


 وزارج التعلين العايل والثحث العلوي 
 كليح الرتتيح للثناخ  -جاهعح الكىفح 

 قسن اجلغرافيا              
 

 

 

 جلرميتي القتل والسرقح اجلغرايفالتحليل           
 (4002 -4002حمافظح النجف األشرف للودج )يف       

 
 

 تها الطالة رسالح تقدم     

 حيدر سامل جرب اجلثىري    
 

 اىل جملس كليح الرتتيح للثناخ / جاهعح الكىفح       
  يف اجلغرافيحآداب وهي جسء هن هتطلثاخ درجح املاجستري         

 

 

 بأشراف       
 االستاذ الدكتور        

 

 حسني جعاز ناصر الفتالوي      
   

 م 4003                                 هـ                    0217     



 

 أ

                                                  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

م﴿     
ُ
ك
َ
ال

َ
ى
ْ
ىا َأم

ُ
ل
ُ
ْأك

َ
ىا ََل ت

ُ
ى
َ
 آم

َ
ذِيه

َّ
ا ال

َ
ه

ُّ
ا َأي

َ
 ي

ه      
َ
 ع

ً
ة
َ
ار

َ
 تِج

َ
ىن

ُ
ك
َ
اطِلِ ِإَلَّ َأن ت

َ
ب
ْ
م بِال

ُ
ك
َ
ى
ْ
ي
َ
 ب

       
ْ
م

ُ
ىك

ِّ
اضٍ م

َ
ز
َ
  ت

َّ
 ِإن

ْ
م

ُ
ك
َ
س

ُ
ىا َأوف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ََل ت

َ
 و

ا       
ً
حِيم

َ
 ر

ْ
م

ُ
 بِك

َ
ان

َ
 ك

َ
ـه

َّ
  ﴾الل

   
 
 

 صدق اهلل العلي العظيم                                                                                       
 92 اآليةسورة النساء ,                                                                        

 



 

 ح

 

 

 
 

 إىل    
  العراق أجل   مه سبلج الخي الزكيت الدمبء        

 إىل   
 بغيب   أشالئهب وحنبثرث ظلمب   قضج الخي الربيئت األرواح     

 إىل   
 احلبئرة اجلرحيت حمبيهب قلىة   

 إىل   
 العراق حيفظ بأن اهلل يرتجى السمبء إىل ينظر وأة أم كل    

 

 املتواضع(( اجلهد هذا هدي))أ   
 

                                                                  
 الباحث                                                                     

 االهداء



 

 خ

 
 

 جنب في وتضاءل ، شكري آالئك تعاظم عند تصاغر فقد ، تستحقو كما كمو والشكر الحمد لك الميم
 عن لساني ضعف جمة فآالؤك فضمك، فيض ثنائك احصاء عن واعجزني ، ونشري ثنائي اكرامك

 وشكري ،! الشكر بتحصيل لي فكيف ، واستقصائيا ادراكيا عن فيمي قصر كثيرة ونعمائك ، احصائيا
 .الحمد لك اقول ان لذلك عمي وجب الحمد لك قمت فكمما ، الشكر الى يفتقر اياك

( حسين جعاز ناصر) الدكتور األستاذ المشرف ألستاذي والوفاء بالمحبة السطور ىذه أعطر أن لي يطيب
عمى رعايتو ودعمو ومساندتو لي طوال فترة البحث اذ كان لو االثر الكبير في التخفيف من صعوبات 
ومشقات العمل . ولجيوده الكبيرة ومالحظاتو العممية القيمة التي كان ليا االثر الكبير في اخراج ىذه 

تقدير سائاًل المولى القدير أن الرسالة وتقويم مسيرتيا العممية ، فمو مني جزيل الشكر ووافر االحترام وال
 يزيد من عطائو العممي متمنيًا لو دوام الصحة والتوفيق . 

االساتذة في قسم الجغرافية واساتذتي في  إلى الجزيل بشكري أتوجو أن بالفضل االعتراف واجب ويمزمني
 .البحث ىذا إعداد وأثناء التحضيرية السنة في وتوجيييم وعمميم بفضميم غمروني الذينالسنة التحضيرية 

 الشكر بخالص أتقدم أن يفوتني وال. والوفاء الود   أخمص ومني والثواب األجر جزيل اهلل من مفمي ،
 أعطوا الذين.. دراستي فترة طيمة مساعدة من لي قدموه لما العميا الدراسات طمبة زمالئي إلى والتقدير
 في والنجاح والتقدم بالموفقية ليم تمنياتي مع والمساعدة العون يد لي مد من كل والى .حقيا لمصداقة

 .والعممية العممية حياتيم
مدير شعبة االحصاء الجنائي في محافظة النجف العقيد عمي عزيز  إلىوالتقدير  الشكربوافر  وأتقدم

 الحصول في مساعدة من أبدوه لمافاضل ومعاون مدير شعبة االحصاء الجنائي النقيب شييد محمد نيير 
، كما اتقدم بالشكر الى مدير مركز الموقف والتسفيرات في محافظة النجف العقيد  الالزمة البيانات عمى

 بالشكر وأتوجو،  االستبيان استمارة وتوزيع الميدانية الدراسة مرحمة أثناءسامي حمود غزاي لمساعدتي 
 بغداد جامعة المركزية المكتبة موظفيالى الجياز المركزي لإلحصاء في بغداد والنجف و بالجميل  والعرفان
وختامًا يدوم  كمية التربية لمبنات . الجغرافية قسم مكتبة وموظفي الكوفة جامعة المركزية المكتبة وموظفي

عائمتي التي شاركتني المعناة طوال  الصمت طوياًل وتتعثر الكممات في لساني حين اتوجو بالشكر إلى 
 فترة البحث . 

 حيدر                                                                                      

 شكر وتقدير
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 انصفحت املىضىع
 أ اآلية

 ب اقرار المشرف
 ت شهادة الخبير المغوي
 ث شهادة الخبير العممي
 ج اقرار لجنة المناقشة 

 ح اإلهداء
 خ شكر وتقدير

 ز – د الموضوعات فهرست
 ض – س الجداول فهرست
 ع – ط اإلشكال فهرست
 ف – غ لخرائطا فهرست

 ق المستخمص
 11-1 المقدمة

 2 مشكمة الدراسة 
 2 فرضية الدراسة
 2 هدف الدراسة
 2 أهمية الدراسة

 3 منهج الدراسة وأسموبها
 4 معوقات الدراسة 

 4 حدود منطقة الدراسة
 7 هيكمية الدراسة

 8 الدراسات السابقة
 صم نفا

 
 مفاهيم ػامت نهذراست  واخلصائص اجلغرافيت ودورها يف حذوث جرميتيل : اأَلو

 انقتم وانسرقت 
13- 67 

لاملبحج 
 
 21-13  مفاهيم ػامت نهذراست :: اأَلو

 13 واًل : مفهوم الجريمة أ
 13 مفهوم الجريمة من المنظور االجتماعي  -1
 14 منظور النفسي المفهوم الجريمة من  -2
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 انصفحت املىضىع
 55 . القانونيمفيوم الجريمة من المنظور  -3
 56 .الشريعة االسالمية مفيوم الجريمة من منظور  -4

 57 .: مفيوم جغرافية الجريمة  ثانياً 
 57 .: عالقة عمم الجغرافية بظاىرة الجريمة  ثالثاً 

 58 .رابعًا : مفيوم جريمة القتل 
 02 خامسًا : مفيوم جريمة السرقة .

 جرميتي  ودورها يف حذوثاملبحج انخاني  :  اخلصائص اجلغرافيت ملنطقت انذراست 
 انقتم وانسرقت .                          

00- 33 

 00 متهيذ :
 34 -03 وال : اخلصائص انطبيؼيت ملنطقت انذراست :أ

 03 السطح . -5
 05 التربة . -0
 09 المناخ . -3
 35 الموارد المائية . -4

 67 -34 حانيًا : اخلصائص انبشريت  ملنطقت انذراست :
 34 حجم السكان ونموه . -5
 36 توزيع السكان . -0
 37 التوزيع العددي والنسبي . -أ

 43 التوزيع البيئي . -ب
 50 تركيب السكان . -3
 50 التركيب النوعي . -أ

 59 العمري .التركيب  -ب
 60 ىرم السكان . -ج

 صم انخانينفا
 . االشرف انتىزيغ انسماني جلرائم انقتم وانسرقت يف حمافظت اننجف

69- 522 

 69 متهيذ

 فهرسج احملتىياث



 

 ر

 
 

 انصفحت املىضىع    
لاملبحج 

 
 84-75 . االشرف : انتىزيغ انسماني جلرميت انقتم يف حمافظت اننجف  اأَلو

 75 ( . 0254 – 0224التوزيع الزماني لجرائم القتل لممدة )واًل : أ
 73 ( .0254 -0224ثانيًا: التوزيع الزماني لجرائم القتل حسب نوع الجريمة لممدة )

 75 نسمة من سكان المحافظة حسب سنوات الدراسة . ألف( 522جرائم القتل لكل) عددثالثًا: 
 77 السنة في محافظة النجف .رابعًا : توزيع جرائم القتل حسب أشير 

 79 خامسًا : العالقة بين درجة الحرارة وجرائم القتل في محافظة النجف .
 85 سادسًا: التوزيع الزماني لجرائم القتل حسب وقت ارتكابيا .

 83 سابعًا : التوزيع العددي والنسبي لجرائم القتل بحسب الدافع الرتكابيا .
 522 -85 .االشرف انسماني جلرائم انسرقت يف حمافظت اننجفاملبحج انخاني  : انتىزيغ 

 85 ( . 0254 – 0224واًل : التوزيع الزماني لجرائم السرقة لممدة )أ
 87 ( .0254 -0224ثانيًا: التوزيع الزماني لجرائم السرقة حسب نوع الجريمة لممدة )

 89 نسمة من سكان المحافظة حسب سنوات الدراسة . ألف( 522جرائم السرقة لكل) عددثالثًا: 
 95 رابعًا : توزيع جرائم السرقة حسب أشير السنة في محافظة النجف .

 93 خامسًا : العالقة بين درجة الحرارة وجرائم السرقة في محافظة النجف .
 95 سادسًا: التوزيع الزماني لجرائم السرقة حسب وقت ارتكابيا .

 97 .النسبي لجرائم السرقة حسب نوعيا التوزيع العددي و سابعًا : 
 99 ثامنًا : التوزيع العددي والنسبي لجرائم السرقة بحسب الدافع الرتكابيا .

 صم انخانجنفا
 جلرميتي انقتم وانسرقت يف حمافظت اننج

 
 ف االشرفانتىزيغ املكاني

520-544  

 520 متهيذ :
لاملبحج 

 
 : انتىزيغ   اأَلو

 
 500-523 .االشرفجلرميت انقتم يف حمافظت اننجف  املكاني

 523 لجرائم القتل في محافظة النجف بحسب الوحدات االدارية . المكاني  واًل : التوزيع أ
 528 ثانيًا: العالقة بين الحجم السكاني وجرائم القتل حسب الوحدات االدارية .

 550 نسمة من سكان المحافظة حسب الوحدات االدارية . ألف(522ثالثًا: عدد جرائم القتل لكل)
 556 رابعًا : التوزيع البيئي لمرتكبي جرائم القتل  .

 559 خامسًا : العالقة ما بين محل سكن الجناة ومكان حدوث جريمة القتل .

 فهرسج احملتىياث
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 انصفحت املىضىع
 جلرائم انسرقت املبحج انخاني : انتىزيغ 

 
 544-503 .ف االشرفيف حمافظت اننجاملكاني

 503 لجرائم السرقة في محافظة النجف بحسب الوحدات االدارية . المكاني  واًل : التوزيع أ
 508 ثانيًا: العالقة بين الحجم السكاني وجرائم السرقة حسب الوحدات االدارية .

 530 نسمة من سكان المحافظة حسب الوحدات االدارية . ألف(522ثالثًا: عدد جرائم السرقة لكل)
 535 رابعًا : التوزيع البيئي لمرتكبي جرائم السرقة .

 538 خامسًا : العالقة ما بين محل سكن الجناة ومكان حدوث جريمة السرقة .
 540 لممؤسسات االمنية في محافظة النجف . المكاني  سادسًا : التوزيع 

 صم انرابغنفا
 االشرف اننجف حمافظت يف اجلناة وخصائص وانؼمري اننىػي انرتكيب

546-589  

 546 متهيذ :
لاملبحج 

 
 557-547 يف حمافظت اننجف األشرف .نهجناة  انرتكيب اننىػي وانؼمري:  اأَلو

 547 واًل : التركيب النوعي لمجناة .أ
 555 ثانيًا : التركيب العمري لمجناة .

 555 العمري وجريمة القتل .التركيب  –أ 
 554 التركيب العمري وجريمة السرقة .  -ب

 589-558 .  األشرف اننجف حمافظت يف خصائص اجلناة املبحج انخاني : 
 558 : حجم االسرة  لمجناة . أوالً 

 560 : التركيب االجتماعي لمجناة . ثانياً 
 566 : التركيب التعميمي لمجناة . ثالثاً 
 570 : التركيب الميني لمجناة . رابعاً 

 577 : مستوى دخل الجناة . خامساً 
 580 : عائدية سكن الجناة . سادساً 
 585 : عالقة الجاني بالمجني عميو . سابعاً 

 195-191 وانتىصياث اننتائج
 207-197 املصادر

 213-209 املالحق        
 A-B   املهخص بانهغت االنكهيسيت     

 فهرسج احملتىياث
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 اسم الجدول  ت
رقم 

 الصفحة

1 
النجف  محافظة في والصغرى العظمىو  اإِلعتيادية  الحرارة لدرجات الشهرية المعدالت

 33 . ( 3112 – 1891)  من لممدة

2 
 – 1811) لممدة والعراق النجف محافظة في نموهم معدالت و السكان أعداد تطور

3112 ) . 35 

3 
) لألعوام  الوحدات اإلدارية حسب النجف محافظة لسكان والنسبي العددي التوزيع
1881   ,3111  ,3112 ). 

39 

4 
 اإلدارية الوحدات بحسب النجف محافظة في والريف الحضر لسكان النسبي التوزيع

 44 . 1881 لعام

5 
 اإلدارية الوحدات بحسب النجف محافظة في والريف الحضر لسكان النسبي التوزيع

 46 . 3111 لعام

6 
 اإلدارية الوحدات بحسب النجف محافظة في والريف الحضر لسكان النسبي التوزيع

 53 . 3112 لعام

7 
 الوحدات حسب النجف محافظة في النوع ونسبة الجنس حسب لمسكان العددي التوزيع
 53 . 3112 و 3111 لسنة السكانية والتقديرات1881 لعام اإلدارية

8 
,  1881)  العمرية لمسنوات الفئات بحسب النجف محافظة لسكان النسبي التوزيع
3111   ,3112 ) . 61 

9 
لمسنوات   الثالث العمرية البيئة والفئات بحسب النجف محافظة لسكان التوزيع النسبي

(1881, 3111, 3112) . 62 

13 
 1881 والنوعية لعام العمرية الفئات بحسب النجف محافظة لسكان النسبي التوزيع

 63 .3112و 3111 وتقديرات

11 
 ونسبة والجنس الخمسية العمرية الفئات حسب النجف محافظة لسكان النسبي التوزيع
 65 . ( 3112,  3111,  1881)  لمسنوات النوع

12 
 ــ 3112) لممدة النجف محافظة في القتل لجرائم النمو ومعدل والنسبي العددي التوزيع
3112. ) 72 

13 
 ــ 3112) لممدة الجريمة نوع حسب القتل لجرائم والمرتبي والنسبي العددي التوزيع
3112) . 74 

 اجلداولفهرست 
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 الصفحة

 76  (3112 ــ 3112) لممدة السكان من نسمة إلف(111)لكل المرتكبة القتل جرائم داعدأ 14

 78 . (3112ـــ3112) لممدة السنة أشهر بحسب النجف محافظة في القتل جرائم توزيع 15

16 
 أشهر بحسب النجف محافظة في القتل جرائم ونسبة الحرارة درجات معدل بين العالقة
 83 . (3112 ــــ 3112) لممدة السنة

17 
 لمعام  ارتكابها وقت بحسب النجف محافظة في القتل لجريمة والنسبي العددي التوزيع

(3112) . 82 

18 
 لمعام النجف محافظة في الرتكابها الدافع بحسب القتل لجرائم والنسبي العددي التوزيع

(3112) . 84 

19 
 لممدة النجف محافظة في السرقة لجرائم النمو ومعدل والنسبي العددي التوزيع

(3112-3112. ) 86 

23 
 محافظة في الجريمة نوع بحسب السرقة لجرائم والمرتبي والنسبي العددي التوزيع
 . (3112-3112) لممدة النجف

88 

21 
 ــ 3112) لممدة السكان من نسمة إلف( 111) لكل المرتكبة السرقة جرائم أعداد

3112) . 93 

22 
 السنة أشهر بحسب النجف محافظة في السرقة لجرائم والنسبي العددي التوزيع
 92 . (3112-3112)لممدة

23 
 بحسب النجف محافظة في السرقة جرائم ونسبة الحرارة درجات معدل بين العالقة
 94 . (3112 ــــ 3112) لممدة السنة أشهر

24 
 لعام ارتكابها وقت بحسب النجف محافظة في السرقة لجريمة والنسبي العددي التوزيع

(3112) . 96 

25 
 لمعام النجف محافظة في نوعها بحسب السرقة لجرائم والنسبي العددي التوزيع

(3112) . 98 

26 
 النجف محافظة في الرتكابها الدافع بحسب السرقة لجرائم والنسبي العددي التوزيع

 133 . (3112)لعام

27 
حسب الوحدات  األشرف النجف محافظة في القتل لجرائم والنسبي العددي التوزيع

 134 . (3112- 3112) لممدةاالدارية 
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28 
 محافظة في المعيارية والدرجات اإلدارية الوحدات بحسب القتل لجرائم النسبي التوزيع
 . (3112 – 3112) لممدة النجف

136 

29 
 النجف محافظة في اإلدارية الوحدات حسب القتل وجرائم السكان حجم بين العالقة

 139 . (3112) لمعام

33 
 الدرجة حسب السكان من نسمة إلف( 111) لكل النجف محافظة في القتل جرائم عدد

 113 (3112 - 3112) لممدة المعيارية

 117 . (3112) لعام النجف محافظة في القتل لجريمة والنسبي العددي البيئي التوزيع 31

32 
 محافظة في القتل جريمة حدوث ومكان الجناة سكن لمحل والنسبي العددي التوزيع
 121 . (3112) النجف

33 
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1 

دامل
ِّ
 :  مةق

 اإِلجتماعيةاحدى فروع الجغرافية البشرية التي تيتم بدراسة الظواىر  اإِلجتماعيةالجغرافية  عد  ت   
نما ىي مالزمة لإلنسان , اذ تأخذ أشكاال وصور  ًا مختمفة ومنيا ظاىرة الجريمة التي لم تكن وليدة اليوم وا 

خر لذا حظيت باىتمام العديد من د كما إنيا تتباين من مجتمع إلى آجتماعي السائتبعا لنوعية النظام اإلِ 
غرافيا عن غيرىا من العموم بأنيا تيتم بدراسة والجغرافيا . اذ تتميز الج, واالجتماع  ,العموم ومنيا القانون

 التأكيد مع خرآ إلى مكان من تتباين تجعميا التي والدوافع األسباب ودراسةالبعد المكاني والزماني لمجريمة 
يضاح التباين ىذا خمق في أسيمت التي الجغرافية العوامل عمى . مفصمة جغرافية خرائط عمى ذلك كل وا 

عمى جريمتي القتل والسرقة التي تعد من اخطر الجرائم عمى المجتمع ومن اخطر تمك  الدراسةتركز 
الجرائم ىي جريمة القتل ألنيا تمثل اعتداء عمى أىم حق من حقوق اإلنسان وىو حق الحياة كما إن 

والمجتمع فراد مى اعتبار إن جريمة السرقة تيدد أمن األأ جريمة السرقة ال تقل خطورًة عن جريمة القتل ع
في حياتيم وممتمكاتيم ال سيما في ظل الظروف الحالية التي اتسمت خطورتيا بالعنف واذا ما اقترنت 

 جريمة السرقة بالعنف فإنيا تتعدى المال لتمس حياة اإلنسان وسالمتو .
تمف لذا فان دراسة الجريمة وانتشارىا كان مثار اىتمام العديد من العموم والعمماء والباحثين في مخ 

من الجريمة وما يترتب عمييا من  االختصاصات لمعرفة اسبابيا ومؤثراتيا ومعالجة تمك المؤثرات لمحد
 .خطيرة    ثار  آ

 مدى ومعرفة دراستيا لىإِ  الحاجة كانت المجتمعات عمى كبير   خطر   من الجريمة تمثمو لما ونظراً  
در  معالجتيا وأ لمنعيا المتخذة والوسائل والطرق ليا المؤدية واالسباب االخيرة اآلونة في انتشارىا اكًا منا وا 

التعرف عمى الحجم الحقيقي  جلِ ل والسرقة اختير ىذا الموضوع من أالقت بالخطر الذي تشكمو جريمتي
لجريمتي القتل والسرقة ودراسة الخصائص  والمكاني   التوزيع الزماني  ليذه المشكمة من خالل دراسة 

 والعمري النوعي التركيبفضاًل عن دراسة , الجريمة ودورىا في حدوثية( الجغرافية )الطبيعية والبشر 
ماكن تركز جريمتي القتل وبالتالي محاولة الكشف عن أ, االشرف  النجف محافظة في الجناة وخصائص

 و الحد  بة لمعالجة تمك الظاىرة الخطيرة أالتوصيات والحمول المناس ووضعوالسرقة في محافظة النجف 
ييدد أمن  منيا لمساعدة المؤسسات المعنية والمتخصصون في شؤون الجريمة لما تشكمو من خطر  

  .المجتمع 
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 مشكلة الدراسة :  -1

ولى من خطوات البحث العممي وىي تأتي وتحديدىا بعناية تمثل الخطوة األ   ن اختيار مشكمة الدراسةإِ 
شكمة الدراسة يفتقر الييا عدد من المعارف . تتمحور م وليدة االحساس بأىميتيا وبالحاجة الى توفير دقة

ما ىي الخصائص الطبيعية والبشرية المؤثرة في التباين المكاني والزماني لجريمتي  تي)الرئيسة بالسؤال اآل
( وتنبثق من مشكمة البحث الرئيسة مجموعة من المشاكل الثانوية وىي ؟ القتل والسرقة في منطقة الدراسة

 كاالتي :
 ي الجرائم وتركيبيم الديموغرافي ؟ىناك عالقة بين مرتكبىل  -1
 ىل ىناك عالقة بين مرتكبي الجرائم وخصائصيم االجتماعية واالقتصادية ؟ -2
 فرضية الدراسة : -2

يعد التباين بين منطقة واخرى لمظاىرة المدروسة عماد أي دراسة جغرافية وبيان مدى عالقتيا المكانية في 
عوامل طبيعية  المنيج يدور موضوع الدراسة . لذا تحددت فرضية الدراسة الرئيسة ) ىناكضوء ىذا 

( اما الفرضيات  وبشرية ساىمت في التباين المكاني والزماني لجريمتي القتل والسرقة في منطقة الدراسة 
 تي :فتتمثل باآلالثانوية 

 ىناك عالقة بين مرتكبي الجرائم وتركيبيم الديموغرافي ؟ -1
 لمجناة في تباين معدالت الجريمة . الخصائص االجتماعية واالقتصاديةتؤثر  -2
 هدف الدراسة : -3

ىداف من اجل ايجاد الحمول المناسبة التي يمكن عن طريقيا تحقيق مجموعة من األأ لى تيدف الدراسة إِ 
 تي :الجريمة او الحد منيا وتتمثل األأىداف باآل مكافحة

في المحافظة ومعالجتيا من  اإِلداريةالقتل والسرقة حسب الوحدات  جريمتيز ماكن ترك  الكشف عن أ -1
 قبل الجيات المختصة .

 . السكاني وجرائم القتل والسرقة في منطقة الدراسة الحجمظيار طبيعة العالقة بين إ -2
 جريمتي القتل والسرقة وتباينو المكاني .لمرتكبي تحميل التراكيب الديموغرافية  -3
 أهمية الدراسة : -4

 نتيجة لقمة الدراسات الجغرافية التي تسمط الضوء عمى موضوع الجريمة خاصة في محافظة النجف
 اإِلجتماعيةىم العوامل رف عمى أجتماعية والتع  إِ  بدراسة الجريمة كظاىرة   الرسالة ت, لذا اىتماالشرف 

يجاد مجموعة من المقترحات التي تسيم بغية إِ المكاني لمجريمة و  الزماني ي التباينقتصادية المؤثرة فواإلِ 
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ىمية الدراسة من خالل ما توفره ىذه الدراسة من .كذلك تتضح أ اإِلجتماعيةفي معالجة ىذه الظاىرة 
 معطيات وبيانات واحصائيات عن جريمة القتل والسرقة بأنواعيا المختمفة في المحافظة.

 : واسلىبها منهج الدراسة  -5
 األىداف إلى لموصول اً ودقيق اً واضح اً عممي اً منيج معينة لظاىرة   دراستو في يتبع أن باحث ألي البد  

الدراسة عمى  اعتمدت , اذ العممية والمعايير القواعد من مجموعة خالل من إلييا الوصول يروم التي
الذي تم من خاللو وصف الظواىر الطبيعية والبشرية التي تؤثر في  المنهج الوصفيمنيجين اوليما 

الذي تمت االفادة منو في تحميل  المنهج التحليليتباين معدالت الجريمة في منطقة الدراسة . وثانييما 
ثم عرضيا في  الطرق االحصائيةالبيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة ومعالجتيا احصائيًا باستخدام 

 العممية الضرورة اقتضت وقد سومات بيانية او تمثيميا كارتوكرافيًا عمى خرائط لمنطقة الدراسة .جداول ور 
 . اآلتية بالمراحل الدراسة تمر   ن  أ
 : على واشتملت والبيانات المعلومات جمع مرحلة -أ
 ومحاولة .الرصينة العممية المجالت في المنشورة والبحوث والكتب السابقة الدراسات عمى االطالع -1

  . منيا االستفادة
 محافظة النجف ) شعبة االحصاء الجنائي( والجياز شرطة مديرية مثل الرسمية الدوائر مراجعة -2

 منطقة عن جمعيا تم التي واإلحصائيات البيانات عمى طالعلإلِ , المحافظة في لإلحصاء المركزي
 .الدراسة

, اذ  سجالت الشرطة والمحاكمالتي لم تدون لدى و الحصول عمى بعض المعمومات المتعمقة بالمجرم  -3
نزالء مركز الموقف والتسفيرات  جميع وفق اسموب العينة الشاممة عمى استبيان استمارة( 504)تم توزيع 

 االستمارات عدد وبعد تدقيق جميع االستمارات كانت ( ,1)ينظر ممحق في محافظة النجف االشرف 
( 110) ( استمارة , بواقع504من اصل ) استمارة( 307) ىي المدروسة الجرائم تخص التي الصحيحة
 . السرقة بجرائم لممتيمين استمارة( 197)و القتل بجرائم لممتيمين استمارة

 . البيانات وتحليل تصنيف مرحلة -ب
الحصول عمييا ىي بيانات خام , لذا امتازت ىذه المرحمة بتصنيف  إن اغمب البيانات التي تم   

 عالقات عن والكشف المقارنة عممية إجراء الباحث عمى ليسيل جداول ضمن وتبويبياتمك البيانات 
 تمك وتحميل تفسير خالل من , بيا المرتبطة األخرى والظواىر الدراسة موضع الظاىرة بين ما االرتباط
 األساليب عمى عتماداإلِ  تم   ذإِ  , فييا المؤثرة والعوامل الدراسة قيد الظاىرة توزيع لمعرفة البيانات

 الخرائط من مجموعة إعداد تم كذلك ,(SPSS)اإلحصائي التحميل برنامجمن خالل استخدام  اإلحصائية
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 تحميل جلِ من أ معامل ارتباط )بيرسون(, واستخدام (GIS) الجغرافية المعمومات نظم بواسطة الميمة
 الدراسة . نتائج

 : البحث واجهث التي املعىقات أهم -6
 . مباشرة وبصورة منيا الدراسة تستفاد التي والمصادر بالجريمةالخاصة  الجغرافية الدراسات قمة -1

 الدراسات المحمية منيا .خاصة 
 جيداً  الباحث كمف مما , الدراسة منطقة في المدروسة الجرائم عن المبوبة البيانات توفر صعوبة -2

 المعنية الجيات قبل من عمييا الحصول تم   التي البيانات ن  أل. وتبويبيا جردىا عممية في أضافيين ووقتاً 
 . مبوبة غيرو  خام بيانات

حصاءات التي تخص لحصول عمى الموافقات الرسمية من أجل الحصول عمى البيانات واإلِ صعوبة ا  -3
 منية .وتعمقو بالقضايا األأ اسية الموضوع الدراسة نظرًا لحس

ء فضاًل عن صعوبة عمى النزال االستبيان استمارة بتوزيع الرسمية الموافقات عمى الحصول صعوبة -4
 الباحث ضطرأأ  مماخر منيم لقمة وعييم الثقافي وأ مية البعض اآلستبيان من قبل النزالء ممئ استمارة اإلِ 

 . الدراسة من المرحمة ىذه إلتمام أكبر ووقت جيد لبذل
 الدراسة :منطقة حدود  -7

وسط الغربي من العراق بين خطي التي تقع في الجزء األ محافظة النجفبتتمثل الحدود المكانية لمدراسة 
) وتبمغ مساحتيا( شمااًل ,  221 32-– 250 29-( شرقًا ودائرتي عرض )245 44- - 20 42-طول )
, وتمتد منطقة  2( كم 435244العراق البالغة ) % من مساحة  6274وتشكل نسبة  2( كم39346

الدراسة عمى شكل مستطيل ضمعو القصير يمثل الحدود الجنوبية لممحافظة مع المممكة العربية السعودية 
ويمثل ضمعو الشمالي الحدود مع محافظتي بابل وكربالء ويمثل ضمعو الشرقي الحدود مع محافظتي 

وىي  ( ,1)ينظر خريطة الغربي الحدود مع محافظة االنبار, القادسية والمثنى في حين يمثل ضمعو
ىي قضاء النجف , وتتبع لو ناحيتان ىما ناحية الحيدرية وناحية .(1)تتشكل من ثالثة اقضية وسبع نواح  

يرا قضاء المناذرة وتتبع لو الشبكة , وقضاء الكوفة وتتبع لو ناحيتان أيضا ىما العباسية والحرية , وأخ
 ( .2احية الحيرة )ينظر خريطة ىم ناحية المشخاب وناحية القادسية ون ثالث نواح  

 (. 2014 – 2004ما بالنسبة لمحدود الزمانية لمدراسة فكانت لممدة من ) أ
 

                                                           
زين العابدين عزيز الشبمي , اطمس النجف الجغرافي , سمسمة اصدارات مركز الفارابي لمبحوث  و سعدون شالل ظاىر (1)

 . 7, ص 2014والدراسات والنشر , جامعة الكوفة كمية التربية لمبنات , 
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 هيكلية الدراسة : -8
, تضمن الفصل  بجممة من النتائج والتوصيات وانتيت مقدمة سبقتيا اشتممت الدراسة عمى أربعة فصول

ىذا سم ق  ذ , إِ ودورىا في حدوث الجريمة الدراسة لمنطقة الجغرافية ول مفاىيم عامة لمدراسة والخصائصاأل
رق المبحث األول الى مفيوم الجريمة وجريمتي القتل والسرقة وفقًا لمشريعة إلى مبحثين تط  الفصل 

, فضاًل عن العالقة بين عمم الجغرافيا انون وعمم االجتماع وعمم النفس ووفقًا لنظر القاإلسالمية 
والجريمة. إما المبحث الثاني فقد تناول أىم الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة ذات العالقة 

 بموضوع الجريمة . 
م , وقس  االشرف السرقة في محافظة النجفني لجريمتي القتل و اعمى التوزيع الزم (الفصل الثاني)ز رك   فيما

لجريمة القتل في المحافظة حسب سنوات الدراسة  ني  االتوزيع الزمالمبحث األول  تناول, لى مبحثينإِ 
 المحافظة سكان من نسمة لفإ(100)لكل القتل جرائم عدد فضاًل عن وشيور السنة ونوع الجريمة ,

 لجرائم الزماني والتوزيع منطقة الدراسة, في القتل وجرائم الحرارة درجة بين الدراسة, والعالقة سنوات حسب
المبحث ما , أالرتكابيا  الدافع بحسب القتل لجرائم والنسبي العددي والتوزيع ارتكابيا, وقت حسب القتل

 ونوع السنة وشيور الدراسة سنوات حسب المحافظة في السرقة لجريمة الزماني التوزيعفتضمن الثاني 
, الدراسة سنوات حسب المحافظة سكان من نسمة الف(100)لكل السرقة جرائم عدد عن فضالً ,  الجريمة
 وقت حسب السرقة لجرائم الزماني والتوزيع, الدراسة منطقة في السرقة وجرائم الحرارة درجة بين والعالقة
 الرتكابيا . الدافع بحسب السرقة لجرائم والنسبي العددي والتوزيع, ارتكابيا

 موقس  االشرف في محافظة النجف فقد تناول التوزيع المكاني لجريمتي القتل والسرقة  (الفصل الثالث)ما أ
 اإِلداريةالوحدات  بحسبلجريمة القتل في المحافظة  مكاني  التوزيع ال المبحث االول تضمنلى مبحثين , إِ 

 القتل جرائم وعدد,  اريةاإِلدلوحدات حسب ا بين جرائم القتل والحجم السكانيالعالقة  , فضاًل عن
 القتل جرائم لمرتكبي البيئي التوزيع, و  اإِلدارية الوحدات حسب المحافظة سكان من نسمة الف(100)لكل

 المكاني التوزيع فتناولما المبحث الثاني أ.  القتل جريمة حدوث ومكان الجناة سكن محل بين , والعالقة
 والحجم السرقة جرائم بين العالقة عن فضالً ,  اإِلدارية الوحدات بحسب المحافظة في السرقة لجريمة
 حسب المحافظة سكان من نسمة الف(100)لكل السرقة جرائم وعدد,  اإِلدارية الوحدات حسب السكاني
 حدوث ومكان الجناة سكن محل بين والعالقة,  السرقة جرائم لمرتكبي البيئي والتوزيع,  اإِلدارية الوحدات
 النجف . محافظة في منيةاألأ  لممؤسسات المكاني فضاًل عن التوزيعالسرقة .  جريمة

, االشرف النجف محافظة في الجناة وخصائص والعمري النوعي التركيبليوضح  (الفصل الرابع)وجاء  
 . النوعي والعمري لمجناةكيب ول التر المبحث األأ تضمن لى مبحثين إِ  مأ سِ ق  و 
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 التركيبحجم األ سرة , منطقة الدراسة وشمل )لجناة في ا خصائص فتضمن المبحث الثانيما أ 
سكن, عالقة الجاني بالمجني الدخل, عائدية الاالجتماعي, التركيب التعميمي, التركيب الميني, مستوى 

 .  عميو (
 الدراسات السابقة : -9

الدراسة الحالية شكمت الدراسات السابقة أحد المنابع الميمة التي أفاد منيا الباحث لفيم معطيات 
ومتغيراتيا . ولذلك جرت العادة عمى قيام الباحثين باستعراض الدراسات السابقة التي أجريت حول 
الموضوع نفسو أو التي تناولت جزءًا من الموضوع أو التي يعد الموضوع جزءًا منيا , واليدف ىو 

 تمك الدراسات . استكمال الخطوات لمدراسات السابقة أو تغطية الجوانب التي لم تغطيا
 والً : الدراسات احمللية :أ
 والمكانية الزمانية األنماط) الموسومة دكتوراه أطروحة. العيسى فارس أحمد الباحث بيا قام دراسة -1

 خالل من والقتل السرقة جريمتي الدراسة ىذه وتناولت, (1)( البصرة مدينة في والقتل السرقة لجريمتي
 ترتكب القتل جرائم أأغمب أأن إلى الباحث توصل وقد البصرة مدينة في الجريمتين لياتين الجغرافي التوزيع
 الدراسة توصمت كما, لكتميو الحراري القانون مع يتفق وىذا( الصيف أشير) المريحة غير األشير أأثناء
 ال وىذا الحارة واألشير الباردة األشير بين السرقة جرائم ارتكاب نسب في تذكر فروق وجود عدم إلى
 .المختمفة العالم دول في جرت التي األخرى الدراسات معظم مع يتفق

. أطروحة دكتورة موسومة بـ )تباين النمط العمراني  دراسة قام بيا الباحث رعد ياسين محمد الحسن -2 
 وجريمة العمراني الشكل بين الربط الدراسة حاولت ,(2)(ة وأثره في وقوع جريمة السرقة في مدينة البصر 

 السكني الحي مستوى عمى الحركة بمنظومة المتعمقة التخطيطية العوامل ن  أ الدراسة من اتضح السرقة ,
 نأ كد عمىكما أ السرقة , لجريمة المحفزة الدوافع ضمن تعد   الغرباء قبل من الحي واختراق دخول وسيولة
 العديد يمثل ألنو , تمنعيا أو السرقة جريمة لوقوع الفرصة تتيح التي العوامل حدأ يمثل العمراني الشكل

 الخاصة تالفضاءآ وحساب , الموقع وتخطيط , المبنى كشكل والتصميمية التخطيطية العناصر من
 لمتخفي كأماكن ويستخدميا جميعيا العناصر تمك من يستفيد نأ الممكن من السارق الن , والعامة
 رسمو . الذي اليدف إلى وصوالً  والترصد

                                                           
أحمد فارس العيسى , األنماط الزمانية والمكانية لجريمتي السرقة والقتل في مدينة البصرة , أطروحة  دكتوراه غير  (1)

 . 1996منشورة , كمية اآلداب , جامعة البصرة  , 
غرافية رعد ياسين محمد الحسن , تباين النمط العمراني وأثره في وقوع جريمة السرقة في مدينة البصرة , دراسة في ج (2)

 2001المدن , أطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة البصرة , كمية اآلداب , 
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 في الجريمة الموسومة )واقع دكتوراه أطروحة التميمي . عودة براىيمإِ  بيا الباحث خميفة دراسة قام -3
 ريف في الجريمة واقع عمى التعرف لىإِ  الدراسة ىذه تيدف , (1)ديالى( محافظة في ميدانية دراسة الريف

 محافظة لريف واالقتصادي والثقافي جتماعياإلِ  الواقع بين العالقة عمى التعرف وكذلك ديالى محافظة
 نوع بين ايجابي ترابط وأأ  عالقة ىناك ن  أأ  نتائج منيا عدة الى الدراسة وتوصمت . الجريمة وواقع,  ديالى

 نالجريمة , كما أأ  ونوع المال لىإِ  الحاجة بين ايجابي ترابط العينة , وىناك ألفراد الدخل وكفاية الجريمة
 الريفية اإِلجتماعية لمقيم نالمأل , وأأ  وعمى النيار وفي عمنية تكون الريف في ترتكب التي الجرائم غمبأأ 

 جرامي .اإلِ  السموك ارتكاب عمى التشجيع في اً دور 

دراسة قام بيا الباحث ىاشم خمف جاسم الحميداوي . رسالة ماجستير موسومة ) التحميل المكاني   -4
 السرقة لجريمتي المكاني التحميل الدراسة ىذه تناولت (2)لجريمتي السرقة والقتل في محافظة ذي قار( 

 وتيرة عمى تسير ال الدراسة منطقة في والقتل السرقة جرائم إن الدراسة وأظيرت ذي قار محافظة في والقتل
 درجات ِإرتفاع ما بين طردية عالقة وجود الدراسة بينت أخرى , كما إلى إدارية وحدة من تتباين بل واحدة
رتفاع الحرارة  بنسبة عكسية العالقة ىذه تكون فيما , الدراسة منطقة في المرتكبة القتل جرائم معدل واِ 
 السرقة . لجرائم

 

 ثانيًا : الدراسات العربية :
 وجية من السودان في الجريمة) بـ األصم , الموسومة أحمد الحافظ عبد دراسة قام بيا الباحث األصم -1

 واإِلدارية والسياسية والحضارية واإِلجتماعية واإِلقتصادية البيئية العوامل الدراسة وتناولت (3)(جغرافية نظر
 في الجرائم عدد انخفاض أن إلى الدراسة وخمصت . السودان في الجريمة حدوث في أسيمت التي

 ةالجريم تفشي بين الدراسة ربطت كما , واإلجراءات القوانين بتطبيق تتعمق ألسباب م1983 عام السودان
 خالل السودان ليا تعرضت التي التصحر وظاىرة م(1983 ,1981 ,1973 , 1969) األعوام خالل
 .المدن نحو وىجرة نزوح إلى أدى المرحمة تمك

 

                                                           
خميفة ابراىيم عودة التميمي , واقع الجريمة في الريف دراسة ميدانية في محافظة ديالى , اطروحة دكتوراه غير منشورة  (1)

 . 2004, كمية االداب جامعة بغداد , 
, التحميل المكاني لجريمتي السرقة والقتل في محافظة  ذي قار )دراسة في الجغرافيا  ىاشم خمف جاسم الحميداوي (2)

 . 2014,  اآلداب( رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة ذي قار و كمية اإِلجتماعية
األصم عبد الحافظ األصم , الجريمة في السودان , دراسة لبعض جوانبيا المكانية , رسالة ماجستير مقدمة لممركز  (3)

 . 1991العربي لمدراسات األمنية والتدريب , الرياض , 
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الباحث عبد الرحمن عبد اهلل عمي بدوي , رسالة ماجستير الموسومة )التوزيع المكاني  بيا قام دراسة -2
تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى  (1)لمجريمة في مدينة الرياض وعالقتيا بالخصائص البيئة لممكان ( 

اد الجرائم تزداد التوزيع المكاني لمجرائم ومرتكبييا في مدينة الرياض , توصمت ىذه الدراسة ِإلى أن  أأعد
بزيادة عدد السكان في أي منطقة جغرافية معينة داخل النسيج الحضري بمدينة الرياض , وأأن ىناك 
 عالقة قوية بين الجرائم والفقر , كما توصمت إ لى وجود عالقة بين الجريمة وانماط استخدامات األأرض .

   
رسالة ماجستير موسومة ) الجريمة في منطقة دراسة قام بيا الباحث سمطان بن عياد الحربي ,  -3

 العوامل ومعرفة وتوزيعيا الجغرافي, تناولت ىذه الدراسة انماط الجريمة, (2)القصيم " دراسة جغرافية "(
 منطقة في الجريمة مرتكبي أغمب أن الدارسة نتائج أبرز من القصيم , وكان منطقة في لمجريمة المؤدية
 الذين الجناة ثمث من أكثر العمل عن يبمغ العاطمون إذ العمل, عن العاطمينالشباب  فئة من ىم القصيم
 عمى لمحصول طريقاً  الجريمة من اتخذوا الذين السعوديين من وأغمبيم القصيم, في منطقة مقابمتيم تمت

 السوء.أصدقاء  تأثير لمجريمة ارتكابيم سبب كان الذين الجناة ويمييم الشيري, الدخل لضعف المال نتيجة
 
 المكاني طوقان ,  رسالة ماجستير الموسومة )التوزيع يعقوب عوني الباحثة أرب بيا قامت دراسة -2

 ىذا سةادر  من الباحثة تيدف (3)( اإِلجتماعية الجغرافيا في ومخيماتيا دراسة نابمس مدينة في لمجريمة
 من فييا الجريمة سةار دو  ومخيماتيا, نابمس مدينة أحياء في الجريمة انتشار مناطق تحديد لىإِ  الموضوع

 في وقعت التي ئمراالج في عميو والمشتكى المشتكي وخصائص حدوثيا, وفصل واالدوات, االسباب,ث حي
 عنيا المبمغ الجرائم % من29.6حدوث : ىمياأ من نتائج بعدة الدراسة وخرجت .ومخيماتيا نابمس مدينة
 قد سنة 19 -15الفئة العمرية بين  وكانت الصيف , بفصل ومخيماتيا نابمس مدينة في م 2009 عام

% في  1526بنسبة  ومخيماتيا نابمس مدينة في لممشتكين العمرية الفئات بين من ولىاألأ  المرتبة احتمت
 .  2010عام 

 

                                                           
ممكان , عبد الرحمن عبد اهلل عمي بدوي , التوزيع المكاني لمجريمة في مدينة الرياض وعالقتيا بالخصائص البيئة ل (1)

 .   2003رسالة ماجستير غير منشورة , اكاديمية نايف العربية لمعموم االمنية , الرياض , 
سمطان بن عياد الحربي ,  الجريمة في منطقة القصيم " دراسة جغرافية " رسالة ماجستير غير منشورة , الرياض ,  (2)

2012  . 
,  اإِلجتماعيةفي مدينة نابمس ومخيماتيا دراسة في الجغرافيا  أرب عوني يعقوب طوقان , التوزيع المكاني لمجريمة (3)

 . 2012فمسطين, -رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة النجاح الوطنية في نابمس
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 جنبية : ثالثًا : الدراسات الأ 
 دراسة وكانت.  (1)(المدينة في المشاكل االجتماعية) الموسومة. ىربرت  ديفد الباحث بيا قام دراسة -1

 مع طردياً  ارتباطاً  لمجنوح ن  أأ  إلى الدراسة خمصت .المتحدة المممكة في ويمز مدن إحدى كادف مدينة عن
 في واالشتراك المفككة والعوائل المتدنية اإِلجتماعية الطبقة وتركز لمذكور العالية النسب ومع البطالة نسب
 السكن ظروف ومع العميا اإِلجتماعية الطبقة وتركز الجنوح نسب بين عكسية الصمة وكانت. السكن
 . اإِلجتماعية الطبقة عن النظر بغض الجنوح نسب عمى تأثيراً  المنزل لنوع وأن .الجيد

 
كانت  (2)دراسة قام بيا الباحث اندرسون مارتن . الموسومة)التحميل المكاني لمجريمة في فانكوفر( -2

الدراسة حول مدينة فانكوفر كولومبيا البريطانية تبحث ىذه الدراسة البعد المكاني لسرقة السيارات وجرائم 
ىناك ارتباط بين معدالت الجريمة  ن  ِإلى أ, وخمصت الدراسة  1996العنف في فانكوفر في عام 

ك االجرامي وان ارتفاع معدالت قتصادية , إذ تؤثر ىذه العوامل عمى السمو واإلِ  اإِلجتماعيةوالخصائص 
 البطالة ليا دور في حدوث الجرائم وخاصة جرائم السرقة . 

 
الباحثان ماريا فرانشيسكا  وتيودورا اريكا . الموسومة )التوزيع الجغرافي لمجريمة في دراسة قام بيا  -3

الجنائية وركزت تبحث ىذه الدراسة عن االسباب المؤدية الى ارتكاب الجرائم , (3)المقاطعات االيطالية (
 -1999واالحتيال والسطو( في المقاطعات االيطالية خالل ) والسرقات القتل جرائم )جرائم عمى أربع

 نشطةليا تأثير ذات الصمة عمى أأ  اإِلجتماعيةقتصادية و ِإلى أأن المتغيرات اإلِ وخمصت الدراسة , ( 2003
  الجريمة .

                                                           
(1) Harbert , D . T . and D . smith , P . K , Social problems of the city , Oxford university 
press ,1979. 
(2) ANDRESEN MARTIN .Spatial analysis of crime in Vancouver. British Columbia . Journal 
Canadian Geographer . year 2006 . Volume 50 . Lssue 4 . Blackwell Publishing  .    
(3) Maria Francesca and Teodora Erika , Geographical Distribution of Crime in Italian 

Provinces , Department of International Economics, Institutions and Development ,Faculty of 
Political Science, Catholic University of Milano , year 2006 .                                           
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 املبحث الأ 
 
 لو

 هفاهين عاهت للدراست 
 : Concept of Crimeهفهىم اجلرميت والً : أ

تعريف ىذا المفيوم يختمف باختالف   ن  أَ  ذإَ مفيوم الجريمة بكل جوانبيا  المبحثىذا  تناولي 
 وأقانون ال وأختصاصو سواء كانت في مجال الدين المجال الذي تدرس فيو فكاًل يعرفيا حسب مجال ا

 لذا يتحدد مفيوم الجريمة وفق اتجاىات عديدة كما سيتم ذكرىا الحقًا . اذ جاء. و عمم النفس أاالجتماع 
جرام وُجرم وىيبمعنى جرم  اللغةف الجريمة في يتعر  . قال  (ٔ)الجريمة والجارم الجاني والمجرم المذنب وا 

جرم فالن أي أ( يقال  التعدي خرى مثل )أفي معاني  يضاً أوردت و . (ٕ)﴾وكذلك نجزي المجرمين﴿ تعالى
( وىي كممة  Crimen)  واصميا ( Crimeكممة الجريمة تعني )  ن  إِ اما في المغة االنكميزية ف .(ٖ) تعدى

يوناني والتي تعني الشذوذ عن السموك العادي ومن  صلٍ أ( وىي من Cernere التينية مشتقة من ) 
 توضح معنى الكممة فقط ولم تعطِ  نياأَ و االنكميزية نالحظ أعاريف سواء كانت بالمغة العربية الت هخالل ىذ

 . (ٗ)تفسيرًا واضحًا عن معنى التعدي من اذ ماىيتو وحجمو
 هفهىم اجلرميت هن املنظىر االجتواعي: -1

ن الجريمة تعد االجتماعية وليست القانونية لَ ان اغمب عمماء االجتماع يعرفون الجريمة من الناحية  
جتماعية التي ي المجتمع والمتمثمة بالضوابط الِ سموكًا مغايرًا  لألعراف  االجتماعية المتعارف عمييا ف

نيا السموك المخالف لما ترتضيو الجماعة او ىي الخروج مة اجتماعيًا عمى أً تعريف الجري تقيد الفرد ويمكن
حرف عن قواعد السموك الذي يضعو المجتمع لفراده فالفرد ىو الذي يحدد السموك العادي من السموك المن

 .  (٘)و االجرامي وفقًا لمعاييره أ

                                                           
محمد بن مكرم ابن منظور , لسان العرب المجمد الثاني عشر , دار بيروت لمطباعة والنشر , الطبعة االولى , بيروت  (ٔ)
 .   ٜٔ, ص ٜٜٓٔ, 
 . ٓٗسورة االعراف اية  (ٕ)
ياسين حسن حمد خمف الدليمي , المباشرة والتسبب في جريمة القتل العمد في الفقو االسالمي , رسالة ماجستير جامعة  (ٖ)

 .  ٖ,ص ٜٜٛٔبغداد ,
اسماء بنت عبد ا التويجري, الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمعائدات لمجريمة , جامعة نايف العربية لمعموم  (ٗ)

  ٕٛ, ص ٕٔٔٓبعة االولى , االمنية ,الرياض , الط
 . ٖٕغني ناصر حسين القريشي , مصدر سابق , ص (٘)
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الفًا لمحاجات الساسية لممجتمع مخ عل يعد  نيا كل فمة وفقًا لممفيوم االجتماعي عمى أَ ويمكن تعريف الجري
فراد الذين عاون بين الو يجعل منو صعوبة في  تحقيق التعايش والتأو يمثل خطرًا ييدد المجتمع أ

 . (ٔ)يكونونو
التعريف االجتماعي لمجريمة غير محدد المعيار االمر الذي يستوجب االخذ  ن  خالصة القول إ 

حوال فصل مفيوم الجريمة عن من الَ  ال يمكن بأي حالٍ  وبالتعريف القانوني لمجريمة يعود ذلك اال ان
ح ليس ىناك معيار يوض ن  ن يشتمل عمى مخالفة قانونية كما أالقانون لذا فأن أي تعريف لمجريمة ال بد وا

خر عينًا ضارًا قد ال يعتبره شخصًا آمعين فالشخص الذي يعد فعاًل م الضرر االجتماعي الصادر عن فعلٍ 
 . (ٕ)كذلك

 هفهىم اجلرميت هن املنظىر النفسي : -2
نيا إشباع لغريزة انسانية بطريق شاذ ال يسمكو الرجل ريمة من وجية النظر النفسية عمى أَ الج رفُ ع  تُ  

كما . (ٖ)حوال نفسية شاذة انتابت مرتكب الجريمة في وقت ارتكابيا الغريزة نفسيا َلن أَ العادي في اشباع 
ت سمبية قية التي وضعت ليا الجماعة جزاءآخالتعرف الجريمة نفسيًا عمى َأنيا سموك ينتيك القواعد الَ 

 .(ٗ)تحمل صفة رسمية 
لى ضعف الضمير نحو الجريمة يعود إِ  اتجاه الفرد ن  سير النفسي لمسموك اِلجرامي عمى أيعتمد التف

الميتمون  نحرافات ويؤكد عمماء النفسالجرامي باالضطرابات الشخصية والِ الخمقي لمفرد ويرتبط السموك ا
 . (٘)الجريمة ىي موقف يمكن وصفة بتضارب سموك الفرد مع سموك الجماعة  ن  بالسموك االجرامي عمى أ

(٘) . 
الجريمة حسب المجال الذي تدرس فيو البد من ذكر وجيات نظر لى تعريف مفيوم تطرقنا إِ  نْ بعد أ 

نيا سموك فقد عرف )سذرالند( الجريمة عمى أَ  العمماء في تعريفيم لمجريمة وىي وجيات نظر مختمفة
نيا فعل م )وليم بونجيو( عمى أَ تحرمو الدولة لضرره بيا ويمكن ان ترد عميو بعقوبة . كما عرفيا العال

من الناس تشكل وحده اجتماعية وتضر بمصمحة المجتمع ويعاقب اشد العقوبة مجرد يقترف داخل جماعة 

                                                           
 . ٖ, صٜٜٛٔاكرم نشأت ابراىيم , عمم االجتماع الجنائي , الطبعة الثانية , بغداد ,  (ٔ)
عمان , عدلي السمري وزمالئو , عمم اجتماع الجريمة واالنحراف , دار المسيرة لمطبع والتوزيع , الطبعة االولى ,  (ٕ)

 ,  ٛٔ, ص ٕٓٔٓ
حسين عبد الحميد احمد رشوان , الجريمة دراسة في عمم االجتماع الجنائي , كمية االداب جامعة اسيوط , الطبعة  (ٖ)

 . ٜ, ص ٕٓٔٓالثانية , 
 . ٖٙاسماء بنت عبد ا التويجري, مصدر سابق , ص (ٗ)
 . ٕٓ, ص ٕٔٔٓنايف بن محمد المرواني , جريمة السرقة دراسة نفسية اجتماعية , الرياض , الطبعة االولى ,  (٘)
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نيا ظاىرة ف الجريمة عمى أَ عر  فقد رفضيا القانوني . اما عالم االجتماع الفرنسي )إميل دور كيايم( 
 . (ٔ)طبيعية تمثل الضريبة التي يدفعيا المجتمع ويتحمل الفرد اثارىا

خرى وتتأصل في المجتمع عن الجريمة تتكون من الظواىر اِلجتماعية الُ  ن  أما العالم )تارد( فيقول إِ 
طريق التقميد والمحاكاة . وعرف العالم ) كارفو( الجريمة عمى انيا عمل ضار ويجرح المشاعر في الوقت 

ي فيرى )روسو( صاحب نظرية العقد اَلجتماعما أَ .  (ٕ)دبية لجموع الناسىا المشاعر الَ اوالتي سم  نفسو 
 . (ٖ)مباين لإلرادة العامة الناتجة عن ذلك العقد فعلٍ  الجريمة تشمل كل   نّ أَ 

وتعرف الجريمة ايضًا عمى انيا فعل غير مشروع مخالف لمقانون صادر عن ارادة جنائية  يعاقب عمييا 
  القانون عقوبة معينو .او ىي كل فعل يتعارض مع المبادئ والقوانين السائدة في المجتمع .

