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التوزيا المكاني للجرائم وأماكن تركزها وى قتها كأىداد السكان في محافظات دولة الكويت. 
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أظهدرت نتدائف اة وائية فدي التويدا المكداني للجريمدة فدي دولدة الكويدت وف دا للمحافظدات. 
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ABSTRACT 

The main aim of the current study was to illustrate the spatial and 
temporal distribution of crimes in the State of Kuwait, to identify 
the main trends during the period (2009-2018), and to develop 
maps showing the spatial distribution of crimes and their 
correlation to population numbers in the governorates of the State 
of Kuwait. The study made use of the descriptive analytical 
method to determine the trends of spatial and temporal crime in 
the State of Kuwait during the period (2009-2018). The study 
made use of the statistical and cartographic methods to illustrate 
and represent crime data and places in the governorates of 
Kuwait. The linear regression analysis was adopted for 
determining the general trend of the evolution of numbers of 
crimes. The study also used the Quai-squared test to detect the 
statistical differences in the spatial distribution of crime in the 
State of Kuwait according to the governorates. The results of the 
study showed a general trend of decreasing crime numbers in the 
State of Kuwait during the period (2009-2018). The number of 
crimes gradually decreased in various governorates in the State of 
Kuwait taking into account the spatial distribution of crimes in 
the governorates and the population number. There was a large 
variation in the distribution of the criminal crimes in the 
governorates, where crimes were very high in the governorates of 
Hawalli and Al-Jahra. The results showed that the general mean 
of the numbers Crimes in Kuwait according to the population 
during the period (2009 - 2018) reached (32.78) crimes (25,000 
individual). The Governorate of Hawalli has achieved the first 
rank in terms of the number of crimes in relation to the 
population with a percentage of (60.03) crimes (25,000 individual), 
and in the second place came the province of Jahra at a rate of 
(48.77) crimes (25,00 individual). 

Keywords: spatial and temporal variation, crime, location and 
climate elements, community issues. 
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:م دمة  
تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية الزمت المجتمعات اةنسانية منذ ال دم، وىانت منها      

البلرية ىل  مر السن ن، وال يملو أ  مجتما  نساني من الجرائم، سواء كانت مجتمعات 
مت دمة أم نامية، ولكنها تتباين من مجتما  ل  آرر من   ث النوع والكم، بل تتباين 

الوا د، وذلك  سا االرت ع في المكان والزمان والتغ رات التي تراف ها دارل المجتما 
 اقتوادًيا واجتماعًيا وث ايًيا وسياسًيا. 

ول د دأب البا لون من ممتلع   ول المعرفة ر ل دراستهم ىن الجريمة محاولة       
اخ البحث ىن ى قة ب ن الجريمة وىناتر المكان، والتي شملت ىناتر الموقا والمن

وغ رها من الموائا المكانية التي تؤثر في  دوث الجريمة، أو تساىد ىل  تلكل 
فرص مناسبة تتيح للمجرم ارتكاب جريمته، وهو ما يسم  كالتوجه الجغرافي لدراسة 
الجريمة  ذ ال يمكن كأ   ال من األ وال أن تنعزل الجغراييا ىن قضايا المجتما، وانط قا 

من دراسة الجريمة في ضوء المعطيات الجغرايية مكانيا وزمانيا،  من هذا الم دأ كان ال بد
أ  أن يتم دراسة الجريمة مرتبطة كعلمي االجتماع والجغراييا   ث يفسر ويربي الح ز 
الجغرافي للمجرم ن وممتلع األفعال اةجرامية، ويدرس تباين الجريمة ومعدالتها، 

البعد المكاني والزماني واالجتماىي وروائا المجرم ن والضحايا آرذًا في االىتبار 
 (.9000للجريمة )سع د، 

علماء في الكلع ىن كعض أسباب الجريمة الل د ساىدت دراسة جغرايية الجريمة و    
يسهم في  يجاد أسال ا الوقاية والحد منها في ممتلع األمر الذ   وىواملها ال  ئية، 

تية والتكنولوجية الحديلة، والتي كان لها ال  ئات الجغرايية، ونظرًا لتطور اللورة المعلوما
الدور الك  ر والهام في تطور نظريات المعرفة الجغرايية، ف د اتسعت مجاالت ىلم 
الجغراييا في دراسة الجريمة، من   ث المنهجية واألفكار الجديدة والطر  الت نية التي 

وقاية منها، لذلك تستمدم في دراسة مكان الجريمة ودوره في وقوع الجريمة، أو في ال
اتجهت الدراسات الحديلة  ل   براز المعالم الجغرايية للجريمة، والعوامل ال  ئية التي 
تتفاىل ييما ب نها لتلكل معطيات ذات فائدة ك  رة في دراسة الجريمة، ويمكن توضيح 

؛ المضر، 9000، الج ور  أهمية المعرفة الجغرايية في دراسة الجريمة ييما يلي )
9003: ) 

االستفادة من الت دم الهائل في اللورة المعلوماتية والتكنولوجية، وتطور ىلم الحاسوب  -1
 في الدراسات الجغرايية. 

استمدام ت نيات االستلعار ىن كعد، واالستفادة من نظم المعلومات الجغرايية، في  -2
 الكلع ىن التوزيا الجغرافي للجريمة.



 م(9002 – 9002التباين المكاني والزماني للجرائم المرتكبة في دولة الكويت للفترة )
 سليم أحمد القيسيأ.د/ ، راشد رجا السهليأ/ 

 -346- 

ماش  ما التغ رات العالمية في النظرة  ل  ظهور المفاهيم الجغرايية الجديدة، التي تت -3
العالم كأنه قرية تغ رة كع دًا ىن مفاهيم الحدود السياسية، وسيادة الدولة، لتمرج 
 ل  نطاقات أوسا ككل ر   ث أتبحت المفاهيم المتداولة تدل ىل  اللروة العالمية، 

مة، كمفهوم وىل  تعدد الل افات في العالم، وظهرت موطلحات جديدة في ىلم الجري
 الجريمة العابرة لل ارات، والجرائم اةلكترونية.

ظهور أنواع ممتلفة ومتطورة من الجغراييا، تت ءم ما اللورة التكنولوجية والمعريية،   -4
والتي تدىو  ل  الترك ز ىل  الجانا التط ي ي للجغراييا، فجغراييا الجريمة مل  هو 

بحث في النلاة اةجرامي لألفراد والجماىات، من المواضيا الفرعية للجغراييا، والذ  ي
ويعتني بربي الجريمة كالظواهر الجغرايية والط يعية والبلرية، ومدى تأث ر هذه 
الظواهر ىل  أنماة الجريمة، وهذا المجال هو الذ  يهمنا في هذه الدراسة،  ذ  ن 

الجريمة والتعرع الهامة في دراسة التباين المكاني والزماني للجرائم، يعد من المواضا 
 (. 9000ىل  روائوها وروائا مرتك  ها )المواجدة، 

وهكذا لم تعد الجغراييا مجرد وتع للمعالم، أو تل  ت معلومات ىن األقاليم بل          
أتبحت نظامًا معرييًا مركبًا يجما ب ن نتائف العلوم الط يعية واالجتماعية في قاىدة 

في دراسة ى قات الظواهر ال  ئية  يمكن استمدامهامعلومات واسعة من ال يانات التي 
والط يعية والبلرية وما يراف ها من قواىد وقوان ن تلكل سلوكيات اةنسان وأنلطته 
الممتلفة، وما ف ها من   ائأ  ول التنظيم المكاني لإلنسان وأثره ييما ي وم كه من 

التي تواجهه، راتة التي أىمال، ومن ثم االستفادة من هذه الدراسة في  ل الملك ت 
 تتعلأ كمستوى الجريمة في الدولة.

تعاني دولة الكويت كباقي دول العالم من انتلار الجريمة ىل  أرضها كلكل و         
واضح فعل  الرغم من الت دم والتطور العلمي في كافة مجاالت التنمية في الدولة، وراتة 

ز س ل الوقاية والحد من الجريمة، في مجال السياسات األمنية التي تعمل ىل  تعزي
ومحاولة معالجتها ككافة الس ل واةجراءات،  ال أنها ما زالت تنمو كاستمرار كس ا توفر 
العديد من العوامل االجتماعية واالقتوادية والل ايية والديموغرايية، وزيادة أىداد السكان، 

 .(9000)المه رات،  والتي تتركز في المدن الك رى في دولة الكويت
ومما ال شك ييه أن التزايد في أىداد السكان في دولة الكويت نتيجة النمو  

الط يعي وزيادة أىداد ال ادم ن للعمل في الكويت، أدى  ل  ظهور تغ رات اجتماعية 
وتطورات اقتوادية ك  رة، نتيجة الدرول المرتفعة من ىائدات النفي، وارتفاع األسعار، 

تلكل رطرًا ك  رًا ىل  الدولة، مما جعل الجهود تتجه كلكل  وأتبحت الجريمة وملك تها
فعال لمكافحة الجريمة كأشكالها الممتلفةد والترك ز ىل  س ل الوقاية منها، وذلك كإجراء 
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الدراسات العلمية، والدراسات المتمووة في التوزيا المكاني والزماني للجريمة، والتعرع 
تعرع ىل  أسباب هذه الجرائم و جمها وطر  ىل  روائا مرتك  ها، كاةضافة  ل  ال

مكافحتها، وتحديث المطي األمنية التي تعتمد ىل  ال رامف الحاسوبية والجغرايية 
المتطورة، ةيجاد الحلول المناسبة لملكلة انتلار الجرائم في دولة الكويت، والتي أتبحت 

 (.9008، تهدد أمن المواطن والمجتما الكويتي ىل  كافة المستويات )س مة
 يمكن ت سيم العوامل واألسباب المؤدية للجريمة في الكويت  ل  ما يلي:و 

العوامل اللموية: ي ود بها العوامل المتعل ة كلما المجرم ذاته، والتي يكلع  -0
تفاىلها ك  أو جزءًا ما الظروع المارجة ىن ذات المجرم، وهي الوراثة، التكوين 

 لعوامل النفسية.العضو ، واةدمان ىل  المسكرات، وا
العوامل االجتماعية: وي ود بها كل العوامل التي تحيي كالفرد، وتؤثر في سلوكه  -9

وشمو ته مما يؤثر ىل  دوافعه الدارلية والتي قد تؤد   ل  ارتكاكه للجريمة، 
االجتماعية تتضمن هذه العوامل األسرة وجماىة الرفا  وغ رها من العوامل التي لها 

لجريمة، ومنها التفكك األسر ، وغياب التربية نتيجة االنهيار تأث ر ىل  مرتكا ا
والتنلئة االجتماعية الماطئة لألبناء، والرف ة الس ئة ووجود وقت  المل ي لألسرة،

 (.9003فراغ ك  ر، ىدم الرقاكة في استمدام األبناء للمواقا اةلكترونية )المضر، 
دورًا مهمًا في ارتكاب الجريمة   ث العوامل االقتوادية: تلعا العوامل االقتوادية  -8

