذا المجتمع، بينمةةا نجةةدهةةا في مجتمعةةاتر أترج تةةاهرة نةةادرة الحةةدوث ودتيلةةة و ير مةةألوفةة 

 (.2005)ال والدة، 

طق شرطة اقليم العاصمة )محافظة العاصمة( بشكل كبير بالر م من تشابهه الجريمة في منا

مع باقي محافظات األردن من حيث األسةةةةةةباب والدوافع والنتائا، إال أن هنالك اتتوف وتباين 

محافظة عن باقي محافظات المملكة، الكبيرين في حجم الجريمة وتوزيعاتها المكانية بين مناطق 

واالتتوف في كم ونوع الجريمة في المحافظة وذلك مما يتعلب الوقوف على حجم هذا التباين 

من تول توتيف المقاييل واألسةةةةاليب الجغرافية المتوفرة والتي يمكن االعتماد عليها في تحقيق 

 الهدف المعلوب.

 أدبيات الدراسة وإطارها النظري

هنالك مجموعة من الدراسةةةةةةةات العربية واألجنبية التي تناول  موضةةةةةةوع التباين المكاني 

لجريمة بشكلر تاص أو التحليل المكاني للجريمة بشكلر عا  والتي سوف يجري استعراضها في ل

 هذا الجانب.

المكاني لظاهرة الجريمة في  التباين ( إلى بيان مستوج2015 حيث هدف  دراسة )ال يادي،

شةةر في ومعرفة العوامل والمتغيرات االقتصةةادية واالجتماعية ذات التأثير المبا، الناصةةرية مدينة

ذلك التباين، وكذلك اإلسةةةةةةها  في معالجة المشةةةةةةكوت األمنية التي تواجه مجتمع الناصةةةةةةرية من 

منظور جغرافي، والتنبؤ باإلبعاد المكانية للجريمة، ورسةم السةياسةات المكانية الوقائية والعوجية. 

سةةةةكانية. اسةةةةت دم  الدراسةةةةة المنها اإلحصةةةةائي التحليلي لقياا مسةةةةتوج التباين بين األحياء ال



 "ة عمانالتباين المكاني للجريمة في محافظة العاصمــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 424

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 3)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

توصةةةةةل  الدراسةةةةةة إلى عدة نتائا منها: وجود ارتباط وثيق بين البعالة والجريمة، وكذلك وجود 

تباين واضةةةح في مسةةةتوج الجريمة بين فصةةةول السةةةنة حيث ترتلع معدالتها في  فصةةةل الصةةةيف 

الكشةةف عن  Syerrina & Nuzlinda, 2015)وتن ل  في فصةةل الشةةتاء. وحاول  دراسةةة )

واألنماط ال منية لحاالت جرائم العنف في شبه ج يرة مالي يا باست دا  أدوات  التوزيع الجغرافي

كوحدة للتحليل واعتمدت على  districtوتقنيات التحليل المكاني. اسةةةةت دم  الدراسةةةةة المقاطعة 

(. وتبين 2009-2000اإلحصاءات الرسمية عن جرائم العنف في دولة مالي يا لللترة بين عامي )

يةةةل أن أ لةةةب جرائم العنف تهرت في الواليةةةات المتقةةةدمةةةة والمتعورة مثةةةل من نتةةةائا التحل

Selangor & Johor.  

( دراسةةةةةةةةة هةةدفةة  إلى تحةةديةةد التوزيع Myzafer, 2013 Engjellushe &واجرج )

الجغرافي والمكاني للجريمة في دولة البانيا، وكذلك األشةةةةةةكال الجديدة للجرائم في مدنها وذلك 

(. اعتمدت الدراسةةةة المنها 2012-2000) مية عن اللترة بين عامياسةةةتنادا لاحصةةةاءات الرسةةة

الكارتوجرافي والبيانات واإلحصةةةةاءات الرسةةةةمية لتحقيق أهدافها. توصةةةةل  الدراسةةةةة إلى وجود 

بع  العوامل االقتصادية واالجتماعية التي تدفع بالشباب نحو الجريمة ومنها: ان لاض المستوج 

ائية، تدني مسةةتوج المعيشةةة، عد  موئمة األوضةةاع االقتصةةادية، التعليمي، العيش في المناطق الن

( تحديد نمط Saffet, et al. 2013البعالة، والر بة في الغنى دون بذل الجهد. وحاول  دراسة )

محافظة تركية بين عامي  81التوزيع المكاني للجرائم المرتكبة ضةةةةةةد الممتلكات والعقارات في 

( وتقنيات التحليل المكاني GISظم المعلومات الجغرافية )(، اعتمدت الدراسةةةةةةة ن1997-2009)

لتحليل البيانات المكانية لمعدالت الجريمة ضد الممتلكات في منعقة الدراسة بهدف إتهار التباين 

المكاني والنمط التوزيعي للجرائم فيها. أتهرت نتائا الدراسةةةةةة أن توزيع األنشةةةةةعة الجرمية في 

 ً  عشةةوائياً، كما توصةةل  الدراسةةة إلى ترك  الجرائم ضةةد الممتلكات منعقة الدراسةةة لم يكن توزيعا

 والعقارات في  رب وجنوب  رب الجمهورية التركية.

قان، نابلل 2012 ورك ت دراسةةةةةةةة )طو نة  مدي مة في  ناطق ترك  الجري يد م حد ( على ت

جريمة وم يماتها، وبيان مجموعة الجرائم األكثر انتشةةةارا فيها، والتعرف على أسةةةباب وأدوات ال

في المدينة وم يماتها. است دم  الدراسة المنها الوصلي في تحقيق أهدافها، معتمدة عدة أدوات 

لجمع البيانات وتحليلها ومنها: اإلسةةةتبانة، الموحظة الشةةة صةةةية، المقابلة الشةةة صةةةية، ال رائط، 

من  %(30توصةةةةةل  الدراسةةةةةة إلى مجموعة من النتائا ومنها: أن ) ونظم المعلومات الجغرافية.

 وهدف  دراسةةةة )الحربي، الجرائم المبلغ عنها في المدينة وم يماتها حدث  في فصةةةل الصةةةيف.

( التعرف إلى حجم الجريمة في منعقة القصةةيم، وبيان التوزيع المكاني للجريمة في منعقة 2012

الدراسةةةةةة، وتحديد األنماط الم تللة للجريمة فيها، وكذلك الكشةةةةةف عن ال صةةةةةائج الديمغرافية 

قتصةةةةادية واالجتماعية المرتبعة بنوع الجريمة. اعتمدت الدراسةةةةة المنها الوصةةةةلي لتحقيق واال

أهدافها، واسةةت دم  االسةةتمارة لجمع البيانات المنقوصةةة من عينة الدراسةةة. وكان من أبرز نتائا 

الدراسةةةةةةة ترك  الجريمة في ف ة الشةةةةةةباب العاطلين عن العمل، يليهم الجناة الذي ارتبط ارتكابهم 

 ريمة بتأثير جماعة األصدقاء ورفقاء السوء.للج

( إلى بيان التوزيع المكاني للجريمة في محافظات   ة، 2012 وذهب  دراسةةةةةةةة )شةةةةةةلقة،
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وإتهار طبيعة العوقة بين النمو السةةةةةةكاني وجرائم القتل، والكشةةةةةةف عن أنواع الجرائم األكثر 

لدراسةةةةةةةة المنها الوصةةةةةةلي والمن ظة. اسةةةةةةت دم  ا ها التحليلي والمنها انتشةةةةةةةاراً في المحاف

الكارتوجرافي في تحقيق أهدافها. توصةةل  الدراسةةة إلى عدة نتائا منها: وجود عوقة طردية بين 

جرائم القتل وحجم المحافظات من حيث المساحة وعدد السكان والكثافة السكانية. وهدف  دراسة 

(2011 Hooghe, et al. التعرف إلى أثر ارتلاع كل من معدالت البعالة ) وعد  المسةةةةةاواة في

مة في المجتمع البلجيكي تول اللترة ) لدتل على معدالت الجري يات ا (، 2006-2001مسةةةةةةتو

وكذلك التعرف إلى نمط التوّزع المكاني للجريمة في دولة بلجيكيا تول فترة الدراسةةةةةةة. اعتمدت 

والمتغير  الدراسةةةةة المنها اإلحصةةةةائي الوصةةةةلي لتحديد طبيعة العوقة بين المتغيرات المسةةةةتقلة

التابع، وكذلك اسةةت دم  الدراسةةة تقنيات التحليل المكاني لتحقيق أهدافها. توصةةل  الدراسةةة إلى 

عدد من النتائا ومنها: وجود أثر ذو داللة إحصةةةةةةةائية لمتغير ارتلاع معدالت البعالة وكل من 

أثر ذو داللة معدالت جرائم اللقر وجرائم العنف بين صةةلوف المجتمع البلجيكي، بينما كان هنالك 

إحصةةائية الرتلاع معدالت عد  المسةةاواة في الدتل في متغير معدالت جرائم اللقر، ولكن لم يكن 

هنالك أثر ذو داللة إحصةةائية لمتغير عد  المسةةاواة في مسةةتويات الدتل في متغير معدالت جرائم 

بينما توزع  العنف، كذلك وجدت الدراسةةة أن هنالك ترك  لجرائم العنف في المناطق الحضةةرية 

 جرائم اللقر بين المناطق الحضرية والمناطق الريلية في الدولة. 