ة وخمقية وسياسية جتماعيالعام عبارة عن ظاىرة إِ وفي ضوء ما تقدم فان الجريمة بمفيوميا  
عبير لمموازنة بين يا عبارة عن تن  ية وانطالقا من ىذا المفيوم نرى أَ تكون حالة قانون نْ واقتصادية قبل أَ 
 . (ٗ)جتماعية والضغوط المختمفة من قبل المجتمعصراع القيم الِ 

 :اجلرميت هن املنظىر القانىنيهفهىم  -3
موحد لمجريمة بمفيوميا القانوني لذا فان ىناك عدة  عطاء تعريفٍ لم يجمع الفقياء الجنائيين عمى إِ  

و االمتناع عن القيام بواجب منصوص رف الجريمة قانونيًا عمى َأنيا ارتكاب فعل أع  تعاريف لمجريمة اذ تُ 
و ىو نوع من التعدي المعتمد عمى القانون الجنائي القانون أ ومعاقب عميو بمقتضى ىذاعميو قانونيًا 

 عملٍ  نيا كل  الجريمة بمفيوميا القانوني عمى أ . كما تعرف(٘)يحدث بال مبرر وتعاقب عميو الدولة 
وتعرف  .(ٙ)مخالف لحكام قانون العقوبات وقانون العقوبات يتضمن االفعال المحرمة ومقدار عقوبتيا 

ن القانون الجنائي لجنائي الذي شرع من قبل الدولة وأمتعمد مخالف لمقانون ا ا كل سموكٍ ني  الجريمة عمى أَ 
يحدد الفعل والمحكمة ىي التي تدين وتفرض نوع العقاب ومن المعروف ان كافة القوانين في العالم ال تعد 

نتو فقد نصت المادة العشرون حتى تثبت ادا المتيم بريءٌ  ن  ما لم تثبت ادانتو قانونيًا أي أَ  الشخص مجرماً 

                                                           
 . ٕ٘ٔ, ص ٜ٘ٛٔالسيد رمضان , الجريمة واالنحراف من المنظور االجتماعي , االسكندرية ,  (ٔ)
)دراسة في مدينة الرمادي( مجمة كمية االداب نوري سعدون عبد ا , العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة  (ٕ)

 .  ٖ٘ٔ, ص ٕٔٔٓجامعة االنبار , العدد االول , 
 .  ٙٔ, ص ٜٔٙٔاميل دور كيايم , قواعد المنيج في عمم االجتماع , ترجمة د. محمود قاسم , القاىرة ,  (ٖ)
ية االداب جامعة بغداد , بال سنة , اساور عبد الحسين , جريمة خطف االشخاص )دراسة في مدينة بغداد( مجمة كم (ٗ)

 . ٓ٘ٙ, ص ٜ٘العدد 
 .  ٕٔ, ص ٕٔٔٓغني ناصر حسين القريشي , عمم الجريمة , الطبعة االولى , عمان ,  (٘)
 . ٖٙ, ص ٖٜٙٔعبد الجبار عريم , نظريات عمم االجرام , الطبعة الثانية , بغداد ,  (ٙ)
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المتيم بريء  ن  عمييا حين ذكرت " أَ  ٜٓٚٔموز لسنة ت ٙٔمن الدستور العراقي المؤقت الصادر في 
 . (ٔ)حتى تثبت ادانتو في محكمة قانونية" 

لم يحرمو القانون الجنائي جريمة والمقصود ىنا  فعلٍ  تيان بأي  ًا عمى ىذه التعاريف ال يشكل الِ وبناء 
لقانون الجنائي )مجموعة القواعد السموكية المحددة التي سنتيا الدولة وتضع عقوبة محددة لمن يخالفيا با

 . (ٕ)ويقوم الممثمون الرسميون لمدولة بفرضيا عمى المخالف ايًا كان (
جتمع بالفرد والمجتمع لذا تصدى ليا الم افعال مخالفة لمقانون تضر   االَ ن الجريمة ما ىي وخالصة القول إِ 

 من خالل سن القوانين الجنائية وتحديد العقوبات لممخالفين واوجب احترام ىذه القوانين واالمتثال ليا .
 نظىر الشريعت االسالهيت :هفهىم اجلرميت هن ه -4

و ترك فعل أ نيا إتيان فعل محرم معاقب عمى فعمومن منظور الشريعة السالمية عمى أتعرف الجريمة 
 سبحانو وتعالى عنيا ساس ىي المعاصي التي نيى افالجرائم عمى ىذا الَ .  (ٖ)تركوواجب معاقب عمى 

نيا محظورات شرعية زجر وتعرف الجريمة أيضًا عمى أَ . (ٗ)﴾ض مفسدينوال تعثوا في االر ﴿قال تعالى 
الحد ىو و ترك فعل مأمور بو اما ورات ىي أما إتيان فعل منيي عنو أو تعزيز والمحظأ ا عنيا بحدٍ 

ن وقد وصفت المحظورات عمى أنيا شرعية لَ  .(٘) تعالى والتعزيز ىو التأديب العقوبة المقدرة حقاً 
ن الفعل طبقًا لمعايير محددة ومعنى ذلك أَ  سالمية ىي التي تحدد ما ىو سوي وما ىو منحرفالشريعة الِ 

الجريمة ىي عصيان ما امر  ن  طمق يتضح أَ جريمة ِإال اذا أقرتو الشريعة اِلسالمية ومن ىذا المن ال يعد
 . (ٙ)ا بو بحكم الشرع 

 
 

                                                           
,  ٕٕٓٓمية االداب , بغداد , مع ومرتكب الجريمة , جامعة بغداد كفتحية عبد الغني الجميمي , الجريمة والمجت (ٔ)

 . ٖ٘ص
حميد كردي عبد العزيز الفالحي , الظواىر االجرامية واالنحرافية في العراق في ظل ظروف الحرب واالحتالل االمريكي  (ٕ)

 . ٕٙ٘, ص ٖٕٔٓ,  ٙٔ, مجمة كمية االداب جامعة بغداد , العدد 
,  ٕٗٓٓجابر عوض السيد , ابو الحسن عبد الموجود , االنحراف والجريمة في عالم متغير , اسوان فرع قنا ,  (ٖ)

 . ٖٗٔص
 . ٖٛٔسورة الشعراء اية  (ٗ)
صالح بن ناصر بن صالح الخزيم , أثر تطبيق الشريعة االسالمية في منع وقوع الجريمة , دار ابن الجوزي لمنشر  (٘)

 .  ٘ٔ, ص  ٕٔٓٓ, الطبعة االولى , والتوزيع , الرياض 
عبد ا عمي احمد الحاتمي , اتجاىات الجريمة في المناطق الحضرية )دراسة واقع الجريمة في مدينة جده ( رسالة  (ٙ)

 .  ٛٔ, ص ٕٚٓٓماجستير جامعة نايف لمعموم االمنية , الرياض , 
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 :: هفهىم جغرافيت اجلرميت ثانياً 
يرجع الفضل في اختيار مفيوم جغرافية الجريمة لمعالمين البمجيكي )كتيميو( والفرنسي )جيري( من  

خاص ويتمخص ىذا  عام وتركيزىم عمى االحصاء الجنائي بشكلٍ  خالل اىتماميم بجغرافية الجريمة بشكلٍ 
م اىتمام المفيوم بوجود ارتباط بين ظاىرة االجرام والموقع الجغرافي وفصول السنة ونال ىذا المفيو 

ىمية الظروف الطبيعية في مجال تفسير الظاىرة االجرامية عمى اعتبارىم أَ  لىالباحثين ولفت انظارىم إِ 
 (ٔ)لبيئية المؤثرة في الدفع الى الجريمة .احدى العوامل ا

عض من العمماء بعد ىذه المقدمة عن جغرافية الجريمة البد من ذكر تعريف لجغرافية الجريمة فقد عرفيا ب
مني لجناة المحترفين بالمناطق ذات اِلنتشار الَ نيا جغرافية البوليس وتعني معرفة اامثال)ىاريس( عمى أَ 
منية يعرفون المناطق التي تقل بيا اِلجراءآت الَ  عنيا فيقل ارتكاب الجرائم فييا كماالجيد عندىا يبتعدون 

 .(ٕ)وتواجد الشرطة فيتركزون فييا
 : عالقت علن اجلغرافيا بظاهرة اجلرميت: ثالثاً 

مظاىر الجريمة فمنيا ما عزى ذلك تتباين العموم االجتماعية في تفسيرىا لمسموكيات المنحرفة و  
الجريمة ظاىرة فردية يجب دراستيا  ن  أَ  لىت إِ ذىب ىلى عوامل بيئية واخر ل بيولوجية ومنيا إِ عوام لىإِ 

ضمن ىذا االتجاه . ومنذ بداية الثورة العممية اكد العمماء عمى عالقة العوامل البيئة بالجريمة من خالل 
ع الجغرافي لمجرائم وتركيب عمم الجغرافية بدراسة التوزي جغرافي لمسموك االجرامي ولم يكتفِ التفسير ال

بعد من ذلك من خالل دراسة عوامل أَ  الجناة ودراسة المستوى التعميمي والثقافي واالقتصادي بل ذىب الى
 .(ٖ)توطن الجريمة واسباب حدوثيا 

لمظواىر التي تحدث عمى سطح الرض في ضوء وتحاول الجغرافية تفسير التباين المكاني  
ا تدرس البعد المكاني لمظاىرة الموجودة عمى سطح ني  الطبيعية والبشرية َأي أَ ين المتغيرات العالقة ب
ولما كانت الجريمة ظاىرة بشرية تتباين مكانيًا وزمانيًا, لذا فأن الجغرافي لو دور كبير في دراستيا  االرض

مى تحميل بعادىا المكانية وال يقتصر دور الجغرافي عاالتيا من خالل تسميط الضوء عمى أوتحميل مج
 .(ٗ)المستقبمي بأبعاد الجريمة والمناطق التي تتركز بيا الجريمة جاالت الجريمة وانما تحاول التنبؤم

                                                           
ناصر بن متعب بن محيا , العالقة بين النمو السكاني والكثافة السكانية والجريمة , رسالة ماجستير , قسم العموم  (ٔ)

 . ٗ, ص ٖٕٓٓالشرطية , الرياض , 
 . ٙ, ص ٕٓٔٓغزة ,  -اشرف حسن محمد شقفة , دراسة في جغرافية الجريمة )جريمة القتل( ,الجامعة االسالمية  (ٕ)
زيز عمر العثمان وحسين عميوي ناصر , الجغرافية االجتماعية مبادئ واسس وتطبيقات , الطبعة االولى , باسم عبد الع (ٖ)

 . ٖ٘ٔ-ٖٗٔ, ص  ٕٗٔٓدار الوضاح لمنشر , 
 . ٖٖ, ص مصدر سابق ىاشم خمف جاسم الحميداوي ,  (ٗ)
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الجريمة ىي وجو من وجوه عالقات المكان ومن ىنا يطرح عدد من العمماء ومنيم  ن  من خالل ما تقدم فإِ 
الجريمة ؟ ويجيبون عمى ىذا السؤال ( السؤال التقميدي ىل لمجغرافيا أن تدرس Herbertىربرت )

 : (ٔ)باليجاب, ويقدمون المبررات التالية
المشكالت التي تتعرض ليا المجتمعات البشرية مثل  ن تساىم في حل  ِإن الجغرافيا يجب أَ  -ٔ

جرائم المخدرات وجناح الحداث والرىاب وغيرىا من المشكالت التي تيدد امن الدول 
 زاء ىذه المشكالت .سواء وان ال تبقى متفرجة إِ  المتقدمة والنامية عمى حدً 

ماديًا أو معنويًا قابل  تحدث الجريمة في المكان وكل ما يحدث في المكان سواء كان -ٕ
 الجغرافية . لمدراسة

 عمى تركيزه بسبب تناوليا, في فعاليتو أثبت قد الجريمة دراسة في االيكولوجي المدخل ن  إِ  -ٖ
 الجريمة بمسرح المحيطة( حضارية جتماعية,إِ  سياسية, قتصادية,إِ ) البيئية الظروف دراسة

 . فييا وضعت التي المنطقة أو
  Concept of the Crime of Murderهفهىم جرميت القتل : : رابعاً 
رائم عتداء عمى النفس أو ما تطمق عميو القوانين الجنائية الحديثة )الجُيعد القتل من اخطر جرائم الِ  

قابيل  ن  ريخ فقد حدثتنا الكتب السماوية بأَ ول جريمة جنائية عرفيا التااالشخاص(, كما أنو أالواقعة عمى 
روع تصوير بقولو ولقد صور لنا القرآن الكريم ىذه الجريمة أَ  (ٕ)خاه ىابيل بسبب الغيره والحسد .قتل أ
. (ٖ)﴾َيِدَي ِإَلْيَك ِلَْقُتَمَك ِإن ي َأَخاُف الم ـَو َرب  اْلَعاَلِمينَ َلِئن َبَسطَت ِإَلي  َيَدَك ِلَتْقُتَمِني َما َأَنا ِبَباِسٍط  ﴿ تعالى
نَساُن َما بعدة معاني منيا )المعن( كما في قولو تعالى  اللغةمفيوم القتل ورد في  ن  كما أَ  ))ُقِتَل اْلِ
 .(٘)معنى )االذالل والخضوع(ب يضاً يا )المدافعة( ودفع الشر, ويأتي أومنيا ) المعاداة( ومن. (ٗ)َأْكَفَرُه((
مختمفة منيا عرف الفقياء  نو يأخذ صورًا واشكاالً فمو تعريفات متعددة كما أَ  اصطالحا  اما القتل  

 .(ٙ)القتل عمى انو )إزىاق روح انسان عمدًا (

                                                           
 . ٙٔ-٘ٔ, ص مصدر سابقاالصم عبد الحافظ احمد االصم ,  (ٔ)
,  ٜٗٛٔعبد الخالق ثروت , جريمة السرقة والجرائم الممحقة بيا , عالم الكتب لمنشر , الطبعة االولى , القاىرة ,  (ٕ)

 . ٜص
 . ٕٛسورة المائدة اية  (ٖ)
 . ٚٔسورة عبس اية  (ٗ)
, القتل الخطأ في الشريعة والقانون , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد كمية الشريعة  احمد محمد طو البالياني (٘)
 . ٙ, ص ٜٜٛٔ, 
  ٕ٘, ص ٕٙٓٓراسة في فمسفة االخالق التطبيقية( الطبعة االولى , , مفيوم القتل واشكالياتو الطبيعة)دميجوخة الريا (ٙ)
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وجبو فانو يتكون من ثالث مراتب اَلول )القتل الواجب( وىو ما أَ  الشريعة االسالميةاما القتل في  
الشارع عمى العصاة الخارجين عن حدود ا , والثاني )القتل المباح( وىو ما اباحة الشارع في حاالت 
الدفاع عن النفس والحروب ,والثالث )القتل المحرم( وىو قتل النفس بغير حق والذي نيى عنو الشارع 

اُكم ِبِو َواَل َتْقُتُموا الن ْفَس ال  قال تعالى )).  (ٔ) اشد العقاب وعاقب عميو ِلُكْم َوص  َم الم ـُو ِإال  ِباْلَحق   ذََٰ ِتي َحر 
 .(ٕ)((َلَعم ُكْم َتْعِقُمونَ 

يم جنائي عدة تعاريف لمقتل وعر فو بعضورد فقياء القانون الفقد أَ  القانونوبالنسبة لتعريف القتل في  
 .(ٖ)لى وفاتو(نو )اعتداء عمى حياة ِإنسان يؤدي إِ عمى ا
شير التقاسيم التي ياء بثالثة انواع رئيسية وىي من أَ يضًا وحددىا الفقلمقتل مراتب فِإن لو َأقسام أَ  ن  وكما أَ 

 .(ٗ)وىي عمى النحو التالي ذىب الييا معظم الفقياء
قال تعالى  (5)وىو ما تعمد فيو الجاني الفعل الُمزىق قاصدًا إزىاق روح المجنى عميو القتل العمد :  -1
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَين ُم َخاِلًدا ِفيَيا َوَغِضَب الم ـُو َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعد  َلُو عَ َوَمن ))  .(6)((َذاًبا َعِظيًماَيْقُتْل ُمْؤِمًنا م َتَعم 
 الى الفاعل نية تنصرف وال,  تأديب فيموت بما ال يقتل غالباً نسان لم: وىو ضرب أ القتل شبه العمد -2

 الضرب جراء من وفاتو ذلك عن فنجم فحسب اصابتو بقصد بالحجر انسان يضرب كمن الروح ازىاق
تعمد  لنووسمي شبو عمد لنو وان وقع عمدًا لكنو لم يتعمد القتل بحسب الظاىر وأشبو التعمد لمقتل .(ٚ)

 . (ٛ)الضرب وحصل الموت مترتبًا عميو بحسب الظاىر

                                                           
بين الشريعتين الييودية واالسالمية , المعيد العالي لمفكر االسالمي ,  خالد مصطفى ىاشم , الجريمة دراسة مقارنة (ٔ)

 . ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ, ص ٕٚٓٓالطبعة االولى , 
 . ٔ٘ٔسورة االنعام اية  (ٕ)
ىمداد مجيد عمي المرزاني , القتل بدافع الشرف , اطروحة دكتوراه )غير منشورة( كمية القانون جامعة السميمانية ,  (ٖ)

 . ٖٛ, ص ٕٚٓٓ
 . ٜ٘ٔم , مصدر سابق , صشخالد مصطفى ىا (ٗ)
عبد ا بن حسن بن ركبان الغامدي , القتل شبو العمد بين الشريعة والقانون , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة  (٘)

 . ٕ٘, ص ٜٕٓٓنايف لمعموم االمنية , الرياض, 
 . ٖٜسورة النساء اية  (ٙ)
شبمي احمد عيسى عبيدان , القتل غسال لمعار)دراسة مقارنة بين الفقة االسالمي والقانون الوظعي( رسالة ماجستير  (ٚ)

 . ٖ٘, صٜٜٜٔ)غير منشورة(جامعة بغداد كمية العموم االسالمية , 
الطبعة االولى , الرياض ,  بدرية عبد المنعم حسونة , جريمة القتل شبو العمد , اكاديمية نايف العربية لمعموم االمنية , ((ٛ

 .  ٖٙ, ص  ٜٜٜٔ
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ن يتسبب القاتل بقتل انسان من غير الخطأ بعدة تعاريف منيا أَ الفقياء القتل  فَ ر  عُ القتل الخطأ :  -3
كما يعرف القتل الخطأ عمى انو وقوع  (ٔ)قصد او انو يفعل فعل ال يريد اصابة المقتول فيصيبو ويقتمو .

رادتو ده وانما يقع الفعل منو عمى غير إِ الشيء عمى غير ارادة فاعمو فالفاعل ال يريد الفعل الخطأ وال يقص
 . (ٕ)حيوانًا فوقع ضربو بإنسان فقتموالف ما يقصده كمن ضرب وبخ

إن الفرق بين انواع القتل الثالث ىو القصد الجنائي بدرجاتو , فدرجة القصد ىي التي تحدد نوع القتل , 
ذا قصد اصابة المجني عميو دون ميو بنية القتل فيو )قتل عمد(, وا ِ فاذا قصد الجاني اصابة المجني ع

ذ يكون القصد عند درجة الصفر تل )شبو عامد( , واذا لم يقصد إصابة المجني عميو أساسًا إِ قاقتمو فيو 
 .(ٖ)جاز التعبير فيو قاتل )بالخطأ( نإِ 

 ىذه تمثلذ رتكب ضد اَلشخاص , إِ جريمة القتل تمثل أعنف وأخطر الجرائم التي تُ ن خالصة القول إِ 
عتداء عمى النفس من وىو اقصى ما يصل ِإليو الِ  استقراره وتيدد المجتمع بكيان يمس   خطراً  الظاىرة

 . خطوره والتي تتمثل بإزىاق الروح لذلك حرمتُو جميع الشرائع السماوية وفرضت لو عقوبات صارمو
 Theft Concept of the Crime of: هفهىم جرميت السرقت  : خاهساً 
كل خطرًا حقيقيًا ذ تشاَلموال وَأكثرىا خطورة وانتشارًا إِ الجرائم الواقعة عمى  ىم  من أَ السرقة جريمة  ن  إِ  

السرقة  رفُ لى ابعد من ذلك وتستيدف ارواحيم , وتع  عمى ممتمكات اَلفراد وفي بعض االحيان تذىب إِ 
: سرق يسرق  صل يدل عمى اخذ الشيء في خفاء وسر , يقالعمى أنيا )السين والراء والقاف أ اللغةفي 

ِإليو ِإذ انتظر  النظر ومنيا استرق السمع أي سمع مستخفيًا ويقال ىو يسارقُ  .(ٗ)رق(سرقة والمسروق س
 .(٘)ليوغفمة لينظر إِ 

 
 
 

                                                           
صبحي عودة محمد عزيز العادلي , سقوط عقوبة القصاص عن القاتل , اطروحة دكتوراة غير منشورة , جامعة بغداد  (ٔ)

 . ٕٙٔ, ص ٕٗٓٓكمية العموم االسالمية , بغداد , 
,  ٖٜٜٔلييئة المصرية العامة لمكتاب , القاىرة , عزت حسنين , جرائم القتل بين الشريعة والقانون )دراسة مقارنة( ا (ٕ)

 . ٖٛٔص
 .  ٖٖٚ, ص المصدر نفسوخالد مصطفى ىاشم , ((ٖ
االسالمي )دراسة نظرية وميدانية( رسالة ماجستير غير  والجبوري , احكام السرقة في الفق زياد طارق حمودي نجم (ٗ)

 .  ٛ, ص ٕٕٓٓمنشورة جامعة بغداد كمية العموم االسالمية قسم الشريعة و 
فوزي تركي القيسي , تباين عقاب القتل والسرقة في القانون الجزائي العراقي عن الفقو االسالمي , رسالة ماجستير )غير  (٘)

 . ٚ٘, ص ٖٕٓٓة العموم االسالمية , )غير منشورة( جامعة بغداد كمي
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كما  .(ٔ)شيء من الغير خفية  بغير حق(خذ ال)أَ يان  فقد َأجمع الفقياء عمى أَ  اصطالحا  ما تعريف السرقة أَ 

 .(ٕ)منقول ممموك لغير الجاني عمدًا ()اختالس مال نيا عمى أَ  قانونا  عرف المشرع العراقي السرقة 
نيا )سموك اناني غير منضبط يفتقد لإليثار وتعرف السرقة في المفيوم اِلجتماعي عمى أَ  

 .(ٖ)صل بو الفرد عمى ما ليس من حقو (االجتماعي يح
تمثل حق وىي  وجو دون اآلخرون يممكو ما عمى ا االستحواذنيأَ ف السرقة عمى يتعر ويمكن  
  .بالباطل أمواليم وأخذ ,يم حقوق عمى اعتداء
  

                                                           
االسالمي , مجمة كمية العموم االسالمية جامعة  وواالحكام المترتبة عمييا في الفقفراس سعدون فاضل , تكرار السرقة  (ٔ)

 .  ٙ, ص ٖٕٔٓ,  ٖٔبغداد , المجمد السابع العدد 
 . ٔٛٔ, جامعة بغداد , كمية القانون , ص فخري عبد الرزاق صمبي الحديث , شرح قانون العقوبات القسم الخاص (ٕ)
 الموصل جامعةغير منشورة , ,  دكتوراه اطروحة,  عمييا المترتبة واالثار اسبابيا السرقة جريمة,  منصور عموان عبود(ٖ)

 .  ٗٔ, صٕ٘ٓٓ,  القانون كمية
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ًالبشريةًملنطقةًالدراسةً:ًاخلصبئص:ًثبنيبً 
ً The population size and growthحجمًالسكبنًومنوه:ً-1

( احد المحاور الميمة في الدراسات السكانية والذي Population Growthيعد النمو السكاني)ً
ن من خاللو  السكان حجم لتقدير يمكن تقدير حجم السكان في المستقبل ومعرفة التباين في توزيعيم , وا 
 , جتماعيوالإ  قتصاديالتخطيط الإ  نجاح في آخر ضروراتو إلى مكان من نموىم تباين عمى والتعرف
 الحركةً)نو منطقة . ويعرف النمو السكاني بأ أو إقميم مستوى عمى أو ككل   مستوى الدولة عمى سواء

 والوفيات التزايد عامل وتمثل وىي الوالدات , معينة فترة الحياتية خالل الفعاليات عن الناتجة المستمرة
 يعتبر بل فحسب السكان تزايد تعني ال الطبيعية , وىي الزيادة عمييا يصطمح والتي عامل التناقص وىي

 تزايد عامل الوافدة فاليجرة , التناقص أو بالتزايد وتأثيره اليجرة إلى عامل إضافة , سمبية زيادة تناقصيم
 . (1)تناقص  عامل المغادرة واليجرة

 الجرائم توزيع في واضحاً  تأثيرا تؤثر خاصة بصفة الحضري والنمو عامة بصفة السكاني النمو وان معدل
ان  الدراسات من العديد أوضحت والصغيرة , وقد منيا الكبيرة, الحضرية والمراكز المدن في ونوعاً  كماً 
فكمما ازداد حجم السكان ازدادت الجرائم وخاصة في  ,الجرائم  وعدد حجم السكان بين قوية عالقة ىناك

 . (2)الدول النامية ذات االمكانات االقتصادية المحدودة
 الزيادة نحو يتجو شرفالنجف ال   لمحافظة السكاني الحجم ن( أ  2( والشكل )2ويتضح من الجدول ) 

 لمسكان العام التعداد حسب( 389683) المحافظة سكان مجموع بمغ اذ السكانية, التعدادات فترة طول
 وعميو,  نسمة( 233398) بمغت عددية وبزيادة نسمة(  593378)  بمغ 1987 عام وفي , 1977 لعام
 ويعود, %(  3٫1) البالغة العراق نسبة تفوق وىي%(  4,1)  بمغ التعدادية المدة ليذه النمو معدل فإن

عن ارتفاع مؤشرات  الً فض العراقلى تأثير ىجرة السكان الى المحافظة من مختمف محافظات ذلك إإ 
الحركة الطبيعية لمسكان بسبب التطور الذي شيدتو منطقة الدراسة في مختمف المجاالت الصحية 

 طفال.لخص ال  ض نسبة الوفيات وباواالقتصادية والتوسع العمراني وىذا بدوره اسيم في انخفا
 
 
 

                                                           
( , مجمة كمية االداب 2337-1977حازم داود سالم , التباين المكاني لمعدالت النمو السكاني في العراق لممدة ) (1)

 .  319, بدون سنة , ص  98جامعة بغداد , العدد 
 . 41ص ,ناصر بن متعب بن محيا, مصدر سابق  (2)
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 (2جدول ) 
 ( 2074 – ::>7) لممدة النجف والعراق محافظة في نموهم معدالت و السكان عدادتطور أ  

 السنوات
 معدل النمو السنوي الزيادة عدد السكان

 العراق المحافظة العراق المحافظة العراق المحافظة
7<:: 0;<9;0 72000004<: ---- ---- ---- ---- 
7<;: 8<00:; 79000807<< 2000<; 4004:02 407 007 
7<<: ::8042 2200490244 7;4<94 8:77048 20: 000 
200: 700;70200 2<09;200;7 009797 :908;0: 000 007 
2074 700;<084< 0900040882 00;049 9002204:7 009 20: 
 باالعتماد عمى : المصدر : 

بيانات غير  .1997 ــ 1987 ــ 1977 لألعواملمعراق  السكانية التعدادات نتائج,لإلحصاء  المركزي الجياز, التخطيط وزارة -1
 منشورة .

 جدول,  2337 لعام العراق سكان تقديرات, العاممة والقوى السكان احصاء مديرية,  لإلحصاء المركزي الجياز,  التخطيط وزارة -2
 . منشورة غير بيانات ,9ص,  2 رقم
.  15ص 1,جدول 2314 السنوية الحصائية المجموعة, المعمومات لإلحصاء وتكنولوجيا المركزي ,الجياز التخطيط وزارة -3

 .بيانات غير منشورة 
 ( .4,  3,  2ممحق ) -4

 نسمة (775342ن حجم سكان المحافظة قد بمغ )فقد ّأوضحت نتائج التعداد أ   1997اما تعداد عام 
 العراق نمو معدل بمغ وبالمقابل%(  2٫7) بمغ نمو وبمعدلنسمة ( 184964) بمغت سكانية وبزيادة

دي الذي فرض عمى العراق الى الحصار االقتصا ويعود ذلك العراق نمو معدل الى مقارب وىو (% 3,3)
العمل . اما عدد سكان  ص  رإ منية وىجرة عدد كبير من السكان خارج العراق لقمة ف  وتردي ال وضاع ال  

( نسمة 336161( نسمة وبزيادة بمغت )1,381,233فبمغت ) 2337المحافظة بالنسبة لتقديرات عام 
 ( .3,1( وبمغ معدل النمو في العراق خالل ىذه الفترة )3,3وبمعدل نمو بمغ )

 

                                                           

  استخراج معدل النمو السنوي وفق المعادلة الثابتة تم  :   (√
  

  

 
   )      

 = عدد السنوات بين التعدادين . t       = معدل النمو السنوي لمسكان      r   اناذ 
po                       .= عدد السكان في التعداد السابق              Pt   د السكان في التعداد الالحق  = عد  

- Untied Nations , Demographic Year book ,1988,New York. 1988 , p , 53  .  المصدر : 
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 العراق محافظة النجف

( نسمة 1,389,549ليبمغ ) بالزيادة السكان حجم فقد استمر 2314وبالنسبة لتقديرات االحصائية لعام 
( وان ىذا المعدل يزيد عن معدل نمو 3,6( نسمة , وبمعدل نمو بمغ )338346وبزيادة سكانية بمغت )

عداد تشير الى الزيادة المستمرة في أ  التقديرات االحصائية ن  (  يالحظ أ   2,7العراق والبالغ )  سكان
االستقرار النسبي  الصحي فضاًل عنالى زيادة الخصوبة السكانية وتحسن الوضع  السكان ويرجع ذلك

ك ال وضاع دى الى عودة السكان الذين ىاجروا بسبب تممما أ   2333لألوضاع ال منية خاصة بعد عام 
 لى مناطقيم .السياسية إإ 

 (2) الشكل
 (2074 - ::>7) لممدة والعراق النجف محافظة في السكان نمو معدالت

 
 
 
 
 

 ( .2جدول )المصدر : 

 

The population distributionًًالسكبنً:توزيعًً-2
دراسة توزيع السكان وكثافتيم في المكان, من الحقائق الساسية التي تحظى بأىمية بالغة في  تعد  ً

الدراسات الجغرافية السيما دراسات جغرافية السكان, كونيا تكشف عن الطريقة التي يتوزع فييا السكان 
استثماره والتفاعل معو وبالتالي االستقرار فيو, وكذلك ما  إمكانيةفي المكان الطبيعي الذي يتيح ليم 

المختمفة عمى وفق حركة  الداريةن تباين مكاني في توزيع حجم السكان في المناطق والوحدات ميستجميو 
ويوصف توزيع . (1)جتماعيقتصادي والإ تالف تركيبيم العمري والنوعي والإ السكان الطبيعية والمكانية واخ

                                                           
 . 133,ص,  2332عباس فاضل السعدي, جغرافية السكان, الجزء الول, مدير دار الكتب لمطباعة والنشر, بغداد,  (1)
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اذ يتغير توزيع , (1)السكان بكونو عممية ديناميكية مستمرة تختمف أسبابيا وانعكاساتيا في الزمان والمكان
لسكان بمتغيرات طبيعية السكان زمانيا ومكانيا بسبب حركة السكان الطبيعية والمكانية , ويرتبط توزيع ا

بدو سكان يتغيرات بشكل مترابط حتى ىذه الم خر , اذ تتداخلآقميم الى أىميتيا النسبية من أتختمف في 
جتماعية وانعكاسيا لمستوى التطور قتصادية والإ عل مجموعة من النظم الحضارية والإ لتفا منطقة نتاجاً  كل  

دراسة التوزيع الجغرافي لمسكان بغية تحديد  ال بد منوبناءًا عمى ما تقدم  (2)االجتماعي المتحقق فييا .
الصورة التي يتوزع بموجبيا سكان محافظة النجف في اطارىا المساحي , والكشف عن التباين المكاني 

 لتوزيعيا عمى النحو االتي : 
 Distribution  Relative  and Numericalً:ًًوالنسبيًالتوزيعًالعددي -أ

لى إإ نو يشير أ  ي أ  ساس المساحة التي يعيشون فوقيا أ  عمى توزيع السكان  التوزيع العددييقصد ب
ارتباط السكان بالموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لمنطقة ما . بناء عمى اتصاف تمك الموارد بصفة التغير 

وتتصف منطقة  . وزمانياً  ذلك يؤدي بطبيعة الحال الى تغير توزيع عدد  السكان مكانياً  ن  , ل ونوعاً  كماً 
مع امتداد نير  يتوزع سكانيا خطياً  ,خرىيختمف عن مناطق السيل الفيضي ال   الدراسة بنمط توزيع ال

الفرات والجداول المتفرعة منو يستغمون تربتيا الخصبة ويستفيدون  من مياىيا ويعد العامل الديني من اىم 
 (3)اسة . العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان في منطقة الدر 

النسبة المئوية لما يصيب الوحدة الدارية من مجموع اما بالنسبة لمتوزيع النسبي فيقصد بو  
المكان, وتطور تمك  أىميةتشير إلى  ن  أ  اختالفيا زمانيًا ومكانيًا يمكن عمى ان ىذه النسبة و  ,السكان
تطورىا وتغيرىا  أسبابوتفسير  الىميةالجغرافي تحميل تمك  وبإمكانفي مدة أو مدد معينة,  الىمية

 (4)السكانية المختمفة. ةاعتمادًا عمى المعطيات الرقمية التعدادي
وجود تفاوت كبير في توزيع سكان المحافظة بسبب التباين المكاني لمعدالت نمو ( 3يتضح من الجدول )

,  2314و  2337و  1997عوام الثالثة  ية ونواحي منطقة الدراسة خالل ال  السكان عمى مستوى اقض
(  393525ولى في عدد سكانو فبمغ ) مركز قضاء النجف حقق المرتبة ال   ان 1997يالحظ في عام  ذإإ 

وبنسبة ( نسمة 131882تمييا مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثانية )  %( ,53,39وبنسبة بمغت ) نسمة
                                                           

, 1993فتحي محمد أبو عيانة, جغرافية السكان أسس وتطبيقات, الطبعة الرابعة, دار المعرفة الجامعية, السكندرية,  (1)
 . 74ص

  633, ص  2333طو حمادي الحديثي , جغرافية السكان , الطبعة الثانية , دار الكتب لمطباعة والنشر , الموصل ,   (2)
دراسة في جغرافية السكان , رسالة نوال صافي عموان , تحميل العالقات لمخصوبة السكانية في محافظة النجف ,  (3)

 .  37, ص  2338الكوفة ,  ماجستير غير منشورة , كمية التربية لمبنات , جامعة
 .176, ص1982احمد نجم الدين فميجة, جغرافية سكان العراق, مطبعة جامعة بغداد, بغداد,  (4)
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%( 8,13مسجمة نسبة بمغت )( نسمة  63323الثالثة ), ثم مركز قضاء المناذرة بالمرتبة (17,31%)
القادسية تمييا نواحي )العباسية و %( 7,57بنسبة )( نسمة 58663ثم ناحية المشخاب بالمرتبة الرابعة) ,

عمى التوالي ( نسمة 18848و  22311و 35911,  53638)بعدد من السكان بمغ والحيدرية والحرية ( 
وفي المرتبة االخيرة تأتي , عمى التوالي %(2,43% ,2,84,  %4,63% , 6,92مسجمة نسب بمغت )

 .(6كما ىو موضح في الخريطة ) %(3,37مسجمة نسبة بمغت ) ( نسمة , 539ناحية الشبكة )
 دارية في المحافظة بشكل  يع العددي لمسكان حسب الوحدات ال  فمم تتغير مالمح التوز  2337ام عما في أ  

نسبة بمغت  مسجالً ( نسمة , 535342يضًا فسجل ) ألى و حقق مركز قضاء النجف المرتبة ال واضح اذ
%( , 16,97بنسبة )( نسمة  183537واحتل مركز قضاء الكوفة المرتبة الثانية ) %( , 49,48)

ة تمييا ناحية المشخاب بالمرتب %(8,28بنسبة ) ( نسمة 89553ومركز قضاء المناذرة بالمرتبة الثالثة )
تم تمييا بالمرتبة الخامسة ناحية العباسية اذ  %(7,77مسجمة نسبة بمغت ) ( نسمة  84333الرابعة ) 

بنسبة بمغت  , 1997( نسمة وىي المرتبة ذاتيا التي سجمت في تعداد 77778بمغ مجموع سكانيا )
اما , %(4,81بنسبة )( نسمة 52352اما المرتبة السادسة فقد مثمتيا ناحية القادسية ) ,  %(7,19)

تمييا ناحية الحرية ) , (%2,92بنسبة )( نسمة  31531المرتبة السابعة فقد مثمتيا ناحية الحيدرية )
 ( نسمة767خيرة فقد مثمتيا ناحية الشبكة )ما المرتبة الأ%( ,2,49بنسبة بمغت )( نسمة 26973

 ( . 7الخريطة ) , كما ىو موضح  فيجمالي سكان المحافظة من إ %(3,37مسجمة نسبة بمغت )
عمى المرتبة االولى في  اً الى ان مركز قضاء النجف بقي محافظ 2314وتشير التقديرات السكانية لعام 

ثم مركز  %( من اجمالي سكان المحافظة ,52,88وبنسبة بمغت ) ( نسمة734819ذ بمغ )إإ السكان عدد 
احية العباسية وتقدمت ن%(, 16,44بنسبة بمغت )( نسمة 228452قضاء الكوفة بالمرتبة الثانية اذ بمغ )

ناحية ثم تمييا  %(,6,33مسجمة نسبة بمغت ) ( نسمة88341ذ بمغ  مجموع سكانيا )إإ بالمرتبة الثالثة 
قضاء مركز و ,  %(6,33وبنسبة ) ( نسمة87634بمغ مجموع سكانيا ) اذالمشخاب بالمرتبة الرابعة 
, ثم تمييا ناحيتا الحيدرية %(6,29مسجل نسبة بمغت )( نسمة 87453ذ بمغ )إالمناذرة بالمرتبة الخامسة 

% , 3,71وبنسب )( نسمة عمى التوالي 43818,  51544والقادسية التي بمغ عدد سكانيا )
ذ بمغ عدد سكانيا إإ بنواحي  الحيرة والحرية والشبكة خيرة فتمثمت ما المرتبة الأ %(عمى التوالي ,3,15

%( 3,33% , 2,13% , 2,71مسجمة نسب بمغت )نسمة عمى التوالي ( 441, 29652, 37724)
 ( .8ة )ريطيتضح من الخ
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ف يتركز في شر لمسكان في محافظة النجف ال  والنسبي التوزيع العددي  ن  أ  تقدم ستنتج مما ي 
ويعود  ( 2314,  2337,  1997شرف ومركز قضاء الكوفة خالل االعوام )مركز قضاء النجف ال  

لى عده عوامل منيا العامل الديني والعامل الثقاقي المتمثل بوجود جامعة الكوفة وكمياتيا ذلك إإ  السبب في
قتصادي وتوفر الخدمات مما جعميا مناطق جذب العامل الإ  فضاًل عنوتركز الحوزات العممية في النجف 

 لمسكان .
طوال التعدادات  االرتفاعيت نحو يا اتجن  سكانية في محافظة النجف االشرف فأ  اما بالنسبة لمكثافة ال

( في 2نسمة /كم 27فبمغت ) 2337ما في عام ( أ  2نسمة /كم 19)  1997بمغت في عام  اذالسكانية 
إإلى ارتكاب ن الكثافة السكانية العالية سوف تؤدي إذ إ .()(2نسمة /كم 35)  2314حين بمغت في عام 

 غير سموكية أنماطاً  يولد مما محدودة مساحات في البشري االحتكاك زيادة بسبب ويرجع ذلك,  الجرائم
     . الجرائم مختمف ارتكاب الى تؤدي وبالتالي صراعات نشوء إلى تؤدي, سوية

 (0جدول )  
,   :>>7) لمسنوات  الوحدات االداريةحسب االشرف النسبي لسكان محافظة النجف العددي و التوزيع  

200:  ,2074 ) 

 . (4,  3,  2)المصدر : ممحق 

                                                           
  .عمل الباحث بتقسم عدد السكان لكل سنة دراسة مذكورة عمى مساحة محافظة النجف 
 

 الوحدات االدارية
1997 2007 2014 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

 39,44 734819 32,34 353539 35,52 525393 م.ق النجف

 2,,5 51544 9,29 52352 9,43 99522 ن. الحيدرية

 5,55 441 ,5,5 ,6, ,5,5 352 ن. الشبكة

 26,33 228452 ,26,2 ,24535 52,,2 252449 م.ق الكوفة

 6,55 88341 22,, 4,,,, 6,29 35654 ن. العباسية

 9,25 29652 9,32 962,5 9,35 24434 ن. الحرية

 6,92 87453 4,94 42335 4,25 65595 م.ق المناذرة

 6,55 87634 ,,,, 43555 ,3,, 34665 ن. المشخاب

 2,,9 37724 ---- ---- ---- ---- ن. الحيرة

 5,23 43818 3,42 39539 3,65 53222 ن. القادسية

 %100 >84>;70 %100 1081203 %100 775042 المجموع
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( 9 ) ريطة
 0(:>>7 لعام ) حسب الوحدات االداريةالتوزيع العددي لسكان محافظة النجف

 
 ( .3     المصدر : عن بيانات جدول )
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( : ) ريطة
 0(:200 لعام ) حسب الوحدات االداريةالتوزيع العددي لسكان محافظة النجف

 
 ( .3   المصدر : عن بيانات جدول ) 
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( ; ) ريطة
(0 2074 )لعام االدارية الوحدات حسب النجف محافظة لسكان العددي التوزيع

 
  .(3 )جدول عن بيانات :   المصدر
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Environmental Distributionًًًالتوزيعًالبيئيً:ً-ة
كبيرة في الدراسات الجغرافية السكانية , وذلك لما يتبع ىمية أتصنيف السكان الى حضر وريف لً

كثيرة بوصفيا تضم عددا  لمبيئة مفاىيم ن  ا إ و  , قتصادية والديموغرافيةالتوزيع من تباين في النواحي الإ  ىذا
من العناصر والمكونات الطبيعية والبشرية المتفاعمة مع بعضيا التي تؤثر وتتأثر بسموك االنسان 

نيا جميع العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر عمى أ  جتماعي ويعرفيا بعض الباحثين بلإ واالبيولوجي 
االنسان وجماعات الكائنات الحية في موطنيا وتحدد شكميا وعالقتيا وبقائيا بما تقدمة من مقومات الحياة 

 (1). الضرورية
شرف في توزيع السكان بين لنجف ال  دات الدارية في محافظة اومن المالحظ أن ىناك تباينًا بين الوح

تطرق ال القتل والسرقة  في المحافظة وسيتم الريف والحضر مما انعكس عمى التباين في توزيع جريمتي
 من الدراسة .  ل الثالثالفصمن التفصيل في  إلى ذلك بشيء  

 بحسب المحافظة في السكان توزيع صورة( 9) والخريطة( 3) والشكل( 4) رقم الجدول خالل منيتضح 
 حين في المحافظة سكان إجمالي من%(  69,9) بمغت نسبة( 1997) عام رالحض سكان شكل اذ البيئة
 الوحدات جميع عمى متساوية بصورة تتوزع ال النسب ىذه لكن%(  33,1) الريف سكان نسبة بمغت

%(  49,2) بمغت اذ النجف قضاء مركز في الحضر لمسكان نسبة أعمى سجمت إذ المحافظة في الدارية
 الحضر سكان عدد حيث من الثانية المرتبة في الكوفة قضاء مركز وجاء,  المحافظة سكان اجمالي من
 ذإإ  المناذرة قضاء مركز نصيب من فكانت الثالثة المرتبة إما%(,  12,6) بمغت بنسبة المحافظة في

 الترتيب في تباعاً  الدارية الوحدات بقية وتأتي,  المحافظة سكان إجمالي من%(  3,3)بمغت نسبة سجل
 . ونسبتو الحضر سكان من تشغمو فيما التنازلي

 نسبة سجمت اذ العباسية ناحية الدارية الوحدات مقدمة في فيأتي الريف في السكان توزيع يخص فيما إما
 ,السكان  إجمالي من%( 5,4) بمغت بنسبة ناحية المشخاب الثاني بالمركز وجاء%(,  6,3) بمغت
 تأتي , فيما المحافظة سكان إجمالي من%( 4,8) بمغت بنسبة المناذرة قضاء مركز الثالثة المرتبة واحتل
 .ونسبتو الريف سكان من تشغمو فيما التنازلي الترتيب في تباعا الدارية الوحدات بقية
 
 
 
 

                                                           
 . 38نوال صافي عموان , مصدر سابق , ص  (1)
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 (4) جدول
 0 :>>7لعام  اإلداريةبحسب الوحدات  ضر والريف في محافظة النجفالتوزيع النسبي لسكان الح

 الوحدات االدارية
 الريف الحضر

 النسبة من 
 المحافظةسكان 

 سكان النسبة من
 الوحدة االدارية

النسبة من 
 المحافظةسكان 

سكان النسبة من 
 الوحدة االدارية

 2,3 1,2 97,7 49,2 م0 ق النجف
 71,5 2,3 28,5 3,8 ن0 الحيدرية
 63,9 3,34 39,1 3,33 ن الشبكة
 26,3 4,4 74,3 12,6 م0ق الكوفة
 91,6 6,3 8,4 3,6 ن0 العباسية
 73,3 1,7 29,7 3,7 ن0 الحرية
 58,9 4,8 41,1 3,3 م0ق المناذرة
 --- --- --- --- ن0 الحيرة
 73,9 5,4 29,1 2,3 ن0 المش اب
 93,9 4,3 9,1 3,4 ن0 القادسية
  0007  >0>9 المجموع

 . (2ممحق ) المصدر :     
 (0الشكل )

 (:>>7التوزيع النسبي لسكان الحضر والريف في محافظة النجف بحسب الوحدات اإلدارية لعام )

 
 . (4) المصدر : جدول
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 (9خريطة )
( 1997 )لعام ا دارية الوحدات بحسب النجف محافظة في والريف الحضر لسكان النسبي ال و ي 

 ( . 4   المصدر :  ن بيانات جدول )
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 سكان إجمالي من %(68,7سكان الحضر شكمت نسبة بمغت ) ن  ( إلى أ  2337كما تشير تقديرات )
( 4وشكل ) (5), يتضح من خالل الجدول  %( 31,3) الريف سكان نسبة بمغت حين في المحافظة
 من%( 48,3) بمغت اذ النجف قضاء مركز في الحضر لمسكان نسبة أعمى سجمت إذ ( ,13والخريطة )

 في الحضر سكان عدد حيث من الثانية المرتبة في الكوفة قضاء مركز وجاء,  المحافظة سكان جماليإ
 سجل اذ المناذرة قضاء مركز نصيب من فكانت الثالثة المرتبة ماأّ %(,  12,4) بمغت بنسبة المحافظة
 الترتيب في تباعاً  الدارية الوحدات بقية وتأتي,  المحافظة سكان إجمالي من%(  3,3)بمغت نسبة

 . ونسبتو الحضر سكان من تشغمو فيما التنازلي
 التي العباسية ناحية الدارية الوحدات مقدمة في فيأتي الريف في السكان توزيع يخص فيما إما 
 إجمالي من%( 5,6) بمغت بنسبة ناحية المشخاب الثاني بالمركز وجاء,  %(6,6) بمغت نسبة سجمت
,  المحافظة سكان إجمالي من%( 5,3) بمغت بنسبة المناذرة قضاء مركز الثالثة المرتبة واحتل السكان
 ونسبتو. الريف سكان من تشغمو فيما التنازلي الترتيب في تباعاً  الدارية الوحدات بقية تأتي فيما

  (8) جدول
 0 :200لعام بحسب الوحدات اإلدارية والريف في محافظة النجف  لتوزيع النسبي لسكان الحضرا

 الوحدات االدارية
 الريف الحضر

 النسبة من 
 المحافظةسكان 

 سكان النسبة من
 الوحدة االدارية

النسبة من 
 المحافظةسكان 

سكان النسبة من 
 الوحدة االدارية

 2,5 1,2 97,5 48,3 م0 ق النجف
 72,8 2,1 27,2 3,8 ن0 الحيدرية
 62,3 3,34 37,7 3,32 ن الشبكة
 27,2 4,6 72,8 12,4 م0ق الكوفة
 92,1 6,6 7,9 3,6 ن0 العباسية
 71,6 1,8 28,4 3,7 ن0 الحرية
 63,5 5,3 39,5 3,3 م0ق المناذرة
 --- --- --- --- ن0 الحيرة
 72,2 5,6 27,8 2,2 ن0 المش اب
 91,4 4,4 8,6 3,4 ن0 القادسية
    0700  :0;9 المجموع

 . (3ممحق ) المصدر :
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 (4) الشكل

 (2007) لعام ا دارية الوحدات بحسب النجف محافظة في والريف الحضر لسكان النسبي ال و ي 

 

 (5) المصدر : جدول
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 (10خريطة )
( 2007 )لعام ا دارية الوحدات بحسب النجف محافظة في والريف الحضر لسكان النسبي ال و ي 

 ( . 4 المصدر :  ن بيانات جدول )
 



 لمنطقة الدراسة  الجغرافيةالخصائص                                      الفصل االول / المبحث الثاني   

 

49 

فظة بحسب ( صورة توزيع السكان في المحا11( والخريطة )5( والشكل )6) ويتضح من خالل الجدول
%( من إجمالي 71,6( نسبة بمغت )2314ر بحسب التقديرات السكانية لعام )البيئة اذ شكل سكان الحض

 لكن ىذه النسب ال تتوزع بصورة متساوية%( 28,4سكان المحافظة في حين بمغت نسبة سكان الريف )

عمى جميع الوحدات الدارية في المحافظة إذ سجمت أعمى نسبة لمسكان الحضر في مركز قضاء النجف 
%( من اجمالي سكان المحافظة , وجاء مركز قضاء الكوفة في المرتبة الثانية من حيث  51,3اذ بمغت )

%(, إما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مركز  11,7عدد سكان الحضر في المحافظة بنسبة بمغت )
%( من إجمالي سكان المحافظة , وتأتي بقية الوحدات الدارية 2,2قضاء المناذرة اذ سجل نسبة بمغت)

 تباعا في الترتيب التنازلي فيما تشغمو من سكان الحضر ونسبتو .
الدارية ناحية العباسية اذ  إما فيما يخص توزيع السكان في الريف فيأتي في مقدمة الوحدات 

%( ويمكن إرجاع سبب ارتفاع نسبة سكان الريف في ىذه الناحية خالل ىذه  5,4سجمت نسبة بمغت )
ة ووفرة الموارد المائية التي وفرت عوامل إلى وجود الراضي الصالحة لمزراعالسنة والسنوات التي سبقت 

%( من إجمالي السكان واحتل 4,8فة بنسبة بمغت )جذب لمسكان, وجاء بالمركز الثاني مركز قضاء الكو 
ما مركز قضاء %( من إجمالي سكان المحافظة أ4,2المرتبة الثالثة ناحية المشخاب بنسبة بمغت )
في الترتيب  %( فيما تأتي بقية الوحدات الدارية تباعاً 4,1المناذرة فاحتمت المرتبة الرابعة بنسبة بمغت )

 ن الريف ونسبتو.التنازلي فيما تشغمو من سكا
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 ضر والريف في محافظة النجف (التوزيع النسبي لسكان الح9) جدول
 0 2074لعام بحسب الوحدات اإلدارية 

 الوحدات االدارية
 الريف الحضر

 النسبة من 
 سكان المحافظة

النسبة من سكان 
 الوحدة االدارية

النسبة من 
 سكان المحافظة

النسبة من سكان 
 االداريةالوحدة 

 009 >70 904>  8700 م0 ق النجف
 9902 208 ;000 702 ن0 الحيدرية
 0 0 700 0000 ن الشبكة
 >0;2 ;40 707: :770 م0ق الكوفة
 409; 804 7804 700 ن0 العباسية
 9008 700 08>0 ;00 ن0 الحرية
 9809 407 0404 202 م0ق المناذرة
 8402 708 ;480 702 ن0 الحيرة

المش ابن0   207 0002 402 990; 
 902; :20 ;700 004 ن0 القادسية
  04;2  709: المجموع

 . (4ممحق )  المصدر :    
 (5الشكل )

 (2014ال و ي  النسبي لسكان الحضر والريف في محافظة النجف بحسب الوحدات ا دارية لعام )

 
 . (6) المصدر : جدول  
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 (11خريطة )
( 2014 )لعام ا دارية الوحدات بحسب النجف محافظة في والريف الحضر لسكان النسبي ال و ي 

 ( . 4 المصدر :  ن بيانات جدول )
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  Stracture of the population:تركيب السكان -3

 السكان دراسة في الىمية من كبير قدر ( عمى والعمري النوعي التركيب السكاني ) دراسة تعد 
ناثاً  ذكوراً  لممجتمع الديموغرافية المالمح توضح لنيا ذلك  عمى يقع والتي فيو المنتجة الفئات وتحدد وا 

ىم خاصيتين من خواص أ السكاني النوعي والعمرييعد التركيب . و (1) أفراده باقي إعالة عبئ عاتقيا
قتصادي , واثرىما في جتماعي والإ دالالتيما الخاصة عمى المستوى الإ تكوين أي مجموعة سكانية وليما 

وان التباين المكاني لمتركيب النوعي والعمري لممجتمعات ينعكس بصورة  ,الخواص الديموغرافية المختمفة
ة أو غير مباشرة عمى حركة تمك المجتمعات وتطورىا . فيو يؤثر في معدالت الوالدات والوفيات , مباشر 

وبالتالي عمى اتجاه الخصوبة ومقدار الزيادة الطبيعية , كما يؤثر في اليجرة الرتباطو بالقوة االنتاجية 
 .  (2)تجاىياوالمسكان ومقدار فعالياتيم االقتصادية والتي تؤثر بدورىا عمى حجم اليجرة 

وتشير العديد من الدراسات المتعمقة بالجريمة الى نسبة الجرائم تزداد في الذكور اكثر من االناث 
النواحي البيولوجية والنفسية فيما بينيم ومدى االستجابة لمتأثر  فيوذلك يرجع إلى الفروق الجوىرية 
 منيا. بعوامل البيئة والدور االجتماعي لكل  

لدراسة التركيب العمري لمسكان فمو أىمية كبيرة بالنسبة لممتخصصين بدراسة جغرافية اما بالنسبة 
كثر الشباب أ   ن  اذ غالبًا ما يالحظ أ  الجريمة, لن حجم ونوع الجرائم المرتكبة يتباين بحسب الفئات العمرية 

أما كبار السن النفسي, تسجياًل لمجرائم من كبار السن النيم يمرون في مرحمة المراىقة وعدم االستقرار 
 فيكونون أقل ارتكابًا لمفعل الجرامي لما يمتازون بو من استقرار نفسي ونضج فكري .