تلكل أ د العوامل التي قد تدفا الفرد  ل  ارتكاب الجريمة، ويمتلع تأث ر العوامل 
االقتوادية في الجريمة كمدى اتوالها كالتطور االقتواد ، والذ  يعني التغ ر الذ  

اد يحدث في النظم االقتوادية ، وملاله أن يتحول االقتواد الزراىي  ل  اقتو
تناىي، وترجا الجريمة  ل  الظروع االقتوادية في المجتما مما يؤد   ل  سوء 
توزيا اللروة ب ن أفراد المجتما، يوا ا التطور االقتواد  ىدد من الظواهر 
والنتائف ملل الهجرة من الريف  ل  المدينة وارتفاع مستوى المعيلة، واة ساس 

جار ، وال شك أن لكل من هذه النتائف كأهمية السلا المستوردة وطر  التبادل الت
  (.9000، الج ور  ) تأث ره في الجريمة

العوامل الل ايية: وي ود بها ال يم والمعاي ر والعادات والت ال د والمعت دات المتعارع  -7
ىل ها ىند جميا األفراد، والتي لها تؤثر كلكل مباشر أو غ ر مباشر في السلوك، 

جريمة، كما يلعا التعليم أيضا دورًا هامًا في الت ل ل وتدفا كعض األفراد الرتكاب ال
من ارتكاب الجرائم، فاالهتمام كالتعليم والل افة تؤد   ل  الحد من الم ول اةجرامية 
والعدوانية لدى اةنسان، ب نما يؤد  الن ا في التعليم والل ايية  ل  ظهور الم ول 

 (. 9008العدوانية لديه)الم رد، 
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ة )الجغرايية(: وهي التي تعتني كمحاولة اكتلاع الع قات ب ن أكعاد العوامل ال  ئي -0
الجريمة وروائوها ما المتغ رات المكانية والزمانية للجريمة، أ  ربي الجريمة 
كاالتجاه الجغرافي الذ  تتمذه أنماة الجرائم الممتلفة في منط ة مع نة أو  قليم 

تغرقة الرتكاب الجريمة، وتوق تها، مع ن، وذلك من ر ل دراسة المدة الزمنية المس
كاةضافة  ل  دراسة تأث ر ىناتر المناخ الممتلفة كتأث ر األمطار والرياح ودرجات 
الحرارة ىل  أنواع الجرائم وأماكن تركزها، وىل  السلوك اةجرامي لدى األفراد 

 (. 9000، مد ت)
رئيسة لتفاىل اةنسان ما وانط قًا من م دأ اىتبار الجريمة سمة من السمات ال        

جاءت كمحاولة جديدة لتحل ل التباين المكاني  الحالية ال  ئة المحيطة، فإنَّ الدراسة
(، وذلك في  طار الدراسات 2018 – 2009والزماني للجريمة في دولة الكويت للفترة )

وع اةيكولوجية االجتماعية التي تركز ىل  دراسة جغرايية الجريمة من ر ل ربطها كظر 
 ال  ئة االجتماعية واالقتوادية والحضارية في دولة الكويت.

 :ملكلة الدراسة وأسئلتها
المجتما الكويتي ملله ملل كاقي المجتمعات اةنسانية ال يملو من ظاهرة انتلار        

الجريمة، والتي تتباين أىدادها مكانيا وزمانيا، وتتزايد رطورة هذه الجرائم والتي اتمذت 
متلفة في دولة الكويت كس ا التركز السكاني ف ها وتعدد الجنسيات ىل  أرض أشكاال م

دولة الكويت،   ث تلهد الدولة أ داثًا  جرامية تعدى انعكاسها وآثارها الفرد لتلمل 
المجتما  الكويتي كأكمله، وأن ظهور أنماة جديدة من الجريمة وزيادة معدالتها تهدد أمن 

، مما جعل البحث ىن أسال ا جديدة وفعالة في التعامل المواطن ىل  المستوى المحلي
معها أمرًا ملحا ىل  المستوى العام والماص، وقد شهدت كعض المدن الكويتية نموًا 

  ضارًيا متسارًىا ر ل الفترات الزمنية الساك ة نتيجة التطور االقتواد  الهائل.  
م وتنوىها، وزيادة في درجة هدت دولة الكويت زيادة في أىداد الجرائشوقد          

رطورتها ىل  األمن الوطني في دولة الكويت، والمعاناة التي يعاني منها المجتما الكويتي 
جراء هذه الجرائم وتكرارها، وتركزها في المدن الرئيسة التي لو ظ أن  جم الجرائم ف ها 

ة كال ضايا آرذ في االزدياد كلكل واضح، فتل ر اة وائيات السنوية الرسمية المات
 ارتفاع ىدد الجرائم كلكل ك  رفي كعض السنوات الجنائية المنظورة أمام المحاكم الكويتية 

، ف د وتل (9002-9002ر ل الفترة ) % 02و  % 99وبنسبة وتلت  ل  نحو  ف ها
ألع قضية وجريمة ر ل ىام  03ىدد الجرائم وال ضايا كممتلع أنواىها أمام  المحاكم 

(. ودولة الكويت كغ رها من دول المليف العربي التي تتباين 9002العدل، )وزارة  م9002
ف ها أىداد الجرائم من منط ة ألررى دارل الدولة الوا دة في اآلونة األر رة كس ا 
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التحوالت االجتماعية واالقتوادية والل ايية الك  رة وت ني الدولة استراتيجيات المطي 
 .التنموية اللاملة لجميا ال طاىات

وتملل هذه الجرائم رطرًا ك  رًا ىل  المجتما الكويتي، لما تنتجه من آثار ضارة تهدد     
تؤد  الجريمة  ل    داث است راره ىل  جميا المستويات االقتوادية واالجتماعية،   ث 

 رلل في التوازن االقتواد  واالجتماىي، وانهيار ال يم والرواكي ب ن أفراد المجتما.
( أن األسباب التي تؤد  الرتكاب الجرائم في 9003أظهرت دراسة )المضر، وقد         

دولة الكويت تعود  ل  أسباب اجتماعية واقتوادية وث ايية كسوء التنلئة االجتماعية 
كس ا التفكك األسر  وزيادة  االت الط  ، وكذلك البطالة ب ن اللباب وىدم توفر 

ن الجامعات والكليات الممتلفة، كاةضافة  ل  الوظائع المناسبة راتة لحديلي التمرج م
ال وور في تط  أ كعض ال وان ن واألنظمة الع ابية الرادىة لمرتك ي الجرائم، كما ساهمت 
الزيادة في أىداد العمالة الوافدة من جنسيات ممتلفة في زيادة نسبة الجرائم في دولة 

يهدد األمن المجتمعي في الدولة  الكويت،  ذ أتبحت العمالة الوافدة تملل مودرًا واضحاً 
كس ا الل افات المتعددة التي درلت  ل  المجتما الكويتي، والتي تمتلع في  يمها 
وىاداتها ىن ال يم والعادات والت ال د المتبعة في المجتما الكويتي، مما أ دث الكل ر من 

ذا التغ  ر من التغ  رات في ط يعة المجتما الكويتي ورواته الديموغرايية، وما تا ا ه
وارت الت في ال ناء االجتماىي والع قات االجتماعية ب ن أفراد ملك ت اجتماعية 

ظهور أنماة  ىل  األمن المجتمعي، من ر لالمجتما، والتي يظهر تأث رها السل ي 
 (. 9002، وزارة الدارلية) ممتلفة من الجرائم واالنحرافات السلوكية والفكرية
 (6جدول )

 (0266-0266د ال ضايا العامة في دولة الكويت للفترة )تطور أىدا
 (0266) (0263) (0266) المحافظة
 6666 0642 0662 العاتمة
 6664 4328 4682  ولي

 4663 4066 6063 الفروانية
 6646 6486 6036 األ مد 
 6246 0266 6302 الجهراء

 6424 6602 662 مبارك الك  ر
 22719 18375 16643 العدد اةجمالي

 0266المودر: وزارة العدل، 
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ومما ال شك ييه أن دراسة التباين المكاني والزماني للجريمة له األثر الك  ر في       
الكلع ىن اتجاهاتها وأماكن تركزها مما قد يسهم في الوقاية من الجريمة والتمطيي 

سة التحل ل المكاني لمكافحتها لحفظ األمن و ماية السكان والممتلكات وغ رها، لذا فإن درا
للجريمة في دولة الكويت؛ ال بد أن يؤرذ بها ىند وضا السياسات األمنية الماتة 
كمكافحة الجريمة، فمعرفة الواقا المكاني والزماني يساىد في اتماذ ال رارات األمنية 
الوحيحة ويساىد ىل  تحديد مكان مواقا المراكز األمنية وتواجدها اللابت و ركتها 

تها الممتلفة في دولة الكويت، ومن هذا المنطلأ فإن الدراسة الحالية تحاول وإجراءا
اةجاكة ىن السؤال الرئي  التالي: ما التوزيا المكاني والزماني للجرائم المرتكبة في دولة 

 الكويت ؟ 
 وين لأ ىن هذا السؤال الرئي  األسئلة الفرعية التالية: 

م في محافظات دولة الكويت ر ل الفترة االتجاه العام لتطور أىداد الجرائما  (0
 م؟  9002-9002

هل تمتلع أىداد الجرائم كالنسبة لعدد السكان في محافظات دولة الكويت ر ل  (9
 م؟9002-9002الفترة 

:أهداع الدراسة  
 تهدع هذه الدراسة  ل  تح  أ األهداع التالية:  
ن منظور زماني التعرُّع ىل  اتجاهات الجرائم المرتكبة في دولة الكويت م (0

 .(9002-9002في الفترة )ومكاني 
التعرُّع ىل  االرت ع في التوزيا المكاني والزماني للجرائم المرتكبة في دولة  (9

 (9002-9002في الفترة )الكويت، 
في رسم المرائي التي ت  ن توزيا أنماة الجرائم في دولة الكويت واتجاهاتها  (8

 .(9002-9002الفترة )
 :أهمية الدراسة

ُتعدُّ دراسة التباين المكاني والزماني للجريمة في دولة الكويت من الدراسات التي لها        
أهم تها الك  رة في التعريف كأنماة الجريمة من منظور مكاني وزماني، ويظهر ذلك جليا 

 ىل  ممتلع المستويات العلمية والعملية، وذلك ىل  النحو التالي: 
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 :ى النظر  أواًل: األهمية ىل  المستو 
ت رز األهمية العلمية لدراسة التباين المكاني والزماني للجريمة في دولة الكويت في أنها    

محاولة لتعم أ الفهم لتباين وتركز الجرائم في مناطأ مع نة من دولة الكويت وأزمنة 
 مع نة، والتي قد ترتبي كعوامل ممتلفة ست وم الدراسة بتوضيحها، وتكمن األهمية العلمية

 والنظرية للدراسة ييما يلي:
استمدام المنهف العلمي في تحل ل التباين المكاني والزماني للجريمة في دولة   (0

الكويت يساىد في  يجاد الحلول والسياسات األمنية الفاىلة والمناسبة ىل  
 أس  ىلمية للحد من الجريمة والوقاية منها في الدولة. 