إلى تحديد نمط التوزيع المكاني لجرائم  (2010 بينما هدف  دراسةةةةةة )الدويكات والليصةةةةةل،

السةةةةةةرقة في أحياء مدينة حائل والعوامل المؤثرة فيها، ومدج ارتباط نمط التوزيع بالقلب الحيوي 

لك نقاط ساتنة تتكدا فيها جرائم السرقة في المدينة. است دم  الدراسة المنها للمدينة، وهل هنا

الكارتوجرافي ونظم المعلومات الجغرافية في تحقيق أهدافها. أتهرت نتائا الدراسةةةةةةةة أن نمط 

توزيع جنايات السةةةرقة في سةةةنوات الدراسةةةة كان نمعاً متجمعاً، وأن الجناة يسةةةكنون في األحياء 

ط التجاري للمدينة، كما أن هنالك عوقة ارتباط قوي بين مكان سةةةةةةكن الجاني القريبة من الوسةةةةةة

( تحليل التباين المكاني لجرائم السةةةةةةرقة في 2008 ،الليصةةةةةةل)وموقع ارتكاب الجريمة. وحاول 

مدينة حائل من حيث الحجم والنوع والتوزيع على أحياء المدينة، وكذلك تحديد العوامل العبيعية 

في هذا التوزيع، والتعرف على تصائج مرتكبي جريمة السرقة والعوقة بين والبشرية المؤثرة 

مكان سةةةكن الجاني ومكان حدوث الجريمة. اسةةةت دم  الدراسةةةة األسةةةلوب الكارتوجرافي ونظم 

( والمنها اإلحصةةةائي لتحقيق أهدافها. توصةةةل  الدراسةةةة إلى وجود GIS) ةالمعلومات الجغرافي

%( من حاالت السةةةةةرقة تقع 56ان ارتكاب الجريمة حيث أن )عوقة قوية بين سةةةةةكن الجاني ومك

ضةةمن الحي الذي يسةةكنه الجاني، كما أتهرت نتائا الدراسةةة أن نمط توزيع جرائم السةةرقة تول 

 .فترة الدراسة كان نمعاً متجمعاً أو متكتوً في األحياء القريبة من القلب التجاري للمدينة

( بهدف Haifeng Zhang & Michael P. Peterson, 2007فيما جاءت دراسةةةةةةة )

)االعتداء الجسةةةةةةدي، السةةةةةةرقة، سةةةةةةرقة  تحليل األنماط المكانية ألربعة أنواع من الجريمة وهي:

سكا.  سعو على المنازل( وعوقتها ب صائج األحياء في مدينة أوماها بوالية نبرا سيارات، وال ال

ار المتعدد، وكذلك أدوات اسةةةةت دم  الدراسةةةةة أسةةةةلوب اإلحصةةةةاء الكمي المتمثل بنموذ  االنحد

( في تحقيق أهدافها. توصةةةةةةل  GISالتحليل المكاني من تول تقنية نظم المعلومات الجغرافية )
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ست دا  مقياا الكثافة الجرمية بناء على الكثافة المكانية لحدوث الجريمة مؤشر  سة إلى أن ا الدرا

ريمة التي تحسةةةب على أفضةةةل لحسةةةاب معدالت الجريمة في األحياء الحضةةةرية من معدالت الج

( دراسةةةة إلسةةةتكشةةةاف االرتباط بين الجريمة 2003 أسةةةاا الوحدات السةةةكانية. واجرج )بدوي،

ها، والوقوف على المؤثرات  ها في نة الرياض، والتوزيع المكاني للجرائم ومرتكبي والبي ة في مدي

المكتبي واإلحصةةاء  البي ية العبيعية والبشةةرية الكامنة تلف هذا التوزيع. اعتمدت الدراسةةة المنها

الوصةةةةلي في تحقيق أهدافها. توصةةةةل  الدراسةةةةة إلى وجود عوقة قوية بين التلاوت في معدالت 

وأعداد الجرائم وبع  المتغيرات مثل مسةةتوج الدتل والمسةةتوج التعليمي، كما أن هنالك ارتباط 

سكانية ومعدالت الجريمة، وكذلك عوقة وثيقة بين الجريمة ست دا   موجب بين ال يادة ال وأنماط ا

 .األرض والمتغيرات البي ية للمدينة

( من تول دراسته على مدينة الرياض التعرف إلى طبيعة العوقة 2003 وحاول )بن محيا،

بين معدل الجريمة وبع  المتغيرات الجغرافية في المدينة مثل: النمو السةةكاني والكثافة السةةكانية 

سة المنها الوصلي في تحقيق أهدافها. توصل  الدراسة والبعد عن مرك  المدينة. است دم  الدرا

إلى وجود عوقة طردية بين النمو السةةةةةةكاني والكثافة السةةةةةةكانية ومعدل الجريمة، في حين كان  

العوقة بين معدل الجريمة والبعد عن مرك  المدينة عوقة عكسةةية فكلما ابتعدنا عن مرك  المدينة 

لوضع  (Mostafa Ahmadi, 2003وجاءت دراسة ) كلما قل معدل الجريمة والعكل صحيح.

منهجية للتحليل المكاني للجريمة في مدينة طهران، وتحديد أفضةل المواقع إلنشةاء محعات جديدة 

للشةةةةرطة للحد من الجريمة في المدينة، وكذلك تحليل العوامل األكثر فعالية من أجل منع الجريمة 

في تحديد النقاط السةةةاتنة  (GIS) مات الجغرافيةوالحماية منها. اسةةةت دم  الدراسةةةة نظم المعلو

(Hot Spots.والمواقع المناسبة إلقامة محعات الشرطة للحد من الجريمة في المدينة )   وحاول

( التعرف إلى حجم وأنواع الجرائم التي وقع  في األردن وأنماطها 1999دراسةةةةةةةة )المهيرات،

سةةةةة المنها الوصةةةةلي والمنها اإلحصةةةةائي (. اعتمدت الدرا1996-1985المكانية تول اللترة )

%( من الجرائم 65الكمي والكارتوجرافي لتحقيق أهدافها. توصةةةةل  الدراسةةةةة إلى ترك  حوالي )

المرتكبة في المملكة تول فترة الدراسةةةةةة في ثوث محافظات وهي: العاصةةةةةمة وال رقاء وإربد، 

أصةةحاب المهن الحرة، وكذلك  وشةةكل العاطلون عن العمل نسةةبة عالية من مرتكبي الجرائم يليهم

 ارتلاع نسبة حدوث الجرائم بين ف ات التعليم المتدني.

وبعد اسةةةةتعراض الدراسةةةةات السةةةةابقة وجد الباحث أن هذخ الدراسةةةةة تعد األولى محلياً التي 

تتناول التباين المكاني للجريمة في محافظة العاصةمة بشةكلر تاص وفي األردن بشةكلر عا ، وهي 

ادرة محليا وعربيا التي تتناول الجريمة من وجهة نظر جغرافية بعكل الدراسات من الدراسات الن

العديدة التي ترك  على األبعاد واألسةةةةةةباب االجتماعية واالقتصةةةةةةادية للجريمة دون التعر  إلى 

 التباينات في التوزيعات المكانية للجريمة والعوامل المؤثرة في هذا التوزيع. 

 التباين المكاني للجريمة

سات األكاديمية التي تناول  التباين المكاني للجريمة منذ القرن التاسع عشر، فقد ب دأت الدرا

م العالم البولندي )بارتينكي( دراسةةةات التباين المكاني للجريمة إلى ثوثة مراحل   Bartnickiقَسةةةا
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 (:  2012( )طوقان، 2000)العمر،  رئيسية وهي

ورك ت  (:1880-1829متدت بين عامي )مرحلة دراساااات القرن التاساااو عتااار والتي ا

هذخ الدراسةةةات على ال رائط التوضةةةيحية للتباينات المكانية لتكرار حدوث الجريمة، معتمدة على 

اإلحصةةةةةاءات الجنائية المتوافرة في تلك اللترة تصةةةةةوصةةةةةا في فرنسةةةةةا وبع  الدول األوروبية 

إتهار التباينات اإلقليمية في األترج، كما شةةةةةهدت هذخ اللترة العديد من الدراسةةةةةات التي حاول  

الجريمة من حيث ال مان والمكان، وقد أطلق على هذخ الدراسةةةةةةات المبكرة مسةةةةةةمى المدرسةةةةةةة 

الجغرافيةغ بسةةبب اهتمامها بالتباين المكاني والذي يعد بعداً رئيسةةياً في علم الجغرافيا، كما أن هذخ 

جريمة من تول ال صةةةةةةائج الدراسةةةةةةات عمدت إلى تلسةةةةةةير االتتوفات الكمية في معدالت ال

(. ونرج أن دراسات هذخ المرحلة من مراحل تعور 2012 الجغرافية المكانية وال مانية )طوقان،

جغرافية الجريمة عمل  على إبراز التباينات اإلقليمية والمكانية في معدالت تكرار الجريمة على 

ية  نات المكان باي لدولة أو اإلقليم دون أن تتعر  إلى الت مة بين أحياء مسةةةةةةتوج ا لمعدالت الجري

المدينة الواحدة، وكذلك أول  هذخ المرحلة أهمية كبيرة للعوامل الجغرافية العبيعية وتصةةةةوصةةةةا 

 العوامل المناتية في تلسير التباين المكاني ال ماني والنوعي في معدالت ارتكاب الجريمة.

ويقسم الباحثين  في: مرحلة سيادة منهج مدرسة شيكاغو والثورة الكمية في البحث الجغرا

 Humanهذخ اللترة إلى مرحلتين، ترتبط المرحلة األولى منها بدراسةةةات ونماذ  البي ة البشةةةرية

Ecology   قد ال امل من القرن العشةةةةةةرين والتي اقترن نذ الع ية م ثان بدأ المرحلة ال ما ت ، بين

قدة، باسةةت دا  البرمجيات بظهور التقنيات التحليلية التي سةةاعدت على تحليل العوقات البي ية المع

اإلحصةةائية المتوفرة في الحاسةةب ا لي، وكذلك توفر اإلحصةةاءات الجنائية على مسةةتويات تشةةمل 

الوحدات الصغيرة داتل المدن، مما يساعد في رسم ترائط التباين المكاني داتل المدينة الواحدة، 

لربط بين المتغيرات المدروسة مكن الباحث من تلسير أسباب هذا التباين من تول ايُ وهذا بدورخ 

وتصةةةةةةائج المكان الجغرافية واالقتصةةةةةةادية واالجتماعية وكذلك الثقافية الممي ة للمكان وحتى 

الحي داتةةل المةةدينةةة الواحةةدة، ويوفر أدوات تحليليةةة تُسةةةةةةةاعةةد في الربط بين العوامةةل الةةداتليةةة 

و السةةةةةةلوع أالنحرافي وال ارجية للجريمة وتحديد حجم مسةةةةةةاهمة كل منها في تلسةةةةةةير الميل نح

  .واإلجرامي

النظرة المكانية اإليكولوجية للجريمة على يد العالمين األمريكيين )شو ومكاي( وقد تعورت 

Shaw & Mckay  في عشرينيات وثوثينيات القرن الماضي، فقد قا  الباحثان بدراسة مشهورة

بيوت الجانحين األحداث  على مدينة شيكا و تم فيها رسم ترائط نقعية توضح مواقع 1942عا  

في المدينة، وقد اسةةةةةةت دم  العر  الكارتوجرافية إلتهار التباين المكاني للجريمة، وتوصةةةةةةل  

لدراسةةةةةةةة إلى نموذ  مكاني يتمثل في نمط عا  ومنتظم للجريمة، بحيث يرج هذا النموذ  أن  ا

لدراسةةةةةةة على عدد من معدالت الجريمة تقل كلما ابتعدنا عن مرك  المدينة، وقد بني  نتائا هذخ ا

المتغيرات ومنها: مسةةةتوج اللقر، وطبيعة السةةةكن، والهجرة واالنتقال، وعدد المواليد من السةةةكان 

 (. Herbert, 1982المهاجرين أو الغرباء عن المدينة )

كذلك جرت العديد من الدراسةةةةةةات االيكولوجية للجريمة في أنحاء م تللة من العالم عمل  
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اني لمعدالت الجريمة تبعا لل صائج البي ية للمكان محل الجريمة، فقد قا  على إبراز التباين المك