ً  Stracture -Sexالرتكيتًالنوعيً:ً-أ
 الجنس او النوع بنسبة  عميو ويطمق, واناث ذكور لىإإ  السكان تقسيم ىو  النوعي بالتركيب يقصد 

 اما%( 133) النسبة تكون واالناث الذكور عدد تساوى واذا (3)االناث . من 133 لكل الذكور نسبة وىي
 ذاإإ %( 133) عن تقل حين في ,%(133) من اكثر النسبة تكون ناثالإ  عدد عمى الذكور عدد زاد ذاإإ 

                                                           
أحمد حمود محيسن السعدي , التحميل المكاني لتباين تركيب السكان في محافظة القادسية , اطروحة دكتوراه غير  (1)

 .  28, ص 2335منشورة , جامعة بغداد , كمية االداب , 
بصرة صادق جعفر ابراىيم , التركيب السكاني في محافظات الفرات الوسط , اطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة ال (2)

 . 21, ص 2333, كمية االداب , 
 . 468, ص مصدر سابقفتحي محمد ابو عيانو , جغرافية السكان اسس وتطبيقات ,  (3)
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 واليجرة والوفيات الوالدات معدل في تؤثر لنيا أىمية النسبة , وليذه االناث من اً عدد قلأ   الذكور كان
  (1)االقتصادي. والنشاط
 النجف لمحافظة النوعية لمنسبة واضح اختالف ىناك نأ  ( 12والخريطة )( 7) الجدول خالل من يتضح
 اعداداً (  1997) عام في المحافظة سجمت اذ,  1997 لسنة لمسكان العام التعداد نتائج حسب االشرف
 نسبة وبمغت( 391791) والبالغة نفسيا لمسنة االناث بأعداد قورنت ما اذا( 383251) لمذكور منخفضو

 النوعية لمنسبة الواضح االختالف يظير ذلك من العكس وعمى( ,6) الشكل في موضخ كما( 98) النوع
 بمغت لمذكور مرتفعة عداداأ   سجمت فقد( 2337) عام تقديرات حسب شرفال   النجف لمحافظة

( 131) النوع نسبة وبمـــغت( 536785) والبالغة نفسيا لمسنة االناث بأعداد قورنت ما اذا( 544418)
 مرتفعة اعدادا سجمت فقد( 2314) عام تقديرات حسب يضاً وأ  ( , 7) شكل( وال13يتضح من الخريطة )

 نسبة وبمـــغت( 685483) والبالغة نفسيا لمسنة االناث بأعداد قورنت ما ذاإإ ( 734369) بمغت لمذكور
                     . (8) ( والشكل14يتضح من الخريطة ) ( .133) النوع

 (:جدول )
لعام دارية حسب الوحدات اإلإ  شرفالنجف ال   محافظة في النوع ونسبة حسب الجنس لمسكان العددي التوزيع

 0 2074 و :200 لسنة السكانيةوالتقديرات :>>7

الوحدات 
 االدارية

1997 2007 2014 

 اناث ذكور
نسبة 
 النوع

 اناث ذكور
نسبة 
 النوع

 اناث ذكور
 نسبة
 النوع

 101 364596 370224 102 265469 269573 97 197740 192785 م.ق النجف

 104 25201 26343 104 15480 16051 101 10969 11042 ن الحيدرية

 101 219 222 102 380 387 99 271 268 ن الشبكة

 103 112682 115771 102 90626 92881 99 66353 65529 م.ق الكوفة

 105 42857 45184 99 33170 38608 96 27366 26272 ن العباسية

 104 14517 15135 98 13596 13374 96 9640 9208 ن الحرية

 104 42764 44689 102 44351 45202 99 31710 31310 م.ق المناذرة

 104 18496 19227 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ن الحيرة

 104 42826 44779 102 41636 42367 99 29510 29158 المشخابن 

 105 21322 22496 100 26077 25975 97 18232 17679 ن القادسية

 103 685480 704069 101 536785 544418 98 391791 383251 المجموع

 ( .4,  3, 2ممحق )  المصدر :

                                                           
, رسالة ماجستير غير  2336-1987سالم عبد , التباين المكاني لخصائص السكان في مدينة الكاظمية لممدة مياءض (1)

 . 135, ص 2313منشورة , جامعة بغداد , كمية التربية ابن رشد , 
 االناث الكمي  تم استخراج نسبة النوع من قبل الباحث باالعتماد عمى القانون التالي نسبة النوع = عدد الذكور الكمي/ عدد
 ×133 . 
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 ( 9)  الشكل
 0:>>7 لعام بحسب الوحدات االدارية النجف محافظة في الجنس حسبب لمسكان العددي التوزيع

 
 . (7المصدر : جدول )

 ( :)  الشكل
 200:0 لعام االدارية الوحدات بحسب النجف محافظة في الجنس حسبب لمسكان العددي التوزيع

 
 . (7المصدر : جدول )
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 ( ;) الشكل
 20740 لعام االدارية الوحدات بحسب النجف محافظة في الجنس حسبب لمسكان العددي التوزيع

 
 . (7جدول )المصدر : 
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( 72 ريطة )
( :>>7التركيب النوعي لسكان محافظة النجف حسب الوحدات االدارية لعام )

 ( 0: جدول )عن بياناتالم در : 
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( 70 ريطة )
( :200التركيب النوعي لسكان محافظة النجف حسب الوحدات االدارية لعام )

 ( 0: جدول )عن بياناتالم در : 
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( 74 ريطة )
( 2074التركيب النوعي لسكان محافظة النجف حسب الوحدات االدارية لعام )

 ( 0: )جدول عن بيانات : الم در
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ً Age Structureالرتكيتًالعمريً:ً-ة
وتشكل .  النوعي وأ الجنسي التركيب دراسة عن ىميةأ لمسكان العمري التركيب دراسة تقل ال 
. (1)السكان االنتاجية ومقدار حيويتيممجتمع بشري فيي تحدد قوة  ىمية كبيرة لي  لتركيب العمري أدراسة ا
ناث ذكور إلى السكان تقسيم بو ويقصد  خمس لكل عادةً  التقسيم ىذا ويكون.  العمرية الفئات حسب,  وا 

 والوفيات بمعدل الوالدات لمسكان العمري التركيب ويتأثر , (2)البيانات. توفر بحسب,  سنوات عشر أو
 والفيضانات واالوبئة والمجاعات الحروب عن فضالً  المجتمعات بين باليجرة فيما كبيرة بدرجة يتأثر كما

 (3)ليا. تتعرض التي وغيرىا الطبيعية والكوارث
لى ثالث فئات عمرية إإ لى تصنيفيم إإ ول دراسة التركيب العمري لمسكان تمجأ الدراسات السكانية التي تتنا 

 .(4)عريضة وىي
 ( : سنة  78 من اقل ) السن  غار فئة -أ

.  بعد العمل سوق يدخموا لم افرادىا ن  وأ   , الغالب في منتجة غير مستيمكة فئة بأنيا وتتصف      
 النامية الدول في الفئة ىذه نسبة ان اذ المتقدمة والدول النامية الدول بين العمرية الفئة ىذه نسبة وتتباين

 من الشخاص بعض دخول الى واالجتماعية االقتصادية الظروف وتؤدي المتقدمة الدول في منيا عمىأ
 بعض ن  فضاًل عن أ   , الريف لسكان بالنسبة وخاصة , مبكر وقت   وفي العمل قوة في العمرية الفئة ىذه

 الظروف لصعوبة سرىمأ   مساعدة لغرض مضطرين العمل يزاولون العمرية الفئة ىذه ضمن المدن سكان
 . قتصاديةالإ 

وارتفعت  1997%( خالل عام 44,1( أن نسبة صغار السن بمغت )8الجدول )بيانات يتضح من خالل 
 .2314%( عام  39,3 انخفضت ىذه النسبة الى )في حين  2337%( عام 43,3الى )
سنة ( بحسب البيئة اذ تزيد تمك  15( فيشير الى تباين نسبة صغار السن )اقل من 9) اما الجدول 

 2337و 1997% ( لألعوام الثالثة )44,4% و  47,6% و 46,4الفئة في المناطق الريفية الى)

                                                           
عمي حسين عودة , التحميل المكاني لمعوامل المؤثرة في التركيب العمري لسكان محافظة القادسية , مجمة القادسية  (1)

 . 163, ص 2311,  3لمعموم االنسانية , المجمد الرابع عشر , العدد 
دراسة في جغرافية السكان , رسالة  –بابل  سحر عبد اليادي حسين الشريفي , التركيب التعميمي لسكان محافظة (2)

 . 77, ص 2339ماجستير غير منشورة , جامعة بابل كمية التربية , 
 .119, صمصدر سابق منيرة محمد مكي ,  (3)

(4) Glenn, T. Trewartha, Ageography of Population World Patterns, John Wiley Sons, Inc, 
NewYork, 1969, P.122.   
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% ( ويعود 37,3% و  43,9% و43,3ستمر اليبوط في المناطق الحضرية الى ) أ( بينما  2314و
 فضاًل عننجاب الطفال لغرض المساعدة في العمل الزراعي, إإ غبة سكان الريف في ر  لىإإ ىذا التباين 

لى ارتفاع نسبة ىذه الفئة العمرية في الريف , اما بالنسبة إإ دى أبتحديد النسل  االىتمامالزواج المبكر وقمة 
لسكان الحضر فأن انخفاض نسبة ىذه الفئة العمرية يعود الى تأخير سن الزواج بسبب صعوبة الظروف 

 .واتباع سياسة تنظيم السرة  لإلناثوالتعميم وخاصة  قتصاديةالإ 
 سنة ( : 94-78ب0 فئة متوسطي العمار ) 

 ,(2)كثرها حركة واسهاما في عملية نمو السكانأببقية الفئات , و الفئات انتاجا قياسا  كثر أوهي  
عالة الفئتين االولى والثالثة والدفاع عن ي المجتمع  التي تقع عمى عاتقيا إإ وتعد ىذه الفئة الثروة الحقيقية ف

خصوبة من خالل تعويض الوطن والسيام في بناء اقتصاده فضالً عن كونيا الساس الذي تستمد منو ال
ما يفقده المجتمع من وفيات لنيا تحتوي عمى العناصر الشابة من ذكور و اناث في سن الزواج , أي 
تكمن فييا خصوبة المجتمع وان نسبة ىذه الفئة تتزايد ببطء , وذلك الستمرار تزايد نسبة المسنين من 

ي السن اكبر بكثير من ان نسبة متوسطناحية , و تناقص نسبة الصغار من ناحية اخرى, وعموماً  ف
خريين وتزداد النسبة بصورة اكبر في المجتمعات التي تستقبل المياجرين من ذوي االعمار الفئتين ال  
 .(2)المتوسطة 

 1997% ( عام 52,1( نجد ان ارتفاع النسبة التي تمثميا ىذه الفئة اذ بمغت )8ومن مالحظة جدول )
( 9ونالحظ ايضًا من خالل الجدول ) .2314%( عام  58,3وارتفعت الى ),  2337%( عام  54,2و)
% 53,4تتباين بحسب البيئة اذ ترتفع في المناطق الحضرية )  سنة ( 64 -15نسبة الفئة العمرية  )ان 
 مقارنة بالمناطق الريفية )   ( 2313,   2337,  1997 ) لألعوام الثالثة % ( 59,9% و  56,1و

كز االسبب في ىذا الى حركة السكان نحو المر  ود% ( عمى التوالي ويع 53,1 , %  53,3 ,%  49,3
تنعكس آثار اليجرة من الريف الى الحضر في ارتفاع نسبة  اذ و من خارجيا .أالحضرية سواء من ريفيا 

 ىذه الفئة العمرية في الحضر , اذ ان اغمب المياجرين في سن العمل . 
 فأكثر( :سنة 98ج0 فئة كبار السن )

يصل االنسان  ذإإ ىذه الفئة من الفئات المستيمكة مثميا مثل فئة صغار السن وىي غير منتجة  تعد   
عالة لكنو يحتاج إإ في ىذه المرحمة الى انخفاض القدرة  لى من يعيمو عمى انجاز االعمال وال يستطيع الإ

مر و في حقيقة ال  ن  كانية , إإال أ  وجو نظر الدراسات السفيقع عاتق اعالتو عمى فئة متوسطي السن من 

                                                           
 745, ص 2, ج 2332عباس فاضل السعدي , جغرافية السكان , مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر , بغداد ,   (1)
 .71, مصدر سابق , ص ضياء جعفر عبد الزىرة النجم (2)
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سنة( وال يزالون يمارسون عماًل ضمن النشاط الزراعي في 65ىنالك من تزيد اعمارىم عمى ) ن  نجد أ
 اال الوفاة بعامل ساسأ بشكل   وتتأثر ىذه الفئة , (1)المناطق الريفية خاصة او في مين غير حكومية .

 السن صغار نسبة بتزايد تقل نسبتيا الن ذلك المجتمع في والوفيات الخصوبة لظروف" انعكاسا تعد نياأ  
 اذالمتقدمة  المجتمعات في بمثيمتيا النامية المجتمعات في الفئة ىذه مقارنة خالل من" واضحا ذلك ويبدو
 لمتباين نتيجة النامية المجتمعات في تنخفض حين في المتقدمة المجتمعات في السن كبار عدادأ   ترتفع
 تنخفض الفئة ىذه نسبة فأن , نفسو الوقت في المجتمعين كال في السن كبار من الوفيات معدالت بين
االولى  في السن صغار نسبة رتفاعإإ  بسبب المتقدمة المجتمعات في ارتفاعيا مقابل النامية المجتمعات في
 والفئة ىي تتأثر الفئة ىذه نسبة ان كما , الثانية من" تماما العكس عمى فييا السن كبار نسبة حساب عمى

 (2). المجتمع في المغادرة او الوافدة نتقائيةالإ  باليجرة االولى
 1997( عام %3,8تميا كبار السن والتي بمغت )النسبة التي يح ن  أ  ( 8الجدول ) خالل من تضحي 
وتتباين نسبة ىذه الفئة بين المناطق الحضرية ,  2314%( عام  3,3و ) 2337%( عام 2,8و )

% ( في المناطق 3,1% و 3,3% و 3,6) ( اذ بمغت9والمناطق الريفية من خالل مالحظة جدول )
%( 2,5% و 2,4% و 4,3عمى التوالي مقابل ) 2314و  2337و 1997الحضرية لألعوام  الثالثة 

 ويعود سبب انخفاض فئة كبار السن في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية في, في المناطق الريفية 
انخفاض نسبتيا ىو مؤشر عمى قصر أمد  ن  أر حجم فئة صغار السن فييا , كما االعوام الثالثة الى كب

  .اساس بعامل الوفاة بشكل  ىذه الفئة  تتأثراذ الحياة نتيجة انتشار بعض االمراض التي تصيب كبار السن 
 ( ;الجدول )

 (  2074,   :200,  :>>7لمسنوات )  حافظة النجف بحسب الفئات العمريةالتوزيع النسبي لسكان م

 2074 :200 :>>7 الفئات العمرية

 39,3 43,3 44,1 سنة 78اقل من 

 58,3 54,2 52,1 سنة 94 -78

 3,3 2,8 3,8 سنة 98

 700 700 700 المجموع
 . (5ممحق )  المصدر :       

                                                           
, تحميل العالقات المكانية لمحالة الزواجية في محافظة النجف , رسالة ماجستير غير  نجالء حسون مناوي الحميداوي (1)

 . 65ص,  2339كمية التربية لمبنات , , منشورة , جامعة الكوفة 
 . 43, مصدر سابق , ص صادق جعفر ابراىيم (2)
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 ( >الجدول )
  العمرية الثالث والفئات التوزيع النسبي لسكان محافظة النجف بحسب البيئة

 (2074 -:200 -:>>7لمسنوات)

 الفئات العمرية
7<<: 200: 2074 
 ريف % حضر % ريف % حضر % ريف % حضر %

 4404 0:00 9,:4 >,40 49,4 40,0 سنة 78اقل من 
 8007 >0>8 8000 89,7 0,>4 80,4 سنة 94 -78
 208 007 2,4 000 4,0 0,9 سنة فأكثر 98

 700 700 700 700 700 700 المجموع
 . (5ممحق ) المصدر :     
ً(ً Population Pyramid)هرمًالسكبنً:ً -جً

 تصنيفا   يعد فيو,  والنوع العمر حيث من السكان تركيب لبراز وسيمة أفضل السكاني اليرم يعد
 اليرم ويحقق. سنوات خمس الغالب في الفئة طول ويبمغ العمرية الفئات وحسب والناث الذكور من لكل

 الصغار من المعالين والسكان, العمل سن في السكان نسب عمى وبسرعة بسيولة التعرف السكاني
 يمر التي والمرحمة القطار من قطر لي السكاني النمو نمط عمى بواسطتو التعرف يمكن كما. والشيوخ

 عمى دلياًل واضحاً  يعطينا فيو, السكان عن المعمومات من كثير استنتاج السكاني اليرم من بيا ويمكن
, المواليد نسبة ارتفاع عمى دل   قاعدتو اتسعت فكمما,  والنازحة الوافدة واليجرة والوفيات المواليد معدالت
 عمرية مجموعة كل في اليجرة أو الوفيات عن ناجماً  نقصاً  تمثل فأنيا تدريجياً  جوانبو تتقمص وعندما
ً(1)الخرى. تمو الواحدة
 يعده بل معينة, مدة خالل في واالقتصادية االجتماعية سكانو حالة ما لمجتمع السكان ىرم ويمخص
 (2)المجتمع. لذلك الديموغرافي لمتاريخ صورة يمثل نوأ   عمى الباحثين بعض

 الحضرية والمناطق المحافظة سكان ليرم( 11 ,13 , 9) البيانية واالشكال( 13) جدول ويتضح من 
 السن صغار نسبة رتفاعإإ  عن نجمت التي العريضة بقواعدىا ىراماتال   ىذه تتسم : يأتي والريفية ما

                                                           
 . 43ص , مصدر سابق , أحمد حمود محيسن السعدي  (1)
دراسة في جغرافية السكان ,  -1997 -1977, التغيرات السكانية في م حاف ظة القادسية حمادي عباس حمادي الشبري  (2)

 .  186, ص 2335اطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة بغداد كمية التربية ابن رشد , 
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 من% (  14,1%,  16,7و% 17,3) تشكل نياأ   السيما, سنوات( 4-3) العمرية الفئة في خاصة
 معدالت ارتفاع يؤكد حقيقيا مؤشراً  ذلك ويعد 2314و 2337و 1997  الثالثة لألعوام السكان اجمالي

 واضحة داللة ذلك وفي,  الضيقة بقمميا االىرامات ىذه كما تتسم النجف , محافظة سكان بين الخصوبة
 الوفيات معدل ارتفاع بسبب عاماً  والستين الخامسة اعمارىم تتجاوز ممن السن كبار نسبة انخفاض عمى

 انخفاض عن فضالً ,  االعتيادية الحاالت في خرىال   العمرية بالفئات قياسا الفئة ىذه افراد بين الطبيعية
 الذكور عدادأ بين واضح تباين كما يتضح وجود.  المتقدمة المجتمعات في قورن ما اذا العمر متوسط
 االناث  عدادأ عمى الذكور عدادأ تتفوق ما غالباً  عام بشكل   انو اال المختمفة العمرية الفئات في واالناث

 .  السن كبار فئة في الذكور عمى االناث عدادأ تفوق يقابمو,  سنة(  4-3) الفتية العمرية الفئات في
 قياسا الريف في اليرم قاعدة اتساع يالحظ( 14,  13, 12 ) البيانية واالشكال( 11) جدول خالل ومن

 -15) العمرية الفئات نسبة ارتفاع يالحظ وكذلك بينيما الخام المواليد عدد تباين عن ناجم وىو بالحضر
 الحضرية لىإإ  الريفية المناطق من اليجرة نتيجة( 2314- 1997) لممده الحضرية المناطق في سنة( 64

 .  خارجيا من الدراسة منطقة لىإإ  اليجرة عن فضال
 والنوعية العمرية الفئات بحسب شرفالنجف ال   محافظة لسكان النسبي التوزيع( 70) الجدول

 20740و :200وتقديرات  :>>7لعام 

 الفئات العمرية
1997 2007 2014 

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

0-4 17.4 16.6 17. 0 17.0 16.4 16.7 14.1 14.1 14,1 

5—9 15.1 14.1 14.6 14.4 14.0 14.2 13.0 12.6 12,8 

10—14 12.9 12.0 12.4 12.2 12.0 12.1 12.5 12.0 12,2 

15-19 12.0 11.4 11.7 11.0 10.6 10.8 10.9 10.6 10.7 

20-24 9.2 9.6 9.4 9.3 9.2 9.3 10.0 9.4 9,7 

25-29 8.6 8.6 8.6 8.0 7.8 7.9 8.0 7.9 8,0 

30-34 6.1 6.3 6.6 6.7 6.7 6.5 6.8 6.6 6,7 

35-39 3.1 4.1 3.6 5.4 5.5 5.5 5.5 6.0 5,7 

40-44 3.9 4.2 4. 0 4.2 4.5 4.3 5.2 5.3 5,2 

45-49 3.2 3.3 3.2 3.3 3.6 3.5 4.3 4.5 4,4 

50-54 2.3 2.3 2.3 2.6 2.8 2.7 3.0 3.5 3,2 

55-59 1.6 1.7 1.7 2.0 2.2 2.1 2.0 2.3 2,2 

60-64 1.1 1.4 1.3 1.5 1.6 1.5 1.9 2.2 2,1 

65-69 1.2 1.4 1.3 1.0 1.2 1.1 1.1 1.3 1,2 

70-74 0.8 1.2 1. 0 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0,8 

75-79 0.6 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 

80-84 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0,5 

 ----- ----- ---- ----- ---- ---- 0.4 0.5 0.4 فاكثر 85

 ----- ----- ---- ----- ---- ----- 0.1 0.1 0.1 غير مبين

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع الكلي

 . (5ممحق ):  المصدر
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 :>>7في محافظة النجف عام  الهرم السكاني (>الشكل )

 
0 (70جدول )  الم در :  

 :200الهرم السكاني في محافظة النجف بحسب تقديرات عام (70الشكل )

 
0 (70الجدول )  الم در :  
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 2074في محافظة النجف بحسب تقديرات عام  الهرم السكاني (77الشكل )

 
0 (70الجدول )    الم در : 
 النوع ونسبة والجنس الخمسية العمرية الفئات حسب النجف محافظة لسكان النسبي  و ي ال (11جدول )

 ( 2014 و2007و 1997)  للسنوات
الفئات 
 العمرية

1997 2007 2014 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

0-4 16.4 15,7 16.1 19.6 18.4 19. 0 16,0 15.4 15.6 19.4 18.5 19. 0 13,1 13,5 13.3 16,1 15,6 15.8 

5—9 15,0 14,1 14 .6 15.4 14 14.7 13.7 13.3 13.5 16.1 15.3 15.6 12,2 11,7 12.0 15,0 14,5 14.7 

10-14 12.7 11.9 12.3 13.2 12.1 12.6 11.8 11.6 11.7 13.2 12.8 13. 0 11,8 11,3 11.6 14,2 13,2 13.7 

15-19 12,0 11,3 11.6 12,0 11.7 11.8 10.7 10,5 10.6 11.3 11,0 11. 2 10,9 10,5 10.7 11,3 11,1 11.2 

20-24 2,0 9.5 9.3 9.3 9.9 9.5 9.4 9.2 9.3 9.3 9. 0 9.2 9,9 9,8 9.8 9,0 8,4 8.7 

25-29 8.5 8.6 8.5 8.9 8.6 8.7 8.1 8. 0 8.1 7.6 7.5 7.5 8,6 8,0 8.2 7,3 7,3 7.3 

30-34 6.5 6.8 6.7 5.3 5.3 5.3 6.9 7. 0 6.9 6. 0 6.1 6.1 7,0 6,7 6.8 6,2 6,5 6.3 

35-39 3.7 4.5 4.1 1.9 3.3 2.5 5.7 5.9 5.8 4.6 5. 0 4.8 5,6 6,2 5.9 5.2 5,8 5.5 

40-44 4.2 4.4 4.3 3.1 3.8 3.4 4.6 4.8 4.7 3.4 3.8 3.6 5,4 5,6 5.5 5.0 4,5 4.8 

45-49 3.3 3.3 3.3 2.9 3.3 3.1 3.7 3.9 3.8 2.6 3. 0 2.7 4,8 4,8 4.7 3.5 3,9 3.7 

50-54 2.5 2.3 2.4 1.9 2.1 2. 0 2.9 3. 0 3. 0 1.9 2.3 2.1 3,5 3,9 3.7 1.9 2,4 2.2 

55-59 1.8 1.8 1.8 1.3 1.5 1.4 2.2 2.4 2.3 1.4 1.8 1.6 2,1 2,3 2.2 1.6 2,0 1.8 

60-64 1.1 1.5 1.3 1. 0 1.3 1.2 1.6 1.7 1.7 1.1 1.3 1.2 2,1 2,4 2.3 1.6 1,8 1.7 

65-69 1.1 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 1.3 1.2 0.8 1. 0 0.8 1,2 1,4 1.3 0.8 1,2 1.0 

70-74 0.7 1.1 1. 0 1. 0 1.3 1.1 0.7 0.9 0.8 0.5 0.6 0.6 0,8 0,9 0.9 0.5 0,7 0.6 

75-79 0.5 0.7 0.6 0.9 0.8 0.8 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0,5 0,6 0.6 0.4 0,5 0.5 

80-84 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 1. 0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0,5 0,4 0.5 0.4 0,6 0.5 

85 
 فاكثر

0.3 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5 / / / / / / / / / / / / 

ير غ
 مبين

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 / / / / / / / / / / / / 

لمجموع ا
 الكلي

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 . (5ملحق )لمصدر : ا
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  (12) كل الش

 1997الريف ( لعام  –هرم السكان في محافظة النجف بحسب البيئة )الحضر 

 
 .(11)جدول المصدر : 

  (13) الشكل

 2007الريف ( لعام  –بيئة )الحضر هرم السكان في محافظة النجف بحسب ال

 
. (11)جدول المصدر :   
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  (14 ) الشكل

 2014الريف ( لعام  –النجف بحسب البيئة )الحضر  هرم السكان في محافظة

 

 
 . (11)جدول المصدر :  
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  الثانيادلبحث  
 اجلرميت دلنطقت الدراست ودورها يف حدوث اجلغرافيت اخلصائص

 متهيد :
الجغرافية تيتـ بدراسة البيئة الطبيعية والبشرية فضاًل عف دراسة العالقات المكانية  ف  ال شؾ أ 

مع بداية و  المجتمع ال سيما ظاىرة الجريمة ,عمى دراسة المشكالت التي يعاني منيا  تركزبينيما , كما 
 سباِب لمتعمقة بالجريمة تشعب البحث في أَ ىتماـ بالدراسات االنصؼ اأَلوؿ مف القرف الحالي ومع زيادة الِ 

بتفسير الظاىرة االجرامية ىتـ البعض منيـ أَ  ذإِ تعددت اتجاىاتيـ وتفسيراتيـ لمسموؾ االجرامي و الجريمة 
جتماعية وذىب فريؽ ثالث لتفسير عض االخر بتفسيرىا مف الناحية الِ مف الناحية الجغرافية واىتـ الب

إف عناصر البيئة الجغرافية كما . (1)لى غير ذلؾ مف التفسيراتة االجرامية مف الناحية النفسية إِ الظاىر 
مى السموؾ االجرامي, اذ تؤثر العوامؿ الجغرافية كالمناخ وغير مباشر ع اً المختمفة تمارس أثرًا مباشر 

ظيرت افي عمى السموؾ االجرامي . ولقد أَ والطبيعة الطبوغرافية لممنطقة والموارد الطبيعية والموقع الجغر 
الدراسات الجغرافية عمى وجود عالقة طردية ما بيف جرائـ االشخاص وارتفاع درجات الحرارة وعالقة بيف 

. وقد ذكر ابف خمدوف في مقدمتو أثر المناخ عمى سموؾ (2)واؿ وانخفاض درجات الحرارة جرائـ االم
الطبيعة الجبمية الوعرة تساعد  ف  ارة كما يؤثر السطح عمى الجريمة ِإذ أَ االنساف تبعًا الختالؼ درجات الحر 

التربة ونوعيتيا  عمى ارتكاب الجرائـ لسيولة اختفاء المجرميف وصعوبة القبض عمييـ . كما اف خصوبة
و فقرىـ وبالتالي يؤثر في الزراعة مما يزيد مف غنى السكاف أمف حيث فقرىا وغناىا ينعكس عمى انتاجية 

ثـ عاد االىتماـ ثانية بعامؿ جديد يجمع بيف الجغرافيا واالجتماع دعوه )البيئة  .(3)السموؾ االجرامي
 لذا .(4)الجغرافية والبيئة البشرية اسماف لمسمى واحدالبشرية( أو )عمـ البيئة البشرية( وقد ظف البعض أف 

 والبشري الطبيعي لمنطقة الدراسة بشقييا الجغرافية الخصائص الفصؿ ىذا في الدراسة توضح سوؼ
 .ومدى تأثيرىا عمى السموؾ االجرامي 

 

                                                           
عبد الرحمف محمد الشيراني , الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية , جامعة نايؼ لمعمـو  ((1

 . 29, ص  2004االمنية , الرياض , 
 . 36, مصدر سابؽ , ص  هعدلي السمري وزمالء ((2

 .  63, ص مصدر سابؽأرب عوني يعقوب طوقاف ,  (3)
الظاىرة االجرامية بيف التحميؿ والتفسير , دار الجامعة الجديدة, االسكندرية  -أميف مصطفى محمد , مبادئ عمـ االجراـ (4)
 .307, ص2008, 
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 أ
 
 الطبيعيت دلنطقت الدراست : اخلصائص:  لا و

     Surfaceالسطح : -1
 المناطؽ مف منطقة يةأَ  في وكثافتيـ السكاف توزيع تبايف في كبيراً  دوراً  رضاألَ  طوبوغرافية تؤدي 

 وتمؾ النشاط ليذا عائقاً  يكوف وقد وفعالياتو االنساف نشاط في المساعدة العوامؿ مف السطح يعد لذا, 
 منيما كؿ يشكؿ ذإِ , الغربية واليضبة الرسوبي السيؿ بيف  الدراسة منطقة سطح ينقسـ (1)الفعاليات.

 البالغة المحافظة مساحة جماليإِ  التوالي مف عمى(  2كـ35922) و(  2كـ 3424) مقدارىا مساحة
ىذا االختالؼ  ف  اذ تمتاز اليضبة الغربية بَأنيا َأكثر ارتفاعًا مف السيؿ الرسوبي وأَ . (2)( 2كـ 39346)

كاف وبيئة اليضبة الغربية الطاردة بيف المنطقتيف ادى الى خمؽ بيئتيف بيئة السيؿ الرسوبي الجاذبة لمس
والتي  الرسوبي السيؿ فوؽ وىي مأىولة منطقة:  حداىماإِ  منطقتيف عمى المحافظة توزعت ليـ , وبذلؾ

 نسبة والتي تمثؿ الغربية اليضبة فوؽ وىي مأىولة غير خرىواألَ  المحافظة, مساحة مف% 5 تمثؿ نسبة
منطقة  برز مظاىر السطح فيومف أ( .3) الخريطةكما موضح في  (3)المحافظة . مساحة مف% 95

 750يؽ يبمغ معدؿ عرضيا بحوالي )شريط ضّ  نيار التي تمتد عمى شكؿِ السيؿ الرسوبي ىي كتوؼ األَ 
السيؿ الرسوبي طوليًا مف الشماؿ ِإلى ـ( عمى ضفاؼ نير الفرات وفروعو الرئيسية اذ تقطع منطقة 

فاعًا في قضاء الكوفة وسط منطقة السيؿ الرسوبي في المحافظة كثر ارتالجنوب ويتبايف ارتفاعيا فيي أ
متر ( ويقؿ ارتفاعيا تدريجيًا كمما اتجينا جنوبًا ليصؿ في ناحيتي الحيرة والمشخاب  2,5 – 1,5بيف ) 
 أما (4)متر( وذلؾ بسبب تناقص كميات الرواسب التي تنقميا االنيار كمما اتجينا جنوبًا. 1,5 -1بيف ) 

 امتداد مع الشرقية حافتيا حدود وتمتد المحافظة مف مساحة األكبر الجزء تشكؿ فيي غربيةاليضبة ال
مدينة  في الكبير السكاني التجمع باستثناء السكاني لمتجمع واضحة منطقة تظير فييا وال السيمي الشريط
 تنتشر ذلؾ ماعدا الديني والتاريخي, بالعامؿ والمتمثمة البشرية العوامؿ إلى أسبابو تعود والذي النجؼ

 حرفة الزراعة والرعي لقياـ الضرورية الموارد المائية تتوفر ما اذإ السكاف مف قميمة مجموعات

                                                           
 -1997ميدي ناصر حسيف الكناني , التحميؿ الجغرافي لمتركيب االقتصادي واتجاىاتو في محافظة النجؼ لممدة  (1)

,  2013جغرافية , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة , باستخداـ نظـ المعمومات ال2012
 . 16ص

عمي صاحب طالب الموسوي و حسيف جعاز ناصر, الخصائص الطبيعية والبشرية لميضبة الغربية في محافظة النجؼ  (2)
 .      287, ص 2004, 5النجؼ, العدد وعالقاتيا في استغالؿ الموارد الطبيعية المتاحة, مجمة البحوث الجغرافية ,

,  2017ضياء جعفر عبد الزىرة النجـ , تحميؿ جغرافي ديموغرافي لميـر السكاف في محافظة النجؼ وتوقعاتو عاـ  (3)
 .9, ص 2009رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة الكوفة كمية اآلداب , 

 . 9در سابؽ , ص, مصىر , زيف العابديف عزيز الشبمي سعدوف شالؿ ظا (4)
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( 3 ) ر   
                            

 
   داد حس  ,االوسط الفرا  محاف ا  لس ا  الجغرافي ال و ي   باي   , السويد  محمد  بد  مصطف  المصدر : 
  .  ص,  6    , اطروحة د  ورا   ير من ور  ,   ية ا دا  جام ة البصر  , س انية  ار و رافية دراسة,     
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وتتميز اليضبة الغربية بوجود منطقتيف ذات خصائص متميزة . (1)كما ىو الحاؿ في ناحية الشبكة 
 وتحتؿ السفمى والتي سميت بيذا االسـ لكثرة الودياف الموجودة فيياالمنطقة االولى ىي منطقة الودياف 

الغربية وتمتد ما بيف منطقة الحجارة غربًا والسيؿ الرسوبي شرقًا  اليضبة مف الشرقي الشمالي القسـ
كـ ( والمنطقة الثانية ىي منطقة الحجارة والتي سميت بيذا االسـ لكثرة  140 – 90ويتراوح امتدادىا )

والحجارة التي تغطي سطحيا وتمتد ما بيف الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة النجؼ ومنطقة  الصخور
 (2)الودياف السفمى مف الشماؿ الشرقي .

كثر تسجياًل لمجرائـ مف المناطؽ السيمية المناطؽ الوعرة أَ  ف  أَ  (لمبروزو)يرى العديد مف الباحثيف ومنيـ 
ختباء يا توفر ممجأ أمف لِ ن  عب الوصوؿ الييا اضافة الى أَ طؽ يصالمنبسطة عمى اعتبار اف تمؾ المنا

 المجرميف فييا عمى العكس مف المناطؽ السيمية المكشوفة والتي تقؿ فييا الجرائـ نسبيًا .
  Soilالرتبت :  -2

التربة عبارة عف مزيج مف المواد المعدنية والكيماوية والعضوية تغطي مساحات متفاوتة مف سطح  
ونظرًا  (3)وتنتج عف تفتت الصخور وتحمؿ معادنيا بفعؿ المناخ واالحياء الحيوانية والنباتية .االرض 

عييف مختمفيف ىما السيؿ الرسوبي واليضبة الغربية فقد ظيرت يالمتداد منطقة الدراسة بيف اقميميف طب
ما  ينقسـ بدوره الغربية وكؿ منيفييا نوعاف رئيساف مف الترب ىما ترب السيؿ الفيضي وترب اليضبة 

 ( .4يتضح مف الخريطة ) (4)لى ثالثة فروع ,إِ 
 ترب     هل   ف ض  : -1
الترب  ىذه عدة وتضـ أمتار إلى يصؿ ذإِ  بعمقيا تمتاز مزيجيو ترب وىي طموية غنية برواسب تمتاز 

 : ثالثة انواع 
 المتفرعة واألنيار والجداوؿ والعباسية الكوفة شطي جانبي عمى التربة ىذه تمتد:   أل ه ر كتو  ترب  - 

و مزيجية طينية غرينية تحتوي عمى نسبة مف المواد العضوية وذات وىي ترب مزيجية رممية أ  منيا
 ـ( 3 – 2)التربة ىذه رتفاعإِ  رض المجاور ليا اذ يتراوحد بفعؿ ارتفاعيا عف مستوى سطح األَ تصريؼ جي

                                                           
رنا عبد الحسف جاسـ الكيتب , تحميؿ جغرافي لميجرة الداخمية في محافظة النجؼ , رسالة ماجستير غير منشورة ,  (1)

 . 12, ص 2002كمية االداب جامعة الكوفة , 
منشورة ,  عايد جاسـ الزاممي , تحميؿ جغرافي لتبايف اشكاؿ سطح االرض في محافظة النجؼ , رسالة ماجستير غير (2)

 . 41, ص 2001كمية االداب جامعة الكوفة , 
حسف رمضاف سالمة , جغرافية االقاليـ الجافة , كمية االداب الجامعة االردنية , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , الطبعة  (3)

 .  130, ص 2010االولى , 
 .18مصدر سابؽ , صضياء جعفر عبد الزىرة النجـ ,  (4)
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الكوفة .وىي تربة  قضاء عند واضحاً  رتفاعالِ  ىذا ويكوف , ليا المجاورة األراضي مستوى عف تقريباً 
/ ( ميكروموز2200 – 1800راوح فييا نسبة المموحة ما بيف )صالحة لمعديد مف المحاصيؿ الزراعية تت

 .(1)سـ 
دو واضحة األنيار وتب كتوؼ لمنطقة المالصقة المنطقة في التربة ىذه تمتد :  ه رترب    و ض  ألأ  -ب

ثر في المنطقة الغربية رؽ مف شط العباسية وال يبدو ليا ألى الشمف اأَلراضي الواقعة إِ في الجزء الشمالي 
مف شط الكوفة وذلؾ القتراب اليضبة الغربية مف النير ,  تحتوي ىذه التربة عمى نسبة عالية مف الطيف 

كتوؼ ـ( عف تربة  3-1% ( ينخفض سطح المنطقة التي تحتميا ىذه الترب ) 70-% 50تتراوح بيف )
 مر الذي يؤدي الى ارتفاع مموحتيا نسبيًا اذ تتراوح بيف يرفع منسوب الماء الجوفي فييا األاالنيار مما 

 .(2)سـ/ ( ميكروموز3440-15930) 
 تحتؿ إذ السيمية المحافظة أراضي مف واسعة مساحة التربة ىذه تغطي و    ت قع ت : هو ر ألأ  ترب  -ج

و طينية ز ىذه التربة بكونيا تربة طينية أالمحافظة تتمي في الرسوبي السيؿ منطقة مساحة مف%  75
%( مف مجموع 70غرينية ذات نسجة ناعمة وتحتوي عمى نسبة عالية مف الطيف تزيد عمى نحو )

راضي لذلؾ يظير فوقيا الترب مف أخفض األعناصرىا , وتعد المناطؽ التي تسود فييا ىذا النوع مف 
, وىور الشامية  ,وىور الغزالي ,وىور الطوؾ,ستنقعات مثؿ ىور الصميب مجموعة مف االىوار والم

سـ ونتيجة ليذه الخصائص / ( ميكروموز12000-4000وغيرىا , تتراوح فييا نسبة المموحة ما بيف )
مثؿ الخضروات واشجار الفواكو , ِإال  فاف ىذه التربة غير مالئمة لمعديد مف استعماالت االرض الزراعية

 .(3)لترب في زراعة الحبوب وخاصة الرزجود انواع امف أ د  نيا تعأَ 
 طبيعة انعكست وقد , الدراسة منطقة مف واسعة مساحة الترب ىذه تغطيترب   هضب    غرب   :  -2

 مختمطة جبسية صحراوية تربة بكونيا فتميزت , تربتيا نوع عمى فييا السائدة المناخية والصفات السطح
 وجد فييا الرممية الدقائؽ نسبة الرتفاع ونتيجة ,(  السفمى الودياف)  لميضبة المتقطعة الحافات منطقة في
 الكبيرة المنخفضات بعض في تتحوؿ عالية مسامية ذات رممية مزيجية أو رممية نسجة ذات اغمبيا أف

                                                           
الدجيمي , خصائص االنتاج الزراعي في قضاء الكوفة , مجمة البحوث الجغرافية , جامعة الكوفة كمية عمي ميدي  (1)

 . 264, ص  2004التربية لمبنات , العدد الخامس , 
 . 57, مصدر سابؽ , صعايد جاسـ الزاممي  (2)
 اطروحة دكتوراهقضاء المناذرة , شمخي فيصؿ االسدي , االتجاىات المكانية لتغير استعماالت االرض الزراعية في  (3)

 .  202, ص 1996غير منشورة , جامعة بغداد كمية التربية ابف رشد , 
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 نسبة ,أما% (  0.2  – 0.1) بيف فييا العضوية المادة نسبة ,وتتراوح طينية غرينية مزيجية  إلى نسبياً 
 وتنقسـ الى ثالثة اقساـ . .  (1)( سـ مميموز/ 4) تتجاوز فال المموحة

توجد في المناطؽ الواقعة غرب شط الكوفة وتنتشر في مساحات واسعة  :   ترب    ص ر و      ب    - 
سـ  (25-20)مف اليضبة الغربية ضمف منطقة الودياف السفمى والدبدبة , يتراوح سمؾ ىذه التربة بيف 

وتشكؿ مادتيا االساسية مف الجبي والحجر الرممي فضاًل عف المواد الجيرية والحصوية  اذ تتراوح نسبة 
%( واف معدؿ محتواىا مف الرمؿ 50-25%( اما نسبة الكمس فتتراوح ما بيف )80-50الجبس فييا بيف )

العضوية فييا فيي ال تزيد  %( وتتميز بقمة المادة12,7%( ومف الغريف )8,9%( ومف الطيف )78,4)
ضوية والكيمائية %( لذا فاف استعماليا في الزراعة يطمب استعماؿ كميات كبيرة مف االسمدة الع0,4عف )

 .(2)لزيادة خصوبتيا 
 وتغطييا الدراسة منطقة مف الغربية الشمالية الجية في التربة ىذه : تقع   ترب    ص ر و       ر   -ب

 يتراوح الرممية, الترب ىي السائدة الترب وتكوف الحادة الزوايا ذات الخشنة الكمسية والصخور الحجارة
 .(3)والرمؿ الكمس حجر مف تتكوف سـ (20- 10)بيف التربة ىذه سمؾ

 الغطاء مف المنطقة ىذه سطح ويخمو والكوارتز الكمس مف خميط مف تتكوف :   ر ل     كثب ن ترب  -ج  
 مف االمطار مياه تتسرب إذ العالية مساميتيا بسبب بيا المحيطة الصحراوية بالمناطؽ مقارنة النباتي
 النجؼ مدينة قرب(  كـ25-15) بعد عمى يمتد الذي  الرممية الكثباف نطاؽ في وتوجد , صخورىا خالؿ
 سطح فوؽ تقريبا( ـ35) الى ارتفاعيا يصؿ نسبيا مرتفعة منطقة عمى تقع وىي منيا الغربي الجنوب والى

مف الترب ىي تربة  يظير مما تقدـ اف منطقة الدراسة يوجد فييا نوعاف رئيسافو  (4)المجاورة . االراضي
السيؿ الرسوبي الصالحة لالستعماؿ الزراعي وجاذبة لمسكاف والنوع االخر تربة اليضبة الغربية وىي ترب 

التربة يكوف ليا تأثير  ف  فأالزراعي , ومف وجيو نظر الباحث طاردة لمسكاف لعدـ صالحيتيا لالستعماؿ 
 خصوبة التربة وجودتيا ووفرة المصادر الطبيعية  ف  سموؾ الفرد االجرامي عمى اعتبار أَ غير مباشر عمى 

                                                           
نبراس عباس ياس , أثر المناخ في زراعة الخضراوات الصيفية في محافظات الفرات األوسط )دراسة في المناخ  (1)

 . 34, ص 2006ابف رشد ,  التطبيقي( رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد كمية التربية
مريـ حسيف جبار , التحميؿ المكاني لنمو السكاف في محافظة النجؼ وتاثيراتو المستقبمية ,رسالة ماجستير غير منشورة  (2)

 . 46, ص 2012, جامعة الكوفة كمية التربية لمبنات , 
ة النجؼ , رسالة ماجستير غير منشورة صادؽ عزيز جبار العيساوي , تحميؿ مكاني لخصائص المياه الجوفية في ىضب (3)

 . 30, ص 2013, جامعة الكوفة كمية االداب , 
 . 31, مصدر سابؽ , صميدي ناصر حسيف الكناني  (4)
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( 4 ) ر   
                   ترب   و  

 
  - Buringh . Soils and Soil Condition in Iraq,( Wageningen H. Veeumam and 

    Zonen N.V.  1960.), map 1. 
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المتردية تساىـ في  قتصاديةع االقتصادي لممجتمع فاألوضاع الِ الموجود فييا ينعكس ذلؾ عمى الوض
الظروؼ الجيولوجية لمتربة ليا تأثيرىا المباشر عمى االنتاج  ف  أَ ارتفاع نسبة الجرائـ . ومما ال شؾ فيو 

الزراعي وىذا بدوره يؤثر عمى غنى او فقر الجماعة التي تقطف في  منطقة معينة بالنسبة لجماعة اخرى 
بمدى غنى او فقر الجماعة وىذا يظير بوضوح فيما يتعمؽ , كما إف ظاىرة االجراـ بدورىا البد اف تتأثر 

بنوع الجرائـ التي تسود مجتمعًا مف المجتمعات فالجرائـ التي تظير في مجتمع زراعي تختمؼ في نوعيا 
 .( 1)عف تمؾ التي تالحظ في مجتمع صناعي ساعد عميو نوع التربة 

 Climateخ  : ادلنا -3
طويؿ حار جاؼ وشتاء قصير  خ شبو صحراوي ذو صيؼيتصؼ مناخ محافظة النجؼ بأنو منا

ويعد المناخ مف اىـ العوامؿ الطبيعية المؤثرة عمى حياة االنساف وسموكيـ اذ ال يمكف الحد اف  .(2)معتدؿ 
ونظرًا لتعدد عناصر المناخ سوؼ نتناوؿ .  (3)اخ عمى االنساف وانشطتو المختمفةيتجاىؿ اثر عناصر المن

 نساف اال وىو درجة الحرارة .تأثيرًا عمى سموؾ الِ عنصر االكثر ال
  Temperatureدرجت احلرارة :

توقؼ عميو معظـ التغيرات تناخية الميمة ألنيا االساس الذي الحرارة مف العناصر المدرجة تعد  
الحرارة تؤثر في الضغط الجوي , والضغط الجوي درجة في عناصر المناخ االخرى . فمف المعروؼ اف 

الحرارة العنصر درجة يؤثر في حركة واتجاه الرياح , والرياح تؤثر بدورىا في التساقط . وليذا يطمؽ عمى 
ئتو , ونشاطات االنساف نساف الستغالؿ موارد بييي تؤثر عمى الخطط التي يضعيا الِ االساس . لذلؾ ف

 .(4)وسموكياتو
لى الشماؿ والجنوب مف فظة متأثر بحركة الشمس الظاىرية إِ سنوي لدرجة الحرارة في المحاىناؾ مسار 

خط االستواء ومدى وصوؿ الكتؿ اليوائية القطبية والمدارية وبالتالي ادى الى ظيور فصميف خالؿ السنة 
اء فصؿ ترتفع فيو درجة الحرارة وىو فصؿ الصيؼ وفصؿ تنخفض فيو درجة الحرارة وىو فصؿ الشت

                                                           
,  1991مأموف محمد سالمة , أصوؿ عمـ االجراـ والعقاب , كمية الحقوؽ جامعة القاىرة , دار الفكر العربي لمنشر , ( (1

 . 227ص

دريوؿ , الخصائص الطبيعية واثرىا في النشاط االقتصادي لمحافظة النجؼ , مجمة جامعة كربالء العممية حناف حسيف  (2)
 .  361, ص 2009, المجمد السابع , العدد الثاني , 

 .  26, مصدر سابؽ , صمريـ حسيف جبار  (3)
ضرغاـ خالد عبد الوىاب , التحميؿ المكاني لمشكالت البيئة الحضرية في النجؼ , رسالة ماجستير غير منشورة ,  (4)

 . 119, ص 2007جامعة الكوفة كمية اآلداب , 
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 .(1)ىما فصمي الربيع والخريؼ ف قصيريف بيف فصمي الشتاء والصيؼ فضاًل عف وجود فصميف انتقاليي
دأ ( وتب24,7( اف المعدؿ السنوي العاـ لدرجات الحرارة لمحافظة النجؼ ىو )1ويظير مف الجدوؿ )

( ثـ تستمر باالرتفاع التدريجي حتى تصؿ في شير 18,3مف شير اذار ) درجات الحرارة باالرتفاع ابتداءاً 
( 44,7( والذي سجمت فيو اعمى درجات الحرارة العظمى والصغرى والتي بمغت )36,9تموز الى )

 في وذلؾ ليا معدؿ أدنى لىإٍ  تصؿ حتى باالنخفاض الحرارة درجات تبدأ ( عمى التوالي , بعدىا29,1و)
 فكانت والصغرى العظمى الحرارة درجات معدالت أدنى فيو والتي سجمت( 11,1) الثاني كانوف شير

 التوالي. ( عمى5,5و )( 16,6)
  معدالت الجريمة تتغير بتغير المناخ وىذا ما توصؿ اليو ف  أَ لى إِ ولقد توصؿ العديد مف العمماء  
ـ وانتيى فييا الى ما اسماه ) بالقانوف الحراري ( 1827(عند دراستو لمجريمة في فرنسا في عاـ  ) كيتميو

 .(2)خرى باختالؼ درجة الحرارة أُ الى  بمعنى اف نسبة الجرائـ تختمؼ مف منطقة
  ( 1)  جدول 

للمدة  النجفالعظمً والصغري في محبفظة االعتيبدية والمعدالت الشهرية والسنىية لدرجبت الحرارة 

 ( 3112 – 1891من ) 

 عدل در      ر رة   الشهر
 5 العت  د  / 

 عدل در      ر رة 
 5  ع  ى/ 

 عدل در      ر رة 
 5  صغرى/ 

 5,5 16,6 11,1 ك  ون   ث   
 7,7 19,5 13,6 شب  
 11,9 24,7 18,3  ذ ر

 17,8 31,3 24,5     ن
 23,2 37,8 30,5    س
 26,7 42,0 34,4  ز ر ن
 29,1 44,7 36,9 ت وز
 28,6 44,3 36,5  ب

 24,9 40,7 32,8   لول
 19,6 33,2 26,4 تشر ن  الول
 12,0 24,3 18,2 تشر ن   ث   
 7,3 18,3 12,8 ك  ون  الول

 17,9 31,4 24,7    عدل     وي
 

 . 3112قسم المنبخ , بيبنبت غير منشىرة , المصدر : وزارة النقل والمىاصالت , الهيئة العبمة لألنىاء الجىية ,         

 

                                                           
لسنة  47كريـ دراغ محمد , خصائص مناخ محافظة النجؼ االشرؼ , مجمة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد  (1)

 . 209, ص 2001
 . 38ص مصدر سابؽ , عبد الرحمف عبد اهلل عمي بدوي ,  (2)
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 (1شكل )
 (2113 -1891)و   ر رة   ع  ى و  صغرى                  ل دة  العت  د    عدالت در  ت    ر رة 

 
 ( . 1المصدر : جدول ) 

 كبيرٌ  ات الحرارة وانخفاضيا ليا تأثيرٌ العوامؿ المناخية المتمثمة بارتفاع درج ف  أَ ما تقدـ م يظير
ىناؾ  ارتباط وثيؽ بيف  ف  أَ  ذإِ عمى سموؾ الفرد وىذا ما اشار اليو العديد مف الباحثيف في عمـ االجراـ 

درجة حرارة الجو وسموؾ االفراد , ففي فصؿ الصيؼ عندما ترتفع درجات الحرارة تزداد جرائـ االعتداء 
ر كثأنساف تفع درجة الحرارة ويصبح الِ ر وتر يطوؿ النيا اذعمى االشخاص والمتمثمة بجرائـ القتؿ وااليذاء 

ة فتزداد درجات الحرار  فتنخفضما في فصؿ الشتاء أَ الجريمة ,  لى ارتكابإِ توترًا وانفعااًل مما يدفع بو 
تطوؿ فترة الميؿ ويسود الظالـ وتقؿ حركة المارة خالؿ  ذإِ مواؿ والمتمثمة بالسرقة الجرائـ الواقعة عمى األَ 

  جو مالئـ الرتكاب جريمة السرقة . الميؿ مما يييئ
 The water resourcesادلىارد ادلائيت :  -4

ما أَ ة, جوفيمطار والمياه السطحية والمياه البمياه األَ  في محافظة النجؼ تتمثؿ الموارد المائية 
فصمية تسقط في فصؿ الشتاء فقط, فضاًل عف انيا قميمة  ألنيافال يمكف االعتماد عمييا,  لألمطاربالنسبة 
الذي يعتمد عميو سكاف المحافظة في  ائية السطحية فتعد المصدر الرئيس, وبالنسية لمموارد الم ومتذبذبة

 بعد الدراسة منطقة يدخؿ الذي الفرات بنير المياه ىذه مصادر وتتمثؿ جميع انشطتيـ واحتياجاتيـ .
. (1)الشرؽ في العباسية وشط الغرب في الكوفة شط ىما فرعيف كـ( إلى1) بنحو الكفؿ مدينة جنوب تفرعو

 . ( 5ينظر الخريطة ) 

                                                           
رافد عبد النبي إبراىيـ الصائغ , الخصائص المناخية وعالقتيا بأمراض النخيؿ في محافظة النجؼ ) دراسة في  (1)

 . 32, ص 2007الجغرافية الحياتية ( , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة الكوفة كمية االداب , 
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 في مف المحافظة الشرقي الشمالي الجزء في الزراعي لمنشاط الفقري العمود العباسية شط يعد 
  مف مجموعة منو تتفرع ثـ تفرعو نقطة مف( كـ4)بعد عمى المحافظة يدخؿ فيو والحرية, العباسية منطقتي
 بقمة ويتميز الكوفة, شط يقطعو مما اقصر مسافة العباسية شط يقطع و , الشرؽ نحو تتجو الجداوؿ
 جانبو مف خرجي الناحية مركز يجتاز الشط فأ فبعد الكوفة, شط مع مقارنة المتفرعة الجداوؿ

( الحيدري جدوؿ)منيا الجداوؿ مف الى عدد فيتفرع االيسر الجانب مف اما (العياشي جدوؿ)يمفاأل
 سابقاً   نجـ ابف ىور يشغميا كاف التي الزراعية باألراضي الجداوؿ تمؾ جميع تنتيي و( الوىابي جدوؿ)و

  يصؿ ذإِ  المحافظة, مف خروجو قبؿ العباسية شط مف المتفرعة الجداوؿ طوؿأ مف الوىابي جدوؿ ويعد
,  (/ ثا3ـ 543)تصريفي وبمعدؿ (كـ6113) ىال العباسية شط في والمبازؿ نياراألَ  اطواؿ مجموع
 (الكوفة شط) مع جنوباً  ليمتقي( الشامية شط)بػ فييا ويعرؼ القادسية محافظة العباسية شط ويدخؿ

 .(1)الشنافية ناحية مقدـ الفرات نير جديد مف ويشكالف
منو أي تفرعات حتى  رجخفظة مارًا بمدينة الكوفة , وال تايجري في المحف اما بالنسبة لشط الكوفة 

صخير( , اذ يطمؽ عميو عند المدينة االخيرة وحتى خروجو منيا بشط  دخولو قضاء المناذرة )ابو
 لشط والثانوية الرئيسية الفروع عػدد ويبمغ.  الحيرة ناحية دخولو حتى  بالتفرع ويستمر. (2) المشخاب

 أطواليا مجموع بمغت فرعاً  (76) القادسية ناحية مف خروجػو نياية وحتى تفرعو بداية مف الكوفة
 في فرع(  12)  إلى التفرعات ىذه توزعت وقد,  ثا/3ـ (705,06)تصاريفيا ومجموع كـ (434,07)

 األراضي مساحة أما .اً فرع ( 19) القادسية ناحية وفي,  المشخاب ناحية في اً فػرع( 45)الحيرة , و ناحية
 ناحية ضمف دونماً ( 47300) توزعػت دونـ( 131947) بمغت التفرعات ىػذه مف تستفيد التي الزراعية

 .(3) القادسية ناحية ضمف دونماً ( 46591)و المشخاب ناحية دونمًا ضمف( 38056)و الحيرة
ف الموارد المائية في المحافظة والمتمثمة بالمياه السطحية خاصة ليا تأثير غير مباشر يظير مما تقدـ أَ 

خالؿ تركز السكاف في المناطؽ التي يتواجد فييا موارد المياه وبالتالي كمما ازداد كثافة عمى الجريمة مف 
ف الزيادة السكانية تولد ضغطًا عمى الخدمات ة ازدادت الجرائـ فييا فضاًل عف أالسكاف في المنطق

 واالقتصاد الموجود في المنطقة . 

                                                           
منيرة محمد مكي , الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات األوسط وعالقتيا المكانية بالتخصص القميمي , رسالة  (1)

 .  91, ص 2006ماجستير غير منشورة , جامعة الكوفة كمية التربية لمبنات , 
خ التطبيقي , رسالة ماجستير مثنى فاضؿ عمي الوائمي , الموازنة المائية المناخية في محافظة النجؼ دراسة في المنا (2)

 . 51, ص 2004غير منشورة ,جامعة الكوفة كمية االداب , 
فيصؿ كريـ ىادي الزاممي , تقويـ جغرافي لشبكة البزؿ في محتفظة النجؼ , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة  (3)

 . 64, ص 2009الكوفة كمية االداب , 
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 الثاوياملبحث 
 .الىجف حمافظت يف السرقت جلرائم السماوي الخىزيغ

 (  4002 – 4002)السرقت للمدة  جلرائم السماوي اوالً : الخىزيغ
جرائـ السرقة في محافظة النجؼ خالؿ مدة الدراسة  ف  أ  ( 22( والشكؿ )99الجدوؿ )مف  يتضح 

ساس بمغت جرائـ السرقة خالؿ سنة ال  ذ إ   خرى ,وانما ىي متباينة بيف سنة وأ  ال تسير عمى وتيرة واحدة 
اقؿ مسجمة  2008انخفضت ىذه النسبة في عاـ %(,6,2( جريمة سرقة وبنسبة بمغت )868) 2002

مف مجموع جرائـ السرقة المسجمة في المحافظة %( 8,0)اسة بنسبة نسبة لجرائـ السرقة خالؿ مده الدر 
عمى نسبة مسجمة لجريمة (, أ ما أ  42-يمة سرقة وبمعدؿ نمو بمغ )( جر 224خالؿ مدة الدراسة بواقع )
%( مف مجموع جرائـ السرقة المسجمة في 99,6( بنسبة )2090كانت في عاـ ) السرقة خالؿ مدة الدراسة

 خذت جرائـ السرقةأ   2090وبعد عاـ , ( 7,7+( جريمة سرقة وبمعؿ نمو بمغ )9024)بواقع المحافظة 
%( بواقع 99,0ذ بمغت نسبة جرائـ السرقة )إ   2099ابتداءًا مف عاـ بالتناقص المستمر  في المحافظة

مف  (879%( بواقع )90,0والذي بمغت فيو نسبة جرائـ السرقة ) 2092( جريمة سرقة حتى عاـ 978)
 ( 0,2-خالؿ مده الدراسة وبمعدؿ نمو بمغ)جرائـ السرقة المسجمة في المحافظة  مجموع

 حتى عاـ  2002ساس ة في المحافظة متباينة مف سنة ال  جرائـ السرق ف  يظير مما تقدـ أ   
ويرجع سبب ىذه الزيادة الى توجو خالؿ المدة المدروسة  عمى نسبة لجرائـ السرقةوالتي سجمت أ   2090

عمى متابعة المجرميف غمب المواطنيف الى رجاؿ الشرطة لإلبالغ عف جرائـ السرقة لثقتيـ برجاؿ الشرطة أ
 دغمب المواطنيف عنكاف أ ف  , بعد أ   خاصة بعد تحسف الوضع االمني في المنطقةوالقاء القبض عمييـ 

 مثالً  رى كالطرؽ العشائريةخالشرطة وانما يقوموف بحميا بطرؽ أ  تعرضيـ لمسرقة ال يقوموف بإبالغ رجاؿ 
فاإلنساف عندما يعجز عف  اقتصادية دوافع لىإ   ترجع االمواؿ جرائـ مف الكثير ف  , أضؼ إ لى ذلؾ أ  

 ما ىـوأ مواؿال عمى عتداءاإل   جرائـ فيرتكب مشروع غير سبيؿ الى يمجأ اشباع حاجاتو الضرورية قد
 والحاجة الفقر عمى تقتصر ال الجرائـ لىإ   قتصاديةاإل   الدوافع ف  السرقة , إال أ   جرائـ الحالة ىذه في يرتكب

 مزيد وأ الرخاء مف بمزيد االستمتاع في الرغبة تكوف وقد والنيب الجشع الى الميؿ يكوف قد بؿالى الماؿ 
  او الرغبة في الثراء السريع .الحياة  متع مف

االقتصادي مني انعكس ذلؾ عمى تحسف الوضع ال  ونتيجة لتحسف الوضع  2090وبعد عاـ  
وأصبح بإمكانو  الحصوؿ عمى  مر في مرحمة مف الفقركانت ت أ ف  والمستوى المعيشي لمفرد بعد 

اتجيت  2090ف جرائـ السرقة منذ عاـ الحظ أ  لذا ي الساسية الحياة متطمبات لسد حتياجات الالزمةاإل  
  . 2092االنخفاض التدريجي حتى عاـ نحو 
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 .(4092-4002)(التوزيع العددي والنسبي ومعدل النمو لجرائم السرقة في محافظة النجف91جدول )

 عمى باالعتماد :  المصدر
 . 4092منشورة ،  غير بيانات شعبة االحصاء الجنائي ، النجف ، شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية

 (4092 - 4002مسار جرائم السرقة في محافظة النجف لممدة ) (44الشكل )

 
 . (91) جدول:  المصدر

568 

443 

535 

645 

982 
950 

1023 
975 963 

883 879 

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 عدد جرائم السرقة

 نسبة الزيادة النقصان الزيادة او النسبة% جرائم السرقةعدد  السنوات
4002 868 6,2 --- --- 
4002 224 8,0 -928 -42 
4002 848 6,0 +92 +20,8  
4002 628 7,4 +990 +20,6  
4002 982 99,9 +447 +82,2  
4001 980 90,7 +42 -4,2 
4090 9024 99,6 +74 +7,7  
4099 978 99,0 -28 -0,08 
4094 964 90,9 -92 -9,2 
4092 884 90,0 -80 -8,4 
4092 879 90,0 -2 -0,2 
 --- --- %900 24222 المجموع
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 اجلرميت: وىع حسب السرقت جلرائم وياالسم ثاويًا: الخىزيغ
خرى احتمت المرتبة االولى ال   جرائـ السرقات ف  ( أ  24والشكؿ ) (20مف معطيات الجدوؿ ) يتبيف 

( جريمة سرقة وبنسبة بمغت 4998مف بيف جرائـ السرقة المسجمة في المحافظة خالؿ مدة الدراسة بواقع )
( 2984اما المرتبة الثانية فكانت مف نصيب "سرقة دار " بواقع ), %( مف مجموع جرائـ السرقة  22,2)

مف مجموع جرائـ السرقة المسجمة في المحافظة خالؿ مدة الدراسة,  (%44,2جريمة سرقة وبنسبة بمغت )
( 9092%( مف مجموع جرائـ السرقة بواقع )99,8في حيف شكمت جرائـ " سرقة محؿ" نسبة بمغت )

جريمة سرقة محتمة بذلؾ المرتبة الثالثة مف بيف جرائـ السرقة , اما بالنسبة لجريمة "سرقة سيارة " فقد 
%( مف مجموع جرائـ السرقة المسجمة في المحافظة وبعدد 8,4رتبة الرابعة مسجمة نسبة بمغت )احتمت الم

محتمة نسبة ( جريمة سرقة , اما المرتبة االخير فكانت مف نصيب جريمة "السمب" 742مف الجرائـ بمغ )
 ( جريمة سمب .229%( وبعدد مف الجرائـ بمغ )2,6بمغت )
احتمت المرتبة االولى مف  برزىا جريمة النشؿخرى( وأ)السرقات االيظير مما تقدـ اف جريمة  

الكثافة السكانية في  ارتفاعالى بيف الجرائـ المسجمة في المحافظة خالؿ مدة الدراسة ويرجع ذلؾ 
( في 2نسمة /كـ 27فبمغت ) 2007( اما في عاـ 2نسمة /كـ 99)  9997بمغت في عاـ المحافظة اذ 

ىناؾ عالقة طردية  ف  إلى أ شير العديد مف الدراسات تاذ  . (2نسمة /كـ 48)  2092حيف بمغت في عاـ 
جريمة النشؿ تزداد في المناطؽ المزدحمة  ف  الحظ أ  سكانية وحجـ جرائـ النشؿ , لذلؾ يبيف حجـ الكثافة ال

كز المدينة اذ تتواجد المحالت التجارية امر المناسبات الدينية واالجازات فضاًل عف بالسكاف وخصوصًا في 
 والمتسوقيف الذيف في الغالب يتعرضوف لنشؿ حاجاتيـ الشخصية كالحقائب والمحافظ وغيرىا . 