لجريمة المكاني والزماني في دولة الكويت التفس ر العلمي والتط ي ي لتوزيا ا  (9
ي لل من االىتماد ىل  الدراسات النظرية المماثلة والتي أجريت ىل  ملل هذا 

 الموضوع.
قد تسهم هذه الدراسة في الكلع ىن مدى انتلار الجريمة وتباينها المكاني  (8

والزماني في دولة الكويت، وبيان العوامل التي ساهمت في توزيعها الزماني 
 والمكاني وروائا مرتك  ها؛ من أجل البحث ىن الحلول المناسبة لها.

 ن موضوع التحل ل العلمي للتوزيا المكاني والزماني للجريمة في دولة الكويت  (7
أمر يستحأ الدراسة والتوث أ؛ وذلك لوجود ن ا في الدراسات التي اهتمت في 

أو ىل  المستوى  التوزيا المكاني والزماني للجريمة سواء في دولة الكويت
المليجي والعربي،   ث  ن معظم الدراسات تناولت ى قة الجريمة كمتغ رات 
 أررى، مما يساهم في سد الن ا في ملل هذه الدراسات، وإثراء المعرفة العلمية. 

 ثانيًا: األهمية العملية للدراسة 
 ت رز أهمية الدراسة من النا ية العملية في اآلتي:       
كما ت دمه من توضيح مكاني وزماني للجريمة في معالجة  -اسة تساىد الدر  -0

ملك ت اجتماعية ذات رطورة ك  رة ىل  األمن في دولة الكويت، وتسهم في 
 الحد من سل ياتها.

ما ستتوتل  ليه هذه الدراسة من نتائف، ومن توتيات، يساىد في رسم  -9
الجريمة في دولة الكويت، السياسات واالستراتيجيات المكانية والزمانية المتعل ة ك

 وإيجاد الحلول اةجرائية للحد من اآلثار السل ية لها.
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ت دم هذه الدراسة قاىدة لل يانات المكانية والزمانية للجريمة في دولة الكويت،   -8
والتي تهم البا ل ن المحل  ن، ويمكن أن تلكل منطل ًا لدراسات جديدة في هذا 

 بي.المجال ىل  المستوى المليجي والعر 
يمكن لهذه الدراسة تزويد الجهات الرسمية في دولة الكويت كمجموىة من  -7

التوتيات والم تر ات التي من شأنها المساهمة في مواجهة الجريمة، والحد 
 منها.

 :موطلحات ومفاهيم الدراسة اةجرائية
ىرفت الجريمة من زوايا ممتلفة وكل تعريف أىطاها مفهوما ممتلفا من   ث الجريمة: 

نووتها لتعدد ارتواتات العلماء والمفكرين، فالجريمة لغة  مضمون، وقد تنوىتال
 (.9000ملت ة من الجرم الذ  يعني الذنا وجمعه أجرام )ابن منظور، 

أما اتط  ا قتعرع الجريمة كأنها كل نلاة رارجي  يجابيا كان أم سل يا  رمه    
أنه كل فعل يعاقا ىليه ال انون  ال انون وقرر له ى اكا  ذا تدر من  نسان مسؤول، أو
 (. 9009ى وبة جنائية وال ي رره استعمال  أ أو واجا )طوقان، 

وتعرع الجريمة  جرائيا في هذه الدراسة: كأنها أ  فعل أو سلوك أدى كمرتكبه  ل      
درول السجن، أو أ  سلوك يعد ممالفة شرعية أو نظامية، يترتا ىل  ارتكابها درول 

 ظام وزارة الدارلية الكويتية.السجن وف ا لن
يمكن تعريف جغرايية الجريمة كأنها فرع من ىلم الجغراييا ي وم ىل  جغرايية الجريمة: 

دراسة األنماة المكانية للجريمة، ما محاولة ةيجاد األسباب التي أدت  ل  هذه األنماة 
، ملل الترك ا المكانية ويدرس في نف  الوقت الموائا االجتماعية واالقتوادية للجناة

النوىي والعمر ، الحالة االجتماعية والدرل وغ ر ذلك من العوامل والتي قد تؤثر ىل  
الجريمة، ويدرس في نف  المسار الع قة ي ن أ جام السكان ودرجة التزا م والكلافة 

 (.9008، الم ردوى قتهم كالجريمة )
توزيا الجرائم والسلوك اةجرامي وىرفت أيضا كأنها دراسة االرت فات المكانية في       

ومحاولة تفس ر ذلك في ضوء العوامل ال  ئية االجتماعية واالقتوادية والديموغرافي، كما 
ىرفت جغرايية الجريمة كأنها دراسة التوزيا المكاني ألماكن تركز الجريمة وى قته 

 (.9009كالتنظيم االجتماىي والحضار  للسلوك اةجرامي من منظور مكاني )جابر، 
وجغرايية الجريمة فرىا جديدًا من فروع الجغراييا البلرية، كح ث يمكن االستفادة منها    

في التعرع  ل  أماكن تركز الجريمة، وارت ع توزيعها المكاني والزماني وربطها كالعوامل 
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التي يمكن أن تسهم في زيادة الجريمة، وبالتالي يمكن وضا المطي األمنية للوقاية والحد 
 منها و ماية المجتما من آثارها.

ُمتباين ويعني االرت ع )ابن  التباين لغة مودر َتَباَيَن تباُيًنا، فهوالتباين المكاني: 
 (.9000منظور، 

يعرع التباين المكاني اتط  ا كأنه أ د المفاهيم الجغرايية وأقدمها ويركز ىل        
عد التباين المكاني  جر األساس لفكر الوتع الدق أ والمنظم والمع ول لسطح األرض، وي

المدرسة اةقليمية، ال ائم ىل  ت سيم األرض  ل  أقسام لكل قسم روائوه وتفاته، ويتم 
بواسطة دارسة التباين المكاني للتعرع ىل  االرت فات المكانية لتركز الجريمة كعد فهم 

 .(9000وتحل ل الظواهر الجغرايية المحيطة بها )ش فة وأبو ىمرة، 
ويعرع التباين المكاني  جرائيا في هذه الدراسة كأنه االرت ع في التوزيا المكاني     

 للجريمة  سا الت سيمات اةدارية في دولة الكويت.  
يستمدم هذا المفهوم للداللة ىل  توزيا الجرائم وتوضيح انتلارها التباين الزماني:   

سواء في ساىات مع نة من ال وم أو في بناًء ىل  الوقت الذ  وقعت ييه هذه الجرائم، 
 شهور مع نة في السنة أو  سا الفوول التي تتركز ف ها. 

 :الدراسات الساك ة وذات الولة
تمللت المر لة مرت الدراسات التي اهتمت كجغرايية الجريمة بل ث مرا ل أساسية،      

 رن اللامن ىلر األول  كالمدرسة الجغرايية وتضمنت الدراسات التي أجريت ر ل ال
م( والذ  قام بها البا لون اةنجل ز 0220-0280وبلكل دق أ ر ل الفترة ) 

م، الذين وتفوا 0272ىام  Fletcherم، و 0282ىام  ,Guerry والفرنس ون أملال
نمي توزيا الجريمة ىل  المكان الجغرافي في األقاليم والدول، والمر لة اللانية كانت 

أو األيكولوجية "مدرسة شيكاغو ال  ئية" وظهرت في الواليات مر لة المدرسة ال  ئية 
المتحدة، وكان منطلأ المدرسة ال  ئية أو األيكولوجية واهتمت كالربي ب ن الظاهرة 
اةجرامية وال  ئة الجغرايية المحيطة، أما المر لة اللاللة والتي بدأت في السبع نيات من 

 Urbanكيفية تأث ر نظام ال  ئة الحضرية ال رن العلرين وركزت ىل  دراسة ال  ئة و 
Environment    والهندسة ال  ئية ىل  الجريمة ومفهوم األمن(Herbert, 2010) . 

تم ىرض لبعض الدراسات الساك ة وذات الولة والتي أجريت  ديلا، وس تم ىرضها    
  سا تسلسلها الزمني من األ دث لألقدم، وباللكل التالي:
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 العربية أواًل: الدراسات 
( كعنوان "التباين المكاني للجريمة في محافظة العاتمة 9090دراسة )السعايدة،      

ىمان" هدفت هذه الدراسة  ل  معرفة التباين المكاني لتوزيا الجرائم في محافظة العاتمة 
، والتعرع ىل  توزيعها الكمي والنوىي  سا الت سيمات األمنية، وتونيف 9000لعام 

بيانات  طة بناء ىل   سا مؤشرات ارتكاب الجرائم ف ها، وبناء قاىدةمديريات اللر 
جغرايية توضح التباين المكاني في  جم ونوع الجريمة في المحافظة. اىتمدت الدراسة 
المنهف الوتفي التحل لي لتح  أ أهدافها، كاستمدام معامل مجموع الترت ا، والتحل ل 

لتوضيح التباين المكاني للجريمة ب ن  GISرايية الكارتوجرافي وت نية نظم المعلومات الجغ
مناطأ المحافظة. أظهرت النتائف وجود تباين مكاني كمي ونوىي في توزيا الجريمة 
وانتلارها ب ن مديريات اللرطة في المحافظة، وأن أهم العوامل التي أثرت في هذا التباين 

 . الكلافة السكانية، وأىداد السكان، والبعد ىن وسي المدينة
( كعنوان "التحل ل المكاني والزماني للجرائم في دولة قطر 9002دراسة )الهاجر ،      

م("، هدفت هذه الدراسة  ل  معرفة التباين المكاني والزماني 9000-9000ر ل الفترة )
لتوزيا الجرائم الك رى في دولة قطر، ومعرفة اتجاهاتها، والتعرع ىل  الموائا العامة 

االرت ع في  م في دولة قطر، والتعرع ىل  أسباب ارتكاب الجرائم، ومدىلمرتك ي الجرائ
أىداد الجرائم المرتكبة في دولة قطر كارت ع أسباب ارتيار مكان ارتكاب الجريمة، 
استمدمت الدراسة المنهف الوتفي التحل لي كما تم استمدام منهف المسح االجتماىي 

نزيل ونزيلة من  928كونت ى نة الدراسة من تط  أ أداة االستبانة، تلجما ال يانات و 
المحكوم ن كالجرائم الك رى في السجن المركز  التاكا ةدارة المؤسسات الع ابية 

أظهرت نتائف الدراسة تزايد أىداد الجرائم في دولة قطر ر ل واةت  ية في دولة قطر. 
رائم الك رى ككافة ووجود التباين الك  ر في توزيا أىداد الج، م(9000-9000الفترة )

أنواىها،  كما أوضحت نتائف الدراسة وجود ى قة طردية ب ن تطور أىداد السكان وأىداد 
وأوتت الدراسة ىدد من التوتيات، الجرائم المرتكبة في دولة قطر ر ل فترة الدراسة، 