برسم ترائط تبين مناطق جنوح األحداث في مدينة لندن في وق  مبكر 1925عا   Burt)بيرت( 

من العقد الثاني من القرن العشرين، وأتهرت ال رائط المرسومة التباين المكاني لجرائم األحداث 

ناطق المجاورة لمنعقة األعمال المرك ية )من تول ترك  الجر (، وان لاض CBDائم في الم

اتيل( جو دراسةةةةة )كاسةةةةتل و1934عا   Jonesمعدالتها في الضةةةةواحي. وفي دراسةةةةة )جون ( 

Castle & Gittus   لمدينة ليلربول تهر أن هنالك تجمعات  1957عاClusters  تعاني من

طق الداتلية من المدينة والتي تحتوي عدد كبير من آثار اجتماعية منها ترك  الجريمة في المنا

السةةةةةكان المهاجرين وتعاني من االزدحامات بشةةةةةكل عا ، كما توصةةةةةل كل من )والي  وماللن ( 

Wallis & Maliphant   إلى نتائا مماثلة عند دراسةةةةةةة مدينة لندن، ولكن ما يؤتذ  1967عا

 (.Herbert, 1982أهداف دراستيهما )على دراستهما أنهما اعتمدا على عينة صغيرة في تحقيق 

مات  ما ل  اهت مة انتق باين المكاني للجري هذخ المرحلة من دراسةةةةةةةات الت نه في  جد أ لك ن بذ

الجغرافيين من دراسةةةةةةات التباين المكاني للجريمة على المسةةةةةةتوج اإلقليمي أو على المسةةةةةةتوج 

مسةةةتوج األحياء المكونة الوطني إلى دراسةةةة التباين المكاني على مسةةةتوج المدينة الواحدة وعلى 

لهذخ المدينة، وهذا هو نلل المستوج المكاني الذي تقو  عليه هذخ الدراسة والتي تهدف إلى إتهار 

بتقسةيماتها  العاصةمةمسةتويات التباين المكاني في معدالت الجريمة وأنواعها بين مناطق محافظة 

 األمنية المعروفة.

لمرحلة منذ العقد السةةةةةةابع من القرن الماضةةةةةةي بدأت هذخ امرحلة ظهور علم بيئة اإلجرام: 

والذي يرك  على دراسة  Criminology Environmentalواقترن  بظهور علم بي ة اإلجرا  

تصةةةةةةصةةةةةةة  الجمعية  1972البعد الرابع للجريمة )مكان ووق  حدوث الجريمة(، وفي عا  

 1972و 1971ل عامي الجغرافية األمريكية أحد نشةةةاطاتها لدراسةةةة جغرافية الجريمة، وقد  تو

أربعة عشةةةةةةر بحثاً في موضةةةةةةوع جغرافية الجريمة، معلناً عن تهور فرع جديد يقع تح  جناح 

الجغرافيا االجتماعية، وقد تهرت في تلك اللترة كتابات لما ي يد عن تمسةةةين باحثاً من الواليات 

العوقة بموضةةوع  المتحدة وبريعانيا وكندا ونيوزلندا واسةةتراليا، وصةةدرت العديد من الكتب ذات

 (.2000 جغرافية الجريمة )العمر،

 متكلة الدراسة

يظهر التباين المكاني للجريمة عالمياً بين المجتمعات والمناطق الم تللة، وقد يحدث التباين 

ماعية  ية واالجت مل االقتصةةةةةةةاد باين بمنظومة العوا هذا الت حد، ويرتبط  تل المجتمع الوا حتى دا

دة في الدولة أو اإلقليم، وقد أصةةةبح للدراسةةةات التي تعنى بالتنظيم والسةةةياسةةةية والحضةةةارية السةةةائ

المكاني للجريمة أهمية تاصةة مع ت ايد حجم الجرائم على الصةعيدين المحلي والدولي، وأضةحى 

البعد المكاني متغيراً أسةةاسةةيا كونه ذي داللة على مواقع توطن الجريمة ومن ثم إمكانية انتشةةارها 

 (.2005 )ال والدة، نحو مواقع ومناطق أترج

تظهر صور التباين المكاني بشكل واضح في محافظة العاصمة، ويتمثل هذا التباين في عدة 

جوانب منها: الترك  السةةكاني، والنمو السةةكاني، والكثافة السةةكانية، وتوزيع ال دمات واألنشةةعة 



 429ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل السعايدة

 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

واالجتماعية بين  االقتصةةةةادية واالجتماعية، وقد سةةةةاهم هذا التباين في تلق اللوار  االقتصةةةةادية

أفراد المجتمع، وعمل على تهور األحياء اللقيرة واإلحياء الغنية في المحافظة، وهذا يجعل من 

دراسةةة المكان ومععيات المكان ضةةرورة ملحة في ضةةوء تعقد الحياة ومظاهرها تصةةوصةةاً في 

واألمراض المناطق الحضةةةةرية والتي يلعب فيها التباين المكاني دور كبير في انتشةةةةار المشةةةةاكل 

 االجتماعية، ومنها تاهرة الجريمة بأعدادها وأشكالها وصورها الم تللة.

بة في  كاني في كّمئ ونوعئ الجرائم المرتك باين الم ثل في الت لدراسةةةةةةةة تتم لة ا فإن مشةةةةةةك لذا 

المحافظة، فقد أشارت بيانات التقرير اإلحصائي الجنائي الصادرة عن مديرية األمن العا  إلى أن 

( شةةكل  10895( قد بلغ  نحو )2015م المرتكبة في محافظة العاصةةمة تول العا  )عدد الجرائ

%( من الجرائم المرتكبة في المملكة للعا  المذكور، وقد تهر التباين المكاني في 45ما نسةةةةةةبته )

توزيع الجريمة جليا في محافظة العاصةةةةمة تبعاً للتقسةةةةيمات األمنية السةةةةائدة فيها، حيث بلغ اعلى 

%( من حجم الجرائم في المحافظة، 38رائم في مناطق شةةةةرطة وسةةةةط عمان وبنسةةةةبة )ترك  للج

شمال عمان ووصل   سبة لترك  الجريمة في المحافظة ضمن مناطق شرطة  فيما تهرت ادنى ن

، وقةةد رافق التبةةاين المكةةاني الكمي في 2015%( من حجم الجرائم المرتكبةةة لعةةا  20إلى نحو )

 ً  . في توزيع الجرائم على مستوج التقسيمات األمنية السائدة في المحافظةأعداد الجرائم تبايناً نوعيا

 اسئلة الدراسة

  تمثل  اس لة الدراسة فيما يلي:

 ؟ 2015كيف تتوزع الجرائم كمياً ونوعياً في محافظة العاصمة لعا   .1

 ما األسةةةةةةباب الكامنة تلف التباين في التوزيع المكاني النوعي والكمي للجرائم في محافظة .2

 العاصمة ؟

 أهداف الّدراسة

 تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف وهي:

 .2015التعرف إلى طبيعة التوزيع الكمي والنوعي للجرائم في محافظة العاصمة لعا   .1

بيان أسةةةةةةباب التباين في التوزيع المكاني النوعي والكمي للجرائم بين مناطق التقسةةةةةةيمات  .2

 األمنية لمحافظة العاصمة. 

 ف مناطق محافظة العاصمة حسب مؤشرات ارتكاب الجرائم فيها.تصني .3

باين المكاني في حجم ونوع الجريمة في محافظة  .4 يانات جغرافية توضةةةةةةح الت بناء قاعدة ب

 العاصمة.

 أهميّة الدراسة

تنبع أهمية الدراسةةة من أهمية موضةةوع الجريمة ومدج تعورة انتشةةارها بين م تلف ف ات 
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ومجتمع محافظة العاصمة بشكل تاص مما ينعكل سلبا على مسيرة  وأطياف المجتمع بشكل عا 

التنمية والنمو االقتصةةةةادي واالجتماعي الذي تشةةةةهدخ المحافظة منذ عقود منصةةةةرمة. كما أّن هذخ 

الدراسةةة تكتسةةب أهمية تاصةةة كونها األولى من نوعها محلياً التي تتناول مشةةكلة  التباين المكاني 

مة من ناحية جغرافية، وتعمل على إبراز دور العوامل المكانية  للجريمة في محافظة العاصةةةةةة

والجغرافية في إفراز الظاهرة اإلجرامية ونموها وانتشةةةارها فيها وذلك باسةةةت دا  أسةةةاليب تحليل 

 كمية وكارتو رافية في آن واحد.

 منهجية الدراسة

 تالية:اعتمدت الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها على المنها واألساليب البحثية ال

: ويعبر هذا المنها عن الظاهرة المراد دراسةةةةةةتها تعبيراً كمياً ويصةةةةةةف المنهج الوصاااااا ي

الجوانب الم تللة لها، حيث يقو  الباحث بتوتيف األسةةةةةةاليب البحثية المتنوعة التي يوفرها هذا 

المنها لدراسة الظاهرة والتعرف إلى تصائصها وجوانبها الم تللة، ويعد هذا المنها من أفضل 

المناها المتاحة لدراسةةة الظواهر االجتماعية الم تللة ومنها تاهرة الجريمة، وقد تم توتيف هذا 

المنها في الدراسةةة بشةةكل كبير واسةةت دم  الدراسةةة عدد من األسةةاليب التحليلية التي تقع ضةةمن 

 هذا المنها  مثل أساليب اإلحصاء الوصلي وتحليل النسب والمؤشرات.

 ء الوصةةلي كالمتوسةةعات والنسةةب فياسةةت دا  أسةةاليب اإلحصةةاتم  األساالوا اإلحئااا ي:

احتسةةةةةاب قيم مجموعة من المؤشةةةةةرات التي تُظهر التباين في التوزيع المكاني والنوعي للجريمة 

ست دم  في تصنيف مناطق محافظة العاصمة  األمنيةحسب التقسيمات  سة والتي ا لمنعقة الدرا

د احتسةةاب قيم المؤشةةرات ورتب المناطق حسةةب حسةةب ترك  الجريمة ومدج انتشةةارها فيها. وبع

كل مؤشةةر جرج اسةةت دا  واحد من األسةةاليب اإلحصةةائية التي يعتمدها الجغرافيون في تصةةنيف 

المناطق اللرعية ضةةمن منعقة الدراسةةة حسةةب مسةةتوج التباين في الظاهرة الجغرافية المدروسةةة 

معامل مقياا مجموع هو سةةةةةواء كان  تاهرة طبيعية أو بشةةةةةرية، وهذا األسةةةةةلوب اإلحصةةةةةائي 

والذي تم االعتماد عليه بشةةةةةةكل كبير في تصةةةةةةنيف المناطق  Sum of Rank Indexالترتيب 

اللرعية في منعقة الدراسةةةةة )محافظة العاصةةةةمة( حسةةةةب التقسةةةةيمات األمنية لبيان الل ة التي تقع 

ك لل رو  ضةةمنها هذخ المنعقة في تصةةنيلات ف ات مسةةتوج الجريمة المعتمد في هذخ الدراسةةة وذل

 .  2015ب ارطة التوزيع والتباين المكاني للجريمة في محافظة العاصمة لعا  

حيث تم اسةةت دا  هذا األسةةلوب التعبيقي في رسةةم ال رائط  اساالوا التحليل الكارجوجرافي:

وتوزيع الجرائم عليها وبيان التوزيع المكاني والتباين المكاني للجريمة في منعقة الدراسةةةةة وذلك 

م ية باالعت ية برناما نظم المعلومات الجغراف يات  Arc GISاد على تقن ها من تقن وما يتوفر في

للتحليل المكاني تم اسةةةةةت دامها في بيان ترك  وانتشةةةةةار وتوزع الجريمة الكمي والنوعي حسةةةةةب 

 التقسيمات األمنية في المحافظة.