ىدافيـ ي سبيؿ الحصوؿ عمى الماؿ لتحقيؽ أ  ف مشروعةالغير  وف الى االساليببعض االفراد يمجأ كما اف
مف  غيرىا عف يميزىا خاص بطابع تتميز السرقة أساليب كأحد النشؿ وجريمة ورغباتيـ االقتصادية .

 وخالؿ عاـ في مكاف وجوده أثناء يحممو الذي مالو مف الشخص بتجريد تتـ فيي المواؿ, سمب جرائـ
 يمقي الذي المر الجاني, تتبع في ارتكابيا تساىـ آثارًا عقب تترؾ ال وىي العادية, اليومية لحياتو مزاولتو
 انتشارًا . المواؿ جرائـ أكثر النشؿ جريمة يجعؿ وىذا ما ,كبيراً  عبئاً  الشرطة أجيزة كاىؿ عمى
 
 

                                                           
 المختمس الخفيؼ اليد يقصد بمفيـو النشؿ نزع الشيء بسرعة, ويقاؿ نشؿ الشيء ينشمو  نشاًل: أسرع نزعو. والنشاؿ ىو :

 . مف المصوص
المصدر : ابراىيـ محمد الزبف , ظاىرة النشؿ واثارىا االجتماعية , جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية ,الطبعة االولى , 

 .  994, ص 2009الرياض , 
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 (التوزيع العددي والنسبي والمرتبي لجرائم السرقة بحسب نوع الجريمة  في محافظة النجف40) جدول
 (4092-4002لممدة )

 . 4092،  منشورة غير بيانات شعبة االحصاء الجنائي ، النجف ، شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية : المصدر
 (4092-4002التوزيع العددي لجرائم السرقة حسب نوع الجريمة في محافظة النجف لممدة ) (42شكل )

 
 . (40) جدول:  المصدر

                                                           
  ماعدا مثؿ سرقة المزروعات وسرقة المواشي مف ابرز تمؾ الجرائـ  )جرائـ النشؿ ( وغيرىا مف جرائـ السرقة االخرى

في محافظة النجؼ محمد نيير معاوف مدير شعبة االحصاء الجنائي ئـ المذكورة حسب ما ذكره نقيب شييد انواع الجرا
 .94/9/2098يـو الثالثاء خالؿ المقابمة الشخصية 
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 جرائم السرقة بحسب النوع 

 اخرى السلب سرقة محل سرقة دار سرقة سيارة

 السنوات
 الجريمة نوع حسب السرقة جرائم عدد

 النسبة% المجموع
 اخرى السمب سرقة محل سرقة دار سرقة سيارة

4002 942 922 22 942 902 222 242 
4002 12 921 29 20 942 222 240 
4002 992 921 22 99 910 222 240 
4002 10 499 29 42 420 222 242 
4002 22 222 902 92 209 124 9949 
4001 21 221 942 2 222 120 9042 
4090 22 224 922 4 220 9042 9942 
4099 29 412 920 4 201 122 9940 
4094 22 292 942 2 222 122 9041 
4092 42 422 21 2 200 222 9040 
4092 42 422 12 2 212 221 9040 
 %900 24222 2192 441 9092 4122 224 المجموع
 %900 --- 2244 442 9942 2242 242 النسبة %
 --- --- 9 2 2 4 2 المرتبة
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انيا تحتؿ المرتبة االخيرة مف  نفسو (24وشكؿ )( 20الجدوؿ ) بالنسبة لجريمة" السمب" فتظير مفاما 
لى تحسف الوضع االمني فظة خالؿ مدة الدراسة ويرجع ذلؾ إ  حيث عدد جرائـ السرقة المسجمة في المحا

والدوريات في معظـ الشوارع الرئيسية والفرعية  التفتيش نقاط وتركز رجاؿ الشرطة وانتشار, في المحافظة 
 نتيجة الى انخفاض نسبة جريمة السمب .مف المحافظة وىذا ادى بال

 الدراست : سىىاث حسب احملافظت سكان لف وسمت مهأ (000)لكل السرقت جرائم ػددثالثًا: 
 نسمة إلؼ( 900) لكؿ المرتكبة السرقة جرائـ عدد ف  أ   (,22والشكؿ ) (29يتضح مف الجدوؿ ) 

 إذ الدراسة, مدة خالؿ واحدة وتيرة عمى تسير ال ,(2092 - 2002) الدراسة سنوات بحسب السكاف مف
 سرقة جريمة( 88,9) مف انخفضت السرقة جرائـ ف  أ   مف الرغـ وعمى , واالرتفاع االنخفاض بيف تتبايف
 نسمةالؼ ( 900) لكؿ سرقة جريمة( 24,8) إلى( 2002) عاـ في السكاف مف نسمةالؼ ( 900) لكؿ
 فقد السرقة في المحافظة خالؿ سنوات الدراسة ,والتي سجمت اقؿ نسبة لجرائـ ,( 2008) العاـ في

 مف نسمةالؼ ( 900) لكؿ سرقة جريمة( 89,9) بمغ بمعدؿ( 2006) العاـ في رتفاعاإل   إلى عاودت
( جريمة سرقة لكؿ 89,6بمغت جرائـ السرقة )اذ ( 2007عاـ )رتفاع خالؿ واستمرت في اإل   , السكاف

عمى معدؿ لجرائـ السرقة في ( فقد شيد تسجيؿ أ  2008), اما عاـ نسمة مف السكاف الؼ ( 900)
وفي  , السكاف مف نسمةالؼ  (900) لكؿ سرقة ( جريمة87,9اذ بمغ )خالؿ سنوات الدراسة المحافظة 

 جريمة (82,2نخفاضًا طفيفًا عف السنة السابقة اذ بمغت )انخفضت نسبة جرائـ السرقة إ   (2009عاـ )
( 88,7( وبنسبة بمغت )2090رتفاعيا خالؿ عاـ )السكاف وعاودت إ   مف نسمة الؼ (900) لكؿ سرقة
عمى معدؿ لجرائـ السرقة في المحافظة مسجمة ثاني أ  السكاف ,  مف نسمةالؼ  (900) لكؿ سرقة جريمة

التدريجي حتى  نخفاضجرائـ السرقة تتجو نحو اإل  ( اخذت 2090خالؿ سنوات الدراسة , وبعد عاـ )
 السكاف.  مف نسمةالؼ ( 900) لكؿ   سرقة جريمة (64,2( )2092بمغت خالؿ عاـ )

 الساس بسنة مقارنة( 2092) سنة في السرقة جرائـ عدد في زيادة ىناؾ ف  ستنتج مما تقدـ أ  ي 
الشرطة لى رجاؿ غمب المواطنيف إ  لى توجو أكما مر ذكره سابقًا إ ويرجع سبب ىذه الزيادة (2002)

بض عمييـ خاصة بعد لقاء القاؿ الشرطة عمى متابعة المجرميف وا   لإلبالغ عف جرائـ السرقة لثقتيـ برج
وىذه الزيادة تتماشى مع الزيادة في حجـ سكاف المحافظة , وىذا ما مني في المنطقة تحسف الوضع ال  
 السكاني النمو في رتفاعاإل   بيف طردية عالقة وجود بينت التي والعالمية العربية الدراسات اكدتو الكثير مف

 . السرقة جرائـ معدؿ وارتفاع
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 (4092 ــ 4002) لممدة نسمة من السكان إلف( 900) لكل السرقة جرائمأعداد ( 49) جدول

 ( . 14جدول ) -9 عمى باالعتماد :  المصدر
 . 4092منشورة ،  غير بيانات شعبة االحصاء الجنائي ، النجف ،محافظة  شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية -4

 (4092 - 4002( ألف نسمة من السكان لممدة )900جرائم السرقة لكل ) أعداد (42شكل )

 
 . (49جدول ) المصدر : 
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 الف نسمة من السكان 900الجرائم لكل  عدد عدد السكان جرائم السرقةعدد  السنوات
4002 868 978200 88,9 
4002 224 9,099,897 24,8 
4002 848 9,028,862 89,9 
4002 628 9,089,204 89,6 
4002 982 9,997,622 87,9 
4001 980 9,988,087 82,2 
4090 9024 9,994,604 88,7 
4099 978 9,288,824 78,8 
4094 964 9,499,608 74,0 
4092 884 9,482,980 68,2 
4092 221 9,489,829 64,2 
 67,8 --- 24222 المجموع
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 الىجف: حمافظت يف السىت أشهر حسب السرقت جرائم حىزيغ -رابؼاً 
 مدة خالؿ السنة أشير بحسب النجؼ محافظة في السرقة لجرائـ والنسبي العددي التوزيع يتبايف 
حتال تموز وآب إ   شيري أف ,( 28) والشكؿ( 22) الجدوؿ مف يالحظ , إذ (2092 - 2002) الدراسة
 عمى التوالي مف إجماليسرقة  جريمة( 896, 898) بواقع السرقة جرائـ عدد والثانية في الولى المرتبة
ايموؿ  شير وجاء, %(  9,2) بمغت اذ وبالنسبة نفسيا الدراسة, مدة طيمة المحافظة في السرقة جرائـ

 أما ,%( 9,0) بنسبة أي , جريمة( 792) ةوالبالغ المسجمة السرقة جرائـ عدد حيث مف بالمرتبة الثالثة
,  724) سرقة بمغ جرائـمف  بعددذار ونيساف و آ يشير  نصيب مف فكانتالرابعة والخامسة  المرتبتيف

 جرائـ إجمالي مفعمى التوالي ( %8,4% , 8,2) وبنسب بمغت ,عمى التوالي سرقة  جريمة( 749
سرقة وبنسبة بمغت  جريمة (729)لشير حزيراف بواقع السادسة فكانت  اما المرتبة , المحافظة في السرقة

عداد جرائـ %( وبنفس أ  8,2بة نفسيا والبالغة )النسشباط  ووؿ تشريف ال شيركمت أ  ش   ( , في حيف8,2)
جريمة سرقة محتمة بذلؾ المرتبة السابعة , اما المراتب الثامنة والتاسعة  (726السرقة والتي بمغت )

,  706يار وبعد مف جرائـ سرقة بمغ )ؿ وتشريف الثاني وآب أشير كانوف ال و والعاشرة فكانت مف نصي
%( مف اجمالي جرائـ السرقة , في 8,0جريمة سرقة مسجمة بذلؾ النسبة نفسيا والبالغة ) (702,  708

( جريمة 622ذ بمغت )يرة مف حيث عدد الجرائـ المسجمة إ  خاء شير كانوف الثاني بالمرتبة ال  حيف ج
 الدراسة. مدة خالؿ المحافظة في المسجمة السرقة جرائـ ماليإج %( مف7,4سرقة بنسبة )

 ولمدة السنة أشير بحسب النجؼ محافظة في السرقة لجرائـ الزماني التوزيع يتبيف مما تقدـ أف 
 السرقات جرائـ أكثر اذ يالحظ إف  , آخر إلى شير   مف بالتبايف تصؼت( 2092 - 2002) الدراسة
بمغت  نسبة مجتمعةً  سجمت اذفضاًل عف شير أيموؿ  (ب تموز , آ ) الصيؼ أشير أثناء ترتكب

 خالؿ مستوياتيا أدنى إلى السرقات جرائـ انخفضت حيف في , السرقات جرائـ إجمالي مف%( 27,2)
 مف%( 24,4) مجتمعةً  نسبتيا بمغت إذ( تشريف الثاني , كانوف االوؿ , كانوف الثاني  ) الشتاء أشير

ليو الدراسات ًا عما أشارت إ  جاء مختمف التبايف وىذا , الدراسة منطقة في المسجمة السرقات جرائـ إجمالي
ويمكف تفسير  .الميؿ ساعات وطوؿ الحرارة درجات انخفاض مع تزداد السرقة جرائـ أفوالتي اكدت عمى 

ؿ الصيؼ يقضى المواطف معظـ نو في فصائـ السرقة خالؿ أشير الصيؼ عمى أ  ارتفاع نسبة حدوث جر 
وقات مما يييئ الحظ االسواؽ مزدحمة في معظـ الو الترفيو لذا تلمعمؿ أو التسوؽ أوقتو خارج المنزؿ 

نواع الجرائـ جاءت في المرتبة االولى مف بيف أ جو مالئـ الرتكاب جريمة السرقة خاصة ) النشؿ( والتي
 .المرتكبة في المحافظة 
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 (44) جدول
 (4092-4002)لممدة السنة أشهر بحسب النجف محافظة في السرقة لجرائم والنسبي العددي لتوزيعا

 عمى باالعتماد :  المصدر
 . 4092منشورة ،  غير بيانات شعبة االحصاء الجنائي ، النجف ، شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية 

 (4092 - 4002) لممدة السنة أشهر بحسب السرقة لجرائم النسبي لتوزيع( ا42) الشكل

 
 . (44) جدول:   المصدر
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 الىجف: حمافظت يف السرقت وجرائم درجت احلرارة بني الؼالقت -خامساً 
  تؤكد إذاإلجرامي,  السموؾ عمى تأثيراً  المناخ عناصر أكثر بيف مف الحرارة درجات تعد 

 الجرائـ حجـ وبيف نخفاضواإل   رتفاعاإل   حيث مف الجو حرارة درجة بيف صمة وجود عمى حصاءاتاإل  
 اإلجراـ ظاىرة أف   عمى اإلحصاءات دلت,  وألمانيا وايطاليا المريكية المتحدة الواليات ففي.  المرتكبة
 عمى اإلحصاءات تدؿ إذ. الجنوبية المناطؽ في عنيا الشمالية المناطؽ في نوعيا وفي حجميا في تختمؼ

 اإلجراـ عمـ في الباحثوف واستنتج . الشماؿ في عنيا الجنوب في تزيد الشخاص عمى عتداءاإل   جرائـ ف  أ  
 عمى االعتداء جرائـ تزيد الباردة الشمالية المناطؽ ففي,  اإلجرامية الظاىرة عمى خطره لممناخ أف ذلؾ مف

 تكثر جرائـ بالعكس  الحارة الجنوبية المناطؽ وفي,  الشخاص عمى االعتداء جرائـ وتقؿ المواؿ
 . (9)مواؿال جرائـ وتقؿ الشخاص عمى االعتداء
,  أشير الصيؼ ) تموز ف  يتضح أ   (26) ( والشكؿ البياني24لى الجدوؿ )ومف خالؿ النظر إ   

مت ارتفاعًا ممحوظًا في معدؿ جرائـ السرقة في المحافظة سج   حرارةً  السنة أشير والتي تمثؿ أكثرب ( آ
 حيف في %(9,2والبالغة )خالؿ مدة الدراسة , إذ احتمت المرتبتيف االولى والثانية مسجمة النسبة نفسيا 

عمى التوالي , محتمة بذلؾ ايضًا  (ـْ  46,8, ـْ  46,9الشير ) ليذه الحرارة درجات معدالت بمغت
ذ سجؿ نسبة , يمييا في المرتبة الثالثة شير أيموؿ إ  المرتبتيف االولى والثانية كأعمى شيور السنة حرارة 

( . 42,8وبمعدؿ درجة حرارة بمغ ) (%9,0بمغت ) وؿ , كانوف ال ,فيما جاءت اشير )تشريف الثاني  ـْ
 حيث مف السنة شيور كأقؿ الخيرة الثالث المراتب والتي تمتاز بحرارتيا المنخفضة في (كانوف الثاني 

 الوقت %( عمى التوالي , في7,4%,  8,0%,  8,0بمغت ) إذ , فييا المسجمة السرقات جرائـ نسب
( عمى التوالي . 99,9ـْ ,  92,8ـْ , 98,2الشير ) ىذه حرارة درجات معدالت فيو بمغت الذي  ـْ

شير التي ترتفع فييا درجات تزداد في ال  النجؼ  محافظة في السرقة جرائـ ف  ستنتج مما تقدـ أ  ي 
يتطابؽ مع  الشير التي تنخفض فييا درجات الحرارة , وىذا ة وتبدأ بعد ذلؾ باالنخفاض في ال  الحرار 

 ضد ترتكب التي الجرائـ بأف يفيد الذي الحراري قانونو في( كيتميو) العالـ بو جاء ماالدراسات و معظـ 
 فصؿ في السرقات ومنيا المواؿ ضد المرتكبة الجرائـ تزداد بينما , الحارة الفصوؿ في تزداد الشخاص
الى أ ف ,شير الباردة وانخفاضيا في ال  ويرجع سبب زيادة أ عداد جرائـ السرقة في ال شير الحارة (2)الشتاء .

 في بينيـ واالحتكاؾ,  االلتقاء فرص فتزداد بيوتيـ خارج إلى الناس يدفع صيفا الحرارة درجة رتفاعإ  
  معو تتييأ مما السنوية اإلجازات موسـ فصؿ الصيؼ ىو ف  عمى اعتبار أ   وغيرىا كالحدائؽ العامة الماكف

                                                           
صبري مسمـ التمباني , أثر المناخ في حدوث الجريمة )دراسة في جغرافية الجريمة( رسالة ماجستير غير منشورة , غزة  (9)
 . 98ص , 2009, 
 . 49عبد الرحمف عبد اهلل عمي بدوي , مصدر سابؽ , ص (2)
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 أشهر بحسب النجف محافظة في جرائم السرقة ونسبة الحرارة درجات معدل بين العالقة (42) جدول
 (4092 ــــ 4002) لممدة السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
           
      

       

 ( . 44،   9جدول )  لمصدر : ا
 أشهر بحسب النجفمحافظة  في السرقة جريمة ومعدل الحرارة درجات معدل بين العالقة (42) الشكل

 (4092 - 4002) لممدة السنة

 
 . (42) جدول:  المصدر
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تشرين  ايلول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 نسبة جرائم السرقة معدل درجة الحرارة

 جرائم السرقة نسبة درجة الحرارة معدل االشهر
 242 9949 كانون الثاني

 244 9242 شباط
 242 9242 اذار

 242 4242 نيسان
 240 2042 مايس
 244 2242 حزيران
 144 2241 تموز
 144 2242 اب

 140 2442 ايمول
 244 4242 تشرين االول
 240 9244 تشرين الثاني
 240 9442 كانون االول
 %900 4242 المجموع



 التوزيع الزماني لجريمة السرقة                                              الثاني/ المبحث  الثانيالفصل 

 

95 

ذكره في الفقرة السابقة مف الدراسة , فضاًل عف  المالئمة الرتكاب السرقة وخاصة النشؿ كما مر   الظروؼ
 إال إشباعيا اإلنساف يستطيع ال قد الحاجات والمسكف وىذه والكساء الغذاء إلى واحتياجاتيـ الناس مطالب

 ىناؾ ف  أ   )بيرسوف) ارتباط لمعامؿ االحصائي التحميؿ اثبت وقد الغير. أمواؿ عمى عتداءاإل   طريؽ عف
 ( .0,78) بمغت السرقة وجريمة الحرارة درجة بيف قويةطردية  ارتباط عالقة

 حسب وقج ارحكابها : لخىزيغ السماوي جلرائم السرقتسادسًا: ا
في محافظة  السرقة( التوزيع العددي والنسبي لجرائـ 27البياني )( والشكؿ 22يوضح الجدوؿ ) 
الذيف شممتيـ عينة  ثناء اليوـ وطبقًا إلجابات المبحوثيفأأوقات ارتكابيا ( بحسب 2092) لعاـ النجؼ
 بمغ إذ ( ليالً  9 – مساءاً  8)%( مف جرائـ السرقة ترتكب ما بيف الساعة 22,9نسبة ) ف  تبيف أ   البحث
 حيف مبحوثًا , في( 997) البالغ العينة مجموع مف جريمة( 84) الوقت ىذا خالؿ السرقات جرائـ عدد
 سرقة جريمة( 89) بمغ الجرائـ مف بعدد الثانية المرتبة في (مساءاً  7 – ظيراً  2) الساعة مف الوقت جاء
 الساعة مف الوقت نصيب مف فكانت الثالثة المرتبة أما ,%( 40,0) بنسبة أي , البحث عينة مجموع مف
 مف الوقت وجاء ,%( 98,4) بنسبة أي , سرقة جريمة( 46) البالغ الجرائـ بعدد( صباحاً  7- ليالً  2)

 وبنسبة جريمة( 99) البالغ السرقات جرائـ بعدد الخيرة المرتبة في ( الظير بعد 9 – صباحاً  8) الساعة
 البحث . عينة مجموع مف%( 9,6)

 7 – مساءاً  8)الساعة مف الوقت في الميؿمعظـ السرقات حدثت اثناء  ف  يتضح مما تقدـ أ   
 نسبة فتمثؿ%( 6,49) والبالغة المتبقية النسبة أما , الجرائـ إجمالي مف%( 60,2) بمغت بنسبة( صباحاً 
أف  إلى ذلؾ ويرجع ,( مساءاً  7 – صباحاً  8) الساعة مف أي , النيار ثناءأ حدثت التي السرقات جرائـ
فجريمة سرقة المنازؿ وسرقة المحالت التجارية السرقة  نوع بحسب ختمؼي السرقة جريمة ارتكاب وقت

ف ظالـ الميؿ يشجع كما أترتكب اثناء الميؿ ففي الميؿ يخمد االنساف الى النوـ وتخمو الشوارع مف المارة 
 لوقت المالئـ ليا في النيارما بالنسبة لجريمة النشؿ فاكاب جريمتو بعيدًا عف االنظار . أ  السارؽ عمى ارت

النشؿ .  جريمة الرتكاب مالئـ جو يييئ مما وقاتال   معظـ في مزدحمة االسواؽ ذإ  ففي اوقات النيار 
 .الميؿ أثناء تسود لذا المنازؿ سرقة ضمف تقع الدراسة منطقة في المرتكبة السرقات جرائـ معظـ إف وبما
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 (42) جدول
 (4092) لعام ارتكابها وقت بحسب النجف محافظة في السرقة لجريمة والنسبي العددي التوزيع

 
 
 

     

 .   4092نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 (42) الشكل

 (4092) لمعام ارتكابها وقت بحسب النجف محافظة في السرقة لجريمة النسبي التوزيع

 
 . (22) جدوؿ: المصدر

9.6 

30 

42.1 

18.3 

 نسب جرائم السرقة حسب وقت ارتكابها 

 صباحا   7-2 ليل   1 -8 مساءا   7-2 ظهرا   1 -8

 النسبة المئوية السرقةعدد جرائم  الوقت

 9,6 99 ظهراً  9 -2
 40,0 89 مساءاً  4-2
 22,9 84 ليالً  9 -2
 98,4 46 صباحاً  4-2

 %900 912 المجموع
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 :حسب وىػها  ىزيغ الؼددي والىسبي جلرائم السرقتسابؼًا : الخ
 محافظة في السرقة جرائـ لنواع والنسبيالعددي  التوزيع( 28) والشكؿ( 28) الجدوؿ يوضح 

النزالء في مركز الموقؼ  عمى وزعت التي االستبياف استمارة في المدونة البيانات إلى النجؼ استناداً 
%( 24,9) بنسبة الولى المرتبة في تأتي المنازؿ مف السرقة أف وتبيف والتسفيرات في محافظة النجؼ ,

 مسافة قطع أو مسبؽ تخطيط إلى تحتاج ال المنازؿ فسرقة , فظةالمحا في السرقة جرائـ إجمالي مف
 الكثير وغيرىا المنزلية والثاث والجيزة الذىبية والمصوغات كالنقود متنوعة أشياء عمى وتحتوي , طويمة
 لذا احتمت سرقة , الحراسة نقاط مف السكنية الحياء معظـفضاًل عف خمو  لمسراؽ مغريات يمثؿ مما

 بنسبة الثانية المرتبة في النشؿ سرقة وجاءت , نواع السرقات االخرىالمنازؿ المرتبة االولى مف بيف أ
 وىذا النوع مف السرقة يحدث في اوقات النيار وينتشر في االماكف , السرقات إجمالي مف%( 22,2)

وغيرىا مف االماكف التي سواؽ والمحالت التجارية ووسائؿ المواصالت المزدحمة  كالمراقد الدينية وال  
%( مف اجمالي 97,4فجاءت بالمرتبة الثالثة) التجارية المحاؿ سرقةما بالنسبة لأتزدحـ بالسكاف . 
 مسبؽ تخطيط إلى حاجتيا وعدـ الفرص توفر حيث مف المنازؿ سرقة عف تختمؼ الالسرقات , وىي 

 السواؽ داخؿ تتواجد التي تمؾ خاصة التجارية, المحاؿ لمعظـ الحراسة نقاط توفر حيث مف تختمؼ ولكف
وتتمثؿ بسرقة %( 90,7السرقات االخرى بالمرتبة الرابعة بنسبة ) وحمت , الكبيرة التجارية المجمعات أو

 حتمتاف السيارات , اما سرقةالمواشي والمزروعات وغيرىا مف السرقات االخرى ما عدا االنواع المذكورة 
 تمثمو لما نتيجة , السابقيف النوعيف مع بالمقارنة متواضعة نسبة وىي%( 4,8) بنسبة الخامسة المرتبة
  الخارجية الطرؽ عمى الظاىرة ىذه تنحصر لذلؾ المدف داخؿ خاصة صعوبة مف وأخفاؤىا السيارات سرقة
 وذلؾ ,%( 9,0) بنسبة الدولة مؤسسات سرقة نصيب مف فكانت الخيرة المرتبة أما , المحافظة في

ف مسبؽ تخطيط إلى تحتاج الدولة مؤسسات فسرقة المشددة  بالحماية المؤسسات ىذه أغمب لتمتع  ذيتنف وا 
 ىذا النوع مف السرقة يحتاج الى اكثر مف شخص .
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 (42) جدول
 (4092) لمعام النجف محافظة في نوعها بحسب السرقةوالنسبي لجرائم  العددي التوزيع

 .   4092نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر     
 (42الشكل )
 (4092بحسب نوع الجريمة لمعام ) النجفالتوزيع النسبي لجرائم السرقة في محافظة 

 

 . (42جدول )المصدر : 
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 اخرى نشل سرقة دوائر الدولة  سرقة سيارة سرقة محل تجاري سرقة منزل

 التوزيع النسبي لجرائم السرقة حسب نوعها 

 المئويةالنسبة  السرقةعدد جرائم  نوع السرقة

 2249 22 سرقة منزل
 9242 22 سرقة محل تجاري

 242 2 سرقة سيارة
 940 4 سرقة دوائر الدولة

 4242 22 نشل
 9042 49 اخرى

 %900 912 المجموع
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 : الخىزيغ الؼددي والىسبي جلرائم السرقت حبسب الدافغ الرحكابها: ثامىاً 
 فرادأ   رتكبياإ   التي السرقة جرائـ مف%( 42,8) نسبة ف  أ  ( 29) والشكؿ( 26) الجدوؿ مف يتبيف 
 االفراد في العوامؿ المؤثرة أىـ مف المادي العامؿ يعداذ ,  "اً مادي" اً دافع ورائيا يقؼ الذي الدافع كاف العينة

 حاجاتيـ سد عمى قدرتو عدـ إلى يؤدي الحاالت بعض في انعداميا أو الشيرية دخوليـ انخفاض ف  ل  
 حاجاتيـ إشباع جؿأ السرقة مف جرائـ ارتكاب إلى اآلباء الحياف بعض وفي بالبناء تدفع التي الضرورية
الصحبة "إلى  تعود الدراسة منطقة السرقة في جرائـ إجمالي مف%( 28,2) نسبة فأ   حيف في .الضرورية

 وتفاعمو وتجاوبو اختالطو اإلجرامية السموكية الفعاؿ ارتكاب إلى الفرد تدفع التي فمف االسباب "السيئة
 بسرعة يتأثر فالفرد والشرار المنحرفيف مف المدرسة ورفاؽ السكنية المنطقة رفاؽ السيما السوء رفاؽ مع

 يتأثر انو حيث والذواؽ واالتجاىات والميوؿ والثقافة العمر بمزايا عنو يختمفوف ال الذيف ورفاقو بأصدقائو
 في الصحبة اثر بدراسة اىتموا الذيف اإلجراـ عمماء ومف مدرستو , أو أمو أو بابيو يتأثر مما أكثر برفاقو

 في سذرالند وينطمؽ( المغاير االختالط) نظرية وضع الذي( سذرالند) العالـ اإلجرامي لمسموؾ الفرد رتكابإ  
 مف الفرد يتعممو موروث غير مكتسب سموؾ اإلجرامي السموؾ اف مفادىا أساسية فرضية مف ىذه نظريتو
 .  (9)آخريف بأفراد اختالطو خالؿ

 ويمكف ,"الفقر والعوز" بدافع ارتكبت السرقة جرائـ مف%( 98,8) ف  أ   نفسو الجدوؿ مف تبيف كما 
ف الكثير مف الباحثيف  (2)الجريمة, الرتكاب الفرص فييا تتييأ التي الخصبة البيئة ىو الفقر ف  أ   القوؿ وا 

% مف حاالت االجراـ كانت 98 -% 88وضح اف والجريمة ومنيـ )دي فيرس( الذي أ   ربط بيف الفقر
 الضرورية الحاجات اشباع عدـ لىإ   الفقر يؤدي إذ ,(4)نياية القرف التاسع عشربيف الفقراء في ايطاليا في 

 بينما,  الحاجات تمؾ إلشباع كالسرقة السموكية االنحرافات أشكاؿ بعض ممارسة إلى يدفعيـ مما لألفراد
 االجتماعي النفس عمماء يتفؽ لـ , %(92,7)التفكؾ االسري بدافع ارتكبت التي السرقة جرائـ نسبة بمغت
 مفيـو يستخدـ مف فمنيـ. ذاتو المفيـو تسمية حوؿ يتفقوا لـ كما السري, التفكؾ مفيوـ تحديد عمى

 أحد غياب أو الزوجات تعدد أو الطالؽ أو اليجر أو كمييما أو الوالديف أحد فقداف ليعني" السري التفكؾ"
 أو الطالؽ يحطميا التي البيوت ليعني" المحطمة البيوت" مفيوـ آخروف يستخدـ فيما. طويمة مدة الوالديف
 تصدع إلى ليشير" السري التصدع" مفيـو ثالث فريؽ ويستخدـ. كمييما أو الوالديف أحد موت أو اليجر
 الستخداـ آخر فريؽ يذىب فيما. كمييما أو الوالديف أحد وفاة أو الطالؽ أو الزوجات تعدد جراء السرة

                                                           
 . 928نوري سعدوف عبد اهلل , مصدر سابؽ , ص (9)
عبد اهلل سالـ الدراوشة , أثر الفقر والبطالة عمى السموؾ الجرمي في المجتمع الردني ,المجمة االردنية لمعمـو  (2)

 . 989, ص 2092االجتماعية , المجمد السابع , العدد الثاني , 
 .928جابر عوض سيد وابو الحسف عبد الموجود , مصدر سابؽ , ص (4)
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 أحد سجف أو الوفاة أو المستمر الشجار أو الطالؽ حطميا التي السر ليعني" المحطمة السر" مفيوـ
 السرية, الوحدة وانييار السرة, في السموؾ وبالتالي فأف اختالؿ (9)طويمة , لمدة غيابو أو الوالديف
الرغبة " بدافع السرقة أماالسرة يدفع الفرد الى ارتكاب الجريمة . لفػراد االجتماعػية الدوار بناء وانحالؿ
فبعض االفراد  , النجؼ محافظة في السرقة جرائـ إجمالي مف%( 8,6) بمغت نسبة شكؿ فقد "في الثراء
مواؿ فقط وانما لمرغبة في تحقيؽ الثراء واالرتقاء نحو ف الى السرقة لغرض الحصوؿ عمى ال  و ال يمجأ

 االفضؿ .
 (4092)لعام النجف محافظة في الرتكابها الدافع بحسب والنسبي لجرائم السرقة العددي التوزيع(42) جدول

 .   4092نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر     
 (41الشكل )

 (4092لمعام ) الدافع الرتكابهابحسب  النجفالتوزيع النسبي لجرائم السرقة في محافظة 

 

 ( .42) جدول: المصدر
                                                           

  /http://library.islamweb.netاالنترنيت , اسبابو  , شادية التؿ , التفكؾ االسري و  (9)
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 الرغبة في الثراء قضية مادية التفكك االسري فقر وعوز الصحبة السيئة

 التوزيع النسبي لجرائم السرقة بحسب الدافع الرتكابها

 النسبة المئوية السرقةعدد جرائم  الدافع الرتكاب الجريمة
 28,2 86 الصحبة السيئة

 98,8 47 فقر وعوز
 92,7 28 التفكك االسري
 42,8 68 قضية مادية

 8,6 99 الرغبة في الثراء
 %900 912 المجموع
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 انفصم انثاوي
 . االشرف انىجف حمافظت يف وانسرقت انقخم جلرميخي سماويان انخىزيغ

 متهيد :
ظاىرة اجتماعية من ظواىر السموك البشري المنحرف عن القواعد السموكية السميمة  ن الجريمة إ 
 اذ .وأشكاليا وتوزيعيا واتجاىاتيا وأحجاميا متغيراتيا لدراسة الجغرافيا المجتمع , وتسعىقرىا التي أَ 

ئية واجتماعية واقتصادية يتصف السموك االجرامي بالحركة والتغير عبر الزمان والمكان وبوجود عوامل بي
  وفردية تساىم في وجوده .

اطرىا عمى حياة شاا  ومنيا جريمة القتل من بين َأكبر الجرائم وأَ وُتعد الجرائم الواقعة عمى اال 
  تعالى قال عمييا يقدم لمن الشديد والوعيد ليا وتحريمو الواضح رفضو ياالسالمالدين  كدأَ  االنسان وقد

نُكمْ  َتَراضٍ  َعن ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأن ِإالَّ  ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكم َأْمَواَلُكم َتْأُكُموا الَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا ﴿  َأنُفَسُكمْ  تَْقُتُموا َواَل  مِّ
ِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمن ﴾٩4﴿َرِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  اَ  ِإنَّ  ِلكَ  َوَكانَ  َناًرا ُنْصِميوِ  َفَسْوفَ  َوُظْمًما ُعْدَواًنا ذََٰ  َيِسيًرا ا َعَمى ذََٰ
 الكريم القرآن لنا قدم إيذانًا بظيور الجريمة , وقد االرضوكان ظيور االنسان عمى سطح . (1)﴾﴾٠٣﴿

 وىذا الحسد بدافع ىابيل أايو قتل عمى قابيل أقدم اذالجريمة  تاريخ بدء حددت إجرامية واقعة ألقدم وثيقة
 ِباْلَحقِّ  َآَدمَ  اْبَنيْ  َنَبأَ  َعَمْيِيمْ  َواْتلُ  ﴿بدليل قولو تعالى  (٩)اقترفيا االنسان في التاريخ , جريمة أول يعد العمل

َبا ِإذْ   َلِئنْ  ﴾٩2﴿ اْلُمتَِّقينَ  ِمنَ  اُ  َيتََقبَّلُ  ِإنََّما َقالَ  أَلَْقُتَمنَّكَ  َقالَ  اْْلََارِ  ِمنَ  ُيتََقبَّلْ  َوَلمْ  َأَحِدِىَما ِمنْ  َفتُُقبِّلَ  ُقْرَباًنا َقرَّ
 َأنْ  ُأِريدُ  ِإنِّي ﴾٩3﴿ َربَّ اْلَعاَلِمينَ  اَ  َأَاافُ  ِإنِّي أِلَْقُتَمكَ  ِإَلْيكَ  َيِديَ  ِبَباِسطٍ  َأَنا َما ِلتَْقُتَمِني َيَدكَ  ِإَليَّ  َبَسْطتَ 
ْثِمكَ  ِبِإْثِمي تَُبوءَ   َفَقَتَموُ  َأِايوِ  َقْتلَ  َنْفُسوُ  َلوُ  َفَطوََّعتْ  ﴾٩4﴿الظَّاِلِمينَ  َجَزاءُ  َوَذِلكَ  النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َفَتُكونَ  َواِ 

  (3)﴾﴾٠٣﴿ْلَااِسِرينَ ا ِمنَ  َفَأْصَبحَ 
 اطراً  تشكل التي السرقة جريمة ىي وانتشاراً  اطورة كثرىاوأَ  موالاألَ  عمى الواقعة الجرائم ىمأَ  ومن   

 بالمال أىتم اإلسالم وان,  باألرواح الضرر إلحاق في احياناً  تتسبب بل االفراد ممتمكات عمى حقيقياً 
 واالعتداء بالباطل الناس أموال أكل عن سبحانو فنيى , والطامعين العابثين أيدي إليو تمتد أن من وحماه
 والبغضاء العداوة بذور انتشار إلى تؤدي التي السرقة الوجوه ىذه ومن , الحرام الوجوه من وجو بأي عمييا
,  حق وجو بغير شا  عمييا واستولى ذىبت وكده جيده ثمرة أن اإلنسان يجد أن بعد المجتمع أفراد بين

                                                           
 (٠٣, ٩4القران الكريم , سورة النساء , ايو )  (1)
احمد حمدان الجيني ,اصائ  مرتكبي جريمة قتل النفس في المدينة المنورة , رسالة ماجستير غير منشورة ,اكاديمية  (٩)

 .  1٣,    1444نايف العربية لمعموم االمنية , الرياض , 
 (٠٣ - ٩2القرآن الكريم , سورة المائدة , أيو ) (٠)
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 يكون الذي اليد قطع فإن لغيره وعبره لمسارق ردع فييا وتعالى سبحانو ا شرعيا التي السرقة عقوبة وان
 تعالى قال,  امواليم عمى الناس وتأمين السرقة بمنع الكفيمة العقوبات أجدر ىو حياتو طول لمسارق عالمة

 . (1)﴾ َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوالمَّوُ  المَّوِ  ِمنَ  َنَكااًل  َكَسَبا ِبَما َجَزاءً  َأْيِدَيُيَما َفاْقَطُعوا َوالسَّاِرَقةُ  َوالسَّاِرقُ ﴿
 في , النجف محافظة والسرقة في القتل لجريمتي الزماني التوزيع توضيح الفصل ىذا في سيتم 
 تم مبحثين إلى الفصل ُقسمَ  اذ المحافظة, في الرسمية الدوائر من جمعيا تم التي البيانات تحميل ضوء

 والتوزيع,(٩٣14-٩٣٣4) الدراسة االل مدة القتل لجرائم نياالزم التوزيع عمى األول المبحث في التركيز
فضاًل من السكان , نسمة الف  (1٣٣) لكل القتل جرائم وعدد, الجريمة  نوع حسب القتل لجرائم نياالزم

 القتل وجرائم الحرارةدرجات  بين العالقةو , منطقة الدراسة  في السنة شيور حسب القتل جرائم عن توزيع
, والتوزيع العددي والنسبي لجريمة يا ارتكاب وقت حسب القتل لجريمة الزماني , والتوزيع محافظةال في

 القتل بحسب الدافع الرتكابيا . 
 - ٩٣٣4) الدراسة مدة االل السرقة لجرائم نياالزم التوزيع الى فتطرق الثاني المبحث إما  
 نسمةالف ( 1٣٣) لكل السرقة جرائم وعدد,  الجريمة نوع حسب السرقة لجرائم نياالزم والتوزيع, (٩٣14

 بين والعالقة الدراسة منطقة في السنة شيور حسب السرقة جرائم توزيع عن فضالً  من سكان المحافظة ,
 العددي والتوزيع,  ارتكابيا وقت حسب السرقة لجريمة الزماني والتوزيع,  , السرقة وجرائم درجات الحرارة

 من التي اإلحصائية األساليبب الباحث استعان وقد . الرتكابيا الدافع بحسب السرقة لجريمة والنسبي
 .الدراسة قيد الظاىرة سير توضيح تم االليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (٠3القرآن الكريم , سورة المائدة , أية ) (1)
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 املبحث االول
 االشرف .انقخم يف حمافظت انىجف  انخىزيغ انسماوي جلرميت

 (  4002 – 4002)نهمدة  انقخم جلرائم انسماوي والً : انخىزيغأ  
 تتجو نحوعدد جرائم القتل في محافظة النجف  نَّ أَ ( 11( والشكل )1٩الجدول ) من بينيت 

 ٩٣٣4ساس سنة األَ جرائم القتل في المحافظة االل عمى نسبة لأَ  االل مدة الدراسة , اذ سجمت تناق ال
فاحتل المرتبة  ٩٣٣2ما عام , أَ  تل لتحتل بذلك المرتبة االولى( جريمة ق131%( بواقع )1161بمغت )

وبمعدل %(  1462( جريمة قتل وبنسبة بمغت )11٠اذ بمغت ) ,الثانية من حيث عدد الجرائم المسجمة
,  1٠2) ٩٣٣1 -٩٣٣1, في حين بمغت اعداد جرائم القتل المسجمة االل عامي  ( 146٣+) نمو بمغ
%( عمى التوالي وبمعدل نمو بمغ 1٣64% , 1٩6٠( جريمة قتل عمى التوالي وبنسب بمغت )1٩1

ااذ مسار  ٩٣٣2( لتحتل بذلك المرتبتين الثالثة والرابعة عمى التوالي , وبعد عام ٠461-,  1٠6٩+)
( جريمة قتل وبنسبة بمغت 1٩) ٩٣14التناق  حتى بمغ عدد جرائم القتل في عام جرائم القتل يتجو نحو 

 (1164-%( وبمعدل نمو بمغ )161)
النجف االل سنوات الدراسة بمغت أعمى  في محافظةعداد جرائم القتل أن تقدم أ يتضح مما 

فاع بين االنافاض واالرت عداد جرائم القتلبعد ذلك أ اذت( وأ٩٣٣4مستوياتيا االل سنة اأَلساس )
ة في لى ادنى مستوياتيا من حيث عدد جرائم القتل المسجمإِ  ٩٣14الطفيف حتى صمت في عام 

  مدة الدراسة .المحافظة االل 
يا تيدالى الظروف السياسية التي ش ٩٣٣4عداد جرائم القتل االل عام فاع أَ ويرجع سبب ارت 

 السابق النظام سقوطد عمنية ااصة بتردي اإِلوضاع األَ  والبالد بصورة عامة والمحافظة بصورة ااصة 
عكس ذلك عمى ازدياد جرائم القتل . وان( مما نتج عنيا انتشار الفوضى وغياب القانون ٩٣٣٠في عام )
عادة األمنية األجيزة كافة حلِّ  عمى األمريكية حتاللاإلِ  قوات ماأقد فضاًل عن  األمر جديد من يابنائ وا 

 وتحقيق األمن حفظ في مسؤولياتيا تحمل عمى قادرة القوات تمك لتصبح طويمة زمنية مرحمة تطمب الذي
 الذي األمر ,وفرضت قوتيا االمنية زمام االمور  استممت القوى مرور فترة من الزمنوبعد  ,االستقرار

 . ٩٣14 عام مستوياتوُ  أدنى إلى ليصل القتل جرائم عدد بانافاض ساىم
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 (21جدول )
  (1023 ــ 1003) ائم القتل في محافظة النجف لممدةالتوزيع العددي والنسبي ومعدل النمو لجر 

 عتماد عمى بالإ  المصدر:  
  1023منشورة، غير ،بياناتالنجف، شعبة االحصاء الجنائي شرطة مديرية الداخمية، العراق،وزارة جمهورية-2

 (1023ــ  1003مسار نمو جرائم القتل لممدة ) (24شكل )

 . (1٩) جدول:  المصدر
                                                           

 1٣٣× الزيادة او النقصان في السنة الالحقة / عدد جرائم القتل في السنة السابقة =  مسبة الزيادة. 
 . 11 ,   سابق مصدر,  الحميداوي جاسم امف ىاشمالمصدر : 
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 عدد جرائم القتل

 نسبة الزيادة الزيادة او النقصان النسبة % جرائم القتلعدد  السنوات
1003 131 1161 --- --- 
1004 1٩1 1٣64 -14 -٠461 
1005 1٠2 1٩6٠ +11 +1٠6٩ 
1006 11٠ 1462 +٩1 +146٣ 
1007 1٩ 161 -1٣1 -1٩6٣ 
1008 2٩ 161 +1٣ +1161 
1020 2٠ 161 +1 +164 
1022 31 262 +1٠ +1263 
1021 3٣ 26٩ -1 -26٣ 
1022 2٣ 16٠ -1٣ -1٩61 
1023 1٩ 161 -3 -1164 
 --- --- %200 2222 المجموع
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 :(4002 -4002نهمدة ) اجلرميت وىع حسب انقخم جلرائم وياانسم انخىزيغ ثاويًا:
الكبيرة الثانية من الكبائر بعد الشرك  يعدُّ نسان والذي بشع الجرائم الاطيرة عمى حياة اإلِ القتل من أ 

ذا  اعدبا , وأصل القتل ىو إزالة الروح عن الجسد كالموت , لكن إذا   اعدبفعل المتولي لو يقال )َقتل( وا 
 القتل تقسيم في الفقياء آراء ااتمفت, (٩)﴾ُقِتَل  َأوْ  مَّاتَ  َأَفِإن ﴿قال تعالى  ,(1)بفوت الحياة يقال )موت(

 قسماً  لو ير لم من ومنيم , اربعة اقسام في حصره رأى من ومنيم , اقسام امسة الى قسمو من فمنيم
فقط  اثنين قسمين في فحصره اطأ وأما اً عمد أما أنو رآى من ومنيم , الجمع عمى يدل ما أقل عمى رائداً 

ًا او شبو عمد ما )عمدأن لمقتل ثالثة انواع وىي يم التي ذىب الييا معظم الفقياء أَ شير التقاس, ومن أ(٠)
راسة . ونظرًا لعدم توفر البيانات التي تا  القتل شبو العمد في منطقة الد ذكره سابقاً  و اطأ ( كما مرَّ أ

نواع االارى من أنواع القتل وىو ) القتل العمد , القتل الاطأ( , وتوزيعيم لذا سوف يتم التركيز عمى األ
 الزماني طيمة مدة الدراسة . 