ها، منها: زيادة أىداد الدوريات األمنية في المناطأ التي شهدت تركز الرتكاب الجرائم ف 
واالستفادة من نتائف الدراسة الحالية في وضا المطي األمنية للوقاية من الجريمة، وإجراء 

 المزيد من الدراسات المتمووة كالتحل ل المكاني والزماني للجريمة في دولة قطر.
( كعنوان "العوامل المؤدية  ل  ارتكاب جريمة ال تل في دولة 9003دراسة )المضر،     

نظر مرتك  ها"،هدفت الدراسة التعرع ىل  دور العوامل االجتماعية  الكويت من وجهة
دولة الكويت، واستمدمت الدراسة  واالقتوادية واللموية في ارتكاب جرائم ال تل في

منهف المسح االجتماىي والمنهف التحل لي، وتم استمدام االستبانة لجما بيانات الدراسة 
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زالء المحكوم ن كجرائم ال تل والمودى ن في الم دانية، وتكون مجتما الدراسة من الن
المؤسسات اةت  ية في دولة الكويت والتي شملت )السجن المركز ، سجن النساء(، 

(  نزيل ونزيلة تم 900( نزيل، وتكونت ى نة الدراسة النهائية من )982والبالغ ىددهم )
نتائف الدراسة أن  ارتيارهم كأسلوب الحور اللامل من المحكوم ن كجرائم ال تل، أظهرت

العوامل اللموية جاءت كالترت ا األول من   ث األهمية النس ية للعوامل المؤدية لجرائم 
ال تل، ت ها العوامل االقتوادية، وأن العوامل االجتماعية جاءت في الترت ا األر ر، 
 وأوتت الدراسة كضرورة توف ر الظروع االجتماعية واالقتوادية المناسبة لألفراد في

 المجتما الكويتي للوقاية والحد من هذه الجرائم. 
( كعنوان "التحل ل المكاني لجرائم األ داث في 9003دراسة )كل و  وال ركي،       

محافظة الملن  دراسة في جغرايية الجريمة" هدفت الدراسة  ل  التعرع  ل   جم جرائم 
اث، اىتمدت الدراسة المنهف األ داث، واألسباب الدافعة الرتكاب الجرائم من ق ل األ د

اةقليمي والتحل لي، واستمدمت ال يانات الوادرة ىن الو دات ال ضائية المسجلة في 
محافظة الملن ، أظهرت نتائف الدراسة أن أك ر نسبة الرتكاب األ داث للجرائم كانت في 

عة ىل  قضاء السماوة، نتيجة لما تمتلكه المدينة من الموائا السكانية وال  ئية الملج
 ارتكاب ملل هذه الجرائم.

( كعنوان "التحل ل الجغرافي لجريمتي ال تل والسرقة في 9000دراسة )الج ور ،      
(" "، هدفت الدراسة  ل  الكلع ىن 9007-9007محافظة النجع األشرع للمدة )

 األماكن التي تتركز ف ها جريمة ال تل وجريمة السرقة، وبيان أثر ط يعة المكان وط يعة
-9007الحجم السكاني في ارتكاب هذه الجرائم في محافظة النجع األشرع للمدة )

( من ر ل التحل ل الجغرافي لها، اىتمدت الدراسة ىل  المنهف الوتفي والمنهف 9007
فردًا من  022فردًا من مرتك ي جريمة ال تل و 000التحل لي، تكونت ى نة الدراسة من 
الدراسة أداة االست يان لجما ال يانات من المبحوث ن،  مرتك ي جريمة السرقة، واستمدمت

أظهرت النتائف الدراسة أن جريمة ال تل جريمة ريفية أ  تكلر في الريف وترتفا ر ل 
أشهر الويف، ب نما جريمة السرقة تعد جريمة  ضرية، كما أنها ترتفا في أشهر الويف 

 ومكان  دوث الجريمة. أيضًا، كما ب نت الدراسة وجود ى قة ب ن سكن الجاني
(  كعنوان "جغرايية جريمة التعاطي واالتجار كالممدرات 9000دراسة )المواجدة،        

تعاطي  في المملكة األردنية الهاشمية"، هدفت الدراسة  ل  التعرع  ل  جغرايية جريمة
 م(،9007-9000بها في المملكة األردنية الهاشمية ر ل الفترة ) الممدرات واالتجار

اىتمدت الدراسة ىل  المنهف الوتفي والمنهف التحل لي، وذلك بتحل ل محتوى 
اة وائيات المتعل ة كجريمة تعاطي الممدرات واالتجار بها وى قتها كط يعة المنط ة 
الجغرايية التي  دثت ف ها، والموث ة لدى  دارة مكافحة الممدرات األردنية، أظهرت النتائف 
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لتعاطي وجريمة االتجار كالممدرات وب ن مدى تأث ر ط يعة وجود ى قة ب ن جريمة ا
المنط ة الجغرايية في ارتفاع هذا النوع من الجرائم،   ث أكدت الدراسة أن ط يعة المنط ة 
الوحراوية تؤثر كلكل ك  ر في ىمليات تهريا المواد الممدرة وتمزينها، وقد أوتت 

الرقاكة األمنية في جميا المناطأ السيا ية،  الدراسة بتعزيز أجهزة المرا بة الحديلة وتعزيز
 ما الترك ز ىل  المناطأ الحدودية.

( كعنوان "األكعاد المكانية والجغرايية للجريمة في المملكة 9007دراسة )الزيني،        
العربية السعودية"، هدفت الدراسة  ل  التعرع ىل  التوزيا الجغرافي للجريمة، والتعرع 

جرائم المنتلرة في المملكة العربية السعودية كال تل، وجرائم الممدرات،  ل  كعض أنماة ال
والضرب والعنع ضد المرأة واألطفال، والسرقة، والزنا واللواة، والسطو المسلح، وتفس ر 
ارتكابها من ر ل تحل ل األكعاد المكانية لها. اىتمدت الدراسة ىل  المنهف االست رائي 

جريمة الوادرة ىن وزارة الدارلية السعودية. أظهرت نتائف التحل لي بدراسة بيانات ال
نسمة ىام  0000جريمة لكل  9.90الدراسة أن معدل ىدد الجرائم المذكورة قد بلغ 

، وأن منط ة الحدود اللمالية  ولت ىل  المعدل األىل  الرتكاب ملل هذه 9009
محددة من هذه الجرائم، الجرائم، كما أظهرت النتائف وجود مواسم مع نة الرتكاب أنماة 

وأنها تتنوع بتنوع ال  ئة في المملكة، كما أن كعض أنماطها يتركز في المناطأ المكتظة 
 كالسكان في المدن، كما تمتلع كارت ع الجنسيات الموجودة في المملكة.

 :ثانيًا: الدراسات األجن ية
مناطأ الحضرية في كعنوان "توزيا الجرائم في ال (Kadir, 2016)دراسة كادير        

مدينة اس رطة في تركيا". وهدفت الدراسة ال  التعرع ىل  التباين المكاني للجريمة في 
أ ياء مدينة اس رطة التركية وى قتها كالنمو الحضر  في المدينة. وتم تحديد مدينة 
اس رطة كمنط ة للدراسة وذلك ألهمية المدينة كو دة  دارية وسكانية واقتوادية وتناعية 
ناشئة في تركيا، واىتمدت الدراسة لتح  أ أهدافها ىل  ال يانات المكانية والزمانية 
للجريمة من دوائر اللرطة وكذلك ىل  ال يانات الديموغرايية للسكان من الدوائر 
الممتوة. وشملت الجرائم التي تم دراستها ىل  جرائم االىتداء ىل  الممتلكات وجرائم 

وسرقة السيارات، وجرائم السطو المسلح.  وتم استمدام ارتبار المطع والسرقات المنزلية 
لتحل ل ال يانات. أظهرت  Location Quotient Analysis (LQC)تحل ل الموقا 

نتائف الدراسة تركز معظم أنماة الجرائم في األ ياء السكانية المكتظة في المدينة راتة 
كانية في اىداد الجرائم في اال ياء جرائم السطو المسلح وب نت الدراسة وجود ارت فات م

السكانية في مدينة اس رطة، وأن تركز األنلطة االقتوادية وراتة المنلآت التجارية 
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والمطاىم والم اهي والتي تجذب السياح والم يم ن وطلبة الجامعات في المدينة من 
 العوامل المؤدية لترك ز الجريمة في منط ة مركز المدينة.

كعنوان "األنماة  (Daqin and Chunliang, 2014)وتلالنف   دراسة داكن      
المكانية للجرائم وى قتها كموائا األ ياء في مدينة تلانغتلون الو نية"، وقد كحلت 
هذه الدراسة كلكل رئي  في األنماة المكانية للجريمة، وتهدع ال  معرفة الع قة ب ن 

نية في مدينة تلانغتلون الو نية. التوزيا المكاني للجرائم وروائا األ ياء السكا
واىتمدت الدراسة ىل  بيانات الجريمة من الموادر الرسمية،  م ياس معدالت الجريمة 
كالنسبة للسكان كم ياس لتحديد كلافة التوزيا المكاني للجرائم. واىتمدت الدراسة ىل  

الن اة  اة واءات المكانية للجريمة، ونظم المعلومات الجغرايية للكلع ىن مواقا
للجرائم في مدينة تلانغتلون. تم في هذه الدراسة استمدام نموذج  Hot Spotالسارنة 

االنحدار المطي المتعدد لت  يم آثار روائا الجوار السيا ية ىل  الجرائم العنيفة. 
أظهرت النتائف التحل لية للدراسة أن درجة تكرار الجرائم وكلافتها تتركز بدرجة ك  رة في 

مدينة تلانغتلون، وب نت الدراسة أن االرت فات المكانية في توزيا الجرائم  منط ة وسي
في المدينة تعتمد بدرجة ك  رة ىل  الموائا االجتماعية واالقتوادية والديموغرايية 
لأل ياء، وب نت الدراسة أن مكافحة الجريمة في مدينة تلانغتلون يتم من ر ل سياسات 

 السيا  االجتماىي وال  ئي.رفض فرص ارتكاب الجريمة ضمن 
( كعنوان "تحل ل التوزيا المكاني للجريمة في Pavalo, 2011دراسة كافلو )       

أوكرانيا"، وهدفت هذه الدراسة ال  التعرع ىل  االرت فات المكانية في معدالت الجريمة 
لجريمة في ب ن المناطأ الغربية واللر ية في أوكرانيا، وتحديد المناطأ األكلر انتلارا ل

هذه المناطأ، وهدفت أيضا ال  التعرع ىل  أثر العوامل االجتماعية واالقتوادية للسكان 
في المناطأ الممتلفة ىل  التوزيا المكاني للجريمة في أوكرانيا. اىتمدت الدراسة لتح  أ 

ال يانات األولية للجريمة الوادرة ىن الدوائر األمنية، وكذلك ىل  هذه األهداع ىل  
ال يانات الرسمية والموادر المحلية لتحديد معدالت البطالة والدرل والف ر للسكان في 
أوكرانيا. واستمدمت الدراسة تحل ل االنحدار المطي البسيي، وأسال ا التحل ل ال ياني 

الجاهزة. أظهرت نتائف الدراسة الماتة كالتحل ل الكمي كاستمدام ال رامف الحاسوبية 
المكاني للجريمة أن هناك ارت ع ك  ر في معدالت تركز الجريمة ب ن المناطأ اللر ية 
والغربية في أوكرانيا، ولوالح المناطأ اللر ية، وب نت النتائف ان ىامل الف ر والبطالة هو 

عدالت الجريمة في المناطأ، كما أن العامل األساسي الذ  له تأث ر مباشر ىل  تباين م
كفاءة أجهزة اللرطة المكانية، وتركزها في كعض المناطأ يلعا دور هام في رفض 

وب نت الدراسة أن العوامل المتعل ة بتوزيا السكان وروائوهم المكانية  معدالت الجريمة.
تت الدراسة لها أثر ذو داللة   وائية ىل  التوزيا المكاني للجريمة في أوكرانيا. وأو 



 م(9002 – 9002التباين المكاني والزماني للجرائم المرتكبة في دولة الكويت للفترة )
 سليم أحمد القيسيأ.د/ ، راشد رجا السهليأ/ 

 -366- 

كضرورة تحس ن مستوى كفاءة اللرطة وتوزيعها المكاني في كعض المناطأ لما لذلك من 
 أهمية ك  رة في مكافحة الجريمة في المناطأ المعرضة كلكل أك ر للجريمة.