 مئادر البيانات

النظري للدراسةةة من مصةةادرها المكتبية تم الحصةةول على البيانات والمعلومات المتعلقة باإلطار 
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الكتةةب والمراجع والةةدوريةةات العربيةةة، الكتةةب والمراجع والةةدوريةةات اإلنجلي يةةة، والمتمثلةةة في 

الشةةةةةةبكة العنكبوتية )اإلنترن (، والتقارير واإلحصةةةةةةةاءات الرسةةةةةةمية. أما فيما يتعلق بالبيانات 

قة بأعداد الجرائم في من عقة الدراسةةةةةةةة وتوزيعها ال ماني المنشةةةةةةورة و ير المنشةةةةةةورة المتعل

والمكاني، وكذلك التقسةةيمات األمنية لمنعقة الدراسةةة، فقد تم الحصةةول عليها من قسةةم اإلحصةةاء 

 الجنائي في إدارة المعلومات الجنائية، ومديرية شرطة إقليم العاصمة.

 منطقة الدراسة

ص األمني تضةةةم منعقة الدراسةةةة جميع مناطق محافظة العاصةةةمة الواقعة ضةةةمن االتتصةةةا

لشةةرطة إقليم العاصةةمة، والذي يضةةم أربع مديريات شةةرطة وهي: مديرية شةةرطة وسةةط عمان، 

ومديرية شةةةةرطة شةةةةمال عمان، ومديرية شةةةةرطة جنوب عمان، ومديرية شةةةةرطة شةةةةر  عمان، 

لواء قصةةةبة ( ألوية وهي: 7وبحسةةةب التقسةةةيمات اإلدارية للمحافظة فإن منعقة الدراسةةةة تضةةةم )

ولواء الجامعة، ولواء القويسةةمة، ولواء وادي السةةير، ولواء سةةحاب، ولواء عمان، ولواء ماركا، 

محافظة  -ناعور. وبناًء على التقسيمات اإلدارية الحديثة ألمانة عمان الكبرج فإن منعقة الدراسة 

( منعقة تابعة إدارياً ألمانة عمان الكبرج، ولوائين 20تضةةم ) -شةةرطة إقليم العاصةةمة / العاصةةمة

 (.1سحاب ولواء ناعور )شكل رقموهما: لواء 

 محددات الدراسة

مناطق محافظة  في تتناول الدراسةةةةةةة التباين المكاني للجريمةالحدود المكانية للدراسااااااة: 

العاصةةمة الواقعة ضةةمن االتتصةةاص األمني لشةةرطة إقليم العاصةةمة، والذي يضةةم أربع مديريات 

شمال عم ان، ومديرية شرطة جنوب شرطة وهي: مديرية شرطة وسط عمان، ومديرية شرطة 

 عمان، ومديرية شرطة شر  عمان.

تتناول الدراسةةةة التباين المكاني للجريمة في محافظة عمان لعا   الحدود الزمانية للدراساااة:

، وقد تم اتتيار هذا العا  كونه العا  الذي جرج فيه التعداد السةةكاني للسةةكان والمسةةاكن في 2015

علقة بأعداد السةةةكان وتوزيعهم المكاني ضةةةمن مناطق المحافظة األردن، وبذلك تكون البيانات المت

 أكثر دقة، وت د  بشكل أفضل أهداف هذخ الدراسة.
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 منعقة الدراسة )محافظة العاصمة(. :)1(شكل 

 .2015 عمل الباحث اعتماداً على ترائط أمانة عمان ودائرة اإلحصاءات العامة المئدر:

 التحليل والمناقتة

سم محافظة العا سيمات األمنية في المحافظة إلى تق شرطة العاصمة( حسب التق صمة )إقليم 

أربع مديريات شرطة ت تج كل منها في مجال مكاني محدد يمثل رقعة جغرافية ومساحية معينة 

دراسةةةةةة الجرائم على مسةةةةةتوج هذخ التقسةةةةةيمات األمنية مدتل مهم تعد تعد ج ء من المحافظة، و

باين المكاني ف ي حجم الجرائم بين هذخ المديريات، وتحديد المديريات التي لتحديد مسةةةةةةتوج الت

حسةةب حجم ومسةةتوج تعورة الجريمة فيها. وسةةيتم  هاتترك  فيها الجريمة بشةةكل كبير، و تصةةنيل
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 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االسةتدالل على حجم التباين  تُسةاهم فيمن تول تعبيق مجموعة من المؤشةرات التي  ذلكتحقيق 

 Sum ofمن ثم اسةةةت دا  معامل مقياا مجموع الترتيب المكاني للجريمة بين تلك المديريات، و

Rank Index   لتصةةةنيف هذخ المديريات حسةةةب حجم ومسةةةتوج الجريمة فيها، ومن المؤشةةةرات

 التي يمكن تعبيقها إلتهار حجم التباين المكاني والنوعي في الجرائم ومستوج تعورتها ما يلي:

 مؤشر عدد الجرا م

يد  حد هذا المؤشةةةةةةر ت مديريات يمكن من تول  عدد المعلق للجرائم بين  باين في ال حجم الت

، وبيان نسةةةةةبة الجريمة في كل مديرية من مجموع 2015الشةةةةةرطة في محافظة العاصةةةةةمة لعا  

الجرائم في المحافظة، وكذلك ترتيب هذخ المديريات وفق عدد الجرائم المرتكبة فيها. ويتبين من 

تتصةةةةةدر ترتيب مديريات الشةةةةةرطة في  ( أن مديرية شةةةةةرطة وسةةةةةط عمان1تول الجدول رقم )

المحافظة من حيث العدد المعلق للجرائم، ثم جاءت بعد ذلك مديريات شةةةةةةرطة جنوب وشةةةةةةر  

 .2015وشمال عمان على التوالي من حيث العدد المعلق للجرائم الواقعة في المحافظة لعا  

 .2015 عدد الجرائم في محافظة العاصمة حسب مديريات الشرطة لعا (: 1جدول )

 الترجيب النسبة عدد الجرا م المديرية

 1 %38 4144 شرطة وسط عمان

 2 %22 2418 شرطة جنوب عمان

 3 %20 2193 عمان ر شرطة ش

 4 %20 2140 عمان شمالشرطة 

 - %100 10895 المجموع

 .2015 عمل الباحث عن بيانات ادارة المعلومات الجنائية المئدر:

عدد المعلق للجرائم بين مديريات الشرطة في المحافظة، حيث ويوحظ أن هنالك تباين في ال

يتضةةح أن الكثافة الجرمية تترك  في وسةةط المحافظة وقلبها وهي المناطق التي تمثل لواء قصةةبة 

باالقتراب من  عداد الجرائم ي داد  يدل على إن أ نة عمان، وذلك  عمان أو الج ء األكبر من مدي

ل  إليه العديد من وسةةةةةةط المدينة ويبدأ باالن لاض باال بتعاد عنه، وهذا يتعابق مع ما توصةةةةةة

الدراسات التي أجري  على المدن األمريكية بشكل تاص والمدن األوروبية والعالمية بشكل عا  

 (.2)الشكل 
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 .2015التباين المكاني في مؤشر عدد الجرائم المعلق بين مديريات الشرطة لعا  : (2)شكل 

 .2015 ا على بيانات ادارة المعلومات الجنائيةعمل الباحث اعتماد المئدر:

 نسمة من السكان 10000لجرا م لكل مؤشر عدد ا

يبين هذا المؤشةةر العوقة بين عدد السةةكان وحجم الجريمة في المكان، حيث تُنسةةب الجريمة 

إلى العدد المعلق للسةةةكان القانعين في مكان ما، ويتم احتسةةةابه من تول قسةةةمة عدد الجرائم في 

ديرية على عدد السكان فيها، ونوحظ إن ترتيب مديريات الشرطة يتغير عندما تُنسب الجريمة الم

إلى عدد السكان في المكان أو ضمن رقعة جغرافية معينة، بحيث يععي هذا المؤشر صورة أكثر 

 وضوحاً عن ترك  الكثافة الجرمية في مناطق المحافظة. 
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 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ديريات في الترتيب العا  حسةةب نتائا هذا ونجد أن مديرية شةةرطة وسةةط عمان تتصةةدر الم

المؤشر، وذلك بسبب ارتلاع العدد المعلق للجريمة والسكان فيها، ويتبين من تول نتائا المؤشر 

شرطة، ومثال  شراً في التباين المكاني للجريمة حسب مديريات ال سببا مبا سكان لم يكن  أن عدد ال

ر  عمان  يقل عن عدد السةةكان ضةةمن ذلك أن عدد السةةكان  ضةةمن اتتصةةاص مديرية شةةرطة شةة

اتتصةةةاص مديرية شةةةرطة شةةةمال عمان، إال أن العدد المعلق للجرائم في مديرية شةةةرطة شةةةر  

 (.3( )الشكل رقم2عمان يلو  عدد الجرائم في مديرية شرطة شمال عمان )الجدول رقم

 .2015الشرطة  نسمة حسب مديريات10000عدد الجرائم في محافظة العاصمة /  (:2جدول )

 الترجيب قيمة المؤشر عدد السكان عدد الجرا م المديرية

 1 34 1229936 4144 شرطة وسط عمان

 2 31 782916 2418 شرطة جنوب عمان

 3 25 873126 2193 شرطة شر  عمان

 4 23 919174 2140 شرطة شمال عمان

 - 29 3805152 10895 المجموع

 .2015 ومات الجنائية  ودائرة اإلحصاءات العامةعمل الباحث عن بيانات إدارة المعل المئدر:

ويظهر أن هناع تباين وأضةةةةح في قيمة مؤشةةةةر الجريمة منسةةةةوبا إلى عدد السةةةةكان حسةةةةب 

مديريات الشةةرطة في المحافظة، كما إن قيمة المؤشةةر في مديريتي شةةرطة وسةةط وجنوب عمان 

ي المحافظة، بينما جاءت نسةةةمة من السةةةكان ف 10000ترتلع عن قيمة المعدل العا  للجريمة لكل 

قيمة المؤشر في مديريتي شرطة شمال وشر  عمان أقل من المعدل العا ، وهذا يع ج إلى ترك  

النسبة األكبر من الجرائم في مديرية شرطة وسط عمان والذي يرافقه ترك  سكاني عالي ضمن 

عدد السةةكان  مناطق اتتصةةاص هذخ المديرية، بعكل مديرية شةةرطة جنوب عمان والتي يقل فيها

عن عددهم في مديريتي شةةةةرطة شةةةةر  وشةةةةمال عمان بالر م من ارتلاع قيمة المؤشةةةةر فيها عن 

قيمته في تلك المديريات، كما إن مناطق مديريتي شةةرطة وسةةط  وجنوب عمان تعد مناطق جذب 

 والتقاء وبالتالي يكون عدد ال ائرين لها كبير بالمقارنة مع المديريات األترج.
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نسمة حسب مديريات الشرطة  10000لتباين المكاني في مؤشر عدد الجرائم لكل ا (:3) شكل

2015. 
 .2015 عمل الباحث اعتمادا على بيانات ادارة المعلومات الجنائية المئدر:

 بة لمساحة منطقة اختئاص المديريةمؤشر الجريمة بالنس

قسةةمة عدد الجرائم  يقيل هذا المؤشةةر معدل الجريمة منسةةوبا إلى مسةةاحة مكان ما، حيث يتم

شرطة في المحافظة على مساحة منعقة اتتصاص المديرية  الكلي في كل مديرية من مديريات ال

، ويتعلق هذا المؤشةةةر بشةةةكل كبير بالكثافة السةةةكانية في 2كم1فينتا مؤشةةةر يبين معدل الجريمة /

 المكان.