نواع العمد" احتمت المرتبة األولى من بين أ القتل جريمة " نَّ ( أ11( والشكل )1٠يتضح من الجدول )
جمالي جرائم القتل ( وىو إ1111من أصل )قتل جريمة  (444جرائم القتل في المحافظة اذ سجمت)

ما المرتبة %( من مجموع جرائم القتل , أ 3461وبنسبة بمغت )المسجمة في المحافظة طيمة مدة الدراسة , 
%( من مجموع جرائم 1٣61وبنسبة بمغت )قتل ( جريمة 112مسجمة )" القتل الاطأالثانية فكانت لجريمة "

 االل سنوات الدراسة .القتل المسجمة في المحافظة 
نواع جرائم القتل ( احتمت المرتبة االولى من بين أَ  العمد القتلجريمة )  نَّ يتبين مما سبق أَ  

 المناخ أثر الطبيعية العوامل ومن ," بشرية – طبيعية" عوامل الى السبب ويعزىالمسجمة في المحافظة 
 الجسماني نشاطو ويزداد انفعاالً  أكثر اإلنسان يصبح الحار الجو وجود المتمثل بدرجات الحرارة ومع

 بيا وأقصد األىم ثراألَ  فميا االجتماعية العوامل ماأَ .  الجرائم الرتكاب عاماًل مساعداً  كوني وبالتالي
والاالف عمى حدود االراضي  العار وغسل كالثأر الريفية المجتمعات بيا ترتبط التي والتقاليد العادات

 سموكٍ  ذات اجتماعيةٍ  جرائمَ  المتحضر المجتمع نظر في العادات ىذه تعدُّ  إذالزراعية والحصة المائية ,
 الجرائم نسبة زيادة الى اً مؤشر  تعتبر انيا أي , باألارين واالذى الضرر وألحاق جمب لىإِ  ييدف سمبي
  الريفية . المجتمعات في العمد القتل ومنيا

                                                           
, القتل في ضوء القران الكريم )دراسة موضوعية( رسالة ماجستير غير منشورة ,  سموى عمي صالح ابو جحجوح (1)

 . 4,   ٩٣٣4الجامعة االسالمية , غزة , 
 .  144سورة ال عمران , اية  (٩)
صاحب عواد صالح عبود السامرائي , الصمح في القتل العمد , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد كمية العموم  (٠)

 . ٩٩,   ٩٣٣٩المية , االس
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 (1023 ــ 1003) لممدة لجرائم القتل حسب نوع الجريمة والمرتبي التوزيع العددي والنسبي (22جدول )

 باالعتماد عمى   المصدر :
 . 1023 ، منشورة غير بيانات،  الجنائي االحصاء شعبة النجف، شرطة مديرية ،  الداخمية وزارة ، العراق جمهورية

 (1023-1003لممدة ) الجريمة نوع حسب القتل لجرائم العددي التوزيع (25شكل )

 
 . (22جدول ) المصدر : 
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 القتل الخطأ القتل العمد

 السنوات
 الجريمة نوع حسب القتل جرائم عدد

 المجموع
 النسبة القتل الخطأ النسبة القتل العمد

1003 11٠ 1164 ٩٩ 1363 131 
1004 111 1161 1 161 1٩1 
1005 1٩٠ 1٩64 14 1٩6٣ 1٠2 
1006 11٩ 116٠ 11 464 11٠ 
1007 13 163 4 ٠64 1٩ 
1008 14 164 3 164 2٩ 
1020 13 163 11 1٩64 2٠ 
1022 21 261 1٣ 361 31 
1021 2٣ 261 1٣ 361 3٣ 
1022 14 16٣ 11 464 2٣ 
1023 11 161 1 161 1٩ 
 2222 %200 226 %200 883 المجموع

 %200   2094  7894  النسبة %
  1 2 المرتبة
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نواع جرائم القتل المسجمة في منطقة من بين أَ  اما بالنسبة لجريمة )القتل الاطأ( فاحتمت المرتبة الثانية
 في النارية األسمحة حيازة بسبب اغمبيا ناتجة الدراسة ويرجع سبب حدوث جريمة القتل الاطأ الى إن

 .  والمآتم كاألفراح االجتماعية المناسبات في ااصة استعماليا سوء بسبب وكذلك المنازل
 اندراست : سىىاث حسب احملافظت سكان انف وسمت مه (000)نكم انقخم جرائم ػددثانثًا: 
نسمة بحسب سنوات الف ( 011د جرائم القتل المرتكبة لكل )عد ن  أ   (14الجدول ) يتبين من 

جريمة  (1364)( اذ بلغت 4112ساس )ال  بلغت اعلى مستوياتها خالل سنة ( 4102ــ  4112الدراسة )

جريمة ( 1٩6٣انافضت تمك النسبة لتبمغ ) ٩٣٣1في عام و من السكان ,  نسمةالف ( 011قتل لكل )

( ارتفاعًا في اعداد ٩٣٣2- ٩٣٣1, في حين شيد عامي ) من السكان نسمةالف ( 011قتل لكل )
 الف (011جريمة قتل لكل ) (1161,  1٠61مسجمة نسب بمغت ) ٩٣٣1الجرائم القتل مقارنة مع عام 

افاض واالرتفاع الطفيف حتى وصمت عمى التوالي , ومنذ تمك السنة ااذت جرائم القتل بين االن نسمة
 من السكان . نسمةالف ( 011جريمة قتل لكل ) (461اذ بمغت ) ٩٣14 االل عام دنى مستوياتيا ِإلى أَ 

 سنة من ابتداءاً  االنافاض نحو تسير المحافظة في القتل جرائم أنَّ  يتضح سبق ما عمى بناءاً و  
 تطور( 12) الشكل ويمثل , الدراسة مدة نياية تمثل التي( ٩٣14) سنة نياية حتى( ٩٣٣4) األساس
 .الدراسة مدة طيمة السكان من نسمة إلف( 1٣٣) لكل المرتكبة القتل جرائم نسب

 عمى , االنافاض إلى شيرالنجف ي محافظة في القتل لمعدالت العام االتجاه نَّ يتضح مما تقدم أَ  
 العربية الدراسات من لمكثير ماالفاً  يبدو وىذا االرتفاع إلى تشير التي السكاني النمو معدالت من العكس

 ازدياد مع تزداد القتل جرائم ومنيا الجرائم نسب أن الدراسات تمك بينت إذ , الجريمة تناولت التي والعالمية
ناصر بن متعب وجود عالقة طردية بين النمو السكاني في مدينة الرياض  دراسة بينت اذ السكان, حجم

 فضاًل عن دراسة مصطفى عبد السالم حول منطقة المرقب في ليبيا , (1)وجرائم االعتداء عمى النفس
االنافاض يمكن ارجاع و ,  (٩)والتي اوضحت وجود عالقة قوية بين الحجم السكاني ومعدالت الجريمة

لمنطقة واستممت زمام منية فرضت سيطرتيا عمى االقوات األَ  نَّ أَ  لىإِ  التدريجي في نسبة جرائم القتل
 منية في المنطقة وانعكس ذلك عمى انافاض جرائم القتل .اأَلمور مما َأدى استقرار االوضاع األَ 

 
  

                                                           
 . 44ناصر بن متعب بن محيا, مصدر سابق ,   (1)
, اطروحة دكتوراه غير مصطفى عبد السالم المبرد , السكان والجريمة في منطقة المرقب في ليبيا )دراسة جغرافية(  (٩)

 . ٩1٩,   ٩٣1٠, جامعة المنصورة ,  اْلدابكمية منشورة , 
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 (23) جدول
 (1023 ــ 1003) لممدة نسمة من السكان إلف( 200) لكل المرتكبة القتل جرائم أعداد تطور

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء محافظة النجف االشرف ،تقديرات  -2 عمى باالعتماد:  المصدر

محافظة النجف  شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية-1. منشورة غير بيانات،(  2014 - 2004السكان للسنوات )
  1023منشورة ،  غير بيانات شعبة االحصاء الجنائي ، ،

 (.1023-1003لممدة ) المحافظة سكان( الف نسمة من 200لكل ) القتل جرائم نسبة (26شكل )

 . (23جدول )المصدر : 
                                                           

  الف .  1٣٣عمل الباحث من االل تقسيم عدد الجرائم لكل سنة عمى عدد السكان وضرب الناتج في 

 الف نسمة من السكان 200الجرائم لكل  عدد عدد السكان  جرائم القتلعدد  السنوات
1003 274 8679300 2798 
1004 212 290229486 2190 
1005 226 290349751 2292 
1006 252 290729102 2492 
1007 51 292269513 494 
1008 61 292449076 591 
1020 62 292829502 592 
1022 75 291749712 596 
1021 70 292289507 592 
1022 60 292439270 491 
1023 51 292789438 394 
 890 --- 2222 المجموع
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 : انىجف حمافظت يف انسىت أشهر حسب انقخم جرائم حىزيغ -رابؼاً 
( الاا  بالتوزيع العددي والنسبي لجرائم القتل في 13( والشكل )11الجدول ) يتضح من 
حتل المرتبة األولى أَ ب آ ( , أن شير٩٣14ـــ  ٩٣٣4بحسب أشير السنة لمدة الدراسة ) النجفمحافظة 

%( من 1٣63وبنسبة بمغت ) قتل ( جريمة1٩٣في عدد جرائم القتل المرتكبة في منطقة الدراسة بواقع )
ائم الواقعة وبفارق بسيط عن الجر في المرتبة الثانية  حزيرانإجمالي جرائم القتل في المحافظة . وجاء شير 

, في حين جاء  %(1٣6٠( جريمة قتل , وبنسبة بمغت )114عدد الجرائم المرتكبة ) اذ بمغ بآ في شير
 القتل جرائم اجمالي ( جريمة قتل من1٣3%( بواقع )462نسبة بمغت ) شير تموز بالمرتبة الثالثة مسجالً 

تشرين االول )أشير  نصيب من فكانت السادسةو الرابعة والاامسة  المراتب أما المحافظة , في المسجمة
 46٩% ,  461عمى التوالي وبنسبة بمغت ) قتل ( جريمة1٣٣,  1٣٩ , 1٣2) اذ سجمت( وأيار ,وايمول 

واحتل شير تشرين الثاني المرتبة  ( عمى التوالي من اجمالي جرائم القتل في المحافظة ,%46٣,  %
أما شيري أذار ,  %(264)بمغت  نسبةقتل وب( جريمة 33في عدد الجرائم المسجمة بواقع ) السابعة

%( من اجمالي جرائم القتل المسجمة في المحافظة 261ونيسان فقد سجال النسبة نفسيا والتي بمغت )
وكانون الثاني كانون االول شير جاءت أ , في حين ( جريمة قتلٍ 34والبالغة ) وبأعداد الجرائم نفسيا

( جريمة قتل عمى 44,  2٩,  3٠ث عدد الجرائم المسجمة والتي بمغت )وشباط بالمرتبة االايرة من حي
  الدراسة مدة طيمة القتل جرائم إجمالي ( عمى التوالي من% 464 , %161 , %264بمغت ) التوالي بنسبة

 بل واحده وتيرة عمى يسير ال الدراسة منطقة في القتل الشيري لجرائم توزيعال أنَّ  تقدم مما ستنتجي 
حزيران ,  اب ,)  األولى الثالث المراتب احتمت التي األشير أن يظير إذ , ارآ إلى شيرٍ  من تباينت

 النجف, محافظة في المرتكبة القتل جرائم إجمالي %( من ٠٣63( عمى التوالي محققة نسبة بمغت )تموز 
 جاءت التي األشير شكمت بينما.  أكثر فصول السنة حرارةً  دعُّ يُ  الذي الصيف فصل تمثل األشير وىذه

 إجمالي من%( 136٠) بمغت نسبة( , شباط الثاني  , كانون األول كانون ) وىي األايرة الثالث بالمراتب
 أكثر فصول السنة برودًة . عديُ  األشير تمثل فصل الشتاء الذي المحافظة وىذه في القتل جرائم

 الشتاء وىذا التباين وأشير الصيف أشير ما بين القتل جرائم نسب في ىناك تباين نَّ أَ  يتضحمما  
, الدراسة منطقة في القتل جرائم عدد وزيادة الحرارة درجات ارتفاع ما بين الطردية العالقة حقيقة يعكس

 بصورة منو التحقق سيتم ما وىذافكمما ارتفعت درجات الحرارة ارتفعت نسبة الجرائم والعكس صحيح , 
 . الدراسة من القادمة الفقرة في اوضح
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 (1023ـــ1003بحسب أشهر السنة لممدة ) النجفتوزيع جرائم القتل في محافظة  (24جدول )

 عمى باالعتماد:  المصدر
 . 1023، منشوره غير بيانات ،النجف ، شعبة االحصاء الجنائي  شرطة مديرية،  الداخمية وزارة ، العراق جمهورية

 ( 1023-1003شهر السنة لممدة )توزيع العددي لجرائم القتل بحسب أال (27شكل )

 
 . (24جدول )المصدر : 
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تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 االول
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كانون 
 االول

 جرائم القتل

 السنة
 االشهر

1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1020
 1022
 1021
 1022
 1023
 

 النسبة المجموع

 161 2٩ ٠ ٩ ٠ 2 ٠ 1 4 11 2 1 12 1ك
 464 44 4 1 ٠ ٩ ٠ 1 2 2 1 1 1 شباط
 261 34 2 ٠ 4 2 ٠ 3 1 1٣ 3 11 12 آذار

 261 34 3 2 1 4 1 ٩ 1 11 1 11 1٠ نيسان
 46٣ 1٣٣ 11 1 1٠ 1 1 1 1 2 11 11 11 أيار

 2092 223 4 21 5 7 5 3 3 27 23 8 17 حزيران
 896 207 2 3 8 8 6 8 2 24 23 22 13 تموز
 2097 210 3 6 22 21 8 5 7 12 22 8 25 آب

 46٩ 1٣٩ ٠ 3 4 1 1٩ 11 1 ٩1 14 4 3 أيمول
 461 1٣2 4 1 3 3 4 1 1 14 11 11 ٩٩ 2ت
 264 33 4 4 1 11 1 2 2 11 11 4 3 1ت
 264 3٠ 1 2 1 ٩ 4 3 1 2 1٠ 11 1٣ 2ك

 %200 2222 51 60 70 75 62 61 51 252 226 212 274 المجموع
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 انىجف: حمافظت يف انقخم وجرائم درجت احلرارة بني انؼالقت -خامساً 
 عمى تؤثر وأنيا انشراحيا أو النفس نقباضإ في دال ليا يكون ما كثيراً  الجو تقمبات ال شك أن 
تصرفات شاذة قد تصل الى حد الجريمة , لذا اتجيت عناية  مما يولدُ لمفرد  والنفسية العضوية الوظائف

 الدراسات بعض دلت الباحثين بعمم االجرام بدراسة أثر درجات الحرارة عمى الظاىرة االجرامية فقد
 حرارة وحجم الظاىرة االجرامية ونوعيا. درجة بين عالقة وجود عمى واألبحاث

 لكل المرتكبة القتل جرائم ونسب الحرارة درجات معدل العالقة بين (14( والشكل )11يوضح الجدول )
 بمغ السنوي الحرارة درجة معدل أن ويتبين ,(٩٣14 ــ ٩٣٣4) الدراسة لمدة السنة أشير من شير

 , وأن (م٠164) فيو الحرارة درجة معدل بمغ , اذ حرارة السنة شيور أكثر ىو تموز شير وأن( م٩462)
 م(.1161فيو ) الحرارة معدل بمغ ذأ أكثر شيور السنة برودةً  ىو الثاني كانون شير

 اذ الحرارة درجات معدالت أعمى بتسجيميا تتميز (, حزيران  تموز , اب )أشير الصيف  نَّ كما يتضح أَ 
 الثالث المراتب بذلك ( محتمةً  ٠464 ,  ٠161,   ٠164) األشير ليذه الحرارة درجات معدالت بمغت
(  1٣6٠ , 1٣63 , 462. ومسجمة اعمى نسب جرائم قتل والتي بمغت ) حرارًة  السنة شيور كأكثر األولى

 بينما . في المحافظة المسجمة القتل جرائم نسب حيث من األولى الثالث المراتب بذلك عمى التوالي محتمةً 
 بالمراتب أكثر الشيور برودةً  تمثل التي(   شباط , الثاني كانون , األول كانون) الشتاء أشير جاءت
من اجمالي جرائم القتل  ( 464,   161,  264سجمت ) اذ المرتكبة القتل جرائم نسب في األايرة الثالث

(  1٠61,  1161,  1٩63األشير ) ىذه حرارة درجات معدالت فيو بمغت الذي الوقت في في المحافظة ,
 عمى التوالي . 

ىناك عالقة طردية ما بين معدالت درجات الحرارة ونسبة جرائم القتل  نَّ أَ ستنتج مما تقدم يُ  
العديد من العمماء  لَ المرتكبة في المحافظة االل مدة الدراسة وىذا يتفق مع العديد من الدراسات اذ توصَّ 

الحرارة فالجرائم الواقعة عمى  درجة بااتالف اارى الى منطقة من تاتمف الجرائم نسبةأنَّ تميو( يومنيم )ك
 الناس احتكاك ويزداد النيار يطول الصيف فصل ففي ,داد في المناطق والفصول الحارة االشاا  تز 

 تقع وبالتالي الجسماني نشاطو ويزداد انفعاالً  أكثر اإلنسان يصبح الحار الجو وجود ومع ببعض بعضيم
. بينما يكون العكس في الفصول الباردة اذ تقل  الحظ ارتفاع جرائم القتل في االشير الحارةلذ ي الجريمة

 حدة االنفعال والتوتر ويكون الفرد اكثر ىدوء  في المناطق الباردة وىذا يعكس انافاض نسبة الجرائم
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( ان ىناك عالقة وقد اثبت التحميل االحصائي لمعامل ارتباط ) بيرسونالواقعة في الفصول الباردة . 
 ( .٣632بين درجة الحرارة وجريمة القتل بمغت )جدًا قوية طردية ارتباط 

 أشهر بحسبالنجف  محافظة في القتل جريمة ونسبة الحرارة درجات معدل بين العالقة (25) جدول   
 (1023 ــــ 1003) لممدة السنة

 . ( 24،   2جدول )  المصدر :     
 (28) شكل

 (1023-1003)لممدة السنة أشهر بحسب القتل جريمة ونسبة الحرارة درجات معدل بين العالقة

 
 . (25جدول ) المصدر : 

                                                           

   : الباحث باستادام القانون التالي   
 

 
 ∑          

         
 

 .  y= الوسط الحسابي لمظاىرة                x= الوسط الحسابي لمظاىرة    = عدد القيم     nاذ أن 
                       Sx  =  االنحراف المعياري لمظاىرةx         Sy   ف المعياري لمظاىرةا= االنحر  y  . 

 .1٩٠,  ٩٣٣3المصدر : احمد عبد السميع طبيو , مبادئ االحصاء , دار البداية لمنشر والتوزيع , الطبعة االولى , 
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 جرائم القتل نسبة درجة الحرارة معدل االشهر
 594 2292 كانون الثاني

 393 2295 شباط
 695 2792 اذار

 695 1394 نيسان
 890 2094 مايس
 2092 2393 حزيران
 896 2598 تموز
 2097 2594 اب

 891 2197 ايمول
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 %1٣٣ 1396 المجموع
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 انخىزيغ انسماوي جلرائم انقخم حسب وقج ارحكابها : سادسًا:
 جرائم ارتكاب نسب في فرقٌ  ىناك أنَّ  تبين البحث, عينة شممتيم الذين المبحوثين إلجابات طبقاً  

( التوزيع العددي والنسبي ٩٣( والشكل البياني )12الجدول ) يتضح من, والنيار الميل أوقات بين القتل
 في المرتكبة الجرائم عدد بمغ , اذ ٩٣14لجرائم القتل بحسب وقت ارتكابيا في محافظة النجف لعام 

( 11٣) البالغ العينة مجموع من قتل جريمة( 4٣) البحث لعينة( مساءاً  2 –ظيرًا  ٩) الساعة من الوقت
 بعدد الثانية المرتبة في( ظيراً  1 – 3) الساعة من الوقت جاء حين في%( . ٠164) بنسبة أي , مبحوثاً 

 المرتبة كانت بينما ,%( ٠٠61) بنسبة أي , البحث عينة مجموع من قتل جريمة( ٠2) بمغ الجرائم من
 من الوقت ىذا في المرتكبة الجرائم عدد بمغ اذ( ليالً  1 – مساءاً  3) الساعة من الوقت نصيب من الثالثة
 في( صباحاً  2 – ليالً  ٩) الساعة من الوقت وجاء%( . 1164) بنسبة إي , قتل جريمة( 13) اليوم

 . البحث عينة مجموع من%( 1٠61) وبنسبة , قتل جريمة( 11) بمغ الجرائم من بعدد األايرة المرتبة
 جرائم إجمالي من%( 2٣) نسبة سجمت النيار االل حدثت التي القتل جرائم نَّ يتبين من ذلك أَ  

 الميل االل المرتكبة القتل جرائم نسبة بمغت بينما ,( مساءاً  2 – صباحاً  3) الساعة من الوقت إثناء القتل
 نَّ وىذا يدل عمى أَ  ,(صباحاً  2 – ليالً  3) الساعة من الوقت إثناء%( ٠٣) سجمت اذ بكثير ذلك من أقل

وقات النيار ااصة في فصل الصيف في أَ  نَّ تكب اثناء النيار ويرجع ذلك الى أَ معظم جرائم القتل تر 
 وعدم التيور إلى بعضيم يدفع وىذا  انفعااًل وتوتراً  أكثر اإلنسان درجات الحرارة يصبح ونتيجة الرتفاع

وىذا ما  قتل جريمة ذلك عن ينتج قد ممايحصل  احتكاك أو شجار أقل في النفس وضبط السيطرة
, كما (13)ينظر جدول بسبب المشاجرة ترتكب  في المحافظة  وضحتو الدراسة اذ ان معظم جرائم القتلأَ 

ان ضوء النيار يجعل اليدف واضحًا امام الجاني ويسيل عميو عممية المتابعة لتنفيذ جريمة القتل . فضاًل 
المحافظة ترتكب في الريف اذ بمغت نسبة جرائم القتل المرتكبة في الريف ) عن ان معظم جرائم القتل في 

( وكما ىو معروف ان جرائم  ٠1 %( من اجمالي جرائم القتل المسجمة في المحافظة ) ينظر جدول1163
بل اثناء النيار وقد يقوم الجاني ق رتكبُ وانما تُ القتل في المناطق الريفية ال ترتكب في الميل وفي الامسة 

ارتكاب جريمة القتل بتعريف نفسو الى المجني عميو وربما يذكره  بسبب الاالف الذي حصل بينيما 
أو في , فضاًل عن القيم واالعراف في المجتمعات الريفية التي ال تشجع عمى القتل غدرًا وسبب قتمُو 

 وقات الميل . أ
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 (26) جدول
 (1023) عاممل  ارتكابها وقت بحسب النجف محافظة في القتل لجريمة والنسبي العددي التوزيع

 .   1023نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر    
 

 (10) الشكل
 (1023) لمعام ارتكابها وقت بحسب النجف محافظة في القتل لجريمة لنسبيا التوزيع

 
 .( 26)جدول: المصدر

33.6 

36.4 

16.4 

13.6 

 نسبة جرائم القتل 

 صباحا   7-2 ليل   1 -8 مساءا   7-2 ظهرا   1 -8

 النسبة المئوية عدد جرائم القتل الوقت

 ٠٠61 ٠2 ظهرا   2 -7
 ٠164 4٣ مساءا   1-6

 1164 13 ليال   2 -7
 1٠61 11 صباحا   1-6

 %1٣٣ 11٣ المجموع



 التوزيع الزماني لجريمة القتل                                                    االول/ المبحث  الثانيالفصل 

 

83 

 انخىزيغ انؼددي وانىسبي جلرائم انقخم حبسب اندافغ الرحكابها: سابؼًا :
 فرادأ ارتكبيا التي القتل جرائم من%( 4461)نسبة  نأَ ( ٩1) والشكل( 13) الجدول يظير من 
( جريمة 14مسجمة ) ىا حدوث) مشاجرة ( بين الجاني والمجني عميووراء يقف الذي الدافع كان العينة
و دوث جدال حول موضوع سياسي أو ديني أكحويرجع ذلك اما ألسباب اجتماعية او نفسية  قتل,

عشائري ويتحول ىذا الجدال الى شجار بين الجاني والمجنى عميو وبالتالي قد يتسبب في حدوث جريمة 
 نَّ أَ  لىإِ  النفس عمماء يذىب اليو النفسية كما االمراض وأ النفسية الصدمات نتيجة يحدثو ربما , أقتل 

 اجرامية وجيو الفرد توجيو عمى القدرة ليا الالشعور في مكبوتو نفسية عقد لىإِ  االجرامي يرجع السموك
القتل عن طريق الاطأ . في حين بمغ عدد جرائم مما يتسبب في جريمة قتل منُو  دراكإِ  او وعي دون
غمب جرائم القتل الاطأ ترجع الى حيازة االسمحة , إذ إن أ %(1461( جريمة قتل وبنسبة بمغت )11)

ناسبات االجتماعية كاألفراح النارية في المنازل فضاًل عن سوء استاداميا من قبل االفراد ااصة في الم
( جريمة قتل 14مسجمة ) %(1٩62) الثأر ااذ افعبد ارتكبت التي القتل جرائم نسبة بمغت بينما تم .والمآ
, أو ىو  أكثر أو فرد بو يقوم سابقة لجريمة االنتقام بدافع الروح إزىاق بو يقصد متعمد والثأر ىو سموك ,

 والعادات بالقيم يرتبط القتل جرائم من النوع وىذا, (1)نوع من االنتقام يقوم عمى اساس رد العدوان بالعدوان
ون الى الثأر دون الن سكان الريف دائما ما يمجأالعشائرية وينتشر في الريف اكثر من المدينة  واألعراف

 الشجاعة عناوين من القتل من النوع ىذا ويعد, الرجوع الى المحاكم في فض النزاعات التي تحصل بينيم 
 جرائم نسبة بمغت في حين ما,وكرامتي والعشيرة العائمة لييبة استرجاعاً  فيو الن ,لدييم  والمفاارة والرجولة
 العينة فرادأ رتكبياأ التي القتل جرائم من( جريمة 11مسجمة )%( 1٣)بدافع مادي  ارتكبت التي القتل

تؤدي الى حدوث جريمة  عميو والمجني الجاني بين ومالية قتصاديةإِ ما الى حدوث االفات  ويرجع ذلك أَ 
بينما سجمت جرائم  فضاًل عن القتل من اجل السرقة .,  زراعية أراضٍ  أو اإلرث أجل من القتلقتل ك

تكبيا ر %( من جرائم القتل التي أ36٩( جرائم قتل وبنسبة بمغت )4القتل التي ارتكبت بدافع غسل العار )
 والقيم الدين أنَّ  إلى الشرف( بدافع ويرجع القتل بدفع غسل العار او ما يسمى )القتل فراد العينة ,أ

 الزواج إطار اارج جنسية عالقة أو عاطفية رابطة بإنشاء تسمح ال فييا والتقاليد اداتالع من جتماعيةاإلِ 
 من  المفاىيم لتمك العالقة وفقا ىذه نَّ أل المرأة أسرة عمى عاراً  األمر ىذا ُعدَّ  العالقة ىذه مثل وجدت فان

 من العقاب عمييا فيوقع ذلك وزر تتحمل أن المرأة وعمى باألذى األسرة سمعة تصيب التي األعمال
ما جرائم القتل التي ارتكبت بدافع . أَ المرأة  جمبتو الذي العار وغسل الشرف تبيض بدافع الذكور األقارب

لقتل من اجمالي جرائم ا%( جريمة قتل 161( جرائم قتل وبنسبة بمغت )1الدفاع عن النفس فقد سجمت )
                                                           

 .٠٣  , مصدر سابقحسين عبد الحميد احمد رشوان , الجريمة )دراسة في عمم االجتماع الجنائي( ,  ((1
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محاولة قتل أو سرقة فال يبقى مكتوف اأَليدي  ما يتعرض شا  ما ِألىالتي ارتكبيا افراد العينة فعند
 نما يستادم عدة وسائل لردع الجاني منيا ارتكاب جريمة القتل  دفاعًا عن نفسُو .وا ِ 

 (27) جدول
 (1023عام )ملالنجف  محافظة في الرتكابها الدافع بحسب والنسبي لجرائم القتل العددي التوزيع

 .   1023نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر    
  (12) الشكل

 (1023) بحسب الدافع الرتكابها لمعام النجف محافظة في القتل جرائمالتوزيع العددي ل

 
 .(27) جدول:  المصدر
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 عن طريق الخطأ  دفاع عن النفس قضية مادية مشاجرة غسل عار  ثأر

 جرائم القتل بحسب الدافع الرتكابها

 النسبة المئوية القتلعدد جرائم  الدافع الرتكاب الجريمة
 4461 14 مشاجرة

 1461 11 عن طريق الخطأ 
 1٩62 14 ثأر

 1٣ 11 قضية مادية
 36٩ 4 غسل عار 

 161 1 دفاع عن النفس
 %200 220 المجموع
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 الخبوي املبحج 
 .االشرف الىجف حمبفظت يف السرقت جلرائم املكبوي التوزيع

 

 : داريتالوحداث اإل بحبس االشرف يف حمبفظت الىجفالسرقت  جلرائم كبويامل اوالً : التوزيع
 المسجمة السرقة جرائم الذي يبين عدد( 35( والشكل البياني )33عند استقراء معطيات الجدول ) 

 النجف قضاء مركز أن يتضح ، (0224 - 0224) لممدة النجف ونسبيا لمحافظة اإلدارية الوحدات في
 جرائم إجمالي وىو( 8846) أصل من جريمة( 6272) البالغ السرقة جرائم عدد في األولى بالمرتبة يأتي

الدراسة ، وىي بيذا العدد تزيد عن مجموع الجرائم  مدة خالل المحافظة جميع في المسجمة السرقة
 جرائم إجمالي من %(6998المسجمة في بقية االقضية والنواحي في المحافظة اذ سجمت نسبة بمغت )

 والبالغ السرقة جرائم عدد في الثانية فجاء بالمرتبةاما مركز قضاء الكوفة ،  المحافظة في السرقة
 المرتبة في حين كانت ، المحافظة في السرقة جرائم إجمالي من%( 2996) بنسبة إي جريمة، (2730)

 الدراسة مدة طيمة جريمة( 435) السرقة جرائم عدد بمغ ذإ ، المناذرة قضاء مركز نصيب من الثالثة
( جريمة 298)المرتبة الرابعة بعدد جرائم السرقة البالغ بناحية المشخاب  وجاءت ،%( 592) بمغت وبنسبة

( 225المحافظة ، تمييا ناحية العباسية بـ ) في السرقة جرائم إجمالي من %(090سرقة وبنسبة بمغت )
محتمة بذلك المرتبة المحافظة  المسجمة في السرقة جرائم إجمالي %( من290جريمة سرقة وبنسبة بمغت )

( جريمة 46،  79من جرائم السرقة بمغ ) اً عدد ) الحيدرية ، الحيرة (في حين سجمت ناحيتا .الخامسة 
 ، أما ناحيتامحتمة بذلك المرتبتين السادسة والسابعة عمى التوالي %( 295،  %299سرقة وبنسبة بمغت )

( جريمة سرقة مسجمة النسبة نفسيا 42عداد جرائم السرقة بواقع )لحرية ، القادسية( فقد تساوت في أ)ا
 األخيرة المرتبة ما، أ محتمة المرتبة الثامنة المحافظة في السرقة جرائم إجمالي %( من294والبالغة )

  جريمة سرقة خالل مدة الدراسة. الشبكة والتي لم تسجل أي ناحية نصيب من فكانت
 السرقة جرائم عدد بمغ األولى الثالث المراكز احتمت التي اإلدارية الوحداتن يتضح مما تقدم أ 

 مجتمعةً  شكمت إذ ، المحافظة في السرقة جرائم إجمالي ىي( 8846) مجموع من جريمة( 8338) فييا
 سكاني حجم وذات أقضية مراكز تمثل الوحدات ىذه لكون ذلك إرجاع ويمكن ،%( 9490) بمغت نسبة
 لعام السكان لتقديرات وفقاً  المحافظة سكان إجمالي من%( 7596)نسبة بمغت  مجتمعةً  شكمت إذ كبير،

وبعدد من جرائم السرقة بمغ  %(0494)فشكمت مجتمعة نسبة بمغت ما بقية الوحدات االدارية أ (.0224)
 المحافظة . في السرقة جرائم إجمالي ( جريمة من528)
 



 التوزيع المكاني لجريمة السرقة                                             الثاني/ المبحث  الثالثالفصل  
 

 

124 

 المدينة ىذه لى إنفيعود إ   النجف مدينة في السرقة جرائم من الكبير العدد ىذا تركزوبالنسبة ل
 من نسمة( 734829) إلى يصل سكاني حجم أكبر وصاحب النجف، لمحافظة اإلداري المركز تمثل

 عن فضالً  ،( 0224) لعام السكانية التقديرات بحسب نسمة( 2389549) البالغ المحافظة سكان إجمالي
 المناسبات في خاصة الدول مختمف ومن السكان من ةً كبير  اً اعداد يستقطب دينياً  مركزاً  تمثل فإنيا ذلك

 عمى النفوس ضعفاء يساعد بالسكان المدينة اكتضاض فان لذا( السالم عمية) عمي االمام لزيارة الدينية
 . بالسكان المزدحمة المناطق في تكثر ما دائماً  والتي النشل جريمة خاصة السرقة جرائم ارتكاب

 عدادأ قمة إلى يعود الدراسة مدة خالل الشبكة ناحية في سرقة جريمة أي وجود عدم سبب اما
 من%( 2923) بمغت وبنسبة نسمة( 442) سكانيا عدد بمغ اذ األخرى بالنواحي مقارنة الناحية ىذه سكان

 واألعراف والتقاليد العادات تسود اذ ، الريفية المجتمع طبيعة عن فضالً ،  المحافظة سكان اجمالي
 لجريمة يتعرضون الذين أغمب أن كما جية من السرقة جريمة مرتكب تنبذ التي السكان بين العشائرية
 جية منوالسمطات االمنية والقضائية  القانون عن بعيداً  العشائري العرف وفق حميا إلى ونأيمج السرقة

  . خرىأ  
 . (4002- 4002لممدة ) التوزيع العددي والنسبي لجرائم السرقة في محافظة النجف االشرف (33جدول )

 عمى باالعتماد : المصدر
،  منشورة غير بيانات شعبة االحصاء الجنائي ، النجف ، شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية
4002 . 

الوحدات 
 االدارية

المجموع السنة
النسبة 
 

4002
 4002
 4002
 4002
 4002
 4002
 4000
 4000
 4004
 4003
 4002
 

 2292 2020 224 222 222 222 232 222 222 200 320 302 322 م . ق النجف
 092 22 8 0 2 7 5 3 5 00 9 6 22 ناحية الحيدرية
 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ناحية الشبكة
 0292 0234 402 400 022 022 430 403 020 042 22 22 22 م . ق الكوفة
 094 002 00 22 6 9 9 5 6 8 23 5 22 ناحية العباسية
 092 20 8 4 2 0 0 5 8 3 2 3 3 ناحية الحرية
 290 232 30 02 20 23 42 32 22 32 40 40 32 م .ق المناذرة
 494 022 03 40 27 3 0 9 23 32 28 28 03 ناحية المشخاب
 092 22 5 6 6 2 3 0 4 22 3 0 4 ناحية الحيرة

 092 20 4 5 2 8 7 0 5 4 2 0 0 القادسيةناحية 
مجموع 
 %000 2222 222 223 223 222 0043 220 224 222 232 223 222 المحافظة
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 (32 ) الشكل
 (4002 - 4002) لممدة النجف محافظة في ةالسرق لجرائم العددي التوزيع 

 . (33) الجدول عمى باالعتماد:   المصدر
لجرائم السرقة في  ن  يتضح أ   ( وباستخدام الدرجة المعيارية02) والخريطة( 34ومن الجدول ) 

 مستويات . ثالثةمحافظة النجف 
مركز قضاء  في المستوى ىذا ويتمثل فأكثر( 2952)+  المعيارية درجتو تبمغ: ول : المستوى األ -2

سابقًا كر المحافظة ويرجع ذلك كما ذ   في السرقة جرائم إجمالي من (%6998بنسبة بمغت )مسجاًل  النجف
فضاًل عن كونيا  %( من اجمالي سكان المحافظة .5099لمحجم السكاني المرتفع اذ شكمت نسبة بمغت )

 .وثقافيًا اريًا واقتصاديًا مركزًا دينيًا وتج
في مركز قضاء  المستوى ىذا ويتمثل( 2922 - 2949)+  المستوى الثاني: تبمغ درجتو المعيارية بين -0

 لمحجم  ذلك ويرجع المحافظة في السرقة جرائم إجمالي من( %2996) بمغت بنسبةمسجاًل الكوفة 
 بمغت نسبة السكان في المحافظة مسجالً حيث عدد يأتي بالمركز الثاني من  ذإ المرتفع السكاني

 . المحافظة سكان جماليإ   من%( 2694)
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وحدات  ثمانىذا المستوى في  ويوجد( 2949 - ـــ 2922 -) المعيارية درجتو المستوى الثالث : تبمغ -3
المحافظة ،  في السرقة جرائم إجمالي من %(592تتمثل في مركز قضاء المناذرة وبنسبة بمغت )ادارية 

%( 299% ، 290% ، 090نسب بمغت )، العباسية ، الحيدرية (إ ذ سجمت  فضاًل عن نواحي ) المشخاب
نواحي )الشبكة ، القادسية ،  في ويوجد، عمى التوالي من اجمالي جرائم السرقة المسجمة في المحافظة 

بة المرت حتل ناحية الشبكة%( . وت295% ، 294% ، 294% ،  2الحرية ، الحيرة ( وبنسب بمغت )
 منطقة تمثل ويرجع السبب في ذلك كونياالمسجمة السرقة جرائم ة من بين الوحدات االدارية بنسبة االخير 
 .جداً  شاسعة صحراوية مساحات وتضم لمسكان طاردة

 (32جدول )
 النجفالتوزيع النسبي لجرائم السرقة بحسب الوحدات اإلدارية والدرجات المعيارية في محافظة 

 (4002 – 4002لممدة ) 

 . (33المصدر : باالعتماد عمى جدول )     

 
 
 

 الدرجة المعيارية نسبة جرائم السرقة الوحدات االدارية
 4922+ 2292 مركز قضاء النجف
 0922- 092 ناحية الحيدرية
 0922- 0 ناحية الشبكة

 0922+ 0292 مركز قضاء الكوفة
 0924- 094 ناحية العباسية
 0922- 092 ناحية الحرية

 0942- 290 مركز قضاء المناذرة
 0932- 494 المشخابناحية 

 0922- 092 ناحية الحيرة
 0922- 092 ناحية القادسية

 ---- %000 مجموع المحافظة
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( 40خريطة )
( 4002 -4002 بحسب الدرجة المعيارية لممدة )النجفتوزيع جرائم السرقة في محافظة 

 
 ( .34المصدر : جدول )
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 داريت :وي وجرائم السرقت حسب الوحداث اإلإ العالقت بني احلجم السكبحبويًب: 
 جرائم بنسبة السكان نسبة مقارنة خالل ومن( 36) البياني والشكل( 35) الجدول من يتضح 
 كبير سكاني بحجم تحظى التي اإلدارية الوحدات المحافظة أن في اإلدارية الوحدات من وحدة لكل السرقة
 نسبة حقق قد النجف قضاء مركز أن يظير اذ ،السرقة  جرائم نسبة فييا ترتفع التي الوحدات ذات ىي
 بمغت حين في ، الدراسة مدة طيمة النجف محافظة في المسجمة السرقة جرائم إجمالي من%( 6998)

 نسبة بمغت فيما.  0224 لعام السكانية التقديرات بحسب المحافظة سكان إجمالي من%(  5099) نسبتو
 قضاء مركز أما ،%( 2694) السكان من ونسبتيا%( 2996) الكوفة قضاء مركز في السرقة جرائم

 كانت فيما المحافظة في السرقة جرائم إجمالي من%( 592) السرقة جرائم من نسبتو بمغت فقد المناذرة
 نسبة بمغت مجتمعةً  الوحدات ىذه وتشكل ، المحافظة سكان إجمالي من%( 693) السكان من نسبتو

 المناطق ىذه وتمثل.  السكان إجمالي من%( 7596) و المسجمة السرقة جرائم إجمالي من%( 9494)
دارية في المحافظة فقد أما بقية الوحدات اإل   كبيرة. سكانية بإحجام تتمتع جعميا مما مراكز أقضية

المسجمة  السرقة جرائم إجمالي من %(596انخفضت فييا جرائم السرقة اذ سجمت مجتمعة نسبة بمغت )
انخفاض جرائم السرقة %( من اجمالي سكان المحافظة . ويرجع سبب 0494في المحافظة ، وسجمت )

 الوحدات تقسيم يمكن ذلك توضيح اجل ومنعداد السكان فييا . ذه الوحدات االدارية الى انخفاض أ  في ى
 ( .02يتضح من الخريطة ) ينيمستو  الى النجف محافظة في االدارية

 من نسبيا من أعمى السرقة جرائم في نسباً  حققت التي اإلدارية الوحدات يضم:  االول المستوى -2
% 6998) فييا الجرائم نسبة بمغت اذ( مركز قضاء الكوفة ،  النجف قضاء مركز) من كل وىي،  السكان

 سكان من نسبتيا بمغت حين في،  المحافظة في السرقة جرائم إجمالي من التوالي عمى%( 2996، 
 . التوالي عمى%( 2694% ،5099) المحافظة

 من نسبيا من أقل السرقة جرائم من نسبيا كانت التي اإلدارية الوحدات ويضم:  الثاني المستوى -0
،  الشبكة ناحية،  الحيدرية ناحية) ىي إدارية وحدات يثمان المستوى ىذا ويشمل المحافظة، سكان أجمالي
 القادسية ناحية الحيرة ، ناحية،  المشخاب ناحية،  المناذرة قضاء مركز،  الحرية ناحية،  العباسية ناحية

% ، 090% ، 5% ، 294% ، 290،  2% ، 299) االدارية الوحدات تمك في الجرائم نسب بمغت اذ( 
 سكان من نسبتيا بمغت حين في، المحافظة في السرقة جرائم إجمالي من التوالي عمى% ( %294  ،295

  . التوالي عمى%( 392% 097% ، 693% ،693% ،092% ،694 % ،2923% ، 397) المحافظة
 



 التوزيع المكاني لجريمة السرقة                                             الثاني/ المبحث  الثالثالفصل  
 

 

129 

 في اإلدارية لموحدات السرقة وجرائم السكاني الحجم بين طردية عالقة وجودستنتج مما تقدم ي 
 السرقة جرائم  عدد زادت السكان عدد زاد فكمما ،( 0224 - 0224) الدراسة مدة خالل النجف محافظة
 عالقة وجود أكدت التي العربية الدراسات ومنيا الدراسات من الكثير مع يتفق وىذا ، صحيح والعكس
 ان )بيرسون) ارتباط لمعامل االحصائي التحميل اثبت وقد .السرقة وجرائم السكاني الحجم ما بين طردية
 ( .2999) بمغت السرقة وجرائم السكاني الحجم جدًا بين قويةطردية  ارتباط عالقة ىناك

 (32جدول )
 (4002لعام )حسب الوحدات االدارية  النجفالسكان وجرائم السرقة في محافظة حجم العالقة بين 

 عمى باالعتماد الباحث:  المصدر  
منشورة  غير بيانات شعبة االحصاء الجنائي ، النجف ، شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية -0 
 ،4002 . 
 . (3جدول ) -4
 
 
 
 

 النسبة% جرائم السرقةعدد  النسبة % عدد السكان الوحدات االدارية
 6998 6272 5099 734829 مركز قضاء النجف
 299 79 397 52544 ناحية الحيدرية
 2 2 2923 442 ناحية الشبكة

 2996 2730 2694 008450 مركز قضاء الكوفة
 290 225 694 88242 ناحية العباسية
 294 42 092 09650 ناحية الحرية

 592 435 693 87453 مركز قضاء المناذرة
 090 298 693 87624 ناحية المشخاب
 295 46 097 37704 ناحية الحيرة
 294 42 392 43828 ناحية القادسية

 %222 8846 %000 0322222 مجموع المحافظة
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 (32) الشكل
 (4002) لمعام النجف محافظة في السرقة جرائم نسبة إلى السكان نسبة بين العالقة

 
 (32) جدول: المصدر
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 الفصل الثالث / المبحث الثاني                                             التوزيع المكاني لجريمة السرقة

 

    

 (40خريطة )
( . 4002 )النجف محافظة في السرقة وجرائم السكاني الحجم بين العالقة

 

 ( . 35المصدر : باالعتماد عمى جدول )
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 : الوحداث االداريت حسب احملبفظت سكبن الف وسمت مه(011)لكل السرقت جرائم عددحبلخًب: 
 من نسمة إلف( 222) لكل المرتكبة السرقة جرائم عدد ن  أ  ( 37والشكل ) (36من الجدول ) يتبين 
قضية المحافظة الثالث في مراكز أ يظير بوضوح ، (0224 - 0224)الوحدات االدارية  بحسب السكان

 سرقة جريمة (83998بمعدل بمغ )دارية احتل مركز قضاء النجف المرتبة األ ولى ما بين الوحدات اإل  اذ 
 لكل سرقة جريمة (75892نسمة ، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثانية بمعدل بمغ ) ألف( 222) لكل
 سرقة جريمة (49794ء المناذرة المرتبة الثالثة مسجاًل )نسمة ، في حين احتل مركز قضا ألف( 222)

 (00692اما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب ناحية المشخاب بمعدل بمغ ) نسمة ، ألف( 222) لكل
) الحيدرية ، الحرية( بالمرتبتين الخامسة والسادسة ، وجاءت ناحيتا نسمة ألف( 222) لكل سرقة جريمة

 الحيرة)نسمة ، في حين سجمت ناحيتا ألف( 222) لكل سرقة جريمة (23499،  25393مسجمة )
، جريمة سرقة ليحتال المرتبتين السابعة والثامنة عمى التوالي  (22993،  20299والعباسية( معدل بمغ )

 ألف( 222) لكل سرقة جريمة (9293ما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب ناحية القادسية مسجمة )أ
  .خيرةسرقة لذا جاءت بالمرتبة األما بالنسبة لناحية الشبكة فمم تسجل أي جريمة نسمة ، أ
 السرقةعداد جرائم أل ن  أ   يتضح ( وباستخدام الدرجة المعيارية00( والخريطة )36ومن الجدول ) 

 مستويات .  ةثالثنسمة من سكان المحافظة  ألف( 222) لكل
 النجف قضاء مركز) في المستوى ىذا ويتمثل فأكثر( 2952)+  المعيارية درجتو تبمغ :االول المستوى -2

  75892،  83998 ) فييا السرقة جرائم معدالت بمغت اذ، ( ومركز قضاء المناذرة ومركز قضاء الكوفة
 جرائم رتفاعإ   تفسير ويمكن ، السكان من نسمة ألف( 222) لكل عمى التوالي سرقة جريمة( 49794 ،

%( 7596) بمغت نسبة مجتمعةً  شكمت إذ فييا ، السكاني الحجم رتفاعإ لىإ   المستوى ىذا ضمن السرقة
 خرى تم االشارة الييا في الفقرة السابقة .المحافظة فضاًل عن عوامل أ سكان إجمالي من
)ناحية ويضم ىذا المستوى  (2949 - ـــ 2922 -) بين المعيارية درجتو تبمغ: الثاني المستوى -0

 . السكان من نسمة ألف( 222) لكل سرقة جريمة(  00692 ) فييا السرقة جرائم معدل بمغذ إ   المشخاب(
دارية إ   وحدات   ست المستوى ىذا ويضم( فأقل  - 52،2 -) المعيارية درجة تبمغ:  الثالث المستوى -3
 (ناحية الحرية ، ناحية الحيرة ، ناحية العباسية ، ناحية القادسية ، ناحية الشبكة ناحية الحيدرية ، )

 جريمة(  2،   9293،  22993،   20299،   23499،   25393فييا ) السرقة جرائم معدالت وبمغت
 تمك في السرقة جرائم انخفاض ارجاع ويمكن.  السكان من نسمة ألف( 222) لكل التوالي عمى سرقة

 اجمالي من%( 28)   بمغت نسبة مجتمعةً  سجمت اذ،  فييا السكان اعداد انخفاض الى االدارية الوحدات
 . المحافظة في السكان اعداد
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 (4002 - 4002( إلف نسمة لممدة )000لكل ) النجفجرائم السرقة في محافظة عدد  (32جدول )

  ( 35,  3باالعتماد على جدول ):  المصدر
 (4002 - 4002( إلف نسمة لممدة )000جرائم السرقة في محافظة النجف لكل ) (32شكل )

 
 . (36جدول )المصدر : 
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الف  000الجريمة لكل  عدد السكان  جرائم السرقةعدد  الوحدات االدارية
 نسمة من السكان

 الدرجة المعيارية

 0922+ 23292 232202 2020 مركز قضاء النجف
  0920- 02393 20222 22 ناحية الحيدرية
  0902- 0 220 0 ناحية الشبكة

  0922+ 22290 442224 0234 مركز قضاء الكوفة
  0924- 00293 22020 002 ناحية العباسية
  0922- 03292 42224 20 ناحية الحرية

  0924+ 22292 22223 232 مركز قضاء المناذرة
  0942- 44290 22202 022 ناحية المشخاب
  0920- 04092 32242 22 ناحية الحيرة

  0924- 2093 23202 20 ناحية القادسية
  42294 0322222 2222  مجموع المحافظة
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 الفصل الثالث / المبحث الثاني                                             التوزيع المكاني لجريمة السرقة
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( 44 )خريطة
 (4002-4002النجف لممدة ) محافظة في السكان من نسمة الف(000)لكل السرقة جرائم معدل

 
 ( .36 المصدر : باالعتماد عمى جدول )
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 :السرقت جرائم ملرتكبي البيئي : التوزيع رابعبً 
( 38والشكل )( 37) الجدول تحميل ومن البحث عينة شممتيم الذين المبحوثين إلجابات طبقاً  

 النجف محافظة في السرقة جرائم لمرتكبيالعددي والنسبي  البيئي التوزيع يبين الذي( و 03والخريطة )
 المدينة في يعيشون السرقة جرائم مرتكبي من%( 8290) أن   يتبين،  0224 لعامحدات االدارية و حسب ال

المحافظة ) نجف ، كوفة ، أقضية  كزامر  تجاء أذ،  اخرى الى إدارية وحدة من النسبة ىذه وتتباين، 
 حمت فيماعمى التوالي ،  %(2695% ، 0098% ، 4298مناذرة ( بالمراتب الثالثة االولى وبنسب بمغت )

الخامسة بنسبة  المرتبةناحية الحيرة ب جاءتو %(، 597) بمغت بنسبةالرابعة  بالمرتبة العباسية ناحية
، %(095ناحية الحيدرية بالمرتبة السابعة بنسبة )%( وجاءت 390%( ، تمتيا ناحية الحرية بنسبة )494)

وجاءت جرائم السرقة المرتكبة من خارج ، %(299ناحية المشخاب بالمرتبة الثامنة بنسبة ) وحمت
 . تذكر جريمة أي ناحيتا )الشبكة ، القادسية( تسجل لم فيما%( 290المحافظة بالمرتبة االخيرة بنسبة )

إال أن يا تتباين من  ،الريف  في يعيشون القتل جرائم مرتكبي من %(2998كما يتضح أن  نسبة )
%(، وجاءت ناحية 3895وحدة إدارية الى اخرى، أذ جاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة االولى بنسبة )

فيما حمت جرائم السرقة المرتكبة من خارج المحافظة بالمرتبة  %(،0596الحيرة بالمرتبة الثانية بنسبة )
%(، وجاء 2293اما ناحية المشخاب فجاءت بالمرتبة الرابعة مسجمة نسبة بمغت ) %(2594بنسبة )الثالثة 

فجاءت بالمرتبة االخيرة  القادسية%(، اما ناحية 797مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الخامسة وبنسبة بمغت )
 %( فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية أي جريمة تذكر.095مسجمة نسبة بمغت )

ويرجع .  ريفية ىي مما أكثر حضرية ىي النجف محافظة في السرقة جريمة أن  مما تقدم  يستنتج 
 االقتصادي النشاط إن الريفي ، إذ المجتمع في وبساطتيا الحضري المجتمع في الحياة سبب ذلك لتعقد

 في النجاح معيار الريف فتزداد حجم المعامالت وتتشعب ويصبح في عنو المدن في يتركز والتجاري
 الديني الوازع ينقصيا والتي الضعيفة النفوس ذويمما يدفع  ، الثروة عمى الحصول ىو االجتماعية الحياة

 كما ان بعض انواع الجرائم تجد مشروع . غير كان ولو طريق بأي المال عمى الحصول إلى واالخالقي
 الريف مثال في منيا أكثر المدن في مييأة تكون الرتكابيا الظروف وأن المدينة مجتمع في الخصبة تربتيا
فضاًل عن جريمة النشل . (2)المدينة  مجتمع في ليا الخصبة التربة تجد والتي السيارات سرقة جرائم ذلك

عداد لقمة أ الريف في ارتكابيا يندر والتيالتي تكون الظروف المييئة ليا المناطق المزدحمة بالسكان 
 فاالزدحام األفضل المكان الجريمة يرتكب الذي لمشخص توفر المدينة أن، كما السكان مقارنة بالمدينة

                                                           
عبد الرحمن توفيق احمد ، دروس في عمم االجرام )نشأة عمم االجرام وعوامل االجرام الداخمية والخارجية( دار وائل  ((2

 .208، ص 0226لمنشر ، الطبعة االولى ، 
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 من ويمكنو األنظار عن بعيداً  يكون بشكل فييا يعيش الشخص يجعل المدينة في الموجود السكاني
 يعرفون ىناك والناس صغيراً  يكون المحمي المجتمع ألن ونظراً  فانو الريف في أما الناس عن التواري
 . االجرامية الميول لصاحب المناسبة االقامة أو األفضل المكان يوفر ال ىذا فان البعض بعضيم

 في السكان تركز إلى تؤدي الرزق وراء سعياً  المدينة الى الريف من تحصل التي اليجرة ن  كما أ  
 نظراً  الجريمة ارتكاب لىإ   الحاالت من كثير   في يؤدي الريف من القادمين في والزيادة زالترك وىذا المدينة

 قد مما جمياأ   من وجاءوا الييا سعوا التي فرصة العمل يجدون ال الريف من القادمين من الكثير ألن
نجف في كما شيدت مدينة ال جريمة السرقة لمحصول عمى االحتياجات الالزمة . ارتكاب الى يدفعيم

( 22438)لى المحافظة عدد االسر النازحة إ   عداد النازحين الى المحافظة اذ بمغاآلونة االخيرة تزايد في أ
ن. (2)أسرة  تفقد كما جتماعية،اإل المشكالت من عدد يصاحبو الجديد المجتمع في اندماجيم محاولة وا 

 .السكاني التوافق طابع المجتمع
 (32جدول )

 .(4002)حسب الوحدات االدارية التوزيع البيئي العددي والنسبي لجريمة السرقة في محافظة النجف  

 .   4002نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
                                                           

 32نجف في يوم االثنين مقابمة شخصية مع االستاذ )فائق عزيز مجيد ( مدير شعبة االحصاء في محافظة ال ((2
/3/0225 . 

 المجموع عدد جرائم السرقة الوحدات االدارية
 النسبة الريف النسبة الحضر

 22 0 0 2092 22 النجفمركز قضاء 
 2 0 0 492 2 ناحية الحيدرية
 0 0 0 0 0 ناحية الشبكة

 32 292 3 4492 32 مركز قضاء الكوفة
 2 0 0 292 2 ناحية العباسية
 2 0 0 394 2 ناحية الحرية

 20 3292 02 0292 42 مركز قضاء المناذرة
 2 0093 2 092 3 ناحية المشخاب
 02 4292 00 292 2 ناحية الحيرة

 0 492 0 0 0 ناحية القادسية
 2 0292 2 094 4 خارج المحافظة 

 022 %000 32 %000 022 المحافظةمجموع 
 %000 0292 2094 نسبة المحافظة
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 . (4002)لعام  النجف محافظة في السرقة لجريمة البيئي التوزيع (32) الشكل

 
 . (32جدول )المصدر:    

 (43خريطة )
 (4002)حسب الوحدات االدارية لعام  النجف محافظة في السرقة لجريمة البيئي التوزيع

 
  . (32المصدر : باالعتماد عمى جدول )

80.2 

19.8 

 ريف حضر
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 :  جرميت السرقت ومكبن حدوثخبمسًب : العالقت بني حمل سكه اجلىبة 
 في العالقة بين محل اقامة الجاني ومكان حدوث الجريمة( 39والشكل )( 38) الجدول يبين 
في مركز  اقامتيممحل  السرقة جرائم مرتكبي من%( 3395) أن يتبيناذ ،  0224 لعام النجف محافظة

جاء بالنسبة لمكان حدوث الجريمة فييا، و  %(4292)، في حين ارتفعت ىذه النسبة الى قضاء النجف 
وبمغت  %(0298بمغت ) ةمسجمة نسبمن حيث محل اقامة الجناة  مركز قضاء المناذرةبالمركز الثاني 

رتكبي جرائم السرقة يقيمون في %( من م2998وان نسبة )%(، 2793ن حدوث الجريمة فييا )نسبة مكا
%( لتحتل بذلك المرتبة 0799مركز قضاء الكوفة بينما مكان حدوث الجريمة فييا شكمت نسبة بمغت )

الثالثة ، اما ناحية الحيرة فاحتمت المرتبة الرابعة مشكمة النسبة نفسيا من حيث محل اقامة الجناة ومكان 
ية العباسية بالمرتبة الخامسة فبمغت نسبة الجناة فييا %( ، وجاءت ناح896ارتكاب الحادث اذ سجمت )

%( ، اما بالنسبة لمجناة 295ما مكان حدوث الجريمة في تمك الناحية فشكمت نسبة بمغت )%( أ496)
%( من اجمالي مرتكبي جرائم السرقة 492) بنسبةالمرتبة السادسة فاحتموا الذين يقيمون خارج المحافظة 

حية المشخاب بالمرتبة السابعة مسجمة النسبة نفسيا من حيث محل اقامة الجناة وجاءت نافي المحافظة ، 
%( وتأتي بقية الوحدات االدارية في المراتب االخيرة 396ومكان حدوث الجريمة اذ سجمت نسبة بمغت )

 . (39يتضح من الشكل )، من حيث محل سكن الجناة واماكن حدوث الجريمة 

 

 محافظة في الجريمة حدوث ومكان الجناة اقامة لمحل ن  أ   يتضح (04والخريطة ) (38) الجدول ومن
 . مستويات اربعة النجف

 محل عمى الجريمة حدوث مكان نسبة فييا تزداد التي االدارية الوحدات يضم:  ولاأل المستوى -2
% 4292) بمغت نسب سجمت ذإ(  الكوفة قضاء مركز،  النجف قضاء مركز)  من كل وىي فييا االقامة

% ، 3395) بمغت نسب االدارية الوحدات تمك في االقامة محل سجل بينما،  التوالي (عمى0799%، 
 السرقة جرائم الرتكاب اخرى مناطق من يأتون الجناة من البعض ان يعني مما .عمى التوالي %( 2998

 تمثل والتي االقضية تمك بو تمتاز الذي والتجاري الديني العامل الى ذلك سبب ويرجع، المناطق تمك في
 االمام لزيارة المناطق مختمف من الييا يأتون اذ الدينية المناسبات مواسم في خاصة لمسكان جذب عوامل
 لضعفاء اً مالئم اً مكان يييئ بالسكان المنطقة فازدحام،  السالم عمييما عقيل بن مسمم االمام وزيارة عمي

 . وغيرىا النشل جريمة خاصة السرقة جريمة الرتكاب النفوس
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 محل نسب مع الجريمة حدوث مكان نسب فييا تتساوى التي داريةاإل الوحدات يضم:  الثاني المستوى -0
اذ سجمت نسب بمغت  (القادسية،  الحيرة،  المشخاب)نواحي من كل عمى ينطبق ىذا ، الجناة اقامة

 الوحدات نفس من ىم السرقة جرائم مرتكبي ن  أ   يعني عمى التوالي ، وىذا %(%295 ،%896 ،396)
 . ليا التابعين االدارية

 محل بنسبة مقارنة الجريمة حدوث مكان نسبة فييا تقل التي االدارية الوحدات يضم:  الثالث المستوى -3
 ناحية،  العباسية ناحية،  الحيدرية ناحية،  المناذرة قضاء مركز) عمى ينطبق وىذا فييا الجناة اقامة
 ازدادت حين في،  التوالي عمى%( 295% ، 295% ، 292% ، 2793) بمغت نسب سجمت اذ(، الحرية
 عمى%( 095% ،496% ، 092% ، 0298) االدارية الوحدات تمك في االقامة لمحل بالنسبة النسبة ىذه

 داريةاإل وحداتيم خارج السرقة جرائم ارتكاب يفضمون الجناة من البعض الى ذلك سبب ويعود،  التوالي
 ووجود التجارية المحالت وجود حيث من مناطقيم في السرقة لحدوث المالئمة الظروف تتوفر ال فربما

 مناطق الى سكناىم مناطق من ينتقمون لذا لمسرقة مالئم جو ليم توفر والتي بالسكان المزدحمة المناطق
 الريفية المناطق سكان من فالبعض االقتصادي العامل عن فضالً .  الظروف تمك فييا تتوفر اخرى
 من وجاءوا الييا سعوا التي العمل فرصة يجدون ال منيم والبعض العمل عن بحثاً  المدينة الى ينتقمون
 . الالزمة االحتياجات عمى لمحصول السرقة جريمة ارتكاب الى يدفعيم قد مما اجميا

 أي الجناة يسجل ولم سرقة جريمة أي فييا تحدث لم التي داريةاإل الوحدات يضم:  الرابع المستوى -4
 .عداد السكان فييا ويرجع السبب في ذلك إلى قمة أ( الشبكة ناحية) تذكر وىي جريمة

 

 محافظة في جريمة السرقة  حدوث ومكان الجناة سكن محل بين تباينًا  ىناك ن  أ   تقدم مما يستنتج 
 وال ليا التابعين نفسيا االدارية الوحدات من ىم السرقة جرائم مرتكبي البعض من ن  أ   يعني وىذا،  النجف
 التحميل اثبت وقد السرقة ، جرائم الرتكاب اخرى مناطق من يأتون ، والبعض االخر كثيراً  عنيا يبتعدون

 ومكان الجناة اقامة محل بين جداً  قويةطردية  ارتباط عالقة ىناك ن  أ   بيرسون() ارتباط لمعامل االحصائي
 .( 2997) بمغت السرقة جريمة حدوث
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 (32جدول )
 (4002في محافظة النجف ) جريمة السرقةالتوزيع العددي والنسبي لمحل سكن الجناة ومكان حدوث 

 .   4002نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 (4002لعام ) جريمة السرقةالتوزيع النسبي لمحل اقامة الجناة ومكان حدوث  (32شكل )

 
 . (32جدول )المصدر: 
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 مكان حدوث الجريمة محل االقامة

 النسبة مكان حدوث الجريمة النسبة عدد الجناة الوحدات االدارية
 4292 79 3395 66 مركز قضاء النجف
 292 0 092 4 ناحية الحيدرية
 2 2 2 2 ناحية الشبكة

 0799 55 2998 39 الكوفة مركز قضاء
 295 2 496 9 ناحية العباسية
 295 2 095 5 ناحية الحرية

 2793 34 0298 42 مركز قضاء المناذرة
 396 7 396 7 ناحية المشخاب
 896 27 896 27 ناحية الحيرة
 295 2 295 2 ناحية القادسية
 -- -- 492 8 خارج المحافظة

 %222 297 %000 297 مجموع المحافظة
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( 42خريطة )
( 4002)لعام العالقة بين محل سكن الجناة ومكان حدوث جريمة السرقة في محافظة النجف 

 
 ( . 38 المصدر : جدول )
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 مىيت يف حمبفظت الىجف : : التوزيع املكبوي للمؤسسبث األ سبدسبً 
عداد السكان ىناك تباينًا في أ   ن  أ  ( 42والشكل )( 39خالل استقراء معطيات الجدول )من  يتضح 

مؤسسات امنية في الوحدات ، اذ نجد ان ىناك التابعة ليا  منيةاأل والمؤسسات داريةالوحدات اإل  في 
النجف مركز قضاء ف عمى العكس من ذلك، ومؤسسات امنية االدارية يوجد فييا عدد كبير من السكان

 ن  ىذا يعني أ( 0224حسب تقديرات السكان )( 734829( مؤسسة امنية وعدد من سكان بمغ )22يضم )
بمغ عدد السكان  العباسية في حين إن ناحية ،( نسمة من السكان66822كل مؤسسة امنية تضم )

 ضمتو  نسمة (52544فضمت ) الحيدريةاما ناحية ، واحدة امنية مؤسسة وتضم نسمة (88242)فييا
ركز قضاء السكان، اما بالنسبة لم من االخرى باألعداد مقارنة كبير عدد وىو واحدة ، منيةأ مؤسسة ايضاً 

، يمييا كل من الوحدات االدارية )مركز منية السكان لكل مؤسسة أ من نسمة (45692ضم )فالكوفة 
بعدد  (ناحية الحيرة ، ناحية المشخاب ، ناحية القادسية  ، ناحية الحرية ، ناحية الشبكة  ،قضاء المناذرة 

( نسمة عمى التوالي لكل 442 ، 09650 ، 43828 ، 09022 ، 28860 ، 09252من السكان بمغ )
  منية .مؤسسة أ