( كعنوان "التوزيا المكاني للجرائم في Maria & Teodora, 2008دراسة )      
تعرع ىل  أنماة التركز المكاني لبعض الجرائم )جرائم  يطاليا"، وهدفت الدراسة  ل  ال

ال تل، والسرقة، واال تيال، والمطع( في المدن اةيطالية وتفس رها، اىتمدت الدراسة ىل  
المنهف الوتفي في تحل ل ال يانات المكانية للجرائم وأماكن تركزها، من ر ل اة وائيات 

الماتة كأىداد الجرائم وأماكن ارتكابها  الرسمية الوادرة ىن وزارة العدل االيطالية
(، واستمدام كعض نماذج التحل ل 9003-9000وروائا مرتك  ها ر ل الفترة )

المكاني لتحديد أماكن تركز الجرائم وانتلارها المكاني، وتم استمدام تحل ل االنحدار المطي 
، وأظهرت نتائف المتعدد لمعرفة الع قة ب ن أماكن ارتكاب الجريمة وروائا مرتك  ها

الدراسة أن جرائم ال تل والمطع تتركز في مناطأ تواجد ىواكات الجرائم المنظمة 
والمعروفة بد )الكامورا، وساكرا كورنا ين تا، والماييا(، أما جرائم السرقة واال تيال فإنها 
تتركز كأماكن أررى ممتلفة تماما ىن األماكن الساك ة،   ث أوضحت النتائف أن نمي 

يا الجرائم الجغرافي لجرائم ال تل والمطع يأرذ نمطا متكت ، ب نما نمي التوزيا المكاني توز 
 لجرائم السرقة واال تيال هو نمي ملتت وغ ر منتظم.

( كعنوان "التوزيا الجغرافي للجرائم Herbert, 0229دراسة "هربرت" )          
 Swanseaلجريمة في مدينة الحضرية"، هدفت الدراسة  ل  معرفة التوزيا الجغرافي ل

ال ريطانية   ث تم ت سيم المدينة  ل  ث ث مناطأ جغرايية بناًء ىل  المستوى االجتماىي 
واالقتواد  للسكان، أظهرت نتائف الدراسة وجود ارت ع في توزيا الجرائم وتركزها في 

ة أ   ول المدينة كارت ع األماكن،   ث تركزت جريمة السرقة دارل منط ة مركز المدين
المناطأ التجارية والمالية، ب نما تركزت جرائم العنع في وسي المدينة كس ا وجود تاالت 
الرقا والنواد  الترف هية، أما الجرائم الجنسية ف د تركزت في الحدائأ العامة، كما ب نت 

 النتائف  تطاك ًا في توزيا جرائم السرقات وتوزيا جرائم العنع في المدينة.
 :لدراسة الحالية ىن الدراسات الساك ةما يم ز ا 

من ر ل التعرض للدراسات الساك ة العربية واألجن ية منها، يمكن ال ول كأن معظم    
الدراسات تلترك ما الدراسة الحالية في موضوىها وأهدافها،  ال أن هذه الدراسة تنفرد 

   د ىلم البا ث، كما ىن الدراسات الساك ة كأنَّها األول  في نوىها في دولة الكويت ىل
تنفرد كالمنهجية التي ستعتمدها وهي المنهف التحل لي كاستمدام برامف نظم المعلومات 
الجغرايية لتوضيح التوزيا الكاني ألماكن الجريمة، وكذلك استمدام المنهف المسحي  من 

لك ر ل تط  أ استبانة س تم تط ي ها ىل  ى نة من نزالء السجون في دولة الكويت، وكذ
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االىتماد ىل  بيانات الجريمة من الموادر الرسمية والتي س تمَّ تحل لها واستم ص 
 النتائف منها.

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها 
اىتمدت الدراسة ىل  المنهف الوتفي التحل لي، وذلك لوتع وتحل ل التوزيا المكاني  

قة ب ن المتغ رات والزماني للجرائم في محافظات دولة الكويت، وكذلك لوتع الع 
واتبعت الدراسة المنهف التاريمي لتتبا  كاستمدام أسال ا التحل ل اال وائي والكارتوغرافي.
 (.9002 – 9002تطور أىداد الجرائم في في دولة الكويت في الفترة )

اىتمدت الدراسة لتح  أ أهدافها ىل  موادر المعلومات موادر بيانات الدراسة: 
 التالية:

ت واة وائيات الماتة كالجريمة والوادرة ىن المؤسسات األمنية في دولة ال يانا – 0
 الكويت.

 بيانات تادرة ىن وزارة العدل الكويتية . -9
 الم  ظات اللموية للبا ث. –8

ولتح  أ أهداع الدراسة ف د تم االىتماد في منهجية الدراسة ىل  ث ث محاور رئيسة     
علمية لدراسة التحل ل المكاني والزماني لتوزيا الجرائم، والتي تمللت في دراسة األس  ال

وكذلك مراجعة للدراسات الساك ة وذات الولة كموضوع الدراسة، أما المحور اللاني ف د 
تضمن جما ال يانات ومعالجتها والماتة بتوزيا الجريمة في فترة الدراسة، أما المحور 

اني للجريمة والسكان في محافظات دولة األر ر ف د تضمن اةطار التحل لي للتوزيا المك
الكويت كاستمدام التط ي ات الكارتوغرايية لرسم المرائي، واستمدام األسال ا اة وائية 

 لتحل ل ال يانات وتحديد المؤشرات الماتة كالتوزيا المكاني للجريمة في دولة الكويت.
  جراءات الدراسة: 

انات المكانية والوتفية للجرائم في دولة الكويت أواًل: جما وت ويا المعلومات وال ي       
 من موادرها الممتلفة.

 ثانيًا: تمزين ومعالجة ال يانات 
تم في هذه المر لة تمزين ال يانات ىل  ذاكرة الحاسوب وإجراء معالجة وجدولة        

 وت ويا ال يانات كاستمدام ال رامف الحاسوبية لتنف ذ ىمليات التحل ل. 
   Cartographic Designلة اةرراج والتحل ل الكارتوغرافيثاللًا: مر 
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تم في هذه المر لة  نتاج المرائي المتعل ة بتوزيا الجرائم في دولة الكويت وفأ       
 ت نيات برامف نظم المعلومات الجغرايية. 

راسة كعض ال رامف الحاسوبية والتي تمللت في:  واستمدمت الد ِّ
لتمزين ال يانات المكانية والوتفية ةنتاج  ArcGIS برامف المعلومات الجغرايية (0

 ررائي التوزيا المكاني للجريمة.
  SPSSاألسال ا اال وائية الوتفية والتحل لية ضمن برنامف كعض استمدام   (9

ارتبار تحل ل االنحدار وارتبار كا  تربيا لحسن المطاك ة، و ساب معامل لتنف ذ 
الرتبار الع قة ب ن توزيا الجريمة في  وتم استمدامه  correlationاالرتباة 

 المحافظات  سا أىداد السكان.
لرسم االشكال ال يانية وإجراء كعض العمليات   Excel 2010استمدام برنامف  (8

 الحسابية ىل  الجداول الوتفية.
:محددات الدراسة  

لة سوع ت تور الدراسة الحالية ىل  تحل ل الجرائم الجنائية في محافظات دو          
الكويت والتي تلمل محافظات )العاتمة،  ولي، األ مد ، الجهراء، الفروانية، مبارك 

 (.9002 – 0222جريمة جنائية ر ل الفترة ) 09290الك  ر( والبالغ ىددها اةجمالي 
 ىرض نتائف أسئلة الدراسة:

يما يتضمن الجزء التالي من الدراسة مجمل للنتائف التي توتلت  ل ها الدراسة ي     
-9002يتعلأ بتحل ل تطور أىداد الجرائم الجنائية في دولة الكويت ر ل الفترة )

م(، وكذلك تحل ل التباين المكاني والزماني للجرائم الجنائية في محافظات دولة 9002
 الكويت، وكذلك مدى ارتباة تطور أىداد الجرائم الجنائية كالنمو السكاني.