 .2015حسب مديريات الشرطة في المحافظة لعا   2كم 1مؤشر عدد الجرائم /  (:3جدول )

 المديرية
عدد 

 الجرا م

الكثافة 

 السكانية

المساحة 

 2كم

عدد 

 2الجرا م/كم
 الترجيب

 1 66 63 19523 4144 شرطة وسط عمان

 2 14 149 6169 2140 شرطة شمال عمان

 3 7 346 2263 2418 شرطة جنوب عمان

 4 6 390 2238 2193 شرطة شر  عمان

 - 12 947 - 10895 افظة العاصمةمح

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  وأمانة عمان الكبرج  المئدر:
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 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وقد بلغ  أعلى قيمة لهذا المؤشةةةر في مديرية شةةةرطة وسةةةط عمان، حيث وصةةةل  إلى نحو 

ات األترج ، وتعتبر هذخ القيمة متعرفة عن باقي قيم المؤشةةةةةةر في المديري2( جريمة / كم66)

وعلى مستوج المحافظة ككل، ويعود السبب في ارتلاع القيمة وتعرفها إلى عامل الكثافة السكانية 

المرتلعةة في هةذخ المنعقةة والتي تمثةل منعقةة وسةةةةةةط مةدينةة عمةان، والتي تصةةةةةةةل إلى حوالي 

كل كم19523) مة ل عدد الجرائم 2( نسةةةةةة ية بين  لك عوقة طرد جد أن هنا ناحية أترج ن ، ومن 

كثافة السةةكانية في المديرية فكلما ارتلع  الكثافة السةةكانية صةةاحبها في المقابل ارتلاع في عدد وال

الجرائم، وهذا يؤكد ما توصل  إليه العديد من الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية، كما 

فكلما ارتلع  يوحظ أن هنالك عوقة ارتباطية بين قيمة المؤشةةةةةر والكثافة السةةةةةكانية في المكان، 

الكثافة السةةةةةةكانية في المكان كلما زاد ترتيب هذا المكان من حيث ترك  الجريمة ، وبالتالي فإن 

ترتيب المديرية من تول هذا المؤشةةةةةةر يرتبط بالكثافة السةةةةةةكانية فيها، فالمديرية ذات الكثافة 

يث نجد أن مديرية السةةةةةةكانية األعلى تت ذ ترتيب أعلى، بالر م من إن عدد الجرائم فيها أقل، ح

شةةةةةةرطة شةةةةةةمال عمان جاءت في الترتيب الثاني قبل مديريتي جنوب وشةةةةةةر  عمان بالر م من 

 ان لاض عدد الجرائم فيها عن باقي المديريات.

 

حسب مديريات  2015 في المحافظة لعا  2كم1التباين المكاني في مؤشر عدد الجرائم / (:4) شكل

 الشرطة.

 .2015على بيانات ادارة المعلومات الجنائية  عمل الباحث اعتمادا المئدر:

وبالتالي ن لج إلى أن معدل الكثافة السةةةةةكانية يعتبر من العوامل ذات التأثير المباشةةةةةر في 

، كما أنه يلعب دور مهم في تصةةةةةةنيف مديريات العاصةةةةةةمةالتباين المكاني للجريمة في محافظة 

 (.4) قمر الشرطة حسب ترك  الجريمة فيها كما يتبين من الشكل
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 ( في محافظة عمان2015-2010عامي )مؤشر معدل النمو السنوي للجريمة بين 

يتم من تول هذا المؤشةةةر ترتيب مديريات الشةةةرطة حسةةةب معدل نمو الجريمة فيها، حيث 

يحسةةةةب هذا المعدل لكل سةةةةنتين، ثم يتم أتذ معدل عا  لجميع السةةةةنوات ولكل مديرية على حدج. 

ال عمان احتل  الترتيب األول من حيث قيمة هذا المؤشةةةر، حيث ويوحظ أن مديرية شةةةرطة شةةةم

مة المؤشةةةةةةر نحو غ  قي عة ضةةةةةةمن %0,06) بل مة في األماكن الواق يدل على أن الجري ( وهذا 

اتتصةةةةةةاص هذخ المديرية تت ذ منحنى ال يادة والنمو تول اللترة المذكورة، حيث أنها المديرية 

مة الموجبة، بعكل المديريات األترج والتي كان  قيمة الوحيدة التي كان معدل النمو فيها بالقي

المؤشةر فيها سةالبة مما يدلل على أن منحنى الجريمة في هذخ المناطق يتجه نحو االن لاض تول 

تلك اللترة، كما نوحظ أن هنالك تباين في معدل نمو الجرائم بين المديريات األربعة انعكل على 

( والشكل 4حسب قيمة هذا المؤشر كما يوضح ذلك الجدول رقم )الترتيب النهائي لهذخ المديريات 

 (.5رقم )

 .2015 معدل النمو السنوي للجريمة حسب مديريات الشرطة في المحافظة لعا   (:4جدول )

 

 .2015 عمل الباحث اعتمادا على بيانات ادارة المعلومات الجنائية المئدر:

 

 حسب مديريات الشرطة. 2015 -2010عمان النمو السنوي للجرائم في محافظة  (:5شكل )

  .2015 عمل الباحث اعتمادا على بيانات ادارة المعلومات الجنائية المئدر:
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 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ويمكن القول أن مناطق شةةةةةةمال عمان مناطق تتمي  بالتنمية والتحديث، وهذخ المناطق ذات 

يد من الدراسات السابقة. الحداثة والتنمية العالية تتمي  بنمو معدالت الجرائم فيها كما جاء في العد

ية بين نمو وتراجع  هذا المؤشةةةةةةر أن ن لج إلى وجود عوقة طرد لك يمكن من تول قيم  بذ و

الجريمة ومسةةةةةةتوج التنمية والتحديث السةةةةةةائدة في المكان، فكلما زاد مسةةةةةةتوج التنمية والحداثة 

األموال وذلك  أصبح  المنعقة جاذبة لبع  األنواع من الجرائم وتصوصا الجرائم الواقعة على

بسةةةةةةبب توفر اللرص الموئمة للمجرمين والتي تمكنهم من ارتكاب جرائمهم بسةةةةةةهولة أكثر من 

 المناطق األترج.

 معيار الجسامةمؤشر الجرا م حسب 

حسةةةب مدج تعورة  المحافظةويمكن من تول هذا المؤشةةةر ترتيب مديريات الشةةةرطة في 

نسبة الجرائم الجنائية المرتكبة في المديرية   ولمستوج ال عورة من ت تحديدالجرائم فيها، ويتم 

 .2015المرتكبة في المديرية لعا   الكلية من مجموع الجرائم

توزيع الجرائم إلى جنايات وجنح حسةةةةةةةب مديريات الشةةةةةةرطة  في المحافظة لعا  (:  5جدول )

2015. 

 المديرية
 عدد

 الجرا م

الجرا م 

 الجنا ية
 النسبة

الجرا م 

 الجنحوية
 الترجيب النسبة

 1 %66 1453 %34 740 2193 شر  عمان

 2 %69 1676 %31 742 2418 جنوب عمان

 3 %71 2938 %29 1206 4144 وسط عمان

 4 %77 1655 %23 485 2140 شمال عمان

محافظة 

 العاصمة
10895 3173 29% 7722 71% - 

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  المئدر:
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 حسب مديريات الشرطة. 2015التوزيع النسبي للجرائم الجنائية والجنحوية لعا   (:6) شكل

 . 2015 عمل الباحث اعتمادا على بيانات ادارة المعلومات الجنائية المئدر:

ونجد إن قيمة مؤشر معيار الجسامة ترتلع بشكل ملحوت في مديرية شرطة شر  عمان عن 

هذخ المنعقة تتمي  بارتلاع مسةةةةةةتوج ال عورة الجرمية فيها، باقي المديريات، مما يدلل على أن 

كما إن قيمة المؤشةةةر ترتلع في مديريات )شةةةر  وجنوب( عمان عن قيمة المؤشةةةر على مسةةةتوج 

محافظة عمان، بينما تتسةةةةةةاوج القيمة في مديرية شةةةةةةرطة وسةةةةةةط عمان مع قيمة المؤشةةةةةةر في 

شةةةةةرطة شةةةةةمال عمان عنها في المحافظة، وتن ل  قيمة المؤشةةةةةر بشةةةةةكل واضةةةةةح في مديرية 

شرطة األربعة  المحافظة، مما يعني وجود تباين مكاني في قيمة المؤشر على مستوج مديريات ال

( )الشةةةةةكل 5ينعكل على التباين في مسةةةةةتويات ال عورة الجرمية في مناطق المحافظة )الجدول 

6.) 