المكاني لممؤسسات  لمتوزيع ن  أ   يتضحوباستخدام الدرجة المعيارية  (05والخريطة ) (39) الجدول ومن
 . مستويات اربعة النجف محافظة منية فياأل
ويقع ضمن ىذا المستوى )ناحية العباسية(  فأكثر( 2952)+  المعيارية درجتو تبمغ: ول : المستوى األ -2
مركز )يضًا ويقع ضمن ىذا المستوى أ   منية .لكل مؤسسة أ( نسمة 88242بمغ عدد السكان فييا )ذ إ  

  ( نسمة لكل مؤسسة امنية .22200بمغ عدد السكان فييا )و  (قضاء النجف
ناحية  )في  المستوى ىذا ويتمثل( 2922 - 2949)+  المستوى الثاني: تبمغ درجتو المعيارية بين -0

 داريةأعداد السكان في تمك الوحدات اإل بمغت، و الحيدرية ، مركز قضاء الكوفة ، ناحية القادسية ( 
 نسمة عمى التوالي لكل مؤسسة امنية .( 43828 ، 45692 ، 52544)
ثالث وحدات ىذا المستوى في  ويوجد( 2949 - ـــ 2922 -) المعيارية درجتو المستوى الثالث : تبمغ -3
 ويقع. واحده منيةأ مؤسسة وتضم نسمة (09650وبمغ عدد السكان فييا ) ناحية الحرية،دارية تتمثل في إ  

 09022) امفيي السكانعداد وبمغت أ (حية المشخاب ومركز قضاء المناذرة )نا يضاً أ المستوى ىذا ضمن
 . امنية مؤسسة لكلعمى التوالي  نسمة(  09252، 
الحيرة ) ناحيتاويقع ضمن ىذا المستوى  فأقل(   - 52،2 -) المعيارية درجة المستوى الرابع : تبمغ -4

 . منيةأ مؤسسة لكل التوالي عمى نسمة( 442،  28860) فييما السكان عدد بمغو  والشبكة(
                                                           

  . يقصد بيا مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة االجرام التابعة ليا فقط 
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 مثل )ناحية موحدات االدارية فييا عدد كبير من السكانتابعة لمؤسسات امنية ىناك  ن  يستنتج مما تقدم أ
ناحية الحيدرية ، مركز قضاء الكوفة ، ناحية القادسية( مما قد يؤدي ،  مركز قضاء النجف،  العباسية

 الى زيادة الجرائم في تمك المنطقة . 
في بسحب الوحدات االدارية والدرجة المعيارية التوزيع العددي لممؤسسات االمنية  (32جدول )

 (4002لعام ) محافظة النجف

 باالعتماد عمىالمصدر : 
 غير بيانات ، الجنائي االحصاء شعبة ، النجف محافظة شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية -0 

 . (32جدول ) -4   . 4002،  منشورة
 (4002منية في محافظة النجف لعام )لتوزيع العددي لمسكان حسب المؤسسات األا (20شكل )

 
 . (39جدول ) المصدر: 
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 عدد السكان لكل مؤسسة امنية

 الدرجة المعيارية السكان / المؤسسات عدد السكان عدد المؤسسات االمنية الوحدات االدارية
  0904+ 22200 232202 00 مركز قضاء النجف
  0922+ 20222 20222 0 ناحية الحيدرية
  0922- 220 220 0 ناحية الشبكة

  0943+ 22220 442224 2 مركز قضاء الكوفة
  4904+ 22020 22020 0 ناحية العباسية
  0922- 42224 42224 0 ناحية الحرية

  0922- 42020 22223 3 مركز قضاء المناذرة
  0922- 42400 22202 3 ناحية المشخاب
  0920- 02224 32242 4 ناحية الحيرة

  0902+ 23202 23202 0 ناحية القادسية
  --- 0322222 42 مجموع المحافظة
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( 42خريطة )
( 4002)لعام التوزيع المكاني لممؤسسات االمنية في محافظة النجف 

 
 ( . 39 المصدر : باالعتماد عمى جدول )
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 انخبنجانفصم 
 .االشرف انىجف حمبفظت يف وانسرقت انقتم جلرميتي املكبوي انتىزيع

 متهيد :
ودوافع تجعل التباين المكاني في  سبابٌ ة ِإجتماعية تحدث في المكان وليا أن الجريمة ظاىر إ

ِأبعادىا  توزيع الجرائم حقاًل خصبًا لمدراسات الجغرافية وىذا ما دفع الجغرافيين لدراسة ظاىرة الجريمة بكل  
لجرائم دراسة التوزيع المكاني لمجريمة يساىم في الكشف عن المناطق التي تزداد فييا ا ن  المكانية , كما أَ 

عادة توزيع مراكز الشرطة والدوريات في تمك المناطق التي تزداد ات اأَلمنية عمى إِ وبالتالي تساعد الجي
 منيا .  فييا الجرائم لمنع حدوث الجريمة او الحد  

 في , النجف محافظة في والسرقة القتل لجريمتي المكاني التوزيع توضيح الفصل ىذا في يتم
 تم مبحثين إلى الفصل مَ ُقسِ  اذ, المحافظة في الرسمية الدوائر من جمعيا تم التي البيانات تحميل ضوء

دارية الِ  الوحدات بحسب النجف محافظة في القتل لجرائم المكاني التوزيع عمى األول المبحث في التركيز
 القتل جرائم االدارية, وعدد الوحدات حسب القتل وجرائم السكاني الحجم بين , فضاًل عن العالقة

دارية , والتوزيع البيئي لمرتكبي جرائم القتل الِ  الوحدات حسب المحافظة سكان من نسمة الف(011)لكل
 . والعالقة بين سكن الجناة ومكان ارتكاب الجريمة في المحافظة , 

 الوحدات بحسب النجف محافظة في السرقة لجرائم المكاني التوزيع لىإِ  فتطرق الثاني المبحث إما
 جرائم وعدد, االدارية الوحدات حسب السرقة وجرائم السكاني الحجم بين العالقة عن فضالً ,  االدارية
 جرائم لمرتكبي البيئي والتوزيع,  داريةالِ  الوحدات حسب المحافظة سكان من نسمة لفأَ (011)لكل السرقة
, فضاًل عن التوزيع السرقة جريمة رتكاب ة بين سكن الجناة ومكان إِ والعالق,  المحافظة في السرقة

 من التي الحصائية باألساليب الباحث استعان وقدمنية في محافظة النجف , لممؤسسات األَ  المكاني
 .الدراسة قيد الظاىرة سير توضيح تم خالليا
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 املبحج االول
  االشرف . جلرائم انقتم يف حمبفظت انىجف املكبويانتىزيع 

 

 حبسب انىحداث االداريت:االشرف يف حمبفظت انىجف  انقتم جلرائم املكبوي اوالً : انتىزيع
 الدارية الوحدات في المسجمة القتل جرائم عدديبين الذي  (01( والشكل )72من الجدول ) 
 األولى بالمرتبة يأتي النجف قضاء مركز أن يتضح , (7104 - 7114) لممدة النجف ونسبيا لمحافظة

 في المسجمة القتل جرائم إجمالي وىو( 0000) أصل من جريمة( 300) البالغة القتل جرائم عدد في
الجرائم المسجمة في بقية اأَلقضية نسب الدراسة , وىي بيذا العدد تزيد عن مجموع  مدة خالل المحافظة

المحافظة , اما مركز  في القتل جرائم إجمالي من %(72ذ سجمت نسبة بمغت  )والنواحي في المحافظة إِ 
 من%( 0367) بنسبة جريمة, إي (081) والبالغ القتل جرائم عدد في الثانية قضاء الكوفة فجاء بالمرتبة

 من جرائمًا عدد(المشخابمن ناحيتي )العباسية ,  , في حين سجمت كل   المحافظة في القتل جرائم إجمالي
 جرائم إجمالي من %(768)والبالغة نفسيا النسبةمسجمة  الدراسة مدة قتل طيمة جريمة( 37) القتل بمغت

بالمرتبة الرابعة بعدد  مركز قضاء المناذرة وجاء, المحافظة ليحتال بذلك المرتبة الثالثة  في المسجمةالقتل 
ما أ المحافظة , في القتل جرائم إجمالي %( من7وبنسبة بمغت ) قتل( جريمة 77) بمغت قتلجرائم 

( جريمة قتل عمى 00و) (04بالنسبة لناحيتي )الحيرة , الحيدرية( فسجمت عدد من جرائم القتل بمغت )
عمى التوالي ليحتال بذلك المرتبتين الخامسة والسادسة عمى % ( 061% , 060التوالي وبنسب بمغت )

المسجمة  القتل جرائم إجمالي %( من764وبنسبة بمغت ) قتل( جريمة 72بـ ) القادسيةتمييا ناحية  ,التوالي 
( 01)بمغ  قتلالمن جرائم  اً عدد جمت ناحية الحرية, في حين س السابعةالمحافظة محتمة بذلك المرتبة  في

المرتبة االخيرة فكانت من نصيب ما أالثامنة ,  %( محتمة بذلك المرتبة062وبنسبة بمغت ) قتلجريمة 
 ناحية الشبكة التي لم تسجل أي جريمة قتل طيمة مدة الدراسة .

المرتبة االولى من حيث عدد جرائم القتل المسجمة  حتلإِ مركز قضاء النجف  ن  أَ يتضح مما تقدم  
رجع أسباب انفراد مركز قضاء النجف بالصدارة لكونو يمثل المركز يو  في المحافظة خالل مدة الدراسة

سكان  كثر من نصفأمما جعمو مركز جذب لمسكان , إذ يضم ما يزيد عمى  النجفالداري لمحافظة 
, يميو مركز  (7104نسمة بحسب التقديرات السكانية لمعام )( 0081741المحافظة والبالغ عددىم )

 .قضاء الكوفة في المرتبة الثانية من حيث عدد الجرائم المسجمة 
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 (72) جدول
 (7002- 7002) لممدة االشرف النجف محافظة في القتل لجرائم والنسبي العددي التوزيع

 عمى باالعتماد:   المصدر
 . 7002،  منشورة غير بيانات ، الجنائي االحصاء شعبة ، النجف شرطة مديرية ، الداخمية وزارة ، العراق جمهورية

ذ أحتمتا المرتبة الثالثة )العباسية , والمشخاب( إِ ي ناحيتي رتفاع اعداد جرائم القتل فكما يتضح إِ 
 جرائم نسبة ارتفاع سبب إرجاع في اعداد جرائم القتل المسجمة في المحافظة خالل مدة الدراسة ويمكن

,  %8463) حوالي ىاتين الناحيتين اذ شكال نسبة بمغت في الريف سكان نسبة ارتفاع إلى فييا القتل
 جرائم ترتفع إذ ,( 7104) لعام السكانية التقديرات عمى التوالي وفق الناحية سكان إجمالي % ( من3368
 المجتمع يسود ما بسب , العربية الدول في السيما الدراسات من الكثير أكدتو أمرٌ  وىو األرياف في القتل

 سيتم ما وىذا العار ومشاجرة , وغسل الثأر أخذ مثل القتل نحو تدفع وأعراف وتقاليد عادات من الريفي
 الشبكة ناحية في قتل جريمة أي وجود عدم سبب ماأَ  . التفصيل من بشيء الالحقة المواضيع في  تناولو
ذ شكمت نسبة بمغت األخرى إِ  بالنواحي مقارنة الناحية ىذه سكان عدادأَ  قمة إلى يعود الدراسة مدة خالل

 لمسكان .المحافظة , وىي بذلك تمثل بيئة طاردة  سكان اجمالي من%( 1610)

 الوحدات االدارية
 السنة

موع
مج

ال
سبة 

الن
 

7002
 7002
 7002
 7002
 7002
 7002
 7000
 7000
 7007
 7002
 7002
 

 2270 222 72 22 22 22 20 22 22 002 22 22 007 مركز قضاء النجف

 270 22 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 ناحية الحيدرية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ناحية الشبكة

 0277 020 02 02 02 00 02 00 02 72 02 02 72 مركز قضاء الكوفة

 272 22 7 0 2 02 2 2 2 2 2 2 2 ناحية العباسية

 072 02 7 7 0 2 0 0 0 7 7 7 2 ناحية الحرية

 270 22 2 2 2 2 0 2 7 2 2 2 2 مركز قضاء المناذرة

 272 22 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 02 ناحية المشخاب

 270 22 2 0 7 0 2 2 2 2 2 7 2 ناحية الحيرة

 772 72 0 2 7 2 7 7 7 2 2 7 7 ناحية القادسية

 %000 0000 27 20 20 22 22 27 27 022 022 070 022 مجموع المحافظة
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 (20) الشكل
 (7002 - 7002) لممدة النجف محافظة في القتل لجرائم العددي التوزيع

 . (72) جدول:  المصدر

 

لجرائم القتل في  ن  يتضح أ ( وباستخدام الدرجة المعيارية07) والخريطة( 78ومن الجدول ) 
 . مستويات  ةربعمحافظة النجف أ

 النجف قضاء مركز في المستوى ىذا ويتمثل فأكثر( 1671)+  المعيارية درجتو تبمغ :االول المستوى -0
 لمحجم سابقاً  ُذكر كما ذلك ويرجع المحافظة في القتل جرائم إجمالي من( %7261) نسبتيا بمغت اذ

تمثل  , فضاًل عن كونيا المحافظة سكان اجمالي من%( 7761) بمغت نسبة شكمت اذ المرتفع السكاني
 م معظم الدوائر والمؤسسات وجامعة الكوفة وكمياتيا . مركزًا دينيًا لممحافظة وتض

 

                                                           

  = س   َس  تستخرج الدرجة المعيارية وفقًا لممعادلة االتية :  د 
ع

  

 إذ ان س تمثل قيم أي متغير, )َس( الوسط الحسابي , )ع( االنحراف المعياري  
 .     22,ص0121المصدر :  محمود حسن المشيداني واخرون ,االحصاء الجغرافي ,مطبعة جامعة بغداد,
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 قضاء مركز في المستوى ىذا ويتمثل( 1611 - 1641)+  بين المعيارية درجتو تبمغ: الثاني المستوى -7
 السكاني لمحجم  ذلك ويرجع المحافظة في القتل جرائم إجمالي من( %0367) نسبتيا بمغت اذ الكوفة

 من%( 0364) بمغت نسبة مسجمة المحافظة في السكان عدد حيث من الثاني بالمركز يأتي اذ المرتفع
 . المحافظة سكان اجمالي

 وحدات ستة في المستوى ىذا ويوجد( 1641 - ـــ 1610 -) المعيارية درجتو تبمغ:  الثالث المستوى -0
 جرائم اجمالي %( من768والتي سجمت النسبة نفسيا )ناحيتي )العباسية والمشخاب(  في تتمثل ادارية
 في القتل جرائم إجمالي من%( 761) بمغت بنسبة المناذرة قضاء مركزالمحافظة , و  في المسجمة القتل

% , 061% , 060) بمغت وبنسب(  القادسية,  الحيدرية,  الحيرة)  نواحي عن فضالً ,  المحافظة
 . المحافظة في المسجمة القتل جرائم اجمالي من التوالي عمى%( 764

 اذ ( الحرية,  الشبكة) ناحيتي في ويوجد(  فأقل  - 71,1 -) المعيارية درجة تبمغ:  الرابع المستوى -4
 وتحتل المحافظة في المسجمة القتل جرائم اجمالي منعمى التوالي (, % 062% , 1) بمغت نسب سجمت
 ذلك في السبب ويرجع المسجمة القتل جرائم بنسبة االدارية الوحدات بين من االخيرة المرتبة الشبكة ناحية
 .جداً  شاسعة صحراوية مساحات وتضم لمسكان طاردة منطقة تمثل كونيا

بحسب الوحدات اإلدارية والدرجات المعيارية في محافظة  القتلالتوزيع النسبي لجرائم  (72جدول )
 (7002 – 7002لممدة ) النجف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . (72المصدر : باالعتماد عمى جدول )              

 الدرجة المعيارية جرائم القتلنسبة  الوحدات االدارية
 772+ 2270 مركز قضاء النجف

 0722- 270 ناحية الحيدرية
 0727- 0 ناحية الشبكة

 0722+ 0277 مركز قضاء الكوفة
 0772- 272 ناحية العباسية
  0720- 072 ناحية الحرية

 0720- 270 مركز قضاء المناذرة
 0772- 272 ناحية المشخاب

 0722- 270 ناحية الحيرة
 0722- 772 ناحية القادسية

 ---- %000 مجموع المحافظة
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 الفصل الثالث / المبحث االول                                                  التوزيع المكاني لجريمة القتل
 

 

    

( 02خريطة )
( 7002 -7002 بحسب الدرجة المعيارية لممدة )النجف في محافظة القتلتوزيع جرائم 

 

(                   :          . ) 
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  : داريتالإ  انىحداث حسب انقتم جرائماحلجم انسكبوي و بني انعالقت: حبويبً 
 القتل جرائم بنسبة السكان نسبة مقارنة خالل ومن( 00) البياني والشكل( 71) الجدول من يتضح 

 ىي كبير سكاني بحجم تحظى التي الدارية الوحدات أن ,المحافظة في الدارية الوحدات من وحدة لكل
%( 72) نسبة حقق قد النجف قضاء مركز أن يظير اذ القتل , جرائم نسبة فييا ترتفع التي الوحدات ذات
 7761) نسبتو بمغت حين في , الدراسة مدة طيمة النجف محافظة في المسجمة القتل جرائم إجمالي من

 في القتل جرائم نسبة بمغت فيما.  7104 لعام السكانية التقديرات بحسب المحافظة سكان إجمالي من%( 
مجتمعًة نسبة  الوحدات ىذه وتشكل ,%( 0364) السكان من ونسبتيا%( 0367) الكوفة قضاء مركز
 ىذه وتمثل إجمالي سكان المحافظة  من%( 3160)و المسجمة القتل جرائم إجمالي من%( 2067) بمغت

 العباسيةكبيرة , في حين سجمت ناحيتي  سكانية بإحجام تتمتع جعميا مما مراكز أقضية المناطق
بمغت نسبة و %( من اجمالي جرائم القتل المسجمة في المحافظة 768والمشخاب النسبة نفسيا والتي بمغت )

%( عمى التوالي , يمييا مركز قضاء المناذرة مسجل 360% , 364تمك الوحدات االدارية ) السكان في
أما بقية .  المحافظة سكان إجمالي %( من360المسجمة و) القتل جرائم إجمالي %( من761نسبة بمغت )
 %(0167مجتمعة نسبة بمغت )دارية في المحافظة فقد انخفضت فييا جرائم القتل اذ سجمت الوحدات الِ 

%( من اجمالي سكان المحافظة . 0062المسجمة في المحافظة , وسجمت ) القتل جرائم إجمالي من
ومن اجل عداد السكان فييا.لى ِإنخفاض أَ ذه الوحدات االدارية إِ في ى القتلويرجع سبب انخفاض جرائم 

 ( .03يتضح من الخريطة ) ن.يالى مستويتوضيح ذلك يمكن تقسيم الوحدات االدارية في محافظة النجف 
السكان  من نسبيا من أعمى القتل جرائم في نسباً  حققت التي الدارية الوحداتالمستوى االول : يضم  -0

%( 060% , 7261فييا ) الجرائم نسبة ذ بمغتكز قضاء النجف , ناحية الحيرة ( إِ من )مر  , وىي كل  
% 7761, في حين بمغت نسبتيا من سكان المحافظة )المحافظة  في القتل جرائم إجمالي منعمى التوالي 

 عمى التوالي . (762%,
 من نسبيا من أقل القتل جرائم من نسبيا كانت التي الدارية الوحدات المستوى الثاني : ويضم -7

الشبكة , ىي )ناحية الحيدرية , ناحية  إدارية وحدات يثمان المستوى ىذا ويشمل المحافظة, سكان أجمالي
حية المشخاب , ناحية مركز قضاء الكوفة , ناحية العباسية , ناحية الحرية , مركز قضاء المناذرة , نا

% , 062% , 768% , 0367,  1% , 0دارية )مك الوحدات الِ ذ بمغت نسب الجرائم في تالقادسية ( إِ 
 من نسبتيا بمغت حين في ,المحافظة في القتل جرائم إجمالي من التوالي % ( عمى%764  ,%768 , 7

عمى  (%060% , 360, %360% ,760% ,364% ,0364% ,1610% , 062المحافظة ) سكان
 التوالي .
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 في الدارية لموحدات وجرائم القتل السكاني الحجم بين طردية عالقة ستنتج مما تقدم وجودي 
 القتل جرائم  عدد زادت السكان عدد زاد فكمما ,( 7104 - 7114) الدراسة مدة خالل النجف محافظة
 عالقة وجود أكدت التي العربية الدراسات ومنيا الدراسات من الكثير مع يتفق وىذا , صحيح والعكس

 ان )بيرسون) ارتباط لمعامل االحصائي التحميل اثبت وقد . القتل وجرائم السكاني الحجم ما بين طردية
  .(1611)بمغت القتل وجريمة السكانيالحجم  جدًا بين قوية طردية ارتباط عالقة ىناك

 (72جدول )
 (7002عام )ل النجففي محافظة  القتلالسكان وجرائم حجم العالقة بين 

 ( . 72،  2جدول ):  المصدر  
 
 
 
 
 
 

 النسبة% عدد الجرائم النسبة % عدد السكان الوحدات االدارية

 7261 300 7761 204801 مركز قضاء النجف
 061 00 062 70744 ناحية الحيدرية
 1 1 1610 440 ناحية الشبكة

 0367 081 0364 778477 مركز قضاء الكوفة
 768 37 364 88140 ناحية العباسية
 062 01 760 71377 ناحية الحرية

 761 77 360 82470 مركز قضاء المناذرة
 768 37 360 82314 ناحية المشخاب

 060 04 762 02274 ناحية الحيرة
 764 72 060 40808 ناحية القادسية

 %011 0000 %000 0222222 المحافظةمجموع 
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 (20) الشكل
 (7002) لمعام النجف محافظة في القتل جرائم نسبة إلى السكان نسبة بين العالقة

 
 . (72) جدول: المصدر
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( 02خريطة )
 (7002العالقة بين الحجم السكاني وجرائم القتل في محافظة النجف )

 

 ( .71المصدر : باالعتماد عمى جدول )
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 : داريتالإ  انىحداث حسب احملبفظت سكبن مه وسمت انف(011)نكم انقتم جرائم عدد: حبنخبً 
 بحسب السكان من نسمة إلف( 011) لكل المرتكبة القتل جرائم عدد ن  ( أ01يتبين من الجدول ) 

 ت( اذ احتم07ينظر الشكل )( ناحية الحيرة)ير بوضوح في يظ , (7104 - 7114)الوحدات االدارية 
من  نسمة ألف( 011) لكل قتل جريمة (1160المرتبة االولى ما بين الوحدات االدارية بمعدل بمغ )

 ألف( 011) لكل قتل جريمة (8360بالمرتبة الثانية بمعدل بمغ ) النجف, وجاء مركز قضاء  السكان
في نسمة ,  ألف( 011) لكل قتل جريمة (2868المرتبة الثالثة مسجاًل )ب الكوفةمركز قضاء يميو نسمة , 

,  2467) مت ناحيتي )المشخاب و العباسية( بالمرتبتين الرابعة والخامسة عمى التوالي مسجمةتحاحين 
( الحيدرية , ناحيتي )الحريةل اما بالنسبة نسمة عمى التوالي , ألف( 011) لكل قتل ( جريمة2068

نسمة عمى التوالي ليحتال بذلك المرتبتين  ألف( 011) ( جريمة قتل لكل34,  3460) معدل بمغفسجمت 
قتل ليحتل جريمة  (3761) بمغ معدل مركز قضاء المناذرة السادسة والسابعة عمى التوالي , في حين سجل

 قتل جريمة (3063اما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب ناحية القادسية مسجمة ),  بذلك المرتبة الثامنة
 .لذا جاءت بالمرتبة االخيرة قتلنسمة , اما بالنسبة لناحية الشبكة فمم تسجل أي جريمة  ألف( 011) لكل

 لكل اعداد جرائم القتل إن يتضح ( وباستخدام الدرجة المعيارية02( والخريطة )01ومن الجدول ) 
 .  مستوياتٍ  ةنسمة من سكان المحافظة اربع ألف( 011)
ناحية الحيرة )  في المستوى ىذا ويتمثل فأكثر( 1671)+  المعيارية درجتو تبمغ :االول المستوى -0
عمى  (% 2868,  % 8360, % 1160) بمغت ( , وبنسبومركز قضاء الكوفة  النجف قضاء مركزو 

في ناحية  القتل جرائم معدل ارتفاع إرجاع , ويمكن السكان من نسمة ألف( 011) لكل قتل جريمة التوالي
من اجمالي  %(7467فييا ) الريف سكان نسبة بمغت إذ الريف أبناء من سكانيا اغمب أن إلى الحيرة 

سكان المنطقة اذ تسود في تمك المجتمعات الريفية مسألة الثأر بين العشائر وغسل العار والمشاجرة والتي 
عداد أ ال يعني ِإن  كل منطقة يزداد فيياتنعكس عمى زيادة معدالت جريمة القتل في تمك المنطقة , وىذا 

 العادات عمييم تسيطر الذين المدن سكان حياة طبيعة إلى فذلك يعود سكان الريف تزداد فييا الجرائم 
 ما سبب ارتفاع جرائم القتل في مركز قضاء النجفأ .الريفي المجتمع في السائدة واألعراف والتقاليد

 اجمالي من%( 3160) بمغت نسبة شكال ذإِ  المرتفع السكاني لمحجم سابقاً  ُذكر كما ذلك يرجعفوالكوفة 
فضاًل عن  معظم الدوائر والمؤسسات  ويضمان مركزًا دينيًا لممحافظة , كما يمثالن المحافظة سكان

 جامعة الكوفة وكمياتيا . 
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ويضم ىذا المستوى ناحيتي ( 1611 - 1641)+  بين المعيارية درجتو تبمغ: الثاني المستوى -7
 لكل قتل جريمةعمى التوالي ( % 2068, % 2467 ) بمغت اذ سجال نسب )المشخاب والعباسية (,

   . المحافظة سكان من نسمة ألف( 011)
 وحدات أربع المستوى ىذا ويضم( 1641 - ـــ 1610 -) المعيارية درجتو تبمغ:  الثالث المستوى -0
عمى التوالي ( % 34% ,  3460( وبنسب بمغت ) ناحية الحرية , ناحية الحيدرية  ) في تتمثل داريةإِ 

المحافظة , و )مركز قضاء المناذرة , ناحية القادسية (  سكان من نسمة ألف( 011) لكل قتل جريمة
 المحافظة سكان من نسمة ألف( 011) لكل قتل جريمة التوالي عمى%( 3063% , 3761) بمغت وبنسب

د السكان فييا, أذ عداالوحدات اِلدارية الى انخفاض أض جرائم القتل في تمك , ويمكن ارجاع انخفا
 عداد السكان في المحافظة .%( من اجمالي أ0767سجمت مجتمعًة نسبة بمغت )

 )ناحية الشبكة( المستوى ىذا ويضم( فأقل  - 71,1 -) المعيارية درجة تبمغ:  الرابع المستوى -4
 صحراوية مساحات وتضم لمسكان طاردة منطقة تمثل كونيا ذلك في السبب (, ويرجع%1) بمغت ةوبنسب

 .جداً  شاسعة
 من السكان ( إلف نسمة000لكل ) النجففي محافظة  القتلجرائم عدد  (20جدول )

 (7002 - 7002لممدة ) حسب الدرجة المعيارية

 . (72جدول )المصدر : 

 عدد السكان  جرائم القتلعدد  الوحدات االدارية
الف  000الجريمة لكل 

 نسمة من السكان
 المعياريةالدرجة 

 0722+ 2270 222202 222 مركز قضاء النجف
 0702- 22 20222 22 ناحية الحيدرية
  7722- 0 220 0 ناحية الشبكة

  0722+ 2272 772227 020 مركز قضاء الكوفة
  0722+ 2272 22020 22 ناحية العباسية
  0702- 2270 72227 02 ناحية الحرية

  0700- 2772 22222 22 مركز قضاء المناذرة
  0722+ 2277 22202 22 ناحية المشخاب

  0702+ 2070 22272 22 ناحية الحيرة
  0702- 2072 22202 72 ناحية القادسية

 ---- 2272 0222222 0000 مجموع المحافظة
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 (27شكل )
 (7002 - 7002( إلف نسمة لممدة )000في محافظة النجف لكل ) القتلجرائم 

 
 . (20جدول )المصدر : 
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 الفصل الثالث / المبحث االول                                                  التوزيع المكاني لجريمة القتل

 

    

( 02 )خريطة
 (7002-7002النجف لممدة ) محافظة في السكان من نسمة الف(000)لكل القتل جرائم معدل

 

 ( .01 المصدر : باالعتماد عمى جدول )
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 انقتم : جرائم ملرتكبي انبيئي رابعًب : انتىزيع
 , سكانو كثافة بدرجة و المكان بطبيعة تتأثر الجرامية الظاىرة أن إلى العمماء جميور يذىب

 ينعكس مما حضرياً  أو ريفياً  طابعاً  لممكان يعطي ومرتفعات وجبال ووديان سيول من المكان فطبيعة
 معيناً  طابعاً  أضفت قد والريف المدن في الحياة طبيعةن , كما أَ (0) لألفراد الجرامي السموك عمى بدوره
 في عنو المدينة في ارتكابيا معدل يرتفع الجرائم من أنواع فيناك , منيا كل في المرتكبة الجرائم عمى

 الريف تقع ففي المدينة , في وقوعيا يتصور وال الريف في ترتكب جرائم فيناك , صحيح والعكس الريف
 , لمثأر والقتل , الطريق قطعمثل  كثيراً  المدينة في مثميا يقع ال الريفية الحياة طبيعة تسببيا كثيرة جرائم
( Szabo واثبتت الدراسة التي قام بيا )سزابو(7). الري وسائل وعمى األرض حيازة عمى النزاع جرائم ومثل

انو من الناحية الكمية تكون الجريمة اوفر عددًا في المدن عنيا في القرى وذلك بسبب زيادة عدد سكانيا 
فة التي جتماعية الضعيمن جية وبسبب نوعية العالقات الِ  عن سكان الريف وتركز السكان في المدن

 .(0)تربط بينيم من جية اخرى
 والنسبي العددي البيئي التوزيع الذي يبين( 08( والخريطة )00والشكل )( 00)الجدولمن يتضح 

 مرتكبي من%( 0867) أن  ,  (7104)لعام االدارية الوحدات حسب النجف محافظة في القتل لجريمة
وتتباين ىذه النسبة من وحدة إدارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء  المدينة, في يعيشون القتل جرائم

نسبة بمغت بجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثانية %(, و 7167االولى بنسبة بمغت )النجف بالمرتبة 
كل من )ناحية  جاءت%(, فيما 468فيما حمت ناحية الحيرة بالمرتبة الثالثة وبنسبة بمغت ) %(,0161)

تسجل بقية فيما لم (, 764بالمرتبة الرابعة مسجمة النسبة نفسيا والبالغة ) ركز قضاء المناذرة (الحيدرية , م
  ي جريمة تذكر .الوحدات االدارية أ

إال أن يا تتباين من  ,الريف  في يعيشون القتل جرائم مرتكبي من %(3068كما يتضح أن  نسبة )
%(, وجاء مركز قضاء 4763)االولى بنسبة بالمرتبة  ت ناحية الحيرةأذ جاء ,وحدة إدارية الى اخرى

بالمرتبة الثالثة وبنسبة بمغت فيما حل مركز قضاء النجف  %(,7761بالمرتبة الثانية بنسبة ) المناذرة
اما ناحية المشخاب فجاءت (, %868)وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الرابعة بنسبة %(, 0462)

 .تذكرفيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية أي جريمة %( 761مغت )بالمرتبة االخيرة مسجمة نسبة ب
                                                           

 .748, ص 0110حسن محمد ربيع , مبادئ عممي االجرام والعقاب , كمية الحقوق جامعة القاىرة ,الطبعة الثانية ,   (0)
,  0187رؤوف عبيد , أصول عمم االجرام والعقاب , كمية الحقوق جامعة عين الشمس , القاىرة , الطبعة السادسة ,  (7)

 . 020ص 
محمد زكي ابو عامر , دراسة في عمم االجرام والعقاب , الدار الجامعية لمطباعة والنشر , الطبعة االولى , بيروت ,  (0)

 .  047, ص 0187
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.  حضرية ىي مما أكثر ريفية ىي االشرف النجف محافظة في القتل جريمة أن مما تقدم ستنتجي
 ومقترنة بذىنو راسخة أصبحت التي والتقاليد واألعراف لمقيم  الريف يخضع بنأ ن  أ ذلك في والسبب

رتكاب الجريمة مثل جريمة وىذه التقاليد تمقي بالفرد ِإلى إِ  , القانون قوة تفوق قوة ليا وأصبحت بشخصيتو
أىل الريف الصق  ن  عن أاألرض وغيرىا من الجرائم , فضاًل  ممكية عن الثأر وغسل العار والدفاع

, خشنة وان طباعيم نفسيم وقوتيم العضمية في الحصول عمى موارد رزقيم دًا عمى أكثر اعتمابالطبيعة وأ
لى المين أِ  ىل المدينة فيم اقل التصاقًا بالطبيعة ويميموناًل الى العنف في حسم مشاكميم , أما أواكثر مي

 . والرقة في حل مشاكميم
كمما ازداد الحجم السكاني لممدينة ازدادت اىميتيا االقتصادية وازداد تعقيد ذلك فضاًل عن 

المعامالت فييا وبالتالي تيتم الدولة بزيادة رجال الشرطة في تمك المناطق فتزداد بذلك سيطرتيم عمى 
ذ إن سيطرة الشرطة عمى االمن إما الوضع في الريف عمى العكس من ذلك األمن فييا إلى حد ما , أ

يا اضعف منيا في المدينة فاتساع الريف وتناثر قراه في مسافات متباعدة يعجز سيطرة الشرطة عمى في
 لعنف في حل المنازعات والخالفات.لى افييا مما يفسح المجال لاللتجاء إ االمن

حسب الوحدات في محافظة النجف  القتلجريمة لمرتكبي التوزيع البيئي العددي والنسبي  (20جدول )
 (7002)لعاماالدارية 

 .   7002نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر

 الوحدات االدارية
 عدد جرائم القتل

 المجموع
 النسبة الريف النسبة الحضر

 22 0462 01 7167 77 مركز قضاء النجف
 0 1 1 764 0 ناحية الحيدرية
 0 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 02 868 3 0161 00 مركز قضاء الكوفة
 0 1 1 1 1 ناحية العباسية
 0 1 1 1 1 ناحية الحرية

 02 7761 02 764 0 مركز قضاء المناذرة
 2 761 4 1 1 ناحية المشخاب

 22 4763 00 468 7 ناحية الحيرة
 0 1 1 1 1 ناحية القادسية

 000 %000 22 %000 27 المحافظةمجموع 
 %000 2072 2277 نسبة المحافظة
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 (7002)لعام  النجف محافظة في القتل لجريمة البيئي التوزيع (22) الشكل

 
 . (20جدول )المصدر: 

 (02خريطة )
 (7002)حسب الوحدات االدارية لعام  النجف محافظة في القتل لجريمة البيئي التوزيع

 
 ( .20المصدر : باالعتماد عمى جدول )

38.2 

61.8 

 ريف حضر



  التوزيع المكاني لجريمة القتل                                                  االول/ المبحث  الثالثالفصل 

 

119 

 :  جرميت انقتمخبمسًب : انعالقت بني حمم سكه اجلىبة ومكبن حدوث 
جرامية منطقة جغرافية محددة الرتكاب طار الظاىرة الإو المجرمون في أعادة ما يختار المجرم 

أو ىدفيا . فقد يكون المكان مرتبطا بمحل الظاىرة (بمسرح الجريمة)جرائميم, لوجود عالقة ما تربطيم 
بيا , أو  حدىم مقيماً أ ن  أَ من مسرح الجريمة أو قد يكون الجناة مقيمين بالقرب و أو محل اقامة مرتكبييا 

طبيعة خاصة كمنطقة تجارية أو سكنية او  او أن يكون المكان ذأمستمر,  بشكلٍ  انيم يترددون عمييأ
الرحمة الى الجريمة  او قد يقطع الجناة مسافة طويمة الرتكاب جريمتو وىذا ما يطمق عميو مصطمح غيره.

وقد اشارت العديد من (0)انتقال المجرم من مكان سكنو إلى الموقع الذي ارتكب فيو الجريمة . ويقصد بيا
جرائميم منيا دراسة )ىارنج الدراسات الى وجود عالقة وثيقة بين سكن الجناة والمواقع التي يرتكبون فييا 

Haringلى المكان الذي ارتكب فيو جريمتو , فضاًل عن طول الرحمة من مكان سكن الجاني إ ( حول
( , كما اكدت الدراسات العربية عمى ذلك منيا دراسة Lowman( ودراسة )لومان Pyleدراسة )بايل 

 . (7)افية لمجريمة في المدن الخميجية )عبد الجميل( عن االبعاد الجغر 
( 04والشكل )( 07من تحميل الجدول )طبقًا لجابات المبحوثين الذين شممتيم عينة الدراسة و  

,  7104الذي يبين العالقة ما بين محل اقامة الجاني ومكان حدوث الجريمة في محافظة النجف لعام 
في مركز قضاء النجف , في حين ارتفعت ىذه  يقيمون القتل%( من مرتكبي جرائم 0068يتبين أن )

ناحية بالمركز الثاني  ت%( بالنسبة لمكان حدوث الجريمة فييا, وجاء0762الى )ارتفاعًا طفيفًا النسبة 
%( وبمغت نسبة مكان حدوث الجريمة 0161مسجمة نسبت بمغت )فييا من حيث محل اقامة الجناة  الحيرة
يقيمون في مركز قضاء الكوفة بينما مكان  القتلن مرتكبي جرائم %( م0260%(, وان نسبة )7364فييا )

 مركز قضاء المناذرة%( لتحتل بذلك المرتبة الثالثة , اما 0364حدوث الجريمة فييا شكمت نسبة بمغت )
بينما ارتفعت نسبة مكان حدوث جريمة , %(0364)اذ بمغت نسبة المقيمين فيو المرتبة الرابعة  فاحتل

مسجمة النسبة نفسيا من  الخامسةوجاءت ناحية المشخاب بالمرتبة  %(,7161القضاء الى )القتل في 
, يمييا ناحيتي الحيدرية %( 063حيث محل اقامة الجناة ومكان حدوث الجريمة اذ سجمت نسبة بمغت )

                                                           
  مسرح الجريمة : ىو المكان الفعمي لوقوع الجريمة سواء كانت قتل ام سرقة او غيرىا من الجرائم وقد يكون مكان واحد او

 امكنة متعددة متصمة او منفصمة متقاربة ام متباعدة .
, الطبعة  دمشق,  دار الحصاد لمنشرلممزيد ينظر : حسين عميوي ناصر الزيادي , جغرافية الجريمة مبادئ وأسس ,  

 .710, ص  7107االولى , 
سمطان بن عياد الحربي , الجريمة في منطقة القصيم " دراسة جغرافية " رسالة ماجستير غير منشورة , كمية العموم  (0)

 . 00, ص 7107االجتماعية , جامعة المام محمد بن سعود السالمية , الرياض , 
 .  42بق , صساعبد الرحمن عبد اهلل عمي بدوي , مصدر  (7)
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الدارية اما بقية الوحدات ا %(161مسجمة النسبة نفسيا والتي بمغت )و والعباسية مسجمة جريمة قتل واحدة 
   .  جريمة قتلٍ  ث فييا أي  دحفمم ي

قامة الجناة ومكان حدوث الجريمة في محافظة لمحل إِ  ن  يتضح أ (01والخريطة رقم )( 07ومن الجدول )
 مستويات . اربعةالنجف 

عمى محل دارية التي تزداد فييا نسبة مكان حدوث الجريمة ضم الوحدات الول : يالمستوى األ -0
وىي كل من ) مركز قضاء النجف , مركز قضاء المناذرة , ناحية العباسية ( اذ سجمت  االقامة فييا

%( عمى التوالي , بينما سجمت محل االقامة في تمك الوحدات 161% , 7161% , 0762نسب بمغت )
 ( . 1% ,0364% , 0068االدارية نسب بمغت )

يا نسب مكان حدوث الجريمة مع نسب محل دارية التي تتساوى فيالمستوى الثاني : يضم الوحدات ال -7
اجمالي جرائم القتل في  %( من063ذ سجمت نسبة بمغت )إاقامة الجناة وىي )ناحية المشخاب( 

 . المحافظة

دارية التي تقل فييا نسبة مكان حدوث الجريمة مقارنة بنسبة محل الثالث : يضم الوحدات الالمستوى  -0
كز قضاء الكوفة , ناحية الحيدرية , ناحية الحيرة ( اذ سجمت نسب اقامة الجناة فييا وىي كل من )مر 

في حين بمغت نسب محل االقامة في تمك الوحدات  عمى التوالي ,%(7364,  1% , 0364بمغت)
 عمى التوالي .%( 0161% , 161% , 0260االدارية )

قتل ولم يرتكب الجناة أي دارية التي لم تحدث فييا أي جريمة المستوى الرابع : يضم الوحدات ال -4
 قمة الى ذلك في السبب جريمة وىي كل من )ناحية الشبكة , ناحية الحرية , ناحية القادسية ( ويرجع

 خرى .الوحدات الدارية األُ فييا مقارنة ب السكان اعداد

 

ىناك عالقة بين محل سكن الجناة ومكان حدوث الجريمة في محافظة  ن  أيستنتج مما تقدم  
يبتعدون عنيا  وال التابعين ليانفسيا ىم من الوحدات االدارية  القتلمرتكبي جرائم  ن  أوىذا يعني , النجف 

خرجوا عنيا , ويعود الجناة يرتكبون جرائم القتل داخل االقضية التابعين ليا ولم ي ن  كثيرًا , فضال عن أ
لتي يعرفونيا , فمعرفة الجاني بالمكان الجناة يفضمون المناطق القريبة منيم والمناطق ا ن  سبب ذلك الى أ

فضاًل عن معرفتو  ويسير, سيلٍ  الذي يرتكب فيو الجريمة يساعده في الوصل الييا والخروج منيا بشكلٍ 
من  تتمتع بحماية كافية من رجال األتوفر فييا رجال الشرطة والدوريات والمناطق التي البالمناطق التي ي

 بين قوية جداً طردية  ارتباط عالقة ىناك ن  أ )بيرسون) ارتباط لمعامل االحصائي التحميل اثبت . وقد
 ( .1611) بمغت القتل جريمة حدوث ومكان الجناة اقامة محل
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 (27جدول )
 (7002في محافظة النجف ) جريمة القتلالتوزيع العددي والنسبي لمحل سكن الجناة ومكان حدوث 

 .   7002نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 (7002لعام ) القتل جريمة ي لمحل اقامة الجناة ومكان حدوثالتوزيع النسب (22شكل )

 
 . (27جدول )المصدر : 
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 مكان حدوث الجريمة محل االقامة

 النسبة جريمة القتلمكان حدوث  النسبة عدد الجناة الوحدات االدارية
 0762 03 0068 07 مركز قضاء النجف

 1 1 161 0 ناحية الحيدرية
 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 0364 08 0260 01 مركز قضاء الكوفة
 161 0 1 1 ناحية العباسية
 1 1 1 1 ناحية الحرية

 7161 77 0364 08 مركز قضاء المناذرة
 063 4 063 4 ناحية المشخاب

 7364 71 0161 00 ناحية الحيرة
 1 1 1 1 ناحية القادسية

 %011 001 %000 001 مجموع المحافظة
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( 02خريطة )
( 7002العالقة بين محل سكن الجناة ومكان حدوث جريمة القتل في محافظة النجف )

 

(                   :         . ) 
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 الفصل الراتع 
 االشرف النجف حمافظح يف اجلناج وخصائص والعمري النىعي الرتكية

 متهيد :
ي أَ  النوعي بالتركيبىذه التراكيب خصائص الجناة وتتمثل معرفة لى إتشير التراكيب الديموغرافية  

 عالقة ىناك ن  أَ اذ  التركيب العمريفضاًل عن رتكاب جرائم القتل والسرقة مساىمة النساء في امعرفة مدى 
 النشاط لنوع تبعاً  أخرى إلى عمرية فئة من النسبة ىذه تختمفو  الجريمة ارتكاب ونسبة الجاني عمر بين

 في وجدت التي التراكيبنيا ًا بالتراكيب الطبيعية أي أنفويطمق عمى التراكيب المذكورة آ ، اإلجرامي
وىناك تراكيب مكتسبة  ،( بيولوجية) طبيعية خصائص وىي لتغيرىا سبيل وال والدتيم منذ األشخاص

قتصادية كيب اإلجتماعية واإلتتمثل ىذه التراكيب بالترانسان من خالل حياتو اليومية و يكتسبيا اإل
ىمية كبيرة في معرفة الخصائص الديموغرافية لمجناة والتي يتميزون بيا التعميمية ولدراسة ىذه التراكيب أو 

 وال ، والبيانات اإلحصاءات توفرىا التي الكمية لممعمومات النوعية االختالفات توضح ألنياعن اقرانيم 
 منيا الطبيعية السكانية الخصائص مع متبادلة تأثيرات وليا إال اجتماعية أو سكانية خاصية توجد

 . الديموغرافية بالتراكيب وتتأثر تؤثر فأنيا االجتماعية الظواىر إحدى الجريمة ظاىرة وبوصف.  والمكتسبة
 النجف محافظة في الجناة وخصائص والعمري النوعي التركيب توضيح الفصل ىذا في يتم

 التركيب ، النوعي التركيب)عمى  األول المبحث في التركيز تم مبحثين إلى الفصل مَ ُقسِ  ، اذاالشرف
 في محافظة النجف االشرف  لجناةخصائص ا خاللو من الباحث فسيتناول الثاني المبحث أما( العمري

مستوى دخل الجناة  ، الميني التركيب ، التعميمي  التركيب ،االجتماعي  التركيب حجم االسرة ،)والمتمثمة 
 ( .  عالقة الجاني بالمجني عميو  ، عائدية سكن الجناة ،
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 املثحث االول
 االشرف النجف حمافظح يف لجناجل والعمري النىعي الرتكية

 اوالً : الرتكية النىعي للجناج  :
 الجريمة ناث ، فال شك إننوعي لمجناة توزيعيم بحسب الجنس ِإلى ذكور وا ِ يقصد بالتركيب ال 
 فقط الرجل عمى تقتصر ال بالمجتمع ككل تتعمق جتماعيةإِ  وكظاىرة ذاتو، بالفرد مرتبطة فردية كظاىرة

نما ارتكابيا، حيث من الرجل،  إجرام عن كثيًرا عام يقل بوجو المرأة أن إجرام إال  . المرأة تشمل أيًضا وا 
كثر واالبحاث تركز عمى جرائم الذكور أَ الدراسات  ن  واإلسالمية ، كما أَ  العربية المجتمعات في وخاصة

 الذكور .بجرائم مقارنة  ع ِإلى قمة جرائم النساءوىذا راجمن تركيزىا عمى جرائم االناث 
 قبل من المرتكبة الجرائم أن عمى الجنائية اإلحصاءات ضوء في الباحثين قبل من إجماع وىنالك 
 تكوينيم اختالف ويرجع ذلك الى .الرجال قبل من المرتكبة الجرائم عن والنوع الكم حيث من تختمف النساء

مع  بالمقارنة ابتعادىا يفَسر ما وىذا الرجل، من البدنية القوة ناحية من أضعف والنفسي، فالمرأة العضوي
 والجرح القتل مثل كجرائم العنف معين بدني واستعداد عضمية قوة إلى تحتاج التي الجرائم تمك عن الرجل

 وطبيعة والمرأة لمرجل جتماعيةاإلِ  المكانة إلى يرجع االختالف ىذا أن وغيرىا ، كما والسرقة والضرب
 واجباتيا األسرية في والمتمثل لممرأة جتماعياإلِ  فالوضع منيما، كلٌ  يؤديو الذي جتماعيالدور اإلِ 
 ضيق نطاق وفي محدود، في المجتمع دورىا يجعل باألطفال وعنايتيا ورعايتيا المنزلية ومياميا والزوجية
فضاًل عن  (1). الرجل إلجرام بالنسبة كثيًرا إجراميا تقل نسبة فإن لذا الرجل، يمعبو الذي بالدور بالمقارنة

ناث من أهم اسباب نقصان الرقابة على الإ  إنيرى )سذرالند(  اذالرقابة عمى المرأة من قبل أىميا 

 .(2)معدالت الجريمة بين االناث 
 القتلجرائم  مرتكبي عدد ( والذي يبين26( والخريطة )41والشكل )( 44) الجدولمن يتضح 

، وتتباين ىذه النسبة جرائم القتل ىم ذكور مرتكبي %( من 8773نسبة ) ن  أ،  من كال الجنسين والسرقة
، فيما  %(3273بنسبة بمغت )النجف بالمرتبة االولى دارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء من وحدة إ
%( فيما جاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة 2972وبنسبة بمغت )ة الحيرة بالمرتبة الثانية حمت ناحي
بنسبة بمغت ن نصيب مركز قضاء المناذرة %( اما المرتبة الرابعة فكانت م1777نسبة بمغت )مسجمة 

                                                           
ميدانية ،  –اجتماعية  -نجيب عمي سيف الجميل ، المرأة والجريمة )من منظور القانون االجتماعي( دراسة قانونية  (1)

  http://www.wfrt.org/dtls.php?ContentID ، شبكة االنترنت16ص
(2) Suthland, Edewin H, and  Donal  R  Cressey; Criminology ; 8th ed Toronto ; Lippincott 
Company,1970,p,130 

http://www.wfrt.org/dtls.php?ContentID
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%( ، فيما سجمت كل من ناحيتي) المشخاب ، الحيدرية (المرتبتين الخامسة والسادسة عمى التوالي 1576)
الشبكة و العباسية ، الحرية ، % (عمى التوالي ، فيما لم تسجل كل من نواحي )174،  %472) بنسب 

 %(1277) فسجمت نسبة بمغت جرائم القتل من االناث لمرتكبي اما بالنسبة  ( اي جريمة تذكر .القادسية 
بالمرتبة االولى بنسبة بمغت  الحيرةوتتباين ىذه النسبة من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاءت ناحية  ،
( ، وجاءت 2876بنسبة بمغت )مركز قضاء النجف %( ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب 3577)

كل من )مركز قضاء المناذرة ، مركز قضاء الكوفة( بالمرتبتين الثالثة والرابعة عمى التوالي بنسب بمغت 
 ة النواحي اي جريمة تذكر . %( عمى التوالي ، فيما لم تسجل بقي%1473 ، 2174)

 مرتكبي%( من 9474نفسو ان نسبة )والشكل الجدول فيما يخص جرائم السرقة فيتضح من  اما  
دارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف وتتباين ىذه النسبة من وحدة إ، أيضًأ جرائم السرقة ىم ذكور 

%( ، فيما جاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت 3278بالمرتبة االولى بنسبة بمغت )
%( اما المرتبة الرابعة فكانت 1974%( وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة مسجمة نسبة بمغت )22)

%( لتحتل 478وسجمت ناحية العباسية نسبة بمغت )%( ، 871ت )من نصيب ناحية الحيرة بنسبة بمغ
جرائم القتل من الذكور من خارج محافظة النجف فاحتمت المرتبة السادسة مرتكبي المرتبة الخامسة ، اما 

في  (، القادسية الحيدرية  الحرية ،  ) المشخاب ،واحيفيما سجمت كل من ن%( ، 473بنسبة بمغت )
عمى التوالي ، فيما لم تسجل ( % 475% ، 272، % 277% ، 372) بمغت نسب بو  المراتب االخيرة

 من االناث فسجمت نسبة بمغت  السرقةاما بالنسبة لممتيمات بجرائم  .اي جريمة تذكر الشبكةناحية 
بالمرتبة االولى  مركز قضاء النجف وتتباين ىذه النسبة من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاء ، %(576)

( ، 2773بنسبة بمغت ) الكوفةمركز قضاء %( ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب 4574)بنسبة بمغت 
% 1872( بالمرتبتين الثالثة والرابعة عمى التوالي بنسب بمغت )الحيرة ، المشخاب)ناحيتي  وجاءت كل من

 ريمة تذكر . %( عمى التوالي ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي ج971، 
 النجف محافظة في والسرقة القتل جريمتي ارتكاب فين نسبة مساىمة المرأة يتضح مما تقدم إ

 االجتماعية الحياة في مشاركتيا خرين وأنكون المرأة قميمة االختالط باآل ويمكن تفسير ذلك منخفضة ،
غالبًا  المرأة فأن ولذا بالرجل ، واالختالط العمل منيا تمنع التي والتقاليد العادات اعميي تطغى اذ ضئيل

 القتل جرائم في المرأة مساىمة نسبة ، ويتضح ايضًا أن بأسرتيا الخاصة المزارع في تعمل أو بيت ربو إما
 تعيشيا، التي واألسرية السرقة، ويرجع ذلك لمظروف االجتماعية جرائم في نسبة مساىمتيا من أعمى

والتي شممت ( Orbanكالخالفات الزوجية مثاًل ، اذ اكدت معظم الدراسات عمى ذلك منيا دراسة )اوربان 
غمب االسباب التي دفعتين لمقتل ىي ي بريطانيا متيمات بالقتل والتي أشارت الى ان أ( سجينة ف89)
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 االجتماعي الوضع وىذا (1)الخالفات الزوجية وعدم الرغبة في االطفال فضاًل عن المشكالت المادية ،
 . نوعيتو أو كميتو حيث من سواءً  ، إجراميا يعكس طبيعة لممرأة

 (04) جدول
 (4400لعام) النجف محافظة في النوع والسرقة بحسب القتل بجرائم لممتهمين والنسبي العددي التوزيع

 .   4400نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 
 
 
 

                                                           
، العوامل االجتماعية المرتبطة بجرائم النساء في المجتمع السعودي ، رسالة ماجستير غير منشورة  محمد ابراىيم الربدي (1)

 .  24، ص 2443، جامعة نايف العربية لمعموم االمنية ، الرياض ، 

 الوحدات االدارية
 جرائم السرقة جرائم القتل 

 النسبة اناث النسبة ذكور النسبة اناث النسبة ذكور
 4574 5 3278 61 2876 4 3273 31 مركز قضاء النجف
 4 4 272 4 4 4 174 1 ناحية الحيدرية
 4 4 4 4 4 4 4 4 ناحية الشبكة

 2773 3 1974 36 1473 2 1777 17 مركز قضاء الكوفة
 4 4 478 9 4 4 4 4 ناحية العباسية
 4 4 277 5 4 4 4 4 ناحية الحرية

 4 4 2274 41 2174 3 1576 15 المناذرة مركز قضاء
 971 1 372 6 4 4 472 4 ناحية المشخاب
 1872 2 871 15 3577 5 2972 28 ناحية الحيرة
 4 4 475 1 4 4 4 4 ناحية القادسية
 4 4 473 8 4 4 4 4 خارج المحافظة

 %044 00 %044 089 %044 00 %044 69 المحافظةمجموع  

 679 6070 ,047 8,78 نسبة المحافظة
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 .  (4400النجف لعام )بحسب النوع في محافظة والسرقة التوزيع النسبي لممتهمين بجرائم القتل  (00الشكل )

 
 ( .04المصدر : جدول )

حسب في محافظة النجف ( التوزيع العددي لممتهمين بجرائم القتل والسرقة بحسب النوع 49خريطة )
 (4400الوحدات االدارية لعام )

 
 ( .04المصدر : جدول ) 
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 ثانيًا : الرتكية العمري للجناج  :
قد تناول عمماء اإلجرام واالجتماع الجنائي سن المجرم بوصفو تصنيفا لفئات المجرمين المختمفة ل 

 لمفرد والنفسية الجسمية األحوال ، اذ تختمفكما بحثوا تأثير السن في السموك اإلجرامي بشكل عام
 لتكوين عوامل تكون ما كثيراً  ونفسية جسمية خصائص العمرية المراحل من مرحمةٍ  ولكل سنو باختالف

 ن  واثبتت الدراسات أَ  (1)إجرام ، من التكوين ىذا من ينشأ فيما بالتالي وتؤثر الفرد لدى كامن إجرامي سموك
 عمرية فئة من النسبة ىذه تختمف اذ ، الجريمة ارتكاب في اإلسيام ونسبة الجاني عمر بين عالقة ىناك
 عميو ىي مما اقل العادة في تكون السرقة جرائم مرتكبي فأعمار ، اإلجرامي النشاط لنوع وتبعاً  أخرى إلى

ن السموك االجرامي يختمف باختالف ل ، اذ كشفت العديد من الدراسات أالقت جرائم لمرتكبي بالنسبة
نوع الجريمة يختمف باختالف عمر المجرم ،  ن  ( الذي الحظ أَ Recklessمنيا دراسة )ريكميس العمر، 

ما جرائم سرقة السيارات والسطو عمى المنازل السن يتورطون في جرائم القتل ، أ فالمجرمون من كبار
 .(2)المجرمين صغار السن  فيعتقد انتشارىا بين

 القتل : وجرميح العمري الرتكية – أ
رتكبي جرائم القتل من ( ومن خالل تقسيم م44)( و42( والشكل )41ضح من الجدول )يت
 لجرائم ارتكاباً  العمرية الفئات أكثر ىي سنة( 34 - 34) الفئة أن فئات عمرية تبين يلى ثمانالمبحوثين إِ 

 اإلجمالي عددىم البالغ العينة أفراد إجمالي من%( 3479) وبنسبة فرداً ( 34) بعدد العينة أفراد بين القتل
بالمرتبة االولى بعدد  الحيرةمن وحدة ادارية الى اخرى أذ جاءت ناحية  االعدادوتتباين ىذه ،  فرداً ( 114)
( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب )مركز قضاء الكوفة ، مركز قضاء المناذرة ( مسجمة 11)

( فردًا،  فيما جاء مركز 4ثالثة مسجمة )( فردًا . وجاءت ناحية المشخاب بالمرتبة ال8العدد نفسو والبالغ )
ناحية الحيدرية فكانت من نصيب  الخامسة اما المرتبة ا ، ( فرد2قضاء النجف بالمرتبة الرابعة بعدد )

( اي جريمة تذكر العباسية ، الحرية ، القادسية  ،الشبكة فيما لم تسجل كل من نواحي ) ( فردًا ،1بعدد )
( سنة فجاءت بالمرتبة الثانية من حيث عدد جرائم القتل المرتكبة في 29-25لمفئة العمرية ) اما بالنسبة .