لتطور أىداد الجرائم في محافظات دولة الكويت ر ل ما االتجاه العام السؤال األول: 
 م؟  9002-9002الفترة 
لإلجاكة ىن هذا السؤال تم أواًل تحديد التطور العدد  للجرائم المرتكبة في دولة      

م، وكذلك  ساب المتوسي الحسابي 9002-9002الكويت  سا المحافظات ر ل الفترة 
ألىداد الجرائم في   (Coefficient of Variance)واالنحراع المعيار  ومعامل التغ ر 

تطور أىداد الجرائم في محافظات دولة  (0(. ويوضح اللكل )9المحافظات في الجدول )
 (.9002 – 9002الكويت للفترة )

 



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 683مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -330- 

 (9جدول )
 م( 9002-9002في دولة الكويت للفترة )الجنائية تطور أىداد الجرائم 

 المجموع مبارك الك  ر الفروانية ءالجهرا األ مد   ولي العاتمة السنة
2009 641 1983 616 787 953 202 5182 
2010 772 2014 807 828 946 348 5715 
2011 778 2236 792 822 1032 328 5988 
2012 786 2911 758 1099 937 304 6795 
2013 495 2088 921 1090 685 240 5519 
2014 413 1988 753 1075 961 267 5457 
2015 378 2255 645 620 715 191 4804 
9003 371 1707 540 549 803 134 4104 
9002 375 1804 738 410 801 188 4316 
9002 459 2396 662 395 869 160 4941 
 52821 2362 8702 7675 7232 21382 5468 المجموع

 5282 236 870 768 723 2138 547 متوسي ىدد الجرائم
 798 73 115 269 110 341 179 االنحراع المعيار  

 معامل التغ ر
 ( C. V) 

32.68 15.97 15.16 35.06 13.22 31.01 15.12 
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 (0شكل )

 م( 9002-9002تطور أىداد الجرائم في محافظات دولة الكويت للفترة )
( أن المتوسي الحسابي العام ألىداد الجرائم في دولة 9يتضح من النتائف في الجدول )    

جريمة سنويا، كما يظهر وجود  0929 و( قد بلغ نح9002 – 9002للفترة )الكويت 
ارت ع ك  ر في أىداد الجرائم المرتكبة في دولة الكويت ر ل نف  الفترة  بدل ل ارتفاع 

، ويتضح من % 00.09جريمة، ومعدل تغ ر  222 يمة االنحراع المعيار  البالغ نحو 
قد شهدت دولة الكويت  9009ال  نهاية ىام   9002النتائف أنه في الفترة من ىام 

( جريمة ال  نحو 0029زيادة متسارىة في أىداد الجرائم،  ذ ارتفعت أىداد الجرائم من )
ف د  9003ال  نهاية ىام   9008( جريمة، أما في الفترة الممتدة من ىام 3220)

( 0002)جرائم من شهدت أىداد الجرائم انمفاض في أىدادها؛  ذ انمفضت أىداد ال
 9002و  9002(  جريمة، أما في الفترة التالية ور ل العام ن 7007جريمة ال  نحو )

جريمة  7803ف د ىادت أىداد الجرائم ل رتفاع مرة أررى   ث ارتفا ىدد الجرائم من 
 .9002جريمة في ىام  7270ال  نحو  9002ىام 
( 9لنتائف في الجدول )أما ىل  مستوى المحافظات في دولة الكويت ف تضح من ا     

( 9002 – 9002وجود تباين في أىداد الجرائم في محافظات دولة الكويت في الفترة )
ال   9009( جريمة في ىام 223  ث تراو ت أىداد الجرائم في محافظة العاتمة ب ن )
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جريمة وبلغ  022، وبلغت  يمة االنحراع المعيار  9003( جريمة في ىام 820نحو )
،   وفي محافظة  ولي والتي    ت أك ر ىدد للجرائم في دولة % 89.32 معامل التغ ر

ال  نحو  9009( جريمة في ىام 9200الكويت ف د تراو ت أىداد الجرائم ف ها ب ن )
جريمة ومعامل  870، وبلغت  يمة االنحراع المعيار  9003( جريمة في ىام 0202)

( 290 ت أىداد الجرائم ف ها ب ن )، أما في محافظة األ مد  ف د تراو % 00.22التغ ر 
، وبلغت  يمة االنحراع 9003( جريمة في ىام 070ال  نحو ) 9008جريمة في ىام 

،    وفي محافظة الجهراء ف د تراو ت % 00.03جريمة و معامل التغ ر  000المعيار  
( جريمة في ىام 820ال  نحو ) 9009( جريمة في ىام 0022أىداد الجرائم ف ها ب ن )

،    وفي % 80.03جريمة ومعامل التغ ر  932، وبلغت  يمة االنحراع المعيار  9002
 9000( جريمة في ىام 0089محافظة الفروانية ف د تراو ت أىداد الجرائم ف ها ب ن )

جريمة  000، وبلغت  يمة االنحراع المعيار  9008( جريمة في ىام 320ال  نحو )
محافظة مبارك الك  ر والتي    ت أقل ىدد ،   وأر را في % 08.99ومعامل التغ ر 

 9000( جريمة في ىام 872للجرائم المرتكبة ف ها ف د تراو ت أىداد الجرائم ف ها ب ن )
جريمة وبلغ  28. وبلغت  يمة االنحراع المعيار  9003( جريمة في ىام 087ال  نحو )

محافظات دولة ( متوسي أىداد الجرائم في 9ويوضح اللكل ) .% 80.00معامل التغ ر 
 (. 9002- 9002الكويت للفترة )

 
 التوزيا المكاني للجرائم المرتكبة في دولة الكويت  سا المحافظات (9شكل )

المودر: ىمل البا ث، كاالىتماد ىل  رارطة الت سيمات اةدارية  لدولة الكويت، وبيانات 
 .9002وزارة العدل، 
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رائم في محافظات دولة الكويت وللدولة ككل، تم ولتحديد االتجاه العام لتطور أىداد الج    
،   ث تم من ر ل هذه Linear Regressionاستمدام تحل ل االنحدار المطي 

(؛ و ساب  يمة معامل aاالرتبار تحديد المتغ رات المتعل ة كحساب ثابت االنحدار )
 Linear(، وكذلك تحديد  يمة معامل االرتباة المطي )bاالنحدار أو الم ل )

correlation ب ن متوسي أىداد الجرائم  والفترة الزمنية، وكذلك  ساب  يمة معامل )
( الرتبار معنوية الع قة ب ن المتغ رات، ما اةشارة t(، وإيجاد  يمة ارتبار )2Rالتفس ر )

(  يم موجبة )+(، فإن b ل  أنه  في  ال جاءت  يمة معامل االرتباة  ومعامل االنحدار )
أن االتجاه العام ألىداد الجرائم يتجه نحو الزيادة في الفترة الزمنية، أما في  ذلك يل ر  ل 

( فإن ذلك يل ر -(  يم سالبة )b( ومعامل االنحدار )r ال جاءت  يم معامل االرتباة )
  ل  أن االتجاه العام ألىداد الجرائم يتجه نحو االنمفاض في الفترة الزمنية.

ض نتائف تط  أ نموذج االنحدار لتحديد االتجاه العام وفي الجزء التالي س تم ىر     
( 8ألىداد الجرائم السنوية ىل  مستوى دولة الكويت وىل  مستوى المحافظات، والجدول )

 يوضح هذه النتائف.
 (8جدول )

معام ت االنحدار و يم معام ت االرتباة والداللة اة وائية للع قة ب ن ىدد الجرائم 
 م(9002-9002ت دولة الكويت للفترة )المرتكبة في محافظا

 المحافظة
 معامل 
 االنحدار
Slop 

 معامل 
 االرتباة
( R ) 

 معامل 
 التفس ر

) 2( R 
 المطأ المعيار  للت دير

Std. Error 
  يمة
T 

 الداللة 
 اة وائية

Sig 
0.008- العاتمة  -0.222  0.387 9.04 -0.893**  0.00 
0.088- 0.002  ولي  0.002 8.02 -0.822  0.200 

0.207- 8.00 0.027 0.802 0.002 األ مد   0.822 
0.389- 0.007 الجهراء  0.700 9.72 -9.907*  0.07 
0.092- 0.070 الفروانية  0.922 9.22 -0.200  0.09 

0.080- مبارك الك  ر  -0.322  0.720 9.80 -9.20*  0.08 
0.099- دولة الكويت  -0.379  0.709 9.72 -9.922*  0.08 

 .(0.01)اللة   وائية ىند مستوى داللة * ذات د*
 .(0.05)ذات داللة   وائية ىند مستوى داللة  *
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( أن االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في دولة 8يظهر من الجدول رقم ) 
م( تتجه كلكل ىام نحو االنمفاض،  ذ جاءت  يم 9002-9002الكويت في الفترة )

(، مما يل ر  ل   -(  سالبة )b يمة معامل االنحدار ) و ( R )معامل االرتباة المطي 
م( 9002-9002وجود ى قة ارتباة رطية ىكسية ب ن ىدد الجرائم وتطورها في الفترة )

(  والم  نة في %70.90 يمتها  )  البالغ ( R2 )، وتوضح  يمة معامل التفس ر 
ة الزمنية،   ث يحدد تحدد (  قوة ى قة االرتباة ب ن ىدد الجرائم والفتر 8الجدول رقم )

اثر المتغ ر المست ل والمتملل في " الفترة الزمنية "  ىل  المتغ ر التاكا  R )2 ( يمة   
والمتملل "ىدد الجرائم" ، وقد ت  ن من ارتبار الداللة اال وائية ل يمة معامل االرتباة 

وجود انمفاض   ، مما يل ر  ل ()معنوية الع قة ىند مستوى الداللة اال وائية 
 م(. 9002 – 9002في أىداد الجرائم كلكل ىام  في دولة الكويت في الفترة )

( االتجاه العام للتغ ر النس ي في أىداد الجرائم في دولة الكويت 7ويوضح الجدول )       
( االتجاه العام للجرائم المرتكبة والزمن ر ل فترة 8ر ل فترة الدراسة، كما يوضح اللكل )

 راسة.الد
 (7جدول )

 م( 9002-9002معدل التغ ر النس ي في أىداد الجرائم في دولة الكويت للفترة )

النسبة المئوية من المجموع  ىدد الجرائم السنة
 العام )%(

 معدل التغ ر النس ي
)%( 

2009 5182 9.81 - 
2010 5715 10.82 10.29 
2011 5988 11.34 4.78 
2012 6795 12.86 13.48 
2013 5519 10.45 -18.78 
2014 5457 10.33 -1.12 
2015 4804 9.09 -11.97 
9003 4104 7.77 -14.57 
9002 4316 8.17 5.17 
9002 4941 9.35 14.48 
 - 100.00 52821 المجموع

 .م9002لعام  العدلالمودر: ىمل البا ث، كاالىتماد ىل  بيانات وزارة 
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 (8شكل )

 م( 9002-9002الجرائم في دولة الكويت للفترة )االتجاه العام لتطور أىداد 
أما ىل  مستوى تطور أىداد الجرائم في محافظات دولة الكويت، فس تم ىرض  

للنتائف المتعل ة كاالتجاه العام ألىداد الجرائم في المحافظات الكويتية كً  ىل   ده 
 كاللكل التالي.