 



 441ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل السعايدة

 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؤشر الجرا م الواقعة على اإلنسانم

ان مجموعة من الجرائم وهي: جرائم الشةةةةةروع بالقتل، تشةةةةةمل الجرائم الواقعة على اإلنسةةةةة

وجرائم القتل العمد والقتل القصةةةةةةد، وجرائم الضةةةةةةرب الملضةةةةةةي للموت، وجرائم القتل ال عأ، 

وجرائم اإليذاء البليغ ويتم من تول هذا المؤشةةةر ترتيب مديريات الشةةةرطة األربعة في المحافظة 

بة الجرائم الواقعة على اإل نسةةةةةةةان في المديرية إلى عدد جرائم هذا النوع من تول تحديد نسةةةةةة

المرتكبة في المحافظة، ويوحظ أن هنالك تباين وأضةةةةةةح في نسةةةةةةب توزيع الجرائم الواقعة على 

اإلنسةةان بين المديريات األربعة، انعكل على الترتيب النهائي لهذخ المديريات حسةةب هذا المؤشةةر 

 (.6كما يتبين من الجدول رقم )

 .2015 م الواقعة على اإلنسان حسب مديريات الشرطة لعا الجرائ  (:6جدول )

 الترجيب النسبة المئوية عدد الجرا م المديرية

 1 %46 253 وسط عمان

 2 %27 147 شر  عمان

 3 %18 98 جنوب عمان

 4 %0,09 51 شمال عمان

 - %100 549 المجموع

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  المئدر:

وقد كان  جرائم اإليذاء البليغ أكثر أنواع الجرائم الواقعة على اإلنسةةةةةةةان ارتكاباً في جميع 

%( من 69( جريمة إيذاء بليغ وبنسةةةةةةبة )174المديريات، حيث وقع في مديرية وسةةةةةةط عمان )

ة مجموع الجرائم الواقعة على اإلنسةةان في المديرية، بينما كان عدد جرائم اإليذاء البليغ في مديري

%( من مجموع الجرائم الواقعة على اإلنسةةان في 43( جريمة وبنسةةبة )22شةةرطة شةةمال عمان )

سبة )94المديرية، فيما وقع  ) %( من 64( جريمة إيذاء بليغ في مديرية شرطة شر  عمان وبن

( 55مجموع الجرائم الواقعة على اإلنسةةةةةةةان، أما في مديرية شةةةةةةرطة جنوب عمان فقد وقع  )

%( من مجموع الجرائم الواقعة على اإلنسةةةان في المديرية )إدارة 56غ وبنسةةةبة )جريمة إيذاء بلي

 (.2015 المعلومات الجنائية، بيانات  ير منشورة،

 ر الجرا م المخلّة بالثقة العامةمؤش

تنقسةةةةةةم الجرائم الم لة بالثقة العامة إلى نوعين وهما: جرائم ت يف النقد، وجرائم الت وير 

ل هذا المؤشر ترتيب مديريات الشرطة حسب نسبة الجرائم الم لة بالثقة الجنائي، ويمكن من تو

نات  يا عامة في كل مديرية من مجموع جرائم هذا النوع المرتكبة في المحافظة، ويتبين من ب ال

( أن هنالك تباين مكاني في توزيع الجرائم الم لة بالثقة العامة بين المديريات األربعة، 7الجدول )

 رتيب النهائي لهذخ المديريات حسب هذا المؤشر. انعكل على الت
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 .2015 الجرائم الم لة بالثقة العامة حسب مديريات الشرطة لعا   (:7جدول )

 الترجيب النسبة المئوية عدد الجرا م المديرية

 1 %56 66 وسط عمان

 2 %19 23 شمال عمان

 3 %14 16 شر  عمان

 4 %11 13 جنوب عمان

 - %100 118 المجموع

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  المئدر:

بة جرائم الت وير الجنائي في المحافظة نحو ) %( من مجموع الجرائم 75وقد بلغ  نسةةةةةة

( جريمة، توزع  بشةةةةةكل متباين على المديريات األربعة وبواقع 89الم لة بالثقة العامة وبواقع )

( جريمة في مناطق مديرية شةةرطة 14وسةةط عمان، و ) ( جريمة في مناطق مديرية شةةرطة50)

( جريمة في مناطق 13( جريمة في مناطق مديرية شةةةرطة شةةةر  عمان، و)12شةةةمال عمان، و)

سبة لجرائم ت يف النقد فقد ترك ت في مديرية شرطة وسط  مديرية شرطة جنوب عمان، أما بالن

( 4رطة شةةةةةمال عمان، و)( جرائم ضةةةةةمن مناطق شةةةةة9( جريمة، فيما وقع  )16عمان وبلغ  )

جرائم في مناطق مديرية شةةةةةرطة شةةةةةر  عمان، وقد تل  مديرية شةةةةةرطة جنوب عمان من أي 

 (.2015 جريمة من جرائم ت ييف النقد )إدارة المعلومات الجنائية، بيانات  ير منشورة،

 ؤشر الجرا م الواقعة على األموالم

ئم ارتكاباً في محافظة عمان بشةةكل عا  تعتبر الجرائم الواقعة على األموال أكثر أنواع الجرا

وفي مديريات الشةةرطة األربعة بشةةكلر تاص، ويتم ترتيب المديريات األربعة حسةةب هذا المؤشةةر 

من تول تحديد نسةةةةةةبة الجرائم المرتكبة في كل مديرية من المديريات لهذا النوع بالنسةةةةةةبة لعدد 

باين مكاني في نسةةةةةةةب الجرائم الكلي في المحافظة لنلل النوع من الجرائم، ويظ هر أن هنالك ت

 (.8توزيع الجرائم الواقعة على األموال بين المديريات األربعة كما يتبين من الجدول رقم )

 .2015 التوزيع الجغرافي للجرائم الواقعة على األموال حسب مديريات الشرطة لعا  (:8جدول )

 الترجيب النسبة المئوية عدد الجرا م المديرية

 1 %35 2756 وسط عمان

 2 %23 1747 جنوب عمان

 3 %22 1660 شمال عمان

 4 %20 1547 شر  عمان

 - %100 7710 المجموع

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  المئدر:

وقد أكدت العديد من الدراسةةات أن جرائم األموال ترتكب في الغالب في المناطق اللقيرة، أو 
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 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ن مناطق فقيرة الرتكابها في مناطق  نية، ويمكن القول إن منعقة وسةةةةةةط عمان يرتحل األفراد م
ومنعقة شةةةةةةمال عمان ومنعقة جنوب عمان تعتبر من المناطق الجاذبة الرتكاب هذا النوع من 
الجرائم، حيث تتوفر اللرصةةةةةةة المناسةةةةةةبة للمجرمين الرتكاب جرائمهم، وتتمثل هذخ اللرص في 

في هذخ المناطق بين الجاني والضةةةةةةحية وكذلك توافر المحوت  توافر فرص االلتقاء المسةةةةةةتمر
التجارية الكبيرة، باإلضافة إلى  ياب السكان في مناطق كثيرة عن مساكنهم نتيجة تروف العمل 
مما يمكن المجرمين من تنليذ جرائمهم بسةةهولة. وفي المقابل نجد أن مديرية شةةرطة شةةر  عمان 

ارتلاع معدالت اللقر والبعالة وتدني مسةةةةةةتوج الدتول في  جاءت في الترتيب األتير بالر م من
المناطق التابعة لها بالمقارنة مع مناطق شمال ووسط عمان، وهذا يمكن أن يع ز من الرأي الذي 

 ال يربط بين اللقر والجريمة، ولكن يرج إن اللقر عنصر محل  الرتكاب الجريمة.

 لعامةمؤشر الجرا م الواقعة على اإلدارة ا

( أن مديرية شةةةةةةرطة وسةةةةةةط عمان تحتل الترتيب األول في هذا 9ن من الجدول رقم )يتبي
%( من حجم الجرائم الواقعة على 49المؤشةةر وبنسةةبة متعرفة عن باقي المديريات وصةةل  إلى )

، ويمكن إن يع ج التباين في حجم هذا النوع من الجرائم 2015اإلدارة العامة في المحافظة لعا  
زيع وأعداد مؤسةةةسةةةات القعاع العا ، وتصةةةوصةةةا المؤسةةةسةةةات ال دمية، والتي إلى التباين في تو

 يغلب ترك ها في مناطق وسط وشمال العاصمة عمان.

 .2015التوزيع الجغرافي للجرائم الواقعة على اإلدارة العامة حسب مديريات الشرطة  (:9جدول )

 الترجيب النسبة المئوية عدد الجرا م المديرية

 1 %49 508 وسط عمان

 2 %21 221 جنوب عمان

 3 %17 180 شمال عمان

 4 %13 126 شر  عمان

 - %100 1035 المجموع

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  المئدر:

قاومة واالعتداء  مة الم مة في المحافظة في جري عا عة على اإلدارة ال وتترك  الجرائم الواق

( جريمة مقاومة واعتداء في مديرية شرطة وسط عمان من 456)على الموتلين، وتتوزع بواقع 

( جريمة مقاومة 190( جرائم واقعة على اإلدارة العامة في هذخ المديرية، ونحو )508أصةةةةةةل )

( جريمة واقعة على اإلدارة العامة 221واعتداء ضةةةمن مديرية شةةةرطة جنوب عمان من أصةةةل )

ة واعتداء في مديرية شةةةةةرطة شةةةةةمال عمان من ( جريمة مقاوم158في هذخ المديرية، و حوالي )

( جريمة مقاومة 106( جريمة واقعة على اإلدارة العامة في هذخ المديرية، ونحو )180أصةةةةةةل )

( جريمة واقعة على اإلدارة العامة في 126واعتداء في مديرية شةةةرطة شةةةر  عمان من أصةةةل )

 .(2015،هذخ المديرية )إدارة المعلومات الجنائية، بيانات  ير منشورة

 لتي جتكل خطر على السالمة العامةمؤشر الجرا م ا

تشةةةةةةمل الجرائم التي تشةةةةةةكل تعر على السةةةةةةومة العامة نوعين من الجرائم وهما: إطو  



 "ة عمانالتباين المكاني للجريمة في محافظة العاصمــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 444

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 3)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

العيارات النارية وجرائم االتلا  الجنائي، وقد حافظ  مديرية شةةةةرطة وسةةةةط عمان على ترتيبها 

وع من الجرائم، إال أن مديرية شرطة شر  عمان األول بين مديريات الشرطة األربعة في هذا الن

تقدم  إلى الترتيب الثاني، واحتل  مديرية شةةةةةةرطة جنوب عمان الترتيب الثالث، فيما جاءت 

مديرية شةةةةةرطة شةةةةةمال عمان في الترتيب األتير، ويمكن القول إن طبيعة مناطق شةةةةةمال عمان 

صةةةةةةائج االقتصةةةةةةادية واالجتماعية والتي تتمي  بنوع من الحداثة والتنمية، وكذلك اتتوف ال 

لسةةةةةاكنيها عن باقي المناطق سةةةةةاهم في ان لاض نسةةةةةبة هذا النوع من الجرائم فيها، بينما نجد أن 

صادية واالجتماعية تعتبر بي ة  ساكنيها االقت طبيعة مناطق وسط عمان وشر  عمان وتصائج 

 (.10تبين من  الجدول رقم)جاذبة لهذا النوع من الجرائم ولذلك تظهر نسبتها مرتلعة فيها كما ي

 .ومة العامة حسب مديريات الشرطةالتوزيع الجغرافي لجرائم ال عر على الس  (:10جدول )