 أفراد إجمالي من%( 54) معاً  الفئتان ىاتان وتشكل ،%( 1971( فردًا بنسبة بمغت )21ة بعدد )المحافظ
االعداد من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد وتتباين ىذه  ، العينة

، وجاءت كل من  فرداً  (7) بعدد المناذرةمركز قضاء اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب ( فردًا ، 8)

                                                           
 . 154نوري سعدون عبد اهلل ، مصدر سابق ، ص (1)
لجنائية في الوطن العربي ، اكاديمية نايف العربية لمعموم عبد اهلل بن حسين الخميفة ، أبعاد الجريمة ونظم العدالة ا (2)

 . 94، ص 2444االمنية ، الرياض ، 
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، فيما لم تسجل ( فرداً 3بالمرتبة الثالثة مسجمة العدد نفسة والبالغ )( ناحية الحيرة،  الكوفة)مركز قضاء 
 بقية النواحي اي جريمة تذكر . 

 فرد( 18) بعدد سنة( 24 - 18) ما بين العمرية الفئة نصيب من فكانت الثالثة المرتبة أما
وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة  ،%( 1674) وبنسبة

فيما جاء مركز قضاء الكوفة ( فردًا ، 5بعدد )واحتمت ناحية الحيرة المرتبة الثانية ( فردًا ، 9االولى بعدد )
 العمرية الفئة وجاءت فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر .( فردًا ، 4في المرتبة الثالثة بعدد )

وتتباين ىذه  ، %(1474)فردًا مسجمة نسبة بمغت ( 11) بعدد الرابعة المرتبة سنة في( 39 - 35)
اما ( فردًا ، 6االعداد من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )

( فردًا ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة 5ناحية الحيرة بعدد )المرتبة الثانية فكانت من نصيب 
وتتباين ىذه االعداد من  ،%( 872) وبنسبة فرد( 9) بعدد سنة( 44 - 44)العمرية  الفئة تمتياتذكر . 

( فردًا لكل 3وحدة ادارية الى اخرى اذ جاء مركز قضاء النجف وناحية الحيرة بالمرتبة االولى بعدد )
( فردًا ، وجاء مركز قضاء 2مركز قضاء الكوفة بعدد )اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب ،  منيما

 ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر . 1المناذرة بالمرتبة الثالثة بعدد )
( فردًا ومسجمة نسبة بمغت 7سنة بعدد ) (49-45)أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب فئة 

وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاءت ناحية الحيرة  ، العينة أفراد إجمالي %( من674)
اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب )مركز قضاء النجف ، مركز قضاء ( فردًا ، 3بالمرتبة االولى بعدد )

 حمت فيما ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر . 2)ة والبالغ المناذرة ( مسجمة العدد نفس
وتتباين ىذه ، %( 574) وبنسبة أفراد( 6) بعدد األخيرة قبل ما المرتبة في سنة( 18 من أقل) العمرية الفئة

اما ( فردًا ، 3االعداد من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )
بالمرتبة الثالثة  الكوفة( فردًا ، وجاء مركز قضاء 2ناحية الحيرة بعدد )المرتبة الثانية فكانت من نصيب 

 في( سنة فاكثر 54) العمرية الفئة وجاءتذكر . ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة ت1بعدد )
، وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى اذ جاء  %(376افراد وبنسبة ) (4) بعدد األخيرة المرتبة

)مركز قضاء اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب ( فردًا ، 2مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )
 ( فردًا، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر .1مسجمة العدد نفسو والبالغ )النجف، ناحية الحيرة(

 الفئات أكثر ىي الشباب، فئة تمثل والتي سنة( 34 - 18) العمرية الفئة إن تقدم مما يتضح 
 العينة أفراد إجمالي من%( 6674) وبنسبة فرداً ( 73) بعدد العينة أفراد بين القتل لجرائم ارتكاباً  العمرية
 ،ويرجع ذلك الى إن المرتكبة الجرائم نصف من اكثر مسجمة،  فرداً ( 114) اإلجمالي عددىم البالغ
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 العار وغسل بالثأر األخذ بدافع لمقتل واندفاعاً  حماسة أكثر يكونون العمرية المرحمة ىذه ضمن الشباب

 إلى يدفعيم الذي والغرور بالقوة لشعورىم السن كبار من القتل جرائم الرتكاب استعداداً  نيم أكثرأَ  كما
مما قد  تواجييم التي المشاكل حل في والعنف الشدة ألسموب والمجوء والتفاىم العقل لغة عن االبتعاد

فضاًل عن التكنولوجيا الحديثة وما ليا من دور في زيادة السموك  القتل. جريمة ارتكاب إلى يصل بيم
 ارتكاباً  العمرية الفئات اقل فيي( سنة 54 من اكثر)العمرية لمفئة بالنسبة امااالجرامي لدى الشباب. 

 وقمة البدن ضعف إلى العمرية الفئة ىذه في القتل جرائم انخفاض ويرجع، المحافظة  في القتل لجرائم
 فيو التام النضج فيو يفترض الذي العمر ىذا في الرجل يمعبو الذي الدور عن فضالً  الحركة عمى القدرة
وىي تمثل فئة  (سنة 18 من اقل)العمرية الفئة تمتيا . أسرتو إفراد لسموك والموجو والمرشد والجد األب

ويفسر قمة جرائم القتل في ىذه المرحمة الى طبيعة التكوين البيولوجي لمحدث من جية والى   (االحداث)
 خرى .نطاق عالقاتو االجتماعية من جية أُ ضيق 
 4400النجف بحسب الفئات العمرية لعام لجرائم القتل في محافظة(التوزيع العددي والنسبي 00)جدول

 . 4400نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
                                                           

 . الحدث ىو الصغير الذي تجاوز السابعة من عمره ولم يتجاوز السنة الثامنة عشرة من عمره 
بالمركز العربي لمدراسات  المصدر : عبد اهلل ناصر السدحان ، قضاء وقت الفراغ وعالقتو بانحراف االحداث ، دار النشر

 . 27، ص 1994االمنية والتدريب ، الرياض ، 

 الوحدات االدارية
 جرائم القتل
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 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ناحية الحرية

 08 4 4 0 4 8 , 4 4 مركز قضاء المناذرة
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 88 0 8 8 6 00 8 6 4 ناحية الحيرة
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 004 0 , 6 00 80 40 08 9 المحافظةمجموع 

 %044 879 970 874 0474 8476 0670 0970 670 نسبة المحافظة
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  (04) الشكل
 (4400) لعام العمرية الفئات بحسب النجف محافظة في القتل لجرائم العددي التوزيع

 
 ( .41المصدر : جدول )

 السرقح : وجرميح العمري الرتكية – ب
 من السرقة جرائم مرتكبي تقسيم خالل ( ومن44و ) (43) والشكل( 42) الجدول من يتبين 
 لجرائم ارتكابا العمرية الفئات أكثر ىي سنة( 24 - 18) الفئة أن تبين عمرية فئات يثمان الى المبحوثين

 اإلجمالي عددىم البالغ العينة أفراد إجمالي من%( 4171) وبنسبة فرداً ( 81) بعدد العينة أفراد بين السرقة
بالمرتبة  من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء المناذرة وتتباين ىذه االعداد ، فرداً ( 197)

( فردًا . 15عدد )المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء الكوفة ب اما( فردًا ،21االولى بعدد )
( فردًا، اما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب ناحية 11)بالمرتبة الثالثة مسجمة  الحيرةوجاءت ناحية 
( 8خارج المحافظة بالمرتبة الخامسة بعدد ) من جرائم السرقة المرتكبة وحمت ( فردًا ،9العباسية بعدد )

نت من نصيب فكا السابعة( فردا ، اما المرتبة 7بعدد ) السادسةبالمرتبة  ناحية المشخاب تجاءفردًا ، و 
تمتيا ناحية القادسية  ( فردًا ،4وجاءت ناحية الحيدرية بالمرتبة الثامنة بعدد) ( فردًا ،5بعدد ) الحريةناحية 
 ما العمرية الفئة الثانية المرتبة في وجاءت. اي جريمة تذكر  ناحية الشبكةفيما لم تسجل ، فردًا  (1)بعدد 
وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى %( ، 1973) بنسبة فرداً ( 38) بعدد سنة( 29 - 25) بين

المرتبة الثانية فكانت من نصيب  ( فردًا ، اما17اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )
( فردًا،  فيما جاء 6بالمرتبة الثالثة مسجمة ) الحيرة( فردًا . وجاءت ناحية 14) بعددمركز قضاء الكوفة 
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 أما .اي جريمة تذكر بقية النواحي، فيما لم تسجل  ( فردا5بالمرتبة الرابعة بعدد ) المناذرةمركز قضاء 
 وبنسبة فرد( 28) بعدد سنة( 34 - 34) بين ما العمرية الفئة نصيب من فكانت الثالثة المرتبة

بالمرتبة االولى وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف  ،%( 1473)
( فردًا ، فيما لم 14( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء الكوفة بعدد )18بعدد )

 سنة( 18اقل من ) العمرية الفئة الرابعة المرتبة في وتأتيتسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر . 
عداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء وتتباين ىذه اال، %( 976) بنسبة أي فرد( 19) بعدد

( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف بعدد 14المناذرة بالمرتبة االولى بعدد )
 في( 39 - 35) العمرية الفئة وجاءت( فردًا ، فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر . 9)

وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى  ،%( 776) بمغت نسبة مسجمة فرداً ( 15) بعدد الخامسة المرتبة
( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب 14اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )

( فردًا ، فيما لم 1)( فردًا ، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد 4مركز قضاء المناذرة بعدد )
 فرد( 9) بعدد سنة( 44 - 44) العمرية الفئة تمتيا تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر .

وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة ، %( 476) وبنسبة
( فردًا ، فيما لم 2صيب مركز قضاء الكوفة بعدد )( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من ن7االولى بعدد )

في المرتبة السابعة  (49-45في حين حمت الفئة العمرية ) تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر.
فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي  سجميا مركز محافظة النجف ،%( ، 2( فردًا وبنسبة )4بعدد)

 %(175) بنسبة أفراد( 3) بعدد األخيرة لمرتبةفحمت با( سنة 54اكثر من ) العمرية الفئةاما  جريمة تذكر.
فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي ( فردًا لكل منيما ، 1سجمتيا مراكز اقضية المحافظة بنصيب )

 جريمة تذكر.
 الفئات أكثر ىي الشباب، فئة تمثل والتي سنة( 34 - 18) العمرية الفئة إن تقدم مما يتضح 
 العينة أفراد إجمالي من%( 7477) وبنسبة فرداً ( 147) بعدد العينة أفراد بين السرقة لجرائم رتكاباأ العمرية
سعاد سعيد ابراىيم  دراسة منيا واثبتت العديد من الدراسات العربية،  فرداً ( 197) اإلجمالي عددىم البالغ
 ذلك ، ويرجع(1)السرقة  لجرائم ارتكاباً  االكثر العمرية الفئات ىي سنة( 34 -18) من العمرية الفئات ان

كونيا تمثل مرحمة الشباب فيكونوا اكثر استعدادًا واندفاعًا الرتكاب الجرائم فضاًل عن ازدياد احتياجات 
 الفرد المالية في تمك المرحمة مما تدفعو الى سمك طريق غير مشروع لمحصول عمى االموال .

                                                           
سعاد سعيد السيد ابراىيم ، جرائم القتل في مصر )دراسة في نظم المعمومات الجغرافية ( اطروحة دكتوراه غير منشورة ،  (1)

 . 257، ص 2412كمية االداب جامعة المنوفية ، 
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 ففي ، السرقة جرائم مرتكبي أعمار من أكبر القتل جرائم مرتكبي عمارأ أن تقدم مما يستنتج 
 من%( 6674)  سنة( 34-18) العمرية الفئة ضمن القتل جرائم مرتكبي نسبة فيو بمغت الذي الوقت
 .%( 7477) إلى ارتفع قد السرقة جرائم في الفئة ىذه إسيام أن يالحظ ، البحث عينة إجمالي

 (04جدول )
 (4400لعام )في محافظة النجف بحسب الفئات العمرية  السرقةالتوزيع العددي والنسبي لجرائم 

 .   4400نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
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 ( 08) الشكل
 (4400) لعام العمرية الفئات بحسب النجف محافظة في السرقة لجرائم العددي التوزيع

 
 . (42) جدول: المصدر

 ( 00) الشكل
 (4400) لعام العمرية الفئات بحسب النجف محافظة هرم جريمتي القتل والسرقة في

 

( .42،  41جدول )المصدر :   
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 املبحث الثاني
 يف حمافظت النجف األشرف خصائص اجلناة

 : حجم السرة  للجناة : أولا 
 مكان في الزمن بتقادم ثابتة غير مستوياتيا أن   اذ ومكانياً  زمانياً  متغيرة ظاىرة األسرة حجم إن   
 من عمييا يترتب وما االسرة حجم كبر كما إن نفسو ، الوقت في آخر إلى مكانٍ  من تختمف وىي محدد،
 الكبير العدد ذات األسرة عائل قدرة لعدم وذلك،  جراميالِ  السموك عوامل آحد يكون قد ومسؤوليات اعباء
 اال ودراستيا باألسرة ييتمون العمماء من الكثير والتربوية . وىناك والتعميمية الحياتية متطمباتيم تمبية عمى
 اغمب ن  أل ذلك سرةواألَ  العائمة مفيومي بين خمط يحدث ما وغالباً  سرةاألَ  تعريف حول إجماع ال يوجد انو

 الوحدة االسرة اصبحت ن  أَ  لىإِ  لألسرة مرادفاً  مفيوماً  العائمة يعدون والنامية المتقدمة االقطار في الباحثين
يا ن  عمى أَ  سرةاألُ  رفُ ع  وتُ  ،0851 عام منذ المتحدة لألمم التابعة السكانية التعدادات في الرئيسة حصائيةالِ 
 منيا جزء وأ واحدة سكنية وحدة في ويقيمون قرابة، صمة تربطيم ال وأ تربطيم فرادأ مجموعة وأ فردٌ  ))

 شخص من متكونة معيشو سرةأُ  ماإِ  سرةاألُ  تكون وقد المعيشة ضروريات من وغيره المأكل في ويشتركون
 .(0)االشخاص (( متعددة معيشة اسرة او واحد

سر مرتكبي جرائم القتل التوزيع العددي ألفراد أُ ( 76والخريطة ) (34( والشكل )34الجدول ) يتضح من
%( من مرتكبي 33,5)( فردًا بنسبة 38)ن نجف ممن شممتيم عينة البحث ، إوالسرقة في محافظة ال

وتتباين ىذه االعداد من وحدة  ( أفراد ،8 -4المحافظة يتراوح عدد افراد اسرىم ما بين )جرائم القتل في 
( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من 03ادارية الى اخرى أذ جاءت ناحية الحيرة بالمرتبة االولى بعدد )

( فردًا 01الثالثة بعدد )( فردًا ، وجاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة 07نصيب مركز قضاء الكوفة بعدد )
( فردًا ، اما ناحية المشخاب فاحتمت المرتبة 8، اما مركز قضاء النجف فجاء بالمرتبة الرابعة بعدد )

لمرتكبي اما بالنسبة  ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر.3الخامسة بعدد )
وتتباين  %( ،44,5( فردًا بنسبة )46أفراد فبمغت ) عشرة عمى أسرىم أفراد عدد يزيدجرائم القتل الذين 

( فردًا ، اما 07ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاءت ناحية الحيرة بالمرتبة االولى بعدد )
( فردًا ، وجاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة 8المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف بعدد )

( فردًا ، وجاءت ناحية 4( فردًا ، اما مركز قضاء الكوفة فاحتل المرتبة الرابعة بعدد)5)الثالثة بعدد 
وبالنسبة  ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر.0الحيدرية بالمرتبة االخيرة بعدد )

                                                           
، حجم األسرة في محافظة المثنى )دراسة في جغرافية السكان( ، رسالة ماجستير غير  حميد وكاع سيسان الجياشي (0)

 . 7، ص 7101منشورة ، جامعة واسط كمية التربية ، 
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 %( ،70,7( فردًا بنسبة )73يتجاوز اعداد اسرىم خمسة افراد فبمغ عددىم )جرائم القتل الذين لم لمرتكبي 
( 06وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )

( فردًا ، وجاء مركز قضاء 3فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء الكوفة بعدد )
( فردا، فيما لم 0ناحية الحيرة فاحتل المرتبة الرابعة بعدد) ( فردًا ، اما7المناذرة بالمرتبة الثالثة بعدد )

 تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر.
فيتضح  بحسب الوحدات االدارية سر مرتكبي جرائم السرقة في محافظة النجفاما بالنسبة ألعداد أفراد أ

وتتباين ىذه االعداد  ن عشرة افراد ،%( من الجناة يزيد عدد افراد اسرىم ع34,7)( فردًا وبنسبة 78) ن  أ
ما المرتبة أ ( فردًا ،70من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة االولى بعدد )

مرتبة الثالثة بعدد ( فردًا ، وجاءت ناحية الحيرة بال05الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف بعدد )
( فردًا ، وجاءت ناحية المشخاب 07كوفة فاحتل المرتبة الرابعة بعدد)اما مركز قضاء ال( فردًا ،04)

جرائم ومرتكبي ( فردًا ، اما المرتبة السادسة فكانت من نصيب ناحية الحرية 6بالمرتبة الخامسة بعدد )
( فردًا لكل منيما ، وجاءت كل من نواحي )الحيدرية ، العباسية ، 4السرقة من خارج المحافظة بعدد )

( فردًا عمى التوالي ، فيما لم 0،  4، 3سية ( بالمراتب السابعة والثامنة والتاسعة عمى التوالي بعدد ) القاد
 -4) بين ما اسرىم افراد عددجرائم السرقة الذين يتراوح مرتكبي اما  تسجل ناحية الشبكة اي جريمة تذكر.

وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى  %( ،48,0( فردًا بنسبة )66فبمغت اعدادىم )أفراد ، ( 8
( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز 34أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )

( فردًا ، وجاء كل من) مركز قضاء المناذرة ، ناحية العباسية ( بالمرتبة الثالثة 70قضاء الكوفة بعدد )
( 4جرائم السرقة من خارج المحافظة بعدد )مرتكبي ا المرتبة الرابعة فكانت من نصيب ( فردًا ، ام4بعدد )

 لمجرائم السرقة الذين لمرتكبي وبالنسبة  فردًا ، فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر.
االعداد من وحدة وتتباين ىذه %( ، 04,6( فردًا بنسبة )40)فبمغت  افراد خمسة اسرىم اعداد يتجاوز

( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت 04ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة االولى بعدد )
( فردًا 5( فردًا ، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد )6من نصيب مركز قضاء النجف بعدد )

( فردًا ، وجاءت ناحية العباسية بالمرتبة االخيرة بعدد 7عدد )، اما ناحية الحيرة فاحتمت المرتبة الرابعة ب
 ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة تذكر.0)

%( لمرتكبي جرائم القتل ونسبة 67,0غمب الجناة المبحوثين أي بنسبة )يتضح مما تقدم َأن  أ 
الحجم، إذ يزيد عدد أفراد ُأسرىم عن  كبيرة سرأُ  من ينحدرون %( بالنسبة لمرتكبي جرائم السرقة،73,4)

 عوامل احد يكون قد ومسؤوليات عباءأ من عمييا يترتب وما االسرة حجم ن كبرخمسة افراد ، لذا فإِ 
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 احتياجاتيم بتمبية يقوم نأ تستطيع ال ذإ متدنية المعاشية مستوياتيم تكون ممن خاصة االجرامي ، السموك
 األحوال بعض الحجم في األسر كبيرة أن إلى دراستيما في( واليانور بوسارد) من كل توصل ، وقداليومية
 قتصاديالِ  الحرمان إلى تؤدي قتصاديةإِ  بأزمات تمر معظميا ألن واالنييار لمتصدع عرضة أكثر

 .  (0)ألفرادىا 
 (34جدول )

 (4103لعام ) النجففي محافظة  حجم االسرةبحسب  والسرقة القتلالتوزيع العددي والنسبي لجرائم 

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 
 
 

                                                           
 .741م، ص0873سناء الخولي، األسرة والحياة العائمية، مركز الكتب الثقافية، مصر،  (0)

 الوحدات االدارية
 جرائم القتل 

 المجموع
 جرائم السرقة

 المجموع
5اقل من  5اقل من  فاكثر 01 5-9   فاكثر 01 5-9 

 55 61 34 6 44 8 8 06 مركز قضاء النجف
 3 4 1 1 0 0 1 1 ناحية الحيدرية
 1 0 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 48 07 70 5 08 4 07 3 مركز قضاء الكوفة
 8 4 4 0 1 1 1 1 ناحية العباسية
 4 4 1 1 1 1 1 1 ناحية الحرية

 30 70 4 04 07 5 01 7 مركز قضاء المناذرة
 6 6 1 1 3 1 3 1 ناحية المشخاب
 06 04 1 7 44 07 03 0 ناحية الحيرة
 0 0 1 1 1 1 1 1 ناحية القادسية
 7 4 4 1 1 1 1 1 خارج المحافظة

 093 99 33 40 001 43 39 43 مجموع ال

 %011 3514 4910 0513 %011 4414 3314 4019 النسبة 
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 (4103لعام ) النجففي محافظة  حجم االسرةبحسب  والسرقة القتللجرائم  العددي(التوزيع 35) شكل

 
 . (34) جدول:  المصدر

حسب  النجففي محافظة  حجم االسرةبحسب  والسرقة القتللجرائم  العدديالتوزيع  (43خريطة )
 (4103لعام )الوحدات اإلدارية 

 
 ( .34المصدر : باالعتماد عمى جدول )

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 10اكثر من  9--5 5اقل من 

31 

77 

89 

24 

49 

37 

 عدد جرائم القتل عدد جرائم السرقة



 األشرف النجف محافظة في الجناة خصائص                                الثاني/ المبحث  الرابعالفصل 

 

162 

 جتماعي للجناة  :: الرتكيب الإ  ثانياا 

، فال  مفرد والتي ليا عالقة بالسموك اِلجراميجتماعي لمجناة الحالة الزواجية ليقصد بالتركيب الِ  
غمب الجناة أَ  ن  مي لمعزاب يختمف عن المتزوجين ، ِإذ اثبتت العديد من الدراسات أَ جراالسموك الِ  ن  شك أ

 ستقرارقرة نفسيًا تخمق لديو حالة من الِ ىم من العزاب ، والشخص المتزوج غالبًا ما يكون في حالة مست
ر عقالني إذا ما ونبذ الجريمة ألنيا عمل غي كثر عقالنيةالنفسي تساعده في التوجو نحو اأَلعمال األَ 

  (0)رتكاب الجرائم من المتزوجين .ىذا ال ينفي إِ  ن  قورنت باألعمال أو السموك العقالني لدى األفراد ، إال أ
( والذي يعطي صورة واضحة عن الحالة االجتماعية 35( والشكل )33من الجدول )يتبين 

ممن شممتيم عينة البحث ، أن بحسب الوحدات االدارية فظة النجف جرائم القتل والسرقة في محالمرتكبي 
 جرائم اجمالي مرتكبي من، %( 67,7)( فردًا وبنسبة 75بواقع ) جاءت بالمرتبة االولى المتزوجينفئة 
وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاءت  ( .77) خريطة ينظر في المحافظة ، القتل

( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف 78بالمرتبة االولى بعدد )ناحية الحيرة 
( فردًا،  فيما جاء مركز قضاء 04( فردًا . وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد )75بعدد )

ناحية المشخاب بعدد ( فردا ، اما المرتبة الخامسة  فكانت من نصيب 04المناذرة بالمرتبة الرابعة بعدد )
( فردًا ،  فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة 0( فردًا ، وحمت ناحية الحيدرية بالمرتبة االخيرة بعدد )7)

 %( ،06,4( فردًا بنسبة بمغت )08فبمغت اعدادىم )من العزاب جرائم القتل لمرتكبي . اما بالنسبة  تذكر
 ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجفوتتباين  ليحتموا بذلك المرتبة الثانية،

، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب )مركز قضاء الكوفة ، ناحية الحيرة ( ( فرداً 7بالمرتبة االولى بعدد )
فيما ، ( فردا 4بعدد ) الثالثةبالمرتبة  المناذرةفيما جاء مركز قضاء ( فردًا ، 3مسجمة العدد نفسو والبالغ )

 بنسبة( فردًا و 3بعدد ) الثالثة بالمرتبةفجاءت  المطمقين فئةاما .  لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر
وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة االولى  ،%( 4,5)

، ناحية المشخاب ( مسجمة  النجف( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب )مركز قضاء 7بعدد )
 من فكانت األخيرة لمرتبةا أما . ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر0العدد نفسو والبالغ )

فيما لم تسجل بقية النواحي سجمتيا ناحية المشخاب ،  %( .1,8) بنسبة( و 0بعدد ) االرامل فئة نصيب
 .  اي جريمة تذكر

 

                                                           
 . 473ناصر ، مصدر سابق ،ص  باسم عبد العزيز عمر العثمان وحسين عميوي (0)
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، %( 67,7)( فردًا وبنسبة 75بواقع ) القتل لجرائم ارتكاباً  أكثر ىم أن المتزوجينيتضح مما تقدم 
 أن إلى أشارت التي الدراسات معظم مع يتفق ال وىذا المحافظة ،في  القتل جرائم اجمالي مرتكبي من

 الحياة بأمور انشغاالَ  اكثر ىم المتزوجين أن إلى ويرجع ذلك ، العزاب قبل من ترتكب القتل جرائم أغمب
 السموك ارتكاب الى يدفعيم ربما عصبي وتشنج توتر حدوث الى يؤدي نفسي ارىاق يسبب مما اليومية

 .ا يترتب عمى المتزوجين من التزامات وواجبات كثيرة كونيم معيمي عوائميم مّ فضاًل ع،  االجرامي
 بنسبة( فردًا و 015بعدد ) األولى المرتبة في العزاب فئة جاءت فقد السرقة لجرائم بالنسبة أما

االعداد وتتباين ىذه  ( .78) خريطة ينظر المحافظة، في السرقة جرائم مرتكبي اجمالي من %( ،44,7)
( فردًا ، اما المرتبة 31من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )
( فردًا لكل منيما، 70الثانية فكانت من نصيب )مركز قضاء الكوفة ، مركز قضاء المناذرة( بعدد )

حية المشخاب بالمرتبة الرابعة ( فردًا،  فيما جاءت نا01وجاءت ناحية الحيرة بالمرتبة الثالثة بعدد )
( فردًا ، فيما جاءت كل 4( فردًا، اما المرتبة الخامسة  فكانت من نصيب ناحية الحيدرية بعدد )3بعدد)

( 7من ) ناحية العباسية ، ناحية الحرية ، خارج المحافظة( بالمرتبة السادسة مسجمة العدد نفسة والبالغ )
( فردًا ،  فيما لم تسجل ناحية الشبكة اي جريمة 0بة االخيرة بعدد )فردًا ، وحمت ناحية القادسية بالمرت

%( 34,6( فردًا بنسبة بمغت )75فبمغت اعدادىم ) من المتزوجين جرائم السرقةلمرتكبي اما بالنسبة .تذكر
ف وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النج، ليحتموا بذلك المرتبة الثانية، 

( 07)المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد ( فردًا ، اما74بالمرتبة االولى بعدد )
وجاءت ناحية العباسية بالمرتبة ( فردا ،06بالمرتبة الثالثة بعدد ) الكوفةفردًا ، فيما جاء مركز قضاء 

جرائم السرقة من خارج المحافظة ومرتكبي ( فردًا، اما بالنسبة لكل من ناحية الحيرة 6الرابعة بعدد )
( فردًا ، تمتيا ناحية المشخاب وناحية الحرية بعدد 5فاحتموا المرتبة الخامسة مسجمة العدد نفسو والبالغ )

فيما لم ( فردًا 0( فردًا لكل منيما ، اما المرتبة االخيرة فكانت من نصيب ناحية الحيدرية بعدد)4بمغ )
 بنسبة( فردًا و 4بعدد ) الثالثة بالمرتبةفجاءت  المطمقين فئةاما  . جريمة تذكراي  ناحية الشبكةتسجل 

وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة االولى  ،%( 7,4)
( مسجمة العدد  الحيرة، ناحية  النجف ، مركز قضاء الكوفة)مركز قضاء تمتيا كل من ( فردًا ، 7بعدد )

 المرتبة في األرامل فئة وجاءت . ( فردًا ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر0نفسو والبالغ )
 الفئة .  ىذه ضمن السرقة بجريمة متيم أي عمى البحث عينة تشتمل إن دون األخيرة
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، %( 44,7)( فردًا وبنسبة 015بواقع ) السرقة لجرائم ارتكاباً  أكثر ىم فئة )العزاب(أن يتضح مما تقدم  
جرائم السرقة في تمك الفئة كونيا  ارتفاع سبب ويرجع في المحافظة ، السرقة جرائم اجمالي مرتكبي من

 احتياجات ازدياد عن فضالً  جريمة السرقة الرتكاب واندفاعاً  استعداداً  اكثر وافيكون الشباب مرحمة تمثل
  . يييئ االرضية المالئمة لمسموك االجرامي مما المرحمة تمك في المالية الفرد

  (33جدول )
في بحسب الوحدات االدارية  والسرقة القتلالتوزيع العددي والنسبي لمحالة االجتماعية لمرتكبي جرائم 

 (4103لعام ) النجفمحافظة 

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 
 
 
 

 جرائم القتل  الوحدات االدارية
 المجموع

 جرائم السرقة
 المجموع

 ارمل مطمق متزوج اعزب ارمل مطمق متزوج اعزب

 55 1 0 74 31 44 1 0 75 7 مركز قضاء النجف

 3 1  1 0 4 0 1 1 0 1 ناحية الحيدرية

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 48 1 0 06 70 08 1 1 04 3 مركز قضاء الكوفة

 8 1 1 6 7 1 1 1 1 1 ناحية العباسية

 4 1 1 4 7 1 1 1 1 1 ناحية الحرية

 30 1 7 07 70 07 1 7 04 4 قضاء المناذرةمركز 

 6 1 1 4 3 3 0 0 7 1 ناحية المشخاب

 06 1 0 5 01 44 1 1 78 3 ناحية الحيرة

 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ناحية القادسية

 7 1 1 5 7 1 1 1 1 1 خارج المحافظة
 093 1 5 94 014 001 0 3 94 09 المجموع 
 %011 1 415 3413 5419 %011 119 414 3914 0314 النسبة 



 األشرف النجف محافظة في الجناة خصائص                                الثاني/ المبحث  الرابعالفصل 

 

165 

 (34) شكل
 (4103لعام ) النجففي محافظة  والسرقة القتللمحالة االجتماعية لمرتكبي جرائم  العدديالتوزيع 

 ( .33جدول ) المصدر :
بحسب  النجففي محافظة  القتللمحالة االجتماعية لمرتكبي جرائم  العددي التوزيع (49خريطة )

 (4103لعام )الوحدات االدارية 

 
 ( .33المصدر : باالعتماد عمى جدول )

0

20

40

60

80

100

120

 ارمل  مطلق متزوج اعزب

106 

86 

5 
0 

19 

86 

4 1 

 عدد جرائم القتل عدد جرائم السرقة



 األشرف النجف محافظة في الجناة خصائص                                الثاني/ المبحث  الرابعالفصل 

 

166 

بحسب  النجففي محافظة  السرقةلمحالة االجتماعية لمرتكبي جرائم  العددي التوزيع (49خريطة )
 (4103لعام )الوحدات االدارية 

 
 ( .33المصدر : باالعتماد عمى جدول )

 : الرتكيب التعليمي للجناة  : ثالثاا 

كسابو الميارات الالزمة ساسية الفاعمة في تكوين شخصية اليعد التعمم أحد الركائز األَ   فرد وا 
و بعض مراحمو يجد نفسو في بعض الحاالت ، لذا فِإن الفرد الذي يحرم من التعمم أ االجتماعيلإِلندماج 

تعمم عمى صمة وثيقة ال ن  الى تبني السموك اِلجرامي ، كما أعاجزًا عن التكيف مع بيئتو بصورة قد تدفعو 
ذ فكمما إرتفع المستوى التعميمي لألب واألم أثر ذلك بصورة ِإيجابية في تربيتيم ألبنائيم ، إِ بناء بتربية األ
 والدىم بطريقة صحيحة ، ونظرَا ألىمية دور الوالدين وخاصةممكون القدرة الكافية عمى تنشئة أيجعميم ي

االم في العممية التربوية فإن ضعف مستواىا التعميمي عندما يتضافر مع عومل اخرى يؤثر سمبًا في 
 .(0)سموك االبناء ويزرع في انفسيم بذور االنحراف والجريمة 

                                                           
صالح محمد الحماد ، عالقة المستوى التعميمي بنمط الجريمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية  (0)

 . 04، ص 7115لمعموم االمنية ، 
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خراجو من الجيل واأُلمية الى خصية الفرد وا  التعميم وزيادة المعرفة لو دور كبير في بناء ش ن  كما أ 
راف نحًا لموقوع في الِ رئيسي اً وسبب اً مية ىي عامل مساعد عمى االنحراف وليس دافعوالمعرفة ، فاألُ العمم 

والمجرمين ،  المنحرفين من المتعممين من كثير وىنالك سوياء ،والجريمة فيناك الكثير من األميين من األ
فراد يناألمي عمى حكرٌ  الجريمة وارتكاب االنحراف ن  أَ  يعني ال ىذا لذا فأن  المستوى ذات المجتمع وا 
التعميم  ن  عن أَ فضاًل  (0). المنحرف السموك ارتكاب عن منيع حصن في المتعممين وأن المتدني التعميمي

و التقميل من خطورتيا ما لم تتوفر فرص عمل ألصحاب الشيادات ، في حد ذاتو ال يكفي لحل المشكمة أ
التوسع في نشر التعميم في المجتمع دون توفير فرص عمل مناسبة سيزيد  ن  أَ ( Tobiasاذ يعتقد )توبياس 

الفرص امام االفراد الن يصبحوا مجرمين ، وذلك الن التعميم يجعل من الفرد اكثر ميارة في االجرام وانو 
ولقد تعددت .(7)كنو لن يغير خصائص الشخص المجرم سوف يعمل عمى تغيير خصائص الجريمة ول

لى وجود عالقة عكسية بين التعميم ت نتائجيا ، وقد انتيت الدراسات إِ تمك العالقة وتضاربالبحوث بصدد 
والظاىرة االجرامية فكمما انتشر التعميم انخفضت نسبة االجرام ، ولقد عبر )فيكتور ىيجو( و )فيري( عن 

 .(4)) ان فتح مدرسة يعادل غمق سجن(( ىذا المعنى بالقول )
 مرتكبي من البحث عينة ألفراد التعميمي الذي يبين المستوى (36) لشكلوا( 34) الجدول من يتضح
 نسبة( فردًا وب46) ن  أَ  ، (7103لعام ) بحسب الوحدات االدارية النجف محافظة في والسرقة القتل جرائم

الى وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية  ، فقط ابتدائياً  تعميميم كان القتل جرائم مرتكبي من%( 44,5)
( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب 03اخرى أذ جاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة االولى بعدد )

فيما ( فردًا، 4لمرتبة الثالثة بعدد )( فردًا، وجاء مركز قضاء الكوفة با07مركز قضاء النجف بعدد )
ة الخامسة فكانت من نصيب ناحية المشخاب ما المرتب( فردًا، أ3بة الرابعة بعدد)جاءت ناحية الحيرة بالمرت

فبمغت اعدادىم  ويكتبون ونيقرأ الذينما أ .اي جريمة تذكربقية النواحي ( فردًا ، فيما لم تسجل 7بعدد )
مرتبة اال انيا تتباين من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاءت ناحية الحيرة بال %( ،78,0( فردًا وبنسبة )47)

( فردًا ، 01ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف بعدد )، أ( فردًا 04االولى بعدد )
( فردًا ، فيما لم تسجل بقية الوحدات االدارية اي جريمة 6وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد )

وتتباين ىذه األعداد  من الحاصمين عمى الشيادة المتوسطة ، %(06.4) وبنسبة( 08وبعدد ) تمتيا .تذكر
                                                           

 . .87محمد ابراىيم الربدي ، مصدر سابق ، ص (0)
(2) TOBIAS - CRIME AND INDUSTRIAL SOCIETY IN THE 19TH CENTURY B.T 
BATSFORD LID LONDON 1976 ,P 174  .  

يسرى دعبس ، االرىاب والشباب ) رؤية في انثروبولوجيا الجريمة ( الممتقى المصري لالبداع والتنمية ، الطبعة االولى  (4)
 .85، ص  7117، 
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ما المرتبة الثانية ( فردًا ، أ5جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة األولى بعدد )خرى أذ من وحدة إدارية الى أ
( فردًا لكل منيما، وجاءت ناحية 3فكانت من نصيب )مركز قضاء الكوفة ، مركز قضاء المناذرة( بعدد )

( فردًا، فيما لم 7جاءت ناحية المشخاب بالمرتبة الرابعة بعدد) فيما( فردًا، 4)الحيرة بالمرتبة الثالثة بعدد 
نسبتيم فردًا و  (05عدادىم )أن فبمغت االميو  ماأ. ي جريمة تذكرتسجل بقية الوحدات االدارية أ

نيا تتباين من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاءت ناحية الحيرة اال أ ،%( ليحتموا بذلك المرتبة الرابعة 03,5)
( فردًا 4( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف بعدد )00االولى بعدد )بالمرتبة 

( فردًا لكل منيما، فيما لم تسجل بقية 0، وجاء مركز قضاء الكوفة وناحية الحيدرية بالمرتبة الثالثة بعدد )
 بنسبة( فردًا و 4بعدد ) العدادية الشيادة عمى الحاصمين وجاء بعدىا  .الوحدات االدارية اي جريمة تذكر

( فردًا عمى التوالي 0،  7سجمتيا كل من )مركز قضاء النجف ، مركز قضاء الكوفة ( بعدد ) ،%( 7.6)
سجمتيا كل من )مركز قضاء النجف %( 0,7بنسبة )( فردًا و 7بعدد )عمى شيادة الدبموم  الحاصمين ثم، 

 فبمغت نسبتيم جامعي مؤىل اما الذين لدييميما ، ( فردًا لكل من0، مركز قضاء الكوفة ( بعدد )
 من القتل بجريمة محكوم إي عمى البحث عينة تشيد لم بينما سجميا مركز قضاء النجف ، ،%( 1.8)

 . فوق الجامعي شيادة حممت
( بحسب 4103لمعام ) النجففي محافظة  القتللمرتكبي جرائم  التوزيع العددي والنسبي (35جدول )

 الدراسيتحصيلهم 

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر

 الوحدات االدارية
 جرائم القتلعدد 

 المجموع
فوق  جامعي دبموم اعدادي متوسط ابتدائي يقرأ ويكتب أمي

 الجامعي

 45 1 0 0 4 4 04 01 4 مركز قضاء النجف
 0 1 1 1 1 1 1 1 0 ناحية الحيدرية
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 09 1 1 0 0 3 5 3 0 مركز قضاء الكوفة
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية العباسية
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الحرية

 09 1 1 1 1 3 03 1 1 مركز قضاء المناذرة
 3 1 1 1 1 4 4 1 1 ناحية المشخاب
 44 1 1 1 1 4 3 05 00 ناحية الحيرة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية القادسية
 001 1 0 4 4 09 43 44 04 مجموع المحافظة

 %011 1 119 019 413 0314 4414 4910 0314 النسبة
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 يضًا منأَ  ىم نسبة أعمى ن  أَ  البحث عينة أكدت فقد السرقة جرائم لمرتكبي التعميمي المستوى أما

والشكل  (35يتضح من الجدول ) ،%( 78,8) بنسبةو  (48بعدد )االبتدائية  الشيادة عمى الحاصمين
مرتبة االولى بعدد وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بال( ، 36)
( فردًا، وجاء مركز 07ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد )( فردًا ، أ04)

ما ( فردًا، أ5ناحية الحيرة بالمرتبة الرابعة بعدد)( فردًا،  فيما جاءت 01قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد )
مسجمة  (ناحية العباسية ، ناحية المشخاب ، خارج المحافظة ) كل منالمرتبة الخامسة فكانت من نصيب 

( فردًا ، تمتيا كل من )ناحية 7ما ناحية الحرية فجاءت بالمرتبة السادسة بعدد )( فردًا لكل منيما ، أ3)
جاءت فئة  ثم . ي جريمة تذكرأناحية الشبكة فيما لم تسجل ( فردًا ، 0القادسية( بعدد )الحيدرية ، ناحية 

وتتباين ىذه االعداد من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء  ،%(74.8) بنسبة( فردًا و 40بعدد ) ويكتب يقرأ
( فردًا ، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء 08بالمرتبة االولى بعدد ) النجفمركز قضاء 

( فردًا،  فيما جاءت ناحية 6بالمرتبة الثالثة بعدد ) المناذرة( فردًا، وجاء مركز قضاء 00بعدد ) الكوفة
، ناحية المشخاب كل من ) ما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب ( فردًا، أ3المرتبة الرابعة بعدد)الحيرة ب
( فردًا لكل 7بعدد ) تمتيا )ناحية العباسية ، ناحية الحرية( ، لكل منيما ( فرداً 4) محافظة( بعددخارج ال

 الشيادة عمى الحاصمين نسبة بعدىا وجاءت .ي جريمة تذكرفيما لم تسجل بقية النواحي أمنيما ، 
خرى أذ جاء مركز تتباين من وحدة إدارية الى أ يان  ِإال أَ  ،%( 07.4)( فردًا وبنسبة 45بعدد ) المتوسطة

ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء المناذرة ( فردًا ، أ06مرتبة االولى بعدد )قضاء النجف بال
ناحية العباسية وناحية ( فردًا، فيما جاءت 5)اء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد( فردًا، وجاء مركز قض6بعدد )

 الخامسة)الحيدرية ، الحرية( بالمرتبة  ناحيتا( فردًا لكل منيما ، وجاءت 7تبة الرابعة بعدد)الحيرة بالمر 
( 44فبمغ عددىم ) االميين إما .( فردًا لكل منيما ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر0بعدد )
جاء مركز قضاء المناذرة خرى أذ وتتباين ىذه األعداد من وحدة إدارية الى أ ،%( 05,6) نسبتيمفردًا و 

( 6ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء الكوفة بعدد )( فردًا ، أ04مرتبة االولى بعدد )بال
المرتبة الرابعة ( فردًا،  فيما جاءت ناحية الحيرة ب5فردًا، وجاء مركز قضاء النجف بالمرتبة الثالثة بعدد )

( فردًا، تمتيا )ناحية 7انت من نصيب ناحية الحيدرية بعدد )ما المرتبة الخامسة فك( فردًا، أ4بعدد)
 . ( فردًا لكل منيما ، فيما لم تسجل بقية النواحي اي جريمة تذكر0العباسية ، خارج المحافظة( بعدد )

وتتباين ىذه االعداد من  ،%( 6,0) بنسبة( فردًا و 03بعدد ) العدادية الشيادة عمى الحاصمين نسبة تمتيا
ما المرتبة الثانية ( فردًا ،أ5المرتبة االولى بعدد )ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بوحدة 

 ( فردًا، وجاء مركز قضاء المناذرة وناحية الحيرة بالمرتبة 3فكانت من نصيب مركز قضاء الكوفة بعدد )
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 حاصمينلم نسبةبال إما. يمة تذكري جر ما ، فيما لم تسجل بقية النواحي أ( فردًا لكل مني7الثالثة بعدد )
سجمتيا كل من مركز قضاء النجف ومركز  ،%( 0,4)( فردًا وبنسبة 4بمغ عددىم ) فقد دبموم شيادة عمى

 ( فردًا 0فبمغ عددىم ) جامعي مؤىل لدييم الذين ماأ( فردًا عمى التوالي ، 0،  7قضاء الكوفة بواقع )
 بجريمة محكوم يأ عمى البحث عينة تشيد لم بينما سجميا مركز قضاء النجف ،  ،%( 1.4) بنسبة
 . الجامعي فوق شيادة حممة من السرقة

 
 (34جدول )

لمعام  النجففي محافظة  بحسب تحصيلهم الدراسي السرقةلمرتكبي جرائم  التوزيع العددي والنسبي 
(4103 ) 

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 
 
 

 الوحدات االدارية
 السرقةجرائم 

 المجموع
 أمي

يقرأ 
 ويكتب

وسطتم ابتدائي  جامعي دبموم اعدادي 
فوق 
 الجامعي

 55 1 0 7 5 06 04 08 5 مركز قضاء النجف
 3 0 1 1 1 0 0 1 7 ناحية الحيدرية
 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 48 0 1 0 3 5 01 00 6 مركز قضاء الكوفة
 8 0 1 1 1 7 3 7 0 ناحية العباسية
 4 0 1 1 1 0 7 7 1 ناحية الحرية

 30 0 1 1 7 6 07 6 04 المناذرةمركز قضاء 
 6 0 1 1 1 1 3 4 1 ناحية المشخاب
 06 0 1 1 7 7 5 3 4 ناحية الحيرة

 0 0 1 1 1 1 0 1 1 ناحية القادسية
 7 0 1 1 1 1 3 4 0 خارج المحافظة 
 086 0 0 4 03 45 48 40 44 مجموع المحافظة

 %011 1 115 015 310 0914 4919 4519 0419 النسبة
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 البحث عينة شممتيم ممن القتل جرائم مرتكبي إجمالي من%( 66,7) أن   سبق مما  يستنتج
 عكسية عالقة وجود ذلك من ويتبين.  االبتدائية مرحمة يتخطوا لم السرقة جرائم مرتكبي من%( 67,5)و

 المستوى رتفعإِ  فكمما،  النجف محافظة في والسرقة القتل جرائم مرتكبي ونسبة التعميمي المستوى بين
 دراكاً أ كثرأ ىم نالمتعممي فراداألَ  ن  أل وذلك.  الجرامي الفعل ارتكاب عن أبعد كان كمما لمفرد التعميمي
 نتائج من الجريمة ارتكاب عمى يترتب قد بما يفكرون يجعميم مما ، بالقانون معرفة كثروأ الجريمة بخطر
  . اسرىم وسمعت جتماعيالِ  بوضعيم تضر

  (33) شكل
لمعام  النجففي محافظة  بحسب تحصيلهم الدراسي والسرقة القتللمرتكبي جرائم  العدديالتوزيع 

(4103 ) 

 ( .34,  35جدول )المصدر : 
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 : الرتكيب املهني للجناة  : رابعاا 
 جرأ وأ راتب لقاء الفرد يزاولو الذي العضمي وأ العقمي بالعمل المينة االقتصاد عمماء رفُ ع  يُ  
، كما  لنشاط الميني لمفرد والبيئة التي يزاول فييا عممو ليا تأثير كبير عمى السموك االجراميفا. (0)محدد 

كثر من غيرىم من باقي أَ جرامي لى ممارسة السموك الِ إِ لذين يشغمون مينًا معينة يميمون االشخاص ا ن  أَ 
  .(7)الذين يشغمون مينًا اخرى مختمفة االفراد 

 من المبحوثين من%( 78,0) نسبة( فردًا وب47) أن   ،(37) والشكل( 36) من الجدوليتضح 
خرى أذ جاءت ناحية الحيرة يا تتباين من وحدة إدارية الى أن  ِإال أ ، الكسبة فئة من ىم القتل جرائم مرتكبي

( 4نصيب مركز قضاء الكوفة بعدد ) المرتبة الثانية فكانت من ما( فردًا ، أ08بالمرتبة االولى بعدد )
( فردًا ، وجاءت كل من )مركز قضاء المناذرة ، 3، وجاء مركز قضاء النجف بالمرتبة الثالثة بعدد )فرداً 

ي ارية أ( فردًا لكل ميما ، فيما لم تسجل بقية الوحدات االد7ناحية المشخاب ( بالمرتبة الرابعة بعدد )
%( 77,6) بمغت نسبة( فردًا وب74بعدد ) العاطمين فئة نصيب من فكانت الثانية المرتبة أما .تذكرجريمة 

ما ( فردًا، أ01لمرتبة االولى بعدد )خرى أذ جاء مركز قضاء النجف باتتباين من وحدة إدارية الى أو  ،
مرتبة مركز قضاء الكوفة بال( فردًا ، وجاء 4المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد )

( فردًا ، وحمت ناحية 4ما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب ناحية الحيرة بعدد )( فردًا ، أ3الثالثة بعدد )
، فيما لم تسجل بقية  ( فرداً 0( فردًا، تمتيا ناحية الحيدرية بعدد )7المشخاب بالمرتبة الخامسة بعدد )

( 05بعدد ) الموظفين فئة نصيب من الثالثة المرتبة كانت حين في .ي جريمة تذكرالوحدات اِلدارية أ
، 8سجمتيا مراكز اقضية المحافظة كل من )النجف ، الكوفة ، المناذرة( بعدد ) ،%(03,5) بنسبةفردًا و 

في  جاءت فئة ربة بيت. و ي جريمة تذكرفيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ( عمى التوالي ،  4،  3
خرى أذ جاءت ناحية الحيرة يا تتباين من وحدة إدارية الى أن  ِإال أ%(، 07,6المرتبة الرابعة بنسبة )

ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف ومركز قضاء ( فردًا ، أ5لمرتبة االولى بعدد )با
لم  ، فيما( فرداً 7تبة الثالثة بعدد )بالمر  الكوفة( فردًا لكل منيما ، وجاء مركز قضاء 4المناذرة بعدد )

( فردًا 04بعدد ) الفالحين فئة الخامسة المرتبة في تمتيا .ي جريمة تذكرتسجل بقية الوحدات الدارية أ
ذ جاءت ناحية الحيرة بالمرتبة األولى بعدد خرى أوتتباين من وحدة إدارية الى أ ،%(00,7) بمغت بنسبةو 

                                                           
ة نايف العربية لمعموم االمنية ،الطبعة احسان محمد الحسن، تأثير الغزو الثقافي عمى سموك الشباب العربي، اكاديمي (0)

 .033،،ص0887االولى، الرياض ، 
احمد الربايعة ، أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد الى ارتكاب الجريمة ، المركز العربي لمدراسات االمنية ، الرياض ،  (7)

 . 48. ص 0873
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( فردًا 3الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف ومركز قضاء المناذرة بعدد )ما المرتبة ( فردًا ، أ4)
 فئة الخامسة في المرتبة حمت فيما. ي جريمة تذكرلم تسجل بقية الوحدات االدارية أ لكل منيما، فيما

سجمتيا مراكز اقضية المحافظة كل من )النجف ، الكوفة ، ، ( %6,4)بنسبة ( فردًا و 7بعدد ) الطمبة
 جاءتو  .دارية اي جريمة تذكرفيما لم تسجل بقية الوحدات ال( عمى التوالي ،  0،  4، 3المناذرة( بعدد )

 القتل جرائم مرتكبي إجمالي من%( 0,7) بمغت وبنسبة( فردًا 7بعدد ) األخيرة المرتبة في المتقاعدين فئة
 ( فردًا لكل منيما . 0سجميا مركز قضاء النجف ومركز قضاء الكوفة بعدد )
 ( 33جدول )

في محافظة بحسب الوحدات االدارية  القتللمرتكبي جرائم  متركيب المهنيالتوزيع العددي والنسبي ل
 .( 4103لمعام ) النجف

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 

 الوحدات االدارية
 جرائم القتل

 المجموع
طل عن اع كاسب

 متقاعد ربة بيت موظف فالح طالب العمل

 44 0 4 8 3 3 01 3 مركز قضاء النجف
 0 1  1 1 1 0 1 ناحية الحيدرية
 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 08 0 7 3 1 4 3 4 مركز قضاء الكوفة
 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية العباسية
 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الحرية

 07 1 4 4 3 0 4 7 مركز قضاء المناذرة
 3 1 1 1 1 1 7 7 ناحية المشخاب
 44 1 5 1 4 1 4 08 ناحية الحيرة
 0 1 1 1 1 1 1 1 ناحية القادسية

 660 4 03 04 04 9 45 44 مجموع المحافظة

 %011 019 0413 0314 0019 314 4413 4910 النسبة



 األشرف النجف محافظة في الجناة خصائص                                الثاني/ المبحث  الرابعالفصل 

 

174 

 ( أن  37( والشكل)37، فيتضح من الجدول)السرقة جرائم لمرتكبي الميني ما فيما يتعمق بالتركيبأ 
 السرقة جرائم مرتكبي إجمالي من%( 48,0) بنسبة( فردًا و 66بعدد ) األولى بالمرتبةجاءت  فئة العاطمين

خرى أذ جاءت مراكز اقضية المحافظة)كوفة ، يا تتباين من وحدة إدارية الى أن  ِإال أ، النجف محافظة في
ما المرتبة الرابعة فكانت ( فردًا عمى التوالي ، أ04,05,08ولى بعدد )ف ، مناذرة( بالمراتب الثالثة األنج

جرائم السرقة من خارج المحافظة فجاءت بالمرتبة مرتكبي ما ( فردًا ، أ7ناحية الحيرة بعدد ) من نصيب
جاءت ناحية فيما  ( فردًا ،4بعدد ) ( فردًا ، وجاءت ناحية العباسية بالمرتبة السادسة5الخامسة بعدد )

( فردًا ، وجاءت كل من )ناحية الحرية ، ناحية المشخاب ( بالمرتبة 3بعدد ) السابعةالحيدرية بالمرتبة 
ما الفئة الثانية أ. ي جريمة تذكر، فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ ( فردًا لكل منيما4بعدد ) الثامنة
يا تتباين من وحدة إدارية ن  ِإال أَ  ،%( 44,1) بمغت بنسبة( فردًا و 58عدد بمغ ) مسجمة الكسبة فئة فكانت
ما المرتبة الثانية فكانت من ( فردًا ، أ76جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة األولى بعدد )خرى أذ الى أ

( فردًا ، 7( فردًا ، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد )07نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد )
( فردًا لكل ميما ، وحمت ناحية الحيرة 3وجاءت ناحيتي ) العباسية ، المشخاب( بالمرتبة الرابعة بعدد )

جرائم السرقة من خارج المحافظة ومرتكبي تمتيا كل من ناحية الحرية ( فردًا ، 4بالمرتبة الخامسة بعدد )
ما المرتبة االخيرة فكانت من نصيب )ناحية ليحتال بذلك المرتبة السادسة ، أ ( فردًا لكل منيما7بعدد )

 فئة جاءت حين في .ي جريمة تذكر، فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ ( فرداً 0القادسية( بعدد )
قضية المحافظة كل من سجمتيا مراكز أ، %(04,6) بمغت وبنسبة (76بعدد ) الثالثة المرتبة في البالط

ي فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ( عمى التوالي ،  7،  7، 06)النجف ، الكوفة ، المناذرة( بعدد )
 محتمةً %( 4,5)( فردًا وبنسبة 00) ربة بيت فئة من السرقة جرائم مرتكبي عدادأ بمغت فيما. جريمة تذكر

 4، 3سجمتيا كل من مركز قضاء النجف ومركز قضاء الكوفة وناحية الحيرة بعدد ) الرابعة، المرتبة بذلك
 في الفالحين فئة وجاءت. ي جريمة تذكرفيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ( فردًا عمى التوالي 3، 

سجمتيا كل من مركز قضاء المناذرة وناحية %( .4,0) بمغت بنسبة( فردًا و 01بعدد ) الخامسة المرتبة
( 7بعدد ) الموظفين فئة نصيب من السادسة المرتبة كانت بينما ( فردًا عمى التوالي .7،  7الحيرة بعدد )

 أما( فردًا لكل منيما ، 0سجميا مركز قضاء النجف ومركز قضاء الكوفة بعدد ) ،%( 0,1) بنسبةفردًا و 
 %(،ممن1,4مسجمة بذلك نسبة بمغت )( فردًا 0بعدد ) المتقاعدين فئة نصيب من فكانت األخيرة المرتبة
ي جريمة فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ، سجميا مركز قضاء النجف ،  ستبياناألَ  ستمارةأ شممتيم
  .تذكر
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 السرقة، جرائم مرتكبي مين نسب عن تختمف القتل جرائم مرتكبي مين نسب أن   يتضح مما سبق 
 فئة وتمتيا%( 78,0) بنسبة القتل جرائم في األولى المرتبة في الكسبة فئة فيو جاءت الذي الوقت ففي

 فئة نصيب من وكانت األولى المرتبة في السرقة جرائم تأتي ذإِ ا ،%(77,6) بمغت بنسبة العاطمين
  .%( 44,1) وبنسبة الثانية بالمرتبة الكسبة فئة جاءت فيما%( 48,0) وبنسبة العاطمين

ثر الكبير في ارتفاع جرائم القتل والسرقة في محافظة النجف ، فالبطالة لمبطالة األ ن  يستنتج مما تقدم أَ 
(Unemployment) جير الذي فقد عممو ة وجدت مع وجود االنسان وتعني األَ ظاىرة اجتماعية اقتصادي

يا )ىي حالة الفرد ن  نظمة العمل الدولية البطالة عمى أ، كما عرفت م (0)ومصدر رزقو وتعطل عن العمل
المتعطل عن العمل في الوقت الحالي والذي يبحث عن عمل نشط لمدة من الزمن يتفق عمييا الموظف 

ىدارًا لعنصر العمل ايد عدد العاطمين عن العمل يمثل إِ تز  ن  ، وتبرز خطورة البطالة في أَ (7)ورب العمل(
ثار اقتصادية خطيرة ، فضاًل عن تفاقم البطالة بين فئة الشباب عمى الخصوص آمى ذلك مما يترتب ع

يا تشكل ن  مثل بيئة خصبة لنمو الجريمة كما أيؤدي الى نتائج اجتماعية خطيرة ، اذ اصبحت البطالة ت
وىذا ما اكدتو العديد من .(4)عيشة لشريحة واسعة من المواطنينسببًا رئيسًا في انخفاض مستوى الم

دالت البطالة والسموك والذي اكد عمى وجود عالقة بين مع اسات منيا دراسة)ستيفن رافاييل(الدر 
 . (3)االجرامي

وصمة البطالة بالجرام صمة مباشرة وغير مباشرة في الوقت نفسو ، فالبطالة تعني حرمان العامل 
الضرورية بالطرق شباع حاجاتو مورد رزقو مما يؤدي الى عجزه عن إِ الذي توقف عن العمل من 

ثار ىذا االشباع ، ويالحظ مع ذلك أن آالمشروعة مما قد يضطره الى سموك سبيل الجريمة لتحقيق 
ة لشباع حاجاتيم الضرورية ، ليس كل المتعطمين يسمكون سبيل الجريم والبطالة ليست حتمية بمعنى ان

د عمى ىذا الصمود ما قد تقرره منيم من يقوى عمى الصمود في مواجية ىذه التحديات ويساع ن  بل أَ 
 الدولة من اعانات مالية . 