 محافظة العاتمة االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم المرتكبة في-0
( االتجاه العام للجرائم المرتكبة في محافظة الكويت ر ل الفترة 7يوضح اللكل )

 م(.9002 – 9002)
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 (7شكل )

 م( 9002-9002االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في محافظة العاتمة في دولة الكويت للفترة )

لتطور أىداد الجرائم في ( أن االتجاه العام 7( واللكل )7يظهر من الجدول رقم )
م( تتجه كلكل ىام نحو 9002-9002محافظة العاتمة في دولة الكويت في الفترة )

(  bو  يمة معامل االنحدار ) ( R )االنمفاض،  ذ جاءت  يم معامل االرتباة المطي 
(، مما يل ر  ل   وجود ى قة ارتباة رطية ىكسية ب ن ىدد الجرائم وتطورها -سالبة )
 يمتها    البالغ ( R2 )م( ، وتوضح  يمة معامل التفس ر 9002-9002ة )في الفتر 

(  والم  نة في الجدول رقم )(  قوة ى قة االرتباة ب ن ىدد الجرائم في 38.70%)
محافظة العاتمة والفترة الزمنية ، وقد ت  ن من ارتبار الداللة اال وائية ل يمة معامل 

، مما يعني وجود انمفاض  ()الداللة اال وائية االرتباة معنوية الع قة ىند مستوى 
 – 9002في أىداد الجرائم كلكل ىام  محافظة العاتمة في دولة الكويت في الفترة )

 م(. 9002
 االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم المرتكبة في محافظة  ولي-9

ة  ولي ر ل الفترة ( االتجاه العام للجرائم المرتكبة في محافظ0يوضح اللكل )          
 م(.9002 – 9002)
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 (0شكل )

-9002االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في محافظة  ولي في دولة الكويت للفترة )
 م( 9002

( أن االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في 0( واللكل )7يظهر من الجدول رقم )
تجه كلكل ىام نحو م( ت9002-9002محافظة  ولي في دولة الكويت في الفترة )

و  يمة معامل االنحدار  ( R )معامل االرتباة المطي   يماالنمفاض الطفيف،  ذ جاءت 
(b( سالبة  )- مما يل ر  ل   وجود ى قة ارتباة رطية ىكسية ب ن ىدد الجرائم ،)

  البالغ ( R2 )م( ، وتوضح  يمة معامل التفس ر 9002-9002وتطورها في الفترة )
(  ضعع ى قة االرتباة ب ن ىدد الجرائم 7(  والم  نة في الجدول رقم )%0.20 يمتها  )

في محافظة  ولي والفترة الزمنية، وقد ت  ن من ارتبار الداللة اال وائية ل يمة معامل 
 .()االرتباة ىدم معنوية هذه الع قة ىند مستوى الداللة اال وائية 

 تكبة في محافظة األ مد االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم المر -8
ر ل  األ مد ( االتجاه العام للجرائم المرتكبة في محافظة 3يوضح اللكل )

 م(.9002 – 9002الفترة )
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 (3شكل )

-9002االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في محافظة األ مد  في دولة الكويت للفترة )
 م( 9002

ه العام لتطور أىداد الجرائم في ( أن االتجا3( واللكل )7يظهر من الجدول رقم )
م( تتجه كلكل ىام نحو 9002-9002دولة الكويت في الفترة ) فيمحافظة األ مد  

(  bو  يمة معامل االنحدار ) ( R)االنمفاض،  ذ جاءت  يم معامل االرتباة المطي 
(، مما يل ر  ل   وجود ى قة ارتباة رطية ىكسية ب ن ىدد الجرائم وتطورها -سالبة )

 يمتها    البالغ ( R2 )م(، وتوضح  يمة معامل التفس ر 9002-9002ي الفترة )ف
(  ضعع ى قة االرتباة ب ن ىدد الجرائم في 7(  والم  نة في الجدول رقم )2.70%)

محافظة األ مد  والفترة الزمنية ، وقد ت  ن من ارتبار الداللة اال وائية ل يمة معامل 
 .()قة ىند مستوى الداللة اال وائية االرتباة ىدم معنوية هذه الع 
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 االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم المرتكبة في محافظة الجهراء-7
( االتجاه العام للجرائم المرتكبة في محافظة الجهراء ر ل 2يوضح اللكل )

 م(.9002 – 9002الفترة )

 
 (2شكل )

-9002اء في دولة الكويت للفترة )االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في محافظة الجهر 
 م( 9002

( أن االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم 2( واللكل )7يظهر من الجدول رقم )          
م( تتجه كلكل ىام نحو 9002-9002في محافظة الجهراء في دولة الكويت في الفترة )

(  bاالنحدار )و  يمة معامل  ( R )االنمفاض،  ذ جاءت  يم معامل االرتباة المطي 
(، مما يل ر  ل   وجود ى قة ارتباة رطية ىكسية ب ن ىدد الجرائم وتطورها -سالبة )

 يمتها    البالغ ( R2 )م( ، وتوضح  يمة معامل التفس ر 9002-9002في الفترة )
(  قوة ى قة االرتباة ب ن ىدد الجرائم في 7(  والم  نة في الجدول رقم )70.00%)

والفترة الزمنية ، وقد ت  ن من ارتبار الداللة اال وائية ل يمة معامل محافظة الجهراء 
، مما يعني وجود انمفاض  ()االرتباة معنوية الع قة ىند مستوى الداللة اال وائية 

 – 9002في أىداد الجرائم كلكل ىام  في محافظة الجهراء في دولة الكويت في الفترة )
 م(. 9002



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 683مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -360- 

 ر أىداد الجرائم المرتكبة في محافظة الفروانيةاالتجاه العام لتطو -0
( االتجاه العام للجرائم المرتكبة في محافظة الفروانية ر ل 2يوضح اللكل )

 م(.9002 – 9002الفترة )

 
 (2شكل )

-9002االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في محافظة الفروانية  في دولة الكويت للفترة )
 م( 9002

( أن االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في 2( واللكل )7قم )يظهر من الجدول ر 
م( تتجه كلكل ىام نحو 9002-9002محافظة الفروانية في دولة الكويت في الفترة )

(  bو  يمة معامل االنحدار ) ( R )االنمفاض،  ذ جاءت  يم معامل االرتباة المطي 
كسية ب ن ىدد الجرائم وتطورها (، مما يل ر  ل   وجود ى قة ارتباة رطية ى-سالبة )

 يمتها    البالغ ( R2 )م( ، وتوضح  يمة معامل التفس ر 9002-9002في الفترة )
(  ضعع ى قة االرتباة ب ن ىدد الجرائم في 7(  والم  نة في الجدول رقم )92.20%)

عامل محافظة الفروانية والفترة الزمنية، وقد ت  ن من ارتبار الداللة اال وائية ل يمة م
 .()االرتباة ىدم معنوية هذه الع قة ىند مستوى الداللة اال وائية 
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 االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم المرتكبة في محافظة مبارك الك  ر-3
( االتجاه العام للجرائم المرتكبة في محافظة مبارك الك  ر ر ل 2) اللكليوضح 

 م(.9002 – 9002الفترة )

 
 (2شكل )

ه العام لتطور أىداد الجرائم في محافظة مبارك الك  ر في دولة الكويت للفترة االتجا
 م( 9002-9002)

( أن االتجاه العام لتطور أىداد الجرائم في 2( واللكل )7يظهر من الجدول رقم )
م( تتجه كلكل ىام نحو 9002-9002محافظة مبارك الك  ر في دولة الكويت في الفترة )

(  bو  يمة معامل االنحدار ) ( R )يم معامل االرتباة المطي االنمفاض،  ذ جاءت  
(، مما يل ر  ل   وجود ى قة ارتباة رطية ىكسية ب ن ىدد الجرائم وتطورها -سالبة )

 يمتها    البالغ ( R2 )م( ، وتوضح  يمة معامل التفس ر 9002-9002في الفترة )
االرتباة ب ن ىدد الجرائم في (  قوة ى قة 7(  والم  نة في الجدول رقم )72.00%)

محافظة مبارك الك  ر والفترة الزمنية ، وقد ت  ن من ارتبار الداللة اال وائية ل يمة 
، مما يعني وجود ()معامل االرتباة معنوية الع قة ىند مستوى الداللة اال وائية 

في الفترة  انمفاض  في أىداد الجرائم كلكل ىام  في محافظة الجهراء في دولة الكويت
 م(. 9002 – 9002)
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هل تمتلع أىداد الجرائم كالنسبة لعدد السكان في اةجاكة ىن السؤال اللاني: 
 م؟  9002-9002محافظات دولة الكويت ر ل الفترة 

(  الرتبار الفرو  9لإلجاكة ىن هذا السؤال، تم استمدام ارتبار مربا كا  )       
حافظات دولة الكويت  سا أىداد السكان،   ث تم أوال اال وائية ب ن أىداد الجرائم في م

م، وتحديد متوسي أىداد 9002تحديد أىداد السكان في محافظات دولة الكويت لعام 
( ، وتم  ساب معدالت الجريمة في دولة 9002-9002الجرائم في المحافظات الكويتية )

ويظهر اللكل  (9( يوضح نتائف ارتبار ) 0نسمة، والجدول ) 90000الكويت لكل 
 – 9002نسمة  سا المحافظة للفترة ) 90000( التوزيا المكاني للجرائم لكل 00)

9002  .) 
 (0جدول )

( الرتبار الفرو  ب ن معدل أىداد الجرائم في دولة 9نتائف تط  أ ارتبار مربا كا  ) 
 م(9002-9002الكويت  سا أىداد السكان  سا المحافظات للفترة )

 لسكانىدد ا المحافظات

متوسي ىدد 
الجرائم في 
الفترة  
(2018-
2009) 

متوسي ىدد 
الجرائم لكل 

90000 
 نسمة

 (9) 

 25.55 547 534964 العاتمة

79.02 ** 

 60.03 2138 890533  ولي
 22.34 723 809353 األ مد 
 48.77 768 393432 الجهراء
 18.61 870 1169000 الفروانية

 25.00 236 230727 مبارك الك  ر
 - 32.78 5282 4028009 دولة الكويت

 .(0.01)** دالة   وائيا ىند مستوى داللة 
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 (00شكل )

-9002نسمة في دولة الكويت للفترة ) 90000متوسي أىداد الجرائم الجنائية لكل 
 م( 9002

أن المتوسي العام ألىداد الجرائم في دولة  (00واللكل ) (0يظهر من الجدول )
جريمة :   89.22( قد بلغت نحو ) 9002 – 9002ىدد السكان للفترة )الكويت  سا 

نسمة(، وأن محافظة  ولي قد    ت الترت ا األول من   ث ىدد الجرائم  90000
نسمة(، وفي الترت ا اللاني  90000جريمة :  30.08كالنسبة لعدد السكان وبنسبة )

ي الترت ا اللالث محافظة نسمة( وف 90000جريمة:  72.22محافظة الجهراء  وبنسبة )
نسمة( وفي الترت ا الراكا محافظة مبارك  90000جريمة:  90.00العاتمة  وبنسبة )

نسمة( وفي الترت ا المام  وق ل األر ر  90000جريمة:  90.00الك  ر وبنسبة )
نسمة( وفي الترت ا األر ر   90000جريمة:  99.87محافظة األ مد  وبنسبة )

 نسمة(.  90000جريمة:  02.30نسبة )محافظة الفروانية وب
(  وهي 79.02( المحسوبة قد بلغت )9( أن  يمة ) 0ويتضح من الجدول )

، مما يعني وجود فرو    وائية ب ن  0.00 يمة دالة   وائيا  ىند مستوى داللة 
التوزيا الح ي ي والتوزيا المتوقا ألىداد الجرائم في محافظات دولة الكويت، وتل ر هذه 

 يجة أن أىداد الجرائم موزىة  توزيعا غ ر منتظم ىل  محافظات دولة الكويت.النت
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 الماتمة: 
جاءت الدراسة للتعرع ىل  التباين المكاني والزماني للجرائم في محافظات دولة   