 الترجيب النسبة المئوية عدد الجرا م المديرية

 1 %39 312 وسط عمان

 2 %27 212 شر  عمان

 3 %24 195 جنوب عمان

 4 %10 83 شمال عمان

 - %100 802 المجموع

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  در:المئ

وتترك  الجرائم التي تشةةةةةكل تعر على السةةةةةومة العامة في إطو  العيارات النارية، حيث 

%( من الجرائم التي 98( جريمة وبنسةةةةةبة )786وصةةةةةل عدد هذا النوع من الجرائم إلى حوالي )

وقد تباين  جرائم إطو  العيارات النارية من تشةةةةةكل تعر على السةةةةةومة العامة في المحافظة، 

حيث االنتشةةةةةار المكاني في المديريات األربعة، فقد ترك  الج ء األكبر منها في مديرية شةةةةةرطة 

%( من حجم جرائم إطو  العيارات النارية 39( جريمة وبنسةةةبة )306وسةةةط عمان و بلغ نحو )

( 212%( وبواقع )27عمان نحو ) في المحافظة، فيما بلغ  نسةةةةةبتها في مديرية شةةةةةرطة شةةةةةر 

سبتها إلى حوالي ) ( 192%( في مديرية شرطة جنوب عمان وبواقع )24جريمة، بينما وصل  ن

%( من 10جريمة، وقد جاءت نسةةةبتها متدنية جداً في مديرية شةةةرطة شةةةمال عمان ولم تتجاوز )

مات الجنائية، بيانات ( جريمة )إدارة المعلو76حجم هذا النوع من الجرائم في المحافظة وبواقع )

 (.2015  ير منشورة،

 المخلة باألخالق واآلداا العامة مؤشر الجرا م

يُمثةةل هةةذا المؤشةةةةةةر مجموعةةة من الجرائم الم لةةة بةةا داب واألتو  العةةامةةة وهي: جرائم 

اال تصةةةاب وال عف وهتك العرض والبغاء وال نا واإلجهاض، ونوحظ أن نسةةةبة هذا النوع من 

ي مديرية شرطة وسط عمان بشكل كبير عن باقي المديريات، بينما ين ل  حجم الجرائم ترتلع ف

التباين المكاني بين مديريات شةةمال وشةةر  وجنوب عمان بشةةكل كبير في هذا النوع من الجرائم، 

ولكن نجد أن مديرية شةةةمال عمان تقدم  إلى الترتيب الثالث بحسةةةب هذا المؤشةةةر، ويع ج ذلك 
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 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ذخ المناطق، وارتلاع نسبة الوافدين أسوة بمناطق وسط عمان.إلى تصائج وطبيعة سكان ه

 التوزيع المكاني للجرائم األتو  وا داب العامة حسب مديريات الشرطة لعا   (:11جدول )

2015. 

 الترجيب النسبة المئوية عدد الجرا م المديرية

 1 %37 214 وسط عمان

 2 %21,24 123 شر  عمان

 3 %21,07 122 شمال عمان

 4 %20,70 120 جنوب عمان

 - %100 579 المجموع

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  المئدر:

وتعتبر جريمة هتك العرض أكثر جرائم هذا النوع انتشةةةةةةاراً بين المديريات األربعة، حيث 

مة ( جري84( جريمة في شةةةةر  عمان، و)85( جريمة في وسةةةةط عمان، و)124توزع  بواقع )

( جريمة في شةةةمال عمان، فيما ترك ت جرائم البغاء في مديرية شةةةرطة 47في جنوب عمان، و)

%( من جرائم البغاء الواقعة في المحافظة 64( جريمة وبنسبة )39شمال عمان حيث بلغ  نحو )

 (.2015)إدارة المعلومات الجنائية، بيانات  ير منشورة،

 مؤشر الجرا م األخرى

من جرائم االنتحار والمقامرة وم اللة قانون ا ثار، ويتبين أن نسةةبة يشةةمل هذا المؤشةةر كل 

هذا النوع من الجرائم في مديرية شةةرطة وسةةط عمان ترتلع عن باقي المديريات بشةةكل واضةةح، 

%( من مجموع الجرائم األترج في المحةةافظةةة، بينمةةا ين ل  حجم التبةةاين 34حيةةث بلغةة  )

عمان بشكل كبير في هذا النوع من الجرائم كما يتبين  المكاني بين مديريات شمال وشر  وجنوب

 (.12من الجدول )

  



 "ة عمانالتباين المكاني للجريمة في محافظة العاصمــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 446

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 3)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 .2015 التوزيع المكاني للجرائم األترج حسب  مديريات الشرطة في المحافظة لعا   (:12جدول )

 الترجيب النسبة المئوية عدد الجرا م المديرية

 1 %34,31 35 وسط عمان

 2 %23,52 24 جنوب عمان

 3 %21,57 22 شر  عمان

 4 %20,60 21 شمال عمان

 - %100 102 المجموع

 .2015عمل الباحث عن بيانات إدارة المعلومات الجنائية  المئدر:

( جريمة انتحار 17وقد توزع  جرائم االنتحار بشةةةةةةكل متباين في المحافظة، حيث وقع  )

من جنوب ( جرائم ض9( جريمة ضمن شرطة شمال عمان، و)16ضمن مديرية وسط عمان، و )

( جرائم ضمن شر  عمان، ونوحظ أن جرائم االنتحار كنسبة إلى حجم الجرائم بشكل 6عمان، )

عا  في مديرية شةةةرطة شةةةمال عمان تعد مرتلعة بالمقارنة مع المديريات األترج ويع ج ارتلاع 

ق هذا النوع من الجرائم في ضةةةةةمن مناطق هذخ المديرية في الغالب إلى أسةةةةةباب مكانية بحتة تتعل

بعبيعة المكان وتصةةةةةةائج السةةةةةةكان المحليين والمقيمين، فيما كان  جرائم م اللة قانون ا ثار 

( جريمة، تليها شةةةةرطة وسةةةةط عمان ثم 17األعلى ضةةةةمن مناطق مديرية شةةةةر  عمان وبواقع )

( جرائم على الترتيب، أما جرائم المقامرة 5( )14( و )15جنوب عمان ثم شةةةةمال عمان وبواقع )

( جرائم فقط )إدارة المعلومات 3ضةةةةةمن مديرية شةةةةةرطة وسةةةةةط عمان وبواقع )فقد انحصةةةةةرت 

 (.2015 الجنائية، بيانات  ير منشورة،

  Sum of Rank Indexمعامل مقياس مجموع الترجيب 

مديريات الشةةةةةةرطة في محافظة 13يظهر الجدول رقم ) ( الترتيب والتصةةةةةةنيف النهائي ل

سابقة حسب نسب ترك  الجريمة فيها، وذلك  العاصمة بناًء على نتائا مجموعة من المؤشرات ال

(، ومن ثم جرج جمع هذخ 4-1التي تم اسةةةةت دامها، حيث تم إععاء رتبة لكل مديرية امتدت بين )

الرتب لتحديد الترتيب والتصنيف النهائي لهذخ المديريات وفق مقياا تم اعتمادخ لتحديد مستويات 

 الجريمة في مديريات شرطة المحافظة. 

  



 447ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل السعايدة

 2020(، 3)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .2015 لعا  العاصمةمقياا مجموع الترتيب لمديريات الشرطة في محافظة (: 13ل )جدو

 المديرية

 المؤشر

شرطة 

 عمان وسط

شرطة 

 عمان جنوا

 شرطة 

 عمان شرق
 شرطة 

 عمان شمال

 4 3 2 1  . عدد الجرائم

 4 3 2 1 نسمة10000 . جريمة/

 2 4 3 1 2 . جريمة /كم

 1 4 2 3  . معدل نمو الجرائم

 4 1 2 3 معيار الجسامة  .

 4 2 3 1  . الجرائم الواقعة على اإلنسان

 2 3 4 1  . الجرائم الم لة بالثقة العامة

 3 4 2 1  . الجرائم الواقعة على األموال

 3 4 2 1  . الجرائم الواقعة على اإلدارة العامة

 4 2 3 1  . جرائم ال عر على السومة العامة

 3 2 4 1 داب العامة . جرائم األتو  وا 

 4 3 2 1  . الجرائم األترج

 38 35 31 16 مجموع الرتب لكل مديرية

 الرابو الثالث الثاني األول الترجيب النها ي للمديريات

 عمل الباحث.المئدر: 

( يظهر أن مديرية  شةةةرطة وسةةةط عمان احتل  الترتيب 13ومن تول بيانات الجدول رقم )

حيث المجموع النهائي لقيم المؤشةةةةةةرات، فيما جاءت مديرية شةةةةةةرطة األول بين المديريات من 

جنوب عمان في الترتيب الثاني، و مديرية شرطة شر  عمان ثالثا، وأتيرا مديرية شرطة شمال 

( رتبةةة، وقةةد بلغ متوسةةةةةةط الرتةةب لجميع 120عمةةان، فيمةةا بلغ مجموع الرتةةب للمحةةافظةةة نحو )

نل  مديريات30المديريات ) الشةةةرطة في محافظة العاصةةةمة حسةةةب مسةةةتويات  ( رتبة. وقد صةةةُ

الجريمة فيها وذلك وفق المقياا التالي والذي يعتمد في التصةةةةةةنيف على متوسةةةةةةط الرتب لجميع 

 (.14المديريات والمبين في الجدول رقم )

 مقياا تحديد مستويات الجريمة في محافظة العاصمة. (:14جدول )

 مستوى الجريمة فئة مجموع الرجب للمؤشرات

 مرتلع 30أقل أو يساوي 

 متوسط (31-60)

 متدني فأكثر 61

 .2005 وال والدة، 2000 عمل الباحث اعتمادا على الصالح والسرياني، المئدر:
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 إلى الل ات التالية: العاصمةوبناًء على ذلك ُصنل  مديريات الشرطة في محافظة 

مديرية شرطة وسط عمان وهي الل ة ذات مستوج الجريمة المرتلع، وجاءت  ال ئة األولى:

( رتبة، وقد تمي ت المناطق ال اضةةةةةعة لمديرية 16ضةةةةةمن هذخ الل ة وبمجموع رتبي يسةةةةةاوي )

شةةةرطة وسةةةط عمان بارتلاع عدد السةةةكان والكثافة السةةةكانية، وكذلك ارتلاع نسةةةبة السةةةكان  ير 

والنوعي األردنيين )المهةةاجرين( ممةةا يبين دور هةةذخ العوامةةل في تلق التبةةاين المكةةاني الكمي 

 للجريمة بين مناطق المحافظة.  

وهي الل ة ذات مسةةةةتوج الجريمة المتوسةةةةط، وجاءت كل من مديرية شةةةةرطة  ال ئة الثانية:

شرطة جنوب 31جنوب وشمال وشر  عمان ضمن هذخ الل ة، وبمجموع رتب ) ( رتبة لمديرية 

 ال عمان.( رتبة لمديرية شرطة شم38( رتبة لمديرية شرطة شر  عمان، و)35عمان، و)

وهي الل ة ذات المسةةةتوج المتدني للجريمة، وقد تل  هذخ الل ة من أي مديرية  ال ئة الثالثة:

 من المديريات.