الكويت ومعرفة توزيعها الجغرافي كاةضافة  ل  تحل ل الع قات الممتلفة ب ن أىداد السكان 
 ريمة في المحافظات دولة الكويت.وتطور أىداد الج

 ول د توتلت الدراسة  ل  ىدد من النتائف والتي يمكن  جمالها ييما يلي.      
أىداد الجرائم الجنائية موضوع الدراسة في دولة أظهرت نتائف الدراسة انمفاض  (0

  ث انمفضت  أىداد الجرائم (، 9002-9002ر ل الفترة ) بوجه ىامالكويت 
( وانمفضت  ل  0029م )9002ل ملحوظ،   ث بلغت أىدادها ىام تدريجيًا وبلك

م،  وأوضحت الدراسة من ر ل  ررائي التوزيا المكاني  2018(  ىام (4941نحو 
للجرائم في محافظات دول الكويت  التباين الك  ر في توزيا أىداد الجرائم ب ن 

، والفروانية، والجهراء  المحافظات الكويتية، واتسم كالتركز اللديد في محافظات:  ولي
من مجموع الجرائم المرتكبة  % 20واأل مد ،   ث ضمت هذه المحافظات أكلر من 

في دولة الكويت  ر ل فترة الدراسة. وتفسر الدراسة هذه الزيادة في الجرائم في 
كعض المحافظات لعوامل متعددة منها، زيادة أىداد العمالة الوافدة في هذه 

 تركز االنلطة االقتوادية والمدمية ف هاالمحافظات، وكذلك 
ب نت النتائف وجود تباين في أىداد الجرائم في محافظات دولة الكويت في الفترة  (9

( كما ب نت النتائف وجود انمفاض في أىداد الجرائم كلكل ىام في 9002 – 9002)
م(. وقد تراو ت أىداد 9002 – 9002جميا محافظات دولة الكويت في الفترة )

( جريمة في 223ائم ب ن أىل   يمة لها وأقل  يمة في محافظة العاتمة ب ن )الجر 
، وفي محافظة  ولي والتي 9003( جريمة في ىام 820ال  نحو ) 9009ىام 

   ت أك ر ىدد للجرائم في دولة الكويت ف د تراو ت أىداد الجرائم ف ها ب ن 
، أما في 9003 ( جريمة في ىام0202ال  نحو ) 9009( جريمة في ىام 9200)

 9008( جريمة في ىام 290محافظة األ مد  ف د تراو ت أىداد الجرائم ف ها ب ن )
، وفي محافظة الجهراء ف د تراو ت أىداد 9003( جريمة في ىام 070ال  نحو )

( جريمة في ىام 820ال  نحو ) 9009( جريمة في ىام 0022الجرائم ب ن )
( جريمة 0089او ت أىداد الجرائم ب ن )،    وفي محافظة الفروانية ف د تر 9002

، وأر را في محافظة مبارك 9008( جريمة في ىام 320ال  نحو ) 9000في ىام 
الك  ر والتي    ت أقل ىدد للجرائم المرتكبة ف ها ف د تراو ت أىداد الجرائم ف ها ب ن 

 . 9003( جريمة في ىام 087ال  نحو ) 9000( جريمة في ىام 872)
ف أن المتوسي العام ألىداد الجرائم في دولة الكويدت  سدا ىددد السدكان أظهرت النتائ (8

جريمة   89.22( قد بلغت نحو ) 9002 – 9002م وللفترة )9002في الدولة لعام 
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نسمة(، وأن محافظة  ولي قد    ت الترت ا األول من   ث ىدد الجرائم  90000: 
مة(، وفدددي الترت دددا نسددد 90000جريمدددة :  30.08كالنسدددبة لعددددد السدددكان وبنسدددبة )

نسددمة( وفددي الترت ددا  90000جريمددة:  72.22اللدداني محافظددة الجهددراء  وبنسددبة )
نسددمة( وفددي الترت ددا  90000جريمددة:  90.00اللالددث محافظددة العاتددمة  وبنسددبة )
نسدمة( وفدي الترت دا  90000جريمدة:  90.00الراكا محافظة مبارك الك  ر وبنسبة )
نسددمة(  90000جريمدة:  99.87د  وبنسدبة )المدام  وق دل األر در محافظدة األ مد

نسدمة(.  90000جريمدة:  02.30وفي الترت ا األر در  محافظدة الفروانيدة وبنسدبة )
(  وجدود 9وب نت النتائف كاالىتماد ىل  نتائف ارتبار كا  تربيدا لحسدن المطاك دة ) 

ظدات فرو    وائية ب ن التوزيا الح ي دي والتوزيدا المتوقدا ألىدداد الجدرائم فدي محاف
دولة الكويت، وتل ر هذه النتيجدة أن أىدداد الجدرائم موزىدة  توزيعدا غ در مندتظم وف دا 

 للتوزيا المكاني للسكان ىل  محافظات دولة الكويت.
 التوتيات:

 فإن الدراسة توتي كما يلي:، في ضوء نتائف الدراسة       
يدا الجريمدة مدن الدراسدات األمنيدة فدي دولدة الكويدت التدي تهدتم بتوز  اجراء المزيدد .0

ككافة أنماطها بهدع مسداىدة المؤسسدات األمنيدة لوضدا المطدي األمنيدة للوقايدة 
 من وقوىها.

تكليف الرقاكة األمنية في المحافظات الكويتية األكلدر ارتكاكدا للجدرائم وراتدة فدي  .9
 المناطأ المستهدفة ذات الكلافة السكانية العالية.

مدددن رددد ل  ،مطدددورة الجريمدددةتعم دددأ الدددوىي األمندددي لددددى المدددواطن الكدددويتي ك .8
مؤسسات التنلدئة االجتماعيدة وراتدة األسدرة والمددارس والمسداجد والمؤسسدات 

 االجتماعية والجامعات والمعاهد لتتكامل  ل ات التوعية في الدولة.
االهتمددام بتوث ددأ ونلددر اال وددائيات الماتددة كددالجرائم الجنائيددة التفودد لية ىلدد   .7

وإبدددراز ى قتهدددا كأىدددداد السدددكان فدددي مسدددتوى المحافظدددات فدددي دولدددة الكويدددت، 
 المحافظات.

العمل ىلد   نلداء ردرائي أمنيدة تفاىليدة لتوزيدا ممتلدع أنمداة الجدرائم فدي دولدة  .0
الكويددت لتسدده ل الحوددول ىلدد  معلومددات د ي ددة  ددول التوزيددا المكدداني والزمدداني 

 للجريمة في دولة الكويت.
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 قائمة المراجا
 المراجا العربية

  ، ل نان.ب روت ،دار تادر ،لسان العرب (9000) بو الفضلأين جمال الد ،ابن منظور

( التباين المكاني للجرائم في المملكة األردنية الهاشمية ر ل 9000البطوش، مهند )
(، رسالة ماجست ر غ ر منلورة، جامعة مؤتة، الكرك، 9008-9002الفترة )
 األردن.

اهجها وأكعادها وتط ي اتها، ( جغرايية الجريمة: من9000مد ت، ى د الجل ل محمد )
 الجمعية الجغرايية المورية، ال اهرة، مور.

(. مسرح الجريمة: منظور جغرافي لدىم دور اللرطة، مجلة 9009جابر، محمد مد ت )
 ، الكويت.0، العدد 80العلوم االجتماعية، المجلد

حافظة ( التحل ل الجغرافي لجريمتي ال تل والسرقة في م9000الج ور ،   در سالم )
رسالة ماجست ر غ ر منلورة، جامعة (، 9007-9007النجع األشرع للمدة )

 الكوفة، العرا .
دولة الكويت من  فيارتكاب جريمة ال تل   ل العوامل المؤدية ( 9003المضر، بدر أ مد )

جامعة مؤتة، الكرك،  رسالة ماجست ر غ ر منلورة، ،وجهة نظر مرتك  ها
 األردن.

(. األكعاد المكانية والجغرايية للجريمة في المملكة العربية 0264الزيني، سحر ىوض )
، المنيا، 0264 -مارس 62السعودية، ندوة جغرايية الجريمة، جامعة المنيا، 

 مور.
محافظة العاتمة ىمان، مجلة جامعة في  ةميالمكاني للجر  التباين( 9090السعايدة، )

 (.8)87النجاح لألكحاث )العلوم اةنسانية(، المجلد 
-( التحل ل المكاني والزماني للجريمة والمجرم ن في  قليم اللمال9000سع د، أروى )

(، رسالة دكتوراه غ ر 9002-9000المملكة األردنية الهاشمية، للفترة )
 منلورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.

ث، (، الترك بددة السددكانية فددي دولددة الكويددت،  دارة الدراسددات والبحددو 9008سدد مة، رمددز  )
 مجل  األمة.



 م(9002 – 9002التباين المكاني والزماني للجرائم المرتكبة في دولة الكويت للفترة )
 سليم أحمد القيسيأ.د/ ، راشد رجا السهليأ/ 
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دراسة في جغرايية الجريمة ( محافظات غزة، 9000ش فة، أشرع وأبو ىمرة، تالح )
 )جرائم ال تل(، الجامعة اةس مية، غزة، فلسط ن.

 التوزيا المكاني للجريمة في مدينة نابل  ومميماتها(. 9009طوقان، ىوني يع وب )
ر منلورة، جامعة النجاح، رسالة ماجست ر غ ، دراسة في الجغرايية االجتماعية

 .نابل ، فلسط ن
( التحل ل المكاني لجرائم األ داث في محافظة 9003كل و ، لطيف وال ركي، أ مد )

دراسة في جغرايية الجريمة، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية  -الملن 
 واةنسانية، جامعة كابل، العرا . 

يمة في منط ة المرقا في ل  يا )دراسة جغرايية(، ( السكان والجر 0266الم رد، موطف  )
 المنوورة، مور.غ ر منلورة، جامعة  دكتوراهرسالة 
 األردنيةالممدرات في المملكة التعاطي واالتجار ك جغرايية جريمة( 0266المواجدة، مراد )

 ، رسالة الجامعة آل ال  ت، المفر ، األردن.الهاشمية
دراسة تط ي ية يا الجريمة: ىلم اةجرام الكارتوجرافي، جغراي (،9000)ركات المه رات، ب 

، األردن (0223-0220للجوانا المكانية لظاهرة الجريمة في األردن من ىام )
 األردن.ىمان، ، دار مجدالو  

ر ل الفترة  ( التحل ل المكاني والزماني للجرائم في دولة قطر9002الهاجر ، دلهم )
 ر منلورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.رسالة دكتوراه غ ، م(9000-9000)

، دولددددة اةدارة العامددددة لألدلددددة الجنائيددددة(، اة وددددائية السددددنوية، 9002وزارة الدارليددددة )
 الكويت.

 دارة اة ودداء والبحددوث، قسددم النياكددة  ،لكتدداب اة وددائي السددنو  ا (،9002)وزارة العدددل 
 الكويت.العامة، 
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