وبهذا ن لج إلى القول إلى أن هنالك تباين مكاني في تصةةةةنيف مديريات الشةةةةرطة حسةةةةب 

يمة مسةةةةتويات الجريمة فيها، حيث تقع مديرية شةةةةرطة وسةةةةط عمان في الل ة ذات مسةةةةتوج الجر

المرتلع، بينما تترك  باقي المديريات في الل ة ذات مسةةةةةةتوج الجريمة المتوسةةةةةةط، كما يوحظ أن 

وسةةةةةةط عمان قد جاء أقل من متوسةةةةةةط مجموع الرتب في شةةةةةةرطة  مجموع الرتب في مديرية 

 (13)جدول رقم  المحافظة، وهذا مؤشةةةةةةر إلى ترك  الجريمة بشةةةةةةكل كبير في وسةةةةةةط المحافظة

 (.8و  7)األشكال 

 

التباين المكاني لمعامل مقياا مجموع الترتيب في محافظة العاصمة حسب مديريات  (:7شكل )

 .الشرطة

 عمل الباحث. المئدر:
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 توزيع مديريات الشرطة في محافظة عمان حسب مستويات الجريمة. (:8شكل )

 عمل الباحث. المئدر:

 نتا ج الدراسة ومناقتتها

 ئا وهيدراسة إلى مجموعة من النتاتوصل  ال

تتوزع بشكل متباين على مستوج  2015أن أعداد الجرائم بشكل عا  في محافظة عمان لعا  

سبته ) %( من الجرائم التي 38التقسيمات األمنية )مديريات الشرطة األربعة(، حيث وجد أن ما ن

وقع  في المحافظة في هذا العا  وقع  في المناطق الواقعة ضةةةةمن اتتصةةةةاص مديرية شةةةةرطة 

ن مما يدلل على الترك  العالي للجريمة في وسط المحافظة وقلبها التجاري، بينما كان  وسط عما

%( من 22نسةةةةبة الجرائم الواقعة ضةةةةمن مناطق اتتصةةةةاص مديرية شةةةةرطة جنوب عمان نحو )

مجموع الجرائم الواقعة في المحافظة، أما مناطق اتتصةةةةاص  مديريات شةةةةرطة شةةةةمال وشةةةةر  

%( من مجموع الجرائم المرتكبة 20نحو ) 2015الواقعة فيها لعا  عمان فقد بلغ  نسةةبة الجرائم 

العديد من الدراسةةات  في المحافظة ولكل مديرية على حدا، وتتلق هذخ النتيجة مع ما توصةةل  إليه

على جنح األحداث في مدينة شةةةيكا و  1942عا   Shaw & Mckayدراسةةةة  الجغرافية ومنها

مناطق وسةةةةةةط المدينة وتبدأ باالن لاض كلما ابتعدنا عن  والتي أكدت على أن الجرائم ت داد في

ويع ج هذا الترك  العالي لمعدالت الجريمة في مناطق وسةةةةةةط ، وسةةةةةةط المدينة نحو األطراف
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وكذلك  المحافظة بنسةةةبة كبيرة إلى الترك  السةةةكاني والكثافة السةةةكانية العالية في وسةةةط المحافظة

 .العمالة المحلية والوافدة فيهاإلى ترك  األنشعة االقتصادية والتجارية و

أن هنالك تباين في التوزيع النوعي للجرائم على مسةةةتوج التقسةةةيمات األمنية للمحافظة للعا  

، انعكل هذا التباين على تصنيف مديريات الشرطة حسب مستويات ترك  الجريمة فيها، 2015

نل  مديرية شةةةةرطة وسةةةةط عمان ضةةةةمن مسةةةةتوج الجريمة المرتلع، بين ما جاءت باقي حيث صةةةةُ

وقد ارتبط التباين النوعي للجريمة ب صةةةةائج  المديريات ضةةةةمن مسةةةةتوج الجريمة المتوسةةةةط،

المنعقة وتصةةةةائج السةةةةكان القانعين فيها، فعلى سةةةةبيل المثال نجد أن نسةةةةبة الجرائم الجنحوية 

ة ترتلع في مديرية شةةةةرطة شةةةةمال عمان عن باقي المديريات وذلك ألن هذخ المنعقة تتمي  بالتنمي

والتحديث كذلك تتمي  بارتلاع المستوج االقتصادي والتعليمي لسكانها مما يجعل منها بي ة موئمة 

يلة ال عورة وتصةةةوصةةةا جرائم االمول، في حين نجد أن نسةةةبة الجرائم التي الرتكاب الجرائم قل

طة تُشةةكل تعر على السةةومة العامة ومنها جريمة اطو  العيارات النارية ترتلع في مناطق شةةر

وقد كان التوزيع النسبي للجرائم شر  عمان وذلك بسبب طبيعة المنعقة وتصائج السكان فيها، 

 كما يلي: 2015على مستوج مديريات الشرطة في المحافظة لعا  

 النسبي للجريمة في محافظة العاصمة )عمان( حسب مديريات الترطة تباين: ال (15)جدول

 المديرية

 نوع الجريمة

شرطة وسط 

 عمان

شرطة جنوا 

 عمان

شرطة شمال 

 عمان

شرطة 

 شرق عمان
 المجموع

 - %34 %23 %31 %29 الجرائم الجنائية

 - %66 %77 %69 %71 الجرائم الجنحوية

الجرائم الواقعة على 

 اإلنسان
46% 18% 0,09% 27% 100% 

الجرائم الم لة بالثقة 

 العامة
56% 11% 19% 14% 100% 

الجرائم الواقعة على 

 األموال
35% 23% 22% 20% 100% 

الجرائم الواقعة على 

 اإلدارة العامة
49% 21% 17% 13% 100% 

جرائم ال عر على 

 السومة العامة
39% 24% 10% 27% 100% 

جرائم األتو  

 وا داب العامة
37% 21% 21% 21% 100% 

 %100 %22 %21 %23 %34 الجرائم األترج

 2015لمعلومات الجنائية عن بيانات إدارة اعمل الباحث  المئدر:
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باين  مل المؤثرة في الت ظة أن أهم العوا حاف مة في الم كاني للجري يل الم تائا التحل أتهرت ن

المكاني للجريمة في محافظة العاصةةمة على مسةةتوج التقسةةيمات األمنية )مديريات الشةةرطة( هي: 

، وقد بين  نتائا ينةالكثافة السةةكانية، عدد السةةكان، مسةةاحة المنعقة، البعد عن مرك  ووسةةط المد

شرطة  سابقة في تلق التباين المكاني للجريمة بين مديريات ال شرات أهمية العوامل ال تعبيق المؤا

االجتماعية التي تترع تأثير  -، وتعد هذخ العوامل من العوامل والمتغيرات الجغرافيةفي المحافظة

ن في معدالت الجريمة بين المناطق كبير على الب ية واالفراد مما يساهم بشكل كبير في تلق التباي

 . الم تللة على  رار ما تم اثباته في هذخ الدراسة

 .Jana, et al(، )2015 )ال يادي،وقد توافق  الدراسة في هذخ النتيجة مع دراسة كل من، 

 )بدوي، ، (2011(،  الشةةةةةةبول )2012 )النجار، ،(2012 (، )شةةةةةةلقة،2012 (، )طوقان،2014

 .(2003 (، )بن محيا،2003

وجود  العاصةةةةةةمةأتهرت نتائا التحليل المكاني وبيانات واقع التباين المكاني في محافظة 

مجموعة من المتغيرات التي تلعب دور مباشةةةةةةر أو  ير مباشةةةةةةر في التباين المكاني لمعدالت 

الجريمة في المحافظة سةةةةواء كان ذلك على مسةةةةتوج المديريات أو على مسةةةةتوج المناطق وهي: 

والبعالة، أعداد المباني والمسةةةةاكن، متوسةةةةط حجم األسةةةةرة، متوسةةةةط دتل وإنلا   معدالت اللقر

األسرة، معدل اإلعالة الديمغرافي، النوع االجتماعي، است دامات األرض الحضرية، المتغيرات 

البي ية للمدينة، التباين في درجات الحرارة، أعداد المنشآت االقتصادية والتجارية، ترك  ال دمات 

  الحكومية.والمنشآت 

( بينما لم تتجاوز %14فقد بلغ  نسةةةبة اللقر في مناطق شةةةرطة وسةةةط وجنوب عمان نحو )

 %(. 0,02نسبة اللقر في مناطق شرطة شمال عمان نحو )

في حين وجةةد أن أن هنةةالةةك تبةةاين واضةةةةةةح في معةةدالت اإلعةةالةةة الةةديمغرافيةةة بين منةةاطق 

لغ معدل اإلعالة في مناطق شةةةةرطة جنوب المحافظة ارتبط بالتباين في مسةةةةتوج الجريمة، حيث ب

تتجاوز ( معال لكل شةة ج، بينما لم 65وشةةر  ووسةةط عمان معدالت مرتلعة وصةةل  إلى نحو )

( معال لكل شةةةةةة ج )دائرة اإلحصةةةةةةةاءات 45نسةةةةةةبة اإلعالة في مناطق شةةةةةةمال عمان نحو )

  (1الملحق( )2015العامة،

 التوصيات

 إنها توصي بما يلي:من تول ما توصل  إلية الدراسة من نتائا ف

توصةةي الدراسةةة بضةةرورة اجراء الم يد من الدراسةةات الرسةةمية والعلمية التي ترك  على  .1

إتهار واقع التباين المكاني في محافظة العاصمة، حتى يتسنى بيان دور هذا التباين في تلق 

 المشاكل اإلجتماعية ومنها مشكلة الجريمة.
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معدالت الرسةةةةمية التي تهدف إلى الحد من  توصةةةةي الدراسةةةةة بات اذ ح مة من اإلجراءات .2

ساهم في الت لي  من التباين  الجريمة المرتلعة تصوصا في مناطق وسط العاصمة مما ي

أسةةةةةةباب  ومكافحة ، والعمل على عو المكاني لمعدالت الجريمة بين مديريات الشةةةةةةرطة

 التباين المكاني مما يساهم في الحد من انتشار الجريمة في المحافظة.

ي الدراسةةةةة بالتركي  على األبعاد المكانية والمتغيرات الجغرافية عند وضةةةةع الحلول توصةةةة .3

والمقترحات الهادفة إلى الحد من الجريمة ومكافحة أسةةةةةةبابها، لما لهذخ األبعاد من دور كبير 

 في تلق ورفع مستوج التباين المكاني في المحافظة.

ست دا  قاعدة البيانات الجغرافية و .4 سة با ترائط التباين المكاني التي تم إعدادها توصي الدرا

 عند دراسة واقع الجريمة في المحافظة ومحاولة وضع الحلول لها.
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