                                                           
 .  71، ص 0887النحراف في الوطن العربي ، الرياض ، احمد حويتي ، عبد المنعم بدر ، عالقة البطالة بالجريمة وا (0)
سعد صالح عيسى ، دراسة تحميمية لألثار االقتصادية واالجتماعية لظاىرة البطالة في العراق ، مجمة تكريت لمعموم  (7)

 .  047، ص 7104،  78االدارية واالقتصادية ، المجمد التاسع ، العدد 
اد احمد رشيد ، مشكمة البطالة في محافظة البصرة ، مجمة العموم االقتصادية ، عبد الرزاق يوسف نصر اهلل ، سي (4)

 . 64، ص 7115،  06جامعة البصرة كمية االدارة واالقتصاد ، العدد 
(4) Steven Raphael , identifying The Effect Of Unemployment On Crime , Journal of Law and 
Economics , 1998 . 
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نفاق عمى نفسو تسوء حالتو الفرد حين يعجز عن الِ  ن  غير مباشرة عمى ظاىرة االجرام ألَ  ثارولمبطالة آ
، وقد أجريت دراسة احصائية في الواليات ذلك عمى االعتداء عمى غيره من اأَلفرادالنفسية وقد يقدم نتيجة 

ة معدالت البطالة من ناحية وبين ِإرتفاع معدالت ن منيا وجود عالقة طردية بين زيادي  مريكية تبألَ ة االمتحد
، وفي والية كاليفورنيا عن  0857الى  0847خرى في والية جورجيا عن الفترة من القتل من ناحية أ

 . شارت الى العالقة نفسياوالتي أ (7))كانتور ديفيد(. فضاَل عن دراسة (0) 0831الى  0871الفترة من 
 (39جدول )

في محافظة بحسب الوحدات االدارية  السرقةلمرتكبي جرائم  متركيب المهنيالتوزيع العددي والنسبي ل
 .( 4103لمعام ) النجف

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر

                                                           
فتوح عبد هللا الشاذلي , أساسيات علم االجرام والعقاب , منشورات الحلبي الحقوقية , جامعة االسكندرية , بدون سنة ,  (6)

 . 222ص
(2) Cantor David , Unemployment and Crime, Journal: Journal of Quantitative Criminology , 
Year: 2001 Volume: 17 Issue: 4 , Provider: Kluwer Publisher: Kluwer. 

 الوحدات االدارية
 جرائم السرقة

 المجموع
 كاسب

عطل عن 
 العمل

 متقاعد ربة بيت موظف فالح طالب

 55 0 3 0 1 06 05 76 مركز قضاء النجف
 3 1 1 1 1 1 3 1 ناحية الحيدرية
 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 48 1 4 0 1 7 08 7 مركز قضاء الكوفة
 8 1 1 1 1 1 4 3 ناحية العباسية
 4 1 1 1 1 1 4 7 ناحية الحرية

 30 1 1 1 7 7 04 07 مركز قضاء المناذرة
 6 1 1 1 1 1 4 3 ناحية المشخاب

 06 1 3 1 7 1 7 4 الحيرةناحية 
 0 1 1 1 1 1 1 0 ناحية القادسية
 7 1 1 1 1 1 5 7 خارج المحافظة

 621 0 00 4 01 43 33 49 مجموع المحافظة

 %011 115 514 011 510 0413 4910 4511 النسبة
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 لمعام المهنة حسب النجف محافظة في والسرقة القتل جرائم لمرتكبي العددي التوزيع (39) شكل
(4103. )

 
 .  (39,  33المصدر : جدول )

 : مستىي دخل اجلناة  : خامساا 
 ىذا ويختمف وتاريخية، وسياسية جتماعيةوا ِ  قتصاديةإِ  متعددة، أبعاد ذات معقدة ظاىرة الفقر ن  إِ  
 حد   إلى ذىب حتى لو موحد تعريف إعطاء يصعب لذا واألزمنة والثقافات، المجتمعات باختالف المفيوم
فيما َأكد  (0).تبسيطيا يصعب جتماعيةالِ  المسائل ككل الفقر مسالة إن فيكو" ذو جتماعي"الِ  العالم القول

ول يعتبر الفرد فقيرًا اذا لمفقر مفيومان أحدىما شخصي واألخر موضوعي وطبقًا لممفيوم األ ن  بعضيم أَ 
د مااًل خر فمن ال يجعن تحقيقو وىو يختمف من شخص الى آاشتدت حاجتو الى شيء وعجزت موارده 

فقيرًا ، اال ان ىذا  نفسو يجاد سكن مناسب لو ولعائمتو غير مسكنو الصغير يعديعد فقيرًا ومن يعجز عن إِ 
نسان بطبعو محتاج . اما المفيوم الموضوعي لمفقر المفيوم ال يصور مشكمة الفقر عمى حقيقتيا الن اال

فيقتضي ذلك تعيين حد ادنى من الحاجات ينظر الييا عمى انيا ضرورية في زمان ومكان محددين فعند 
 . (7)جزه عن الوفاء بيا اعتبر فقيرًا ع

                                                           
شييب عادل ، الفقر والجريمة المفاىيم والعالقة ، قسم عمم االجتماع والديمغرافيا جامعة منتوري . قسنطينة ، االنترنيت  (0)

http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=702 
العقوبات التعزيزية ، رسالة ماجستير غير سرور بن محمد العبد الوىاب ، الدافع والباعث عمى الجريمة واثرىما في  (7)

 . 000، ص 7113منشورة ، جامعة نايف العربية لمعموم االمنية ، الرياض ، 
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ىو ضروري  ساسية لألفراد لم يعد نوعًا من الرفاىية بلتوفر الحد األدنى من االحتياجات األَ  ن  إِ  
لكل فرد وحرمانو من ىذه االحتياجات يخل بمسيرة حياتو ويؤىمو لالنحراف وقد يدفعو الى االجرام ، ومن 
ىذه االحتياجات االساسية توفر االحتياجات المعيشية من غذاء وكساء ومسكن ، اذ تختمف قدرة الفرد في 

رمان يدفع بعظيم الى المجوء الى وسائل توفير تمك االحتياجات تبعًا لدخوليم ، فال شك ان العوز والح
غير مشروعة كالسرقة ، فضاًل عن الجرائم التي ترتكب نتيجة التوتر النفسي الناشئ عن الشعور 

 . (0)مقومات الحياة مثل جرائم القتل  بالحرمان من كل او بعض
ط بين الفقر ولقد ركز الكثير من الباحثين عمى العالقة بين الفقر والسموك االجرامي وممن رب 

% من حاالت االجرام كانت بين الفقراء في ايطاليا في 84-%74والجريمة " دي فيرس" الذي اوضح ان 
حين في ،  نياية القرن التاسع عشر ، كما ارجع " بونجر" وىو عالم ىولندي الجريمة الى الفقر ايضاً 

ة ال يؤدي الى االنحراف في الفقر وحد ن  أوضح بعضيم األخر عكس ذلك ، أذ أوضح " سيريل ىيمي" أ
 في مكانتيم ليم أغنياء من الجرائم ترتكب قد السموك ، وليس كل فعل اجرمي سببو الرئيسي الفقر بل

 . (7)المجتمع
%( 53,4)( فردًا وبنسبة 60) أن   إلى( .41) خريطةوال( 38) والشكل( 38) الجدول بيانات تشير

ِإال أن يا تتباين  ، شيرياً   عراقي دينار إلف( 741) عن أسرىم دخل مستوى يقل القتل جرائم مرتكبي من
( فردًا ، وجاءت ناحية 74خرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )من وحدة إدارية الى أ

ما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد ( فردًا ، أ06رتبة الثانية بعدد )الحيرة بالم
مرتبة ( فردًا ، وجاءت ناحية المشخاب بال00( فردًا ، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الرابعة بعدد )03)

، فيما لم  ( فرداً 0ما المرتبة االخيرة فكانت من نصيب ناحية الحيدرية بعدد )( فردًا ، أ4الخامسة بعدد )
 المرتبة في دينار إلف( 388 - 741) الدخل فئة وجاءت. ي جريمة تذكرتسجل بقية الوحدات اِلدارية أ

خرى أذ وتتباين ىذه الفئة من وحدة إدارية الى أ ،%( 71,8) بمغت بنسبة( فردًا ، و 74بعدد ) الثانية
ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء ( فردًا ، أ8لمرتبة االولى بعدد )جاءت ناحية الحيرة با

( فردًا ، وجاءت ناحية 4قضاء النجف بالمرتبة الثالثة بعدد )( فردًا ، وجاء مركز 7الكوفة بعدد )
 وتأتي . ي جريمة تذكر، فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ( فرداً 0المشخاب بالمرتبة الرابعة بعدد )

يا ن  ِإال أَ  ،%(7,7) بمغت وبنسبة( فردًا 8بعدد ) الثالثة المرتبة في دينار إلف( 888 - 411) الدخل فئة

                                                           
 . 058، ص 7115اشرف عبده عبد الخالق مصطفى ، البيئة والجريمة ومردودىا االمني ، الطبعة االولى ،  (0)
ة اجتماعية( ، جامعة نايف العربية لمعموم االمنية ، الطبعة االولى نايف بن محمد المرواني ، جريمة السرقة )دراسة نفسي (7)

 .  78، ص 7100، الرياض ، 
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ما المرتبة ( فردًا ، أ3المناذرة بالمرتبة األولى بعدد ) خرى أذ جاء مركز قضاءتتباين من وحدة إدارية الى أ
( فردًا ، وجاء ت ناحية الحيرة بالمرتبة الثالثة بعدد 4الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء النجف بعدد )

 ،فقد(فأكثر دينار مميون) الدخل فئة أما.تذكري جريمة ، فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ ( فرداً 7)
سجمتيا كل من ناحية الحيرة ومركز %(.5,3) بمغت وبنسبة( فردًا 6بعدد ) األخيرة المرتبة في جاءت

  . ي جريمة تذكرفيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ( فردًا عمى التوالي . 7، 4قضاء النجف بعدد )
الجدول  بيانات فتشير الجناة دخل بمستوى النجف محافظة في السرقة جرائم عالقة بخصوص أما

 جرائم مرتكبي من%( 71,6)( فردًا وبنسبة 048) لى أن  ، إِ ( 40والخريطة ) ( نفسو38( والشكل )38)
يا تتباين ن  ِإال أَ  ، شيرياً  دينار إلف( 741) عن عوائميم دخل مستوى يقل البحث عينة شممتيم ممن السرقة
ما المرتبة ، أ( فردًا 48ولى بعدد )اء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة األخرى أذ جوحدة إدارية الى أمن 

 الثالثةبالمرتبة  النجف، وجاء مركز قضاء ( فرداً 46الثانية فكانت من نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد )
جرائم السرقة من مرتكبي ما ، أفرداً  (06بعدد ) الرابعةبالمرتبة  الحيرة( فردًا ، وجاءت ناحية 45بعدد )

( فردًا ، وجاءت ناحية المشخاب بالمرتبة السادسة بعدد 7خارج المحافظة فاحتمت المرتبة الخامسة بعدد )
( فردًا لكل منيما، تمتيا 4)العباسية والحرية( بالمرتبة السابعة بعدد ) ( فردًا ، فيما حمت كل من ناحيتا6)
فيما ( فردًا ، 0ما المرتبة االخيرة فكانت من نصيب ناحية القاسية بعدد )، أ ( فرداً 3احية الحيدرية بعدد )ن

 دينار، ألف( 388 - 741) الدخل فئة الثانية المرتبة في تمييا .ي جريمة تذكرأ الشبكة ناحيةلم تسجل 
سجمتيا كل من مركز قضاء النجف ومركز قضاء المناذرة  ،%( 04,7) بمغت وبنسبة( فردًا 75بعدد )

ي جريمة بقية الوحدات اِلدارية أفيما لم تسجل ( فردًا عمى التوالي ، 3،  3،  07وناحية العباسية بعدد )
 بنسبة( فردًا و 8بعدد ) دينار ألف( 888 - 411) الدخل فئة نصيب من الثالثة المرتبة كانت فيما. تذكر

مسجمة ( فردًا 4بعدد )( فأكثر دينار مميون) الدخل فئة تمتياسجميا مركز قضاء النجف .  ،%( 3,5)
  . األخيرة المرتبة بذلك محتمةً سجميا مركز قضاء النجف ايضًا %( 0,4نسبة بمغت )

 إجمالي من%( 74,3) بمغت نسبة مجتمعةً  حققت والثانية األولى الفئتين أنيتضح مما تقدم 
 التي الدخول أن   المعروف ومن%( من اجمالي جرائم السرقة في المحافظة ، 84,8ونسبة ) ، القتل جرائم
 يستنتجو  ، الدراسة لمجتمع الحالي المعيشي المستوى ظل في منخفضة دخوالً  تعد الفئتين تمك ضمن تقع
 فكمما والسرقة، القتل جرائم رتكابإِ  ونسب فرادالدخل األَ  مستوى بين عكسية ىناك عالقة ن  أَ  ذلك من
 صحيح . والعكس الجرائم رتكابأ مستوى رتفعأ فرادالدخل لدى األ مستوى نخفضأ
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 (39) جدول
 النجف محافظة في والسرقة القتل جرائم لمرتكبي )باأللف(الدخل التوزيع العددي والنسبي لمستوى

(4103) 

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 (39) شكل

( 4103) لمعام الدخل مستوى بحسب النجف محافظة في والسرقة القتل جرائم لمرتكبي العددي التوزيع
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 (4103) اإِلداريةالنجف بحسب الوحدات  محافظة في القتل جرائم لمرتكبي الدخل (التوزيع العددي لمستوى41خريطة )

 
 (39المصدر : جدول )

 (4103) النجف بحسب الوحدات اإِلدارية محافظة في السرقة جرائم لمرتكبي الدخل (التوزيع العددي لمستوى40خريطة )

 
 ( .39المصدر : جدول )
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 : عائديت سكن اجلناة  : سادساا 
 عالقة قتصادي لألسرة ، فيناكان في معظم المجتمعات المستوى الِ إن نوع السكن وممكيتو يعكس 

حوال سوء األ ن  الدخل ، كما أَ  مقدار وبين ممك او ايجار او سكن عشوائي كان اذا فيما السكن نوع بين
 أماكن في لمسكن األسر بعض تمجأ المنحرف ، فقد السموك تسبب التي الميمة العوامل من السكنية
 ظاىرة المادي ، فضاًل عن بروز عجزىا بسبب فييا لمسكن صالحة وال مناسبة وغير صحية غير مزدحمة
 ظل وفي السابق النظام سقوط بعد لوحظت ظاىرة وىي فييا المساكن وبناء الدولة أراضي عمى التجاوز
 الدور شراء أو بناء عمى القدرة ليم ليس ممن كبير عدد تجاوز إلى أدى مما القانون سمطة غياب

اذ بمغت المساكن العشوائية في محافظة النجف  .ليم مساكن عمييا تشيد إن يمكن التي واألراضي
%( من مجموع المسكان العشوائية عمى مستوى القطر 4,1( مسكن، مسجمة نسبة بمغت )06337)

. ويرتبط وجود الجريمة مع السكن العشوائي الى حد ما (0)7104( مسكن حسب تعداد 435770ة )والبالغ
ليس كل المجرمين ىم من سكنة االحياء العشوائية وليس كل ساكني العشوائيات مجرمين إال أن ، لكن 

ىذا االرتباط يعزى إلى أن  البيئة العشوائية ُتعد مركز لتصدير الجريمة بمختمف أنواعيا ألن يا توفر المناخ 
 .(7)المالئم من فقر وبؤس وأمية 

 في والسرقة القتل جرائم لمرتكبي السكن عائدية(47والخريطة )( 41) والشكل( 41) الجدول يبين 
 جرائم مرتكبي من%( 50,7)( فردًا وبنسبة 57) أن   يتبين ، إذدارية بحسب الوحدات الِ  النجف محافظة

خرى أذ جاءت كل من ناحية الحيرة يا تتباين من وحدة إدارية الى أن  ِإال أَ ،  ممك بيوت في يسكنون القتل
( فردًا لكل منيما، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة 07ومركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )

( فردًا ، 04ما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد )فردًا ، أ( 03الثانية بعدد )
ما المرتبة االخيرة فكانت من نصيب ناحية أ( فردًا ،3بعدد )وجاءت ناحية المشخاب بالمرتبة الرابعة 

لمرتكبي ما بالنسبة أ .ي جريمة تذكر، فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ ( فرداً 0الحيدرية بعدد )
تتباين من و  ،%( 75,3( فردًا وبنسية )78عدادىم )فبمغت أ إيجار بيوت في يسكنونالذين  جرائم القتل
ما المرتبة الثانية فكانت ( فردًا ، أ01الى أخرى ِإذ جاءت ناحية الحيرة بالمرتبة األولى بعدد ) وحدة إدارية

( فردًا ، وجاء مركز قضاء الكوفة ومركز قضاء المناذرة بالمرتبة 8من نصيب مركز قضاء النجف بعدد )
 يسكنون من أما.ي جريمة تذكر، فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أ ( فردًا لكل منيما4الثالثة بعدد )

                                                           
وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء محافظة النجف االشرف ، تجمعات جميورية العراق ،  (0)

 ،بيانات غير منشورة . 7104المساكن العشوائية في محافظة النجف ، 
 . 76-75، ص  مصدر سابقحسين عميوي ناصر الزيادي ، جغرافية الجريمة مبادئ وأسس ، ( (7
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 القتل جرائم مرتكبي من %(00,7) نسبةب( فردًا و 04عدادىم )أفبمغت  العشوائيات ضمن تقع بيوت في
( فردًا 4،  7سجمتيا كل من مركز قضاء النجف وناحية الحيرة بعدد ) ستبيان.الِ  ستمارةأ شممتيم ممن

 عمى التوالي . 
 في يسكنون%( 47,4)( فردًا وبنسبة 014) أن   نجد السرقة جرائم لمرتكبي السكن عائدية ما بخصوصإِ 

ولى بعدد جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة األخرى أذ يا تتباين من وحدة إدارية الى أن  ِإال أَ  ، ممك بيوت
رتبة ( فردًا ، وجاءت ناحية الحيرة بالم05( فردًا ، وجاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة الثانية بعدد )35)

جرائم السرقة من خارج المحافظة مرتكبي ما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب ( فردًا ، أ01الثالثة بعدد )
( فردًا ، وجاء كل من )مركز قضاء الكوفة، ناحية العباسية ، ناحية الحرية ، ناحية المشخاب( 5بعدد )

( فردًا ، 3بعدد ) السادسةبالمرتبة  دريةالحي( فردًا لكل منيما ، وجاءت ناحية 4بالمرتبة الخامسة بعدد )
ي أ ناحية الشبكة( فردًا ، فيما لم تسجل 0بعدد ) القادسيةما المرتبة االخيرة فكانت من نصيب ناحية أ

( فردًا 67عدادىم )فبمغت أ إيجار بيوت في يسكنونالذين  لمرتكبي جرائم السرقةما بالنسبة أ .جريمة تذكر
ولى بعدد اء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة األذ جمن وحدة ِإدارية الى أخرى إتتباين و  ،%( 48,5وبنسية )

ما المرتبة الثالثة فكانت من ( فردًا، أ71مرتبة الثانية بعدد )( فردًا ، وجاء مركز قضاء النجف بال41)
ما دًا ، أ( فر 4مرتبة الرابعة بعدد )( فردًا ، وجاءت ناحية الحيرة بال04نصيب مركز قضاء المناذرة بعدد )

جرائم ومرتكبي ( فردًا ، تمتيا كل من ناحية المشخاب 3ناحية العباسية فاحتمت المرتبة الخامسة بعدد )
ي جريمة سجل بقية الوحدات االدارية أفيما لم ت فردًا لكل منيما ، (7السرقة من خارج المحافظة بغدد )

( فردًا 05بعدد )خيرة المرتبة األفي  العشوائيات ضمن تقع بيوت في يسكنون من فئة وجاءت .تذكر
سجمتيا كل من مركز قضاء المناذرة ومركز قضاء الكوفة وناحية الحيرة بعدد  ،%( 7,0) بمغت بنسبةو 
 .ي جريمة تذكرجل بقية الوحدات اِلدارية أفيما لم تس ( فردًا عمى التوالي ،7،  3،  01)
 

 ىي مما وضوحاً  أكثر بصورة تظير السرقة وجرائم السكن عائدية بين العالقة أن ذلك من يتضح  
 تقع وبيوت إيجار بيوت في يسكنون من نسبة تظير فبينما ، القتل جرائم لمرتكبي بالنسبة الحال عميو
 لمن%( 47,4) مقابل السرقة جرائم لمرتكبي بالنسبة%( 36,6) بمغت قد مجتمعةً  العشوائيات ضمن

 في يسكنون لمن%( 47,7) إلى القتل جرائم لمرتكبي النسب ، في حين تنخفض ممك بيوت في يسكنون
 . ممك بيوت في يسكنون لمن%( 50,7) مقابل وعشوائية إيجار بيوت
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 عائدية في محافظة النجف بحسب والسرقة القتل جرائم لمرتكبي والنسبي العددي التوزيع (51) جدول
 (4103) لمعام السكن

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 (51) شكل

 (4103) لمعام السكن عائدية في محافظة النجف بحسب والسرقة القتل جرائم لمرتكبي العددي التوزيع

 
 ( .51جدول )المصدر : 
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 عدد جرائم القتل عدد جرائم السرقة

 المجموع السرقة جرائم المجموع جرائم القتل الوحدات االدارية
 عشوائي إيجار ممك عشوائي إيجار ممك

 44 1 41 34 45 9 9 09 مركز قضاء النجف
 3 1 1 3 0 1 1 0 ناحية الحيدرية
 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 49 3 41 5 09 1 5 03 مركز قضاء الكوفة
 9 1 3 5 1 1 1 1 ناحية العباسية
 5 1 1 5 1 1 1 1 ناحية الحرية

 30 01 05 04 09  5 04 مركز قضاء المناذرة
 3 1 4 5 3 1 1 3 ناحية المشخاب
 03 4 5 01 44 5 01 09 ناحية الحيرة

 0 1 1 0 1 1 1 1 ناحية القادسية
 9 1 4 4 1 1 1 1 خارج المحافظة

 093 04 39 014 001 04 49 49 مجموع المحافظة 
 %011 910 4914 5414 %011 0019 4413 4019 النسبة
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 (44) خريطة
 الوحدات في محافظة النجف بحسب والسرقة القتل جرائم لمرتكبيلعائدية السكن  العددي التوزيع

 (4103) لمعام اإِلدارية

 
 ( .51المصدر : جدول )

 : عالقت اجلاني باجملني عليه :    سابعاا 
 أحد كونيا في( الضحية) عميو بالمجني( الجريمة مرتكب) الجاني بين العالقة معرفة أىمية تبرز 
 في العامل ىذا أىمية وتبرز جريمة، الرتكاب الجاني دفع الذي الدافع عن الكشف في المساعدة العوامل
اذ تذكر بعض الدراسات الى ان ىناك عالقة صمة بين الجاني . (0)التحديد وجو عمى القتل جريمة

والمجني عميو خاصة فيما يتعمق بالسرقة كان يكون جار او صديق، أي ان الجاني يعرف تمام المعرفة 
 . (7)روج منو يل الوصول اليو وسيل الخمكان الجريمة قبل اتماميا ويرتكبيا في مكان س

                                                           
 .  055، صمصدر سابق ىاشم خمف جاسم الحميداوي ،  (0)
، السرقة في مدينة الرياض )دراسة تحميمية وميدانية في جغرافية الجريمة( المممكة العربية  عبد اهلل بن ناصر الوليعي (7)

 .  357، ص 0884السعودية ، مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، 
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 حسب العينة التوزيع العددي ألفراد بوضوح لنا يظير( 40) والشكل( 40) عند النظر الى الجدول 
 اذ ،بحسب الوحدات االدارية النجف محافظة في والسرقة القتل جرائم لمرتكبي عميو بالمجني صمتيم
 و رفقاء عملأصدقاء ليم أ ضد جرائميم رتكبواأ قد القتل جرائم مرتكبي من العينة إفراد غمبأ نإيتضح 
يا تتباين من ن  ِإال أ ( ،44ينظر خريطة ) ، العينة إجمالي من%( 30,7) بمغت وبنسبة( فردًا 35بعدد )

( فردًا ، وجاء مركز قضاء 07خرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد )وحدة إدارية الى أ
( فردًا ، 8ما مركز قضاء المناذرة فاحتل المرتبة الثالثة بعدد )،أ( فردًا 01بعدد ) الكوفة بالمرتبة الثانية

ما المرتبة ( فردًا لكل منيما ، أ3بعة بعدد )وجاءت كل من ناحية المشخاب وناحية الحيرة بالمرتبة الرا
فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أي ( فردًا ، 0االخيرة  فكانت من نصيب ناحية الحيدرية بعدد )

يا ن  ِإال أ ،%( 74,4) بنسبة ( فرداً 77بمغ عددىم )ف غرباء ضد جرائميم ارتكبوا الذين ماأ .مة تذكرجري
( فردًا ، وجاء 00ولى بعدد )جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة األخرى أذ تتباين من وحدة إدارية الى أ

،  ( فرداً 5بالمرتبة الثالثة بعدد ) وجاءت ناحية الحيرة ( فردًا ،7مرتبة الثانية بعدد )مركز قضاء الكوفة بال
ي بقية الوحدات اِلدارية أ( فردًا ، فيما لم تسجل 4بعدد ) الرابعةما مركز قضاء المناذرة فاحتل المرتبة أ

 من%( 06,4)( فردًا بنسبة 08) قرابة صمة عميو بالمجني تربطيم الذين عدد بمغت فيما. جريمة تذكر
( فردًا محتمة بذلك المرتبة االولى، ومركز 00توزعت بين ناحية الحيرة بعدد ) ، البحث عينة إجمالي

فيما لم تسجل بقية ( فردًا لكل منيما ، 3قضاء النجف ومركز قضاء المناذرة بالمرتبة الثانية بعدد )
 رتكبواأ العينة إفراد من%( 04,3) نسبة( فردًا وب06) ن  في حين أَ . الوحدات اِلدارية أي جريمة تذكر

( فردًا ، تمتيا مركز 07جاءت ناحية الحيرة بالمرتبة االولى بعدد ) . األسرة أفراد أحد ضد القتل جريمة
 ( فردًا ،0( فردًا ، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثالثة بعدد )7قضاء النجف والمناذرة بالعدد نفسو )

  .فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أي جريمة تذكر
( والشكل 40فيتضح من الجدول )اما بالنسبة لصمة الجاني بالمجني عميو لمرتكبي جرائم السرقة  

 بنسبة( فردًا و 067) بعدد غرباء ضد جرائميم ارتكبوا العينة أفراد أغمب إن، ( 43والخريطة )( نفسو 40)
اال انيا تتباين من وحدة ادارية الى اخرى أذ جاء مركز قضاء النجف بالمرتبة االولى بعدد  ،%( 76,4)
( فردًا ،اما مركز قضاء الكوفة فاحتل 47( فردًا ، وجاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة الثانية بعدد )37)

( فردًا ، تمتيا ناحية 06) ( فردًا ، وجاءت ناحية الحيرة بالمرتبة الرابعة بعدد44المرتبة الثالثة بعدد )
( افراد ليحتموا 7جرائم السرقة من خارج المحافظة فبمغ عددىم )مرتكبي ( افراد ، اما 8العباسية بعدد )

( افراد، وجاءت 6بذلك المرتبة السادسة، اما المرتبة السابعة فكانت من نصيب ناحية المشخاب بعدد )
( افراد 3اد ، اما ناحية الحيدرية فاحتمت المرتبة التاسعة بعدد )( افر 4ناحية الحرية بالمرتبة الثامنة بعدد )
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( فردًا ، فيما لم تسجل ناحية الشبكة اي 0، اما المرتبة االخيرة  فكانت من نصيب ناحية القادسية بعدد )
( فردًا 03بعدد ) عمل رفاق أو جيران أو ليم أصدقاء ضد جرائميم ارتكبوا من فئة تمتيا. جريمة تذكر

سجمتيا مراكز االقضية في محافظة النجف )النجف ، الكوفة ، المناذرة( بعدد  ،%( 6,0) بمغت بنسبةو 
 نسبة بمغتو  فيما لم تسجل بقية الوحدات اِلدارية أي جريمة تذكر. والي ،( فردًا عمى الت4،  3،  6)

سجميا مركز قضاء النجف  ، البحث عينة إجمالي من%( 3,0) قرابة صمة عميو بالمجني تربطيم الذين
  ركز قضاء النجف .سجميا ايضا مىم من أفراد األسرة %(0,4)(أفراد وبنسبة4وأن  ) ( افراد ،7بعدد )

  (50جدول )
بحسب الصمة بين الجاني والمجني عميه في محافظة  والسرقة القتلالتوزيع العددي والنسبي لجرائم 

 (4103لعام ) النجف

 .   4103نتائج الدراسة الميدانية لعام :  المصدر
 
 

 الوحدات االدارية
 القتل جرائم

 المجموع

 جرائم السرقة
 المجموع

 غريب
أصدقاء 
او رفقاء 

 عمل
احد افراد 

 غريب اقارب االسرة
أصدقاء 
او رفقاء 

 عمل

احد افراد 
 اقارب االسرة

 55 7 4 6 37 44 3 7 07 00 مركز قضاء النجف
 3 1 1 1 3 0 1 1 0 1 ناحية الحيدرية
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناحية الشبكة

 48 1 1 3 44 08 1 0 01 7 مركز قضاء الكوفة
 8 1 1 1 8 1 1 1 1 1 ناحية العباسية
 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 ناحية الحرية

 30 1 1 4 47 07 3 7 8 4 مركز قضاء المناذرة
 6 1 1 1 6 3 1 1 3 1 ناحية المشخاب
 06 1 1 1 06 44 00 07 3 5 ناحية الحيرة
 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ناحية القادسية
 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 خارج المحافظة

 093 9 4 03 034 001 09 03 34 49 مجموع المحافظة 
 %011 310 015 310 9314 %011 0314 0513 3019 4515 النسبة
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 عميو بالمجني تربطيم كانت النجف محافظة في القتل جرائم ارتكبوا ممن%( 63,4) إن يستنتج مما تقدم
 ىذه ومعظم.  عمل رفاق أو األصدقاء من أو األقارب من أو األسرة أفراد أحد لكونو إما ، مسبقة معرفة
او  ، الرث عمى خالفات أو الزوجية كالخالفات عائمية بخالفات إما تتعمق ألسباب نتيجة ترتكب الجرائم

 . القتل حدوث جريمة عنيا بسبب حدوث مشاجرات نتيجة االحتكاك فيما بينيم مما ينتج
ن مسبقة  أي معرفة عميو بالمجني تربطيم لم النجف محافظة في السرقة جرائم ارتكبوا ممن%( 76,4) وا 

أي انيم )غرباء(، فجريمة )النشل( مثاًل دائمًا ما ترتكب ضد الغرباء وخاصة في االماكن المكتظة 
 .بالسكان 

 (50) شكل
لعام  النجفبحسب الصمة بين الجاني والمجني عميه في محافظة  والسرقة القتللجرائم  العدديالتوزيع 

(4103) 

 ( .40جدول )المصدر : 
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حسب  النجفبحسب الصمة بين الجاني والمجني عميه في محافظة  القتللجرائم  العدديالتوزيع  (44) خريطة
 (4103لعام ) الوحدات اإِلدارية

 
 ( .50المصدر : جدول )

 النجفبحسب الصمة بين الجاني والمجني عميه في محافظة  السرقةلجرائم  العدديالتوزيع  (43) خريطة
 (4103لعام ) حسب الوحدات اإِلدارية

 
 ( .50المصدر : جدول )
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 اوالً : النتائج 
 

 : والسرقة  القتل تيجبرمي ةتعلقامل النتائج
انخفض معدل جرائم القتل  ذإإ ، التدريجي نخفاض نحو الإ  سيرت النجفجرائم القتل في محافظة  إن -1
( جريمة قتل 2,5) إلى( 4112) االساس في سنةنسمة من السكان  ألف( 111( جريمة لكل )11,9) من

 محافظة في السرقة لجرائم العام تجاهالإ  ن  وا   (.4112نسمة من السكان في سنة ) ألف (111لكل )
 السرقة جرائم معدل فييا بمغ التي ،( 4112) األساس سنة من ابتداءاً  رتفاعالإ  تجاهبإإ  يسير النجف

 ، الدراسة مدة نياية تمثل التي( 4112) سنة حتى ، السكان من الف نسمة( 111) لكل جريمة( 51,1)
 .السكان من الف نسمة( 111) لكل جريمة( 36,4) فييا السرقة جرائم معدل بمغ اذ
 
بنسبة  المحافظة في جمةالمس   القتل جرائم نواعأ بين من ولىاأل المرتبة(  العمد القتل)  جريمة احتمت -4

 ( خرىالسرقات األأ )  جريمة وأحتمت %( من اجمالي جرائم القتل المسجمة في المحافظة .19,5)بمغت 
 بمغت بنسبة المحافظة في المسجمة السرقة جرائم نواعأ بين من ولىاأل المرتبة والتي تمثمت بجريمة النشل

 . المحافظة في المسجمة السرقة جرائم اجمالي من%( 22,4)
 
،  حزيران) السنة  شيور رأح   يمثل الذي الصيف أشير خالل ترتفعجرائم القتل  ن  أأظيرت الدراسة  -6

 ، بينما النجف محافظة في المرتكبة القتل جرائم إجمالي من%(  61,1) بمغت نسبة محققة(  بآ،  تموز
 نسبة(  شباط،  الثاني كانون،  األول كانون)  وىي األخيرة الثالث بالمراتب جاءت التي األشير شكمت
 أبرد يعد الذي الشتاء فصل تمثل األشير وىذه المحافظة في القتل جرائم إجمالي من%( 11,6) بمغت
 أحر يمثل الذيايضًا  الصيف أشير خالل ترتفع السرقة جرائم أن الدراسة أظيرتكما  . السنة فصول
 السرقة جرائم إجمالي من%( 42,2) بمغت نسبة محققة التوالي عمى(  ايمول،  بآ،  تموز)  السنة شيور

 الشتاء أشير خالل مستوياتيا أدنى إلى السرقات جرائم انخفضت حين في ، النجف محافظة في المرتكبة
 جرائم إجمالي من%( 46,6) مجتمعةً  نسبتيا بمغت إذ(  الثاني كانون،  ولاأل كانون،  الثاني تشرين) 

 الدراسة .  منطقة في المسجمة السرقات
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 من فقط%( 61) مقابل ، النيار خالل حدثت القتل جرائم أجمالي من%( 21) أن الدراسة بينت -2
 النسبة أما ، اثناء الميل حدثت السرقة جرائم أجمالي من%( 31,2) أنو  . الميل ثناءأ   ارتكبت القتل جرائم

 . النيار إثناء حدثت التي السرقات جرائم نسبة فتمثل%( 3،69) والبالغة المتبقية
 
 الجاني بين(  مشاجرة) حدوثرتكاب جريمة القتل في المحافظة كان دافع إإ  ن  الدراسة أ  أوضحت  -5

 افراد ارتكبيا التي القتل جرائم اجمالي من %(29,1وبنسبة ) ،قتل جريمة( 52) مسجمة عميو والمجني
 سجمت فقد خيرة ،األإ النفس( فجاءت في المرتبة  عن )الدفاع بدافع ارتكبت التي القتل جرائم ماأ   العينة .

كما  العينة . افراد ارتكبيا التي القتل جرائم اجمالي من قتل جريمة%( 5,5) بمغت وبنسبة قتل جرائم( 3)
 يقف الذي الدافع كان العينة فرادأ   ارتكبيا التي السرقة جرائم من%( 5،62) نسبة ن  أ   الدراسة ظيرتأ  

 من%( 5,3) بنسبة خيرةاأل المرتبة في فجاءت" الثراء في الرغبة" بدافع السرقة ، أما" مادي" دافع ىاوراء
 . العينة فرادأ   رتكبياإإ  التي السرقة جرائم إجمالي

 
 من تتباين بل واحدة وتيرة عمى تسير دارية الجرائم القتل بحسب الوحدات الإ  ن  أوضحت الدراسة أ -3

 الدراسة مدة خالل )الحيرة( ناحية في القتل جرائم عدد فيو بمغ الذي الوقت ففي ، أخرى إلى إدارية وحدة
 لكل جريمة( 31,3) عمى العددبينما ال يزيد  ، السكان من ( الف نسمة111) قتل لكل جريمة (91,1)
 ، متباينة ايضاً  داريةالإ  الوحدات بحسب السرقة جرائم ن  أ كما .ناحية العباسية  في الف نسمة( 111)

 جريمة( 169,1) الدراسة مدة خالل مركز قضاء النجف في السرقة جرائم عدد فيو بمغ الذي الوقت ففي
 الف( 111) لكل جريمة( 91,6) عن العدد يزيد ال في حين ، السكان من نسمة الف( 111) لكل سرقة
 . العباسية ناحية في نسمة

 
 بمغت إذ ، حضرية ىي مما أكثر ريفية دع  تأ  النجف محافظة في القتل جريمة أوضحت الدراسة أن   -2

 فيو نسبة بمغت الذي الوقت في ، القتل جرائم أجمالي من%( 31,1) الريف في المرتكبة القتل جرائم نسبة
فأنيا  السرقة لجريمة اما بالنسبة القتل . جرائم أجمالي من%( 61,4) المدينة في المرتكبة القتل جرائم

 في ، السرقة جرائم أجمالي من%( 11,4) المدينة في المرتكبة السرقة جرائم نسبة بمغت إذحضرية ،
 . السرقة جرائم أجمالي من%( 19,1) الريف في المرتكبة السرقة جرائم نسبة فيو بمغت الذي الوقت
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 في الجريمة حدوث ومكان الجناة سكن محل بينارتباط قوية جدًا  عالقة ىناك ن  بينت الدراسة أ   -1
 االدارية الوحدات نفس من ىم القتل جرائم مرتكبي ن  أ   يعني وىذا، ( 1,99بمغت ) النجف محافظة
 التابعين االقضية داخل القتل جرائم يرتكبون الجناة ن  أ عن فضال،  كثيراً  عنيا يبتعدون وال ليا التابعين

 محافظة في  السرقة جريمة حدوث ومكان الجناة سكن محل بين  تبايناً  ىناك نأ  الدراسة  بينتكما . ليا
 وال ليا التابعين االدارية الوحدات نفس من ىم السرقة جرائم مرتكبي من البعض ان يعني وىذا،  النجف
 السرقة . جرائم خارج المحافظة الرتكاب خرىأ مناطق من يأتون االخر والبعض،  كثيراً  عنيا يبتعدون

 
 ليا التابعة االمنية والمؤسسة االدارية الوحدات في السكان اعداد في تبايناً  ىناك أوضحت الدراسة ان -9
 النجف قضاء ذلك ، فمركز من العكس عمى شرطة ومراكز بالسكان مكتظة شرطة مراكز ىناك ان اذ،

 ان يعني ىذا( 4112) السكان تقديرات حسب( 262119) بمغ سكان من وعدد امنية مؤسسة( 11) يضم
 السكان عدد بمغ العباسية ناحية إن حين في، السكان من نسمة( 33111) تضم امنية مؤسسة كل
 واحدة . امنية مؤسسة وتضم نسمة( 11121)فييا
 

جرائم  إجمالي%( من 14,2بمغت ) إذ، والسرقة نخفاض نسبة مساىمة النساء في جرائم القتل إإ  -11
 محافظة في المرتكبة السرقة جرائم إجمالي من%( 5,3) بمغتو  ،النجف القتل المرتكبة في محافظة 

 .  النجف
 

لجرائم القتل   رتكاباً إإ ( سنة ىي أكثر الفئات العمرية 62 - 61الفئة العمرية ) الدراسة أن   أظيرت -11
( 42 - 11) العمرية الفئة أن  و  في المحافظة.المرتكبة %( من أجمالي جرائم القتل 61,9بنسبة بمغت )

%( 21,1) وبنسبة فرداً ( 11) بعدد العينة أفراد بين السرقة لجرائم ارتكاباً  العمرية الفئات أكثر ىي سنة
 .  فرداً ( 192) الجمالي عددىم البالغ العينة أفراد إجمالي من
 

 بنسبةو ، القتل جرائم من مرتكبي%( 21,1) بنسبة أي المبحوثين الجناة غمبأ   ن  أ   الدراسة بينت -14
 خمسة عن سرىمأأ  فرادأ   عدد يزيد ذإإ ، الحجم كبيرة أسر من ينحدرونالسرقة  جرائم مرتكبي من%( 12,6)

 افراد .
جرائم  إجمالي%( من 21,4رتكابًا لجرائم القتل بنسبة بمغت )إإ  أكثر ىم المتزوجين ن  أالدراسة  أثبتت -16

 . السرقة جرائم إجمالي من%( 56,1) بمغت بنسبة السرقة لجرائم ارتكاباً  أكثر ىم فئة العزاب أن  و القتل ، 
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 إجمالي من%( 22,4) نسبة ن  إإ  ذإإ  ، والمستوى التعميميالدراسة وجود عالقة بين الجريمة  ظيرتأ   -12 
 لم البحث عينة شممتيم ممن السرقة جرائم مرتكبي إجمالي من%( 24,3) نسبة، و القتل جرائم مرتكبي
 . االبتدائية مرحمة يتخطوا

من %( 11,2)نسبة ، و  القتل جريمة ارتكبوا ممن المبحوثين من%( 32,5) أن  الدراسة  أثبتت -15
 . شيرياً   عراقي دينار إلف( 451) عن أسرىم دخل مستوى يقل مرتكبي جرائم السرقة

 
( من مرتكبي جرائم القتل في المحافظة يسكنون في بيوت %61,4)نسبة  ن  الدراسة أ   وضحتأ -13

 السرقة  جرائم مرتكبي من%( 22,2) نسبة انو  .ممك بيوت في يسكنون%( 31,1) مقابل وعشوائية إيجار
 .ممك بيوت في يسكنون%( 54,6) ، مقابل وعشوائية إيجار بيوت في يسكنون المحافظة في
 

 بالمجني تربطيم كانت النجف محافظة في القتل جرائم رتكبواإإ  ممن%( 22,3) إن الدراسة تبين في -12
نو  العمل . رفاق من أو األصدقاء من أو األقارب من أو األسرة أفراد أحد لكونو إما ، مسبقة معرفة عميو  ا 

 أي مسبقة معرفة أي عميو بالمجني تربطيم لم النجف محافظة في السرقة جرائم ارتكبوا ممن%( 12,6)
 . ( غرباء) انيم
 

 التوصياتثانيًا : 
 ثارآ من تحد   وأ تخفف ن  أ شأنيا من التوصيات التي من بمجموعة جيودىا تختتم الدراسات معظم

 من جممةىناك  الدراسة ليياإ تتوصم التي النتائج من وانبثـاقاً  ، نسانيالإ  المجتمع عمى الجريمة
 منية .المؤسسات األ ومنيا العالقة ذات المؤسسات التي تيم التوصيات

 

 كثافة تشيد العباسية منطقة ألن   ، الجريمة حدوث من ناحية العباسية لمحد   في ثان   شرطة مركز بناء -1
فضاًل عن مركز قضاء النجف الذي  . واحد شرطة مركز بكادر السيطرة عمييا يصعب عالية سكانية

 يشيد كثافة سكانية عالية .

  
 فعمى لذا ، ناحية الحيرة ومنيا الجريمة لتنفيذ مكاناً  دع  تأ  مناطق عمى وجود الدراسة نتائج أكدت -4

 حركة رصد بيدف والمتحركة المرابطة الدوريات بواسطة عمييا والمراقبة التشديد المعنية الجيات
 من وقوع الجريمة .  لمحد   المجرمين،
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 رتكابلإ  تدفع التي األسباب أىم عمى والقضاء والفقر البطالة وأىميا قتصاديةالإ  المشاكل معالجة -6
 من خالل توفير فرص عمل خاصة لفئة الشباب . الجريمة ،

 

ليذه  المناسبة الحمول الجناة ، لذا البد من إيجاد لتوليد خطرة مناطق السكن العشوائي بؤر تشكلأ  -2
 . واالجتماعي االقتصادي سكانيا بواقع رتقاءوالإ  المناطق تمك تأىيل خالل من المشكمة

 

 حسنأ عمى بالتزاماتيا يفاءوالإ  مياميا داءإإ  من جيزةاأل   ىذه تتمكن لكي منيةاأل   جيزةاأل   مع التعاون -5
 عالمالإ  ووسائل العممي والبحث جتماعيالإ  رشادالإ  طريق عن يتم نأ يمكن العمل وىذا ممكن وجو

 والثقافية . التربوية والمؤسسات الجماىيري

 

فضاًل عن  الجريمة بظاىرة المتعمقة والحصاءات البيانات تسييل عمل الباحثين من خالل توفير -3
 الضرورية. المعمومات عمى الحصول ومقابمة المسؤولين بغيةدخول السجون 

 

 الشوارع في المراقبة كاميرات نصب من خالل األمني الخمل لمعالجة الحديثة استخدام التقنيات -2
 يتعمق ما خاصة الجرائم من الكثير عن الكشف في نجاحيا ، خاصة بعد ان اثبتت التجارية والمحالت

 . السرقة بجريمة منيا
 

رشاد توعية -1  سمبية ظاىر دتع   ألنيا ، منيا والحد الجريمة لمكافحة والزمانية المكانية لألبعاد المجتمع وا 
 . جماىيرية ندوات عقد عمى العمل  خالل من المتحضر المجتمع عند

 

 جتماعيةالإ  والمنتديات والترفيو الترويح نظرًا لعالقة الجريمة بالكثافة السكانية لذا البد من توفير مرافق -9
 من الذي يقع عمى كاىل المواطن مما قد تحد العبء من ن تخففالتي من شئنيا أ الوسائل من وغيرىا

 الجريمة . 
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 ( 1 ملحق استبيان )

               العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
  بناتلل التربية كلية ـــ الكوفة جامعة

 العليا الدراسات ـــ الجغرافية قسم

هذه  ن  وأ، شرف والتسفٌرات فً محافظة النجف األف بنزالء مركز الموقخاصة  استبٌان استمارة
البحث العلمً فقط ، لذا ٌرجى  لألغراضتستخدم إال ال و سمٌذكر فٌها األ سرٌة ال المعلومات

 ......ولكم جزيل الشكر لتعاونكم معنا    .التفضل باإلجابة على جمٌع األسئلة المدرجة فً أدناه 

 حسني جعاز ناصر الدكتور:  االستاذإشراف                             إعداد الطالب : حيدر سامل جرب    
=======================================================

                   أنثى                 ذكر  الجنس ، - 1

 رٌف            محل االقامة ، قضاء                 ناحٌة                 حضر      -2

 ارمل مطلق                                 متزوج                أعزب الحالة االجتماعٌة ، -2

  متوسط                                  ابتدائً              ٌقرأ وٌكتب  امً                 سً ،التحصٌل الدرا -3

 فوق الجامعً                 جامعً                دبلوم                    إعدادي                 

  طالب                                فالح                   كاسب                 موظف ،المهنة  -4

 بٌت  ربةمتقاعد                                   عاطل عن العمل           

                     499ـــ  252                 252اقل من مستو الدخل الشهري بآالف الدنانٌر ،  -5

 ملٌون فؤكثر                      999 - 522                                             

 عشوائً   إٌجار                     ملك                      نوع السكن ، -6

 12اكثر من   9 -5من  5اقل من    حجم االسرة ، -7

 أخرى                  سرقة                       قتل    ،  الحادث نوع -8

  مادٌةقضٌة مشاجرة                                غسل عار                ثؤر      سبب القتل ،  -9

 عن طرٌق الخطؤ          عن النفس           دفاع                   

 سرقة دوائر الدولة محال تجارٌة                 سرقةرقة منازل                 نوع السرقة ، س -12

 اخرى                     النشل                       سرقة السٌارات                 

 قضٌة مادٌة                   فقر وعوز                 الصحبة السٌئة ،   سبب السرقة -11

 التفكك االسري                 الرغبة فً الثراء                        

 كم كان عمرك عند ارتكاب الحادث                    سنة      -12

 رٌف                حضر                 ناحٌة  قضاء ، حادثمكان ارتكاب ال -13

 لٌالً                     1ـــ  8            مساءاً      7ـــ  2 ظهراً                  1 ــ 8وقت ارتكاب الحادث ،  -14

  صباحاً      7ـــ  2                             

                     أصدقاء او رفقاء عمل                 علٌه ، غرٌب عالقة الجانً بالمجنً -15

  اقارب   اد االسرة                 احد افر                                     
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 (2ملحق )
 . 1991السكان حسب البيئة والجنس والوحدة االدارية لمحافظة النجف لسنة  عدد

 الناحية  القضاء 

 المجموع  ريف  حضر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 النجف  

م.ق 
 النجف

188266 193220 381486 4519 4520 9039 192785 197740 390525 

ن 
 الحيدرية

3153 3115 6268 7889 7854 15743 11042 10969 22011 

 539 271 268 328 168 160 211 103 108 ن الشبكة

 413075 208980 204095 25110 12542 12568 387965 196438 191527 مجموع القضاء 

 الكوفة 

م.ق 
 الكوفة

48372 49254 97626 17157 17099 34256 65529 66353 131882 

ن 
 العباسية

2281 2228 4509 23991 25138 49129 26272 27366 53638 

 18848 9640 9208 13301 6814 6487 5597 2826 2771 ن الحرية

 204368 103359 101009 96686 49051 47635 107732 54308 53424 مجموع القضاء 

 المناذرة 

م.ق 
 المناذرة

12841 13042 25883 18469 18668 37137 31310 31710 63020 

ن 
 المشخاب

8568 8485 17053 20590 21025 41615 29158 29510 58668 

ن 
 القادسية

1605 1680 3285 16074 16552 32626 17679 18232 35911 

 157599 79452 78147 111378 56245 55133 46221 23207 23014 مجموع القضاء 

 775042 391791 383251 233124 117838 115286 541918 273953 267965 مجموع المحافظة 

 

 , محافظة النجف ,  1991المصدر : وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء ,نتائج التعداد العام للسكان لعام  

 ,  بيانات غير منشورة .  17, ص  22جدول              
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 (3ملحق رقم )

 . 7002تقديرات السكان حسب البيئة والجنس والوحدة االدارية لمحافظة النجف لسنة 

 الناحية  القضاء 

 المجموع  ريف  حضر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 النجف  

م.ق 
 النجف

262901 258963 521864 6672 6506 13178 269573 265469 535042 

ن 
 الحيدرية

4403 4175 8578 11648 11305 22953 16051 15480 31531 

 767 380 387 478 242 236 289 138 151 ن الشبكة

 567340 281329 286011 36609 18053 18556 530731 263276 267455 مجموع القضاء 

 الكوفة 

م.ق 
 الكوفة

67548 66013 133561 25333 24613 49946 92881 90626 183507 

ن 
 العباسية

3185 2986 6171 35423 36184 71607 38608 39170 77778 

 26970 13596 13374 19312 9808 9504 7658 3788 3870 ن الحرية

 288255 143392 144863 140865 70605 70260 147390 72787 74603 مجموع القضاء 

 المناذرة 

م.ق 
 المناذرة

17932 17430 35362 27270 26871 54141 45202 44351 89553 

ن 
 المشخاب

11965 11372 23337 30402 30264 60666 42367 41636 84003 

ن 
 القادسية

22138 2252 24390 23734 23825 47559 25975 26077 52052 

 225608 112064 113544 162366 60960 81406 63242 31104 32138 مجموع القضاء 

 1081203 536785 544418 339840 169618 170222 741363 367167 374196 مجموع المحافظة 

 

 وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , مديرية احصاء السكان والقوى العاممة ,تقديرات سكان المصدر : 
 بيانات غير منشورة . , 54ص,  27, جدول رقم  7002محافظة النجف لعام           
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(4ملحق رقم )  

 . 2012لسنة لمحافظة النجف تقديرات السكان حسب البيئة والجنس والوحدة االدارية 

 الناحية  القضاء 

 المجموع  ريف  حضر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 النجف  

م.ق 
 النجف

356742 351899 708641 13481 12697 26178 370224 364596 734819 

ن 
 الحيدرية

8767 8648 17415 17576 16553 34129 26343 25201 51544 

 441 219 222 0 0 0 441 219 222 الشبكة ن

 786804 390016 396789 60357 29250 31057 726497 360766 365731 مجموع المحافظة 

 الكوفة 

م.ق 
 الكوفة

81781  80671 162452 33990 32011 66001 115771 112682 228452 

ن 
 العباسية

6809 6716 13525 38375 36141 74516 45184 42857 88041 

 29652 14517 15135 17937 8700 9238 11715 5817 5897 ن الحرية

 346146 170056 176089 158455 76852 81602 187691 93204 94487 مجموع المحافظة 

 المناذرة 

م.ق 
 المناذرة

15144 14939 30083 29545 27825 57370 44689 42764 87453 

ن 
 المشخاب

14636 14437 29074 30143 28388 58531 44779 42826 87604 

 37724 18496 19227 20444 9916 10528 17280 8581 8699 الحيرة

ن 
 القادسية

3034 2993 6026 19462 18330 37792 22496 21322 43818 

 256599 125408 131191 174137 84458 89678 82462 40949 41513 مجموع القضاء 

 1389549 685480 704069 392898 190560 202338 996651 494920 501731 مجموع المحافظة 

 

 مديرية احصاء السكان والقوى العاممة ,تقديرات سكان محافظة وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, المصدر : 
 بيانات غير منشورة . , 91ص ,  00 , جدول رقم 2012  النجف لعام         
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 قائمة املصادر
 :  العربية اىل واملرتمجة العربية الكتب:  اولا 

 القراف الكريـ -
 .1998طبعة الثانية , بغداد , اكـر نشأت , عمـ االجتماع الجنائي , ال ابراىيـ , .1
العرب المجمد الثاني عشر , دار بيروت لمطباعة والنشر , ابف منظور, محمد بف مكـر , لساف  .2

 .   1991طبعة االولى , بيروت , ال
ابو عامر , محمد زكي, دراسة في عمـ االجراـ والعقاب , الدار الجامعية لمطباعة والنشر ,  .3

 .  1982,  الطبعة االولى , بيروت
لطبعة الرابعة, دار المعرفة عيانة , فتحي محمد , جغرافية السكاف أسس وتطبيقات, ا أبو .4

 . 1993الجامعية, اإلسكندرية, 
احمد , عبد الرحمف توفيؽ, دروس في عمـ االجراـ )نشأة عمـ االجراـ وعوامؿ االجراـ الداخمية  .5

 . 2116,  والخارجية( دار وائؿ لمنشر , الطبعة االولى
,  االمنية لمعموـ العربية ؼناي اكاديمية,  العمد شبو القتؿ جريمة,  حسونة المنعـ عبد بدرية  .6

 . 1999,  الرياض,  االولى الطبعة
,  ديالى محافظة في ميدانية دراسة الريؼ في الجريمة واقع, عودة ابراىيـ خميفةالتميمي ,  .7

 . 2114,  بغداد جامعة اآلداب كمية,  منشورة غير دكتوراه اطروحة
واالقتصادية لمعائدات لمجريمة , جامعة التويجري , اسماء بنت عبد اهلل, الخصائص االجتماعية  .8

 . 2111الرياض , الطبعة االولى , نايؼ العربية لمعمـو االمنية ,
بعة االولى , ثروت ,عبد الخالؽ , جريمة السرقة والجرائـ الممحقة بيا , عالـ الكتب لمنشر , الط .9

 . 1984القاىرة , 
,  اآلدابالجريمة , جامعة بغداد كمية الجميمي , فتحية عبد الغني, الجريمة والمجتمع ومرتكب  .11

 .  2112بغداد , 
 كمية,  بغداد جامعة,  الخاص القسـ العقوبات قانوف شرح, صمبي الرزاؽ عبد فخريالحديث ,   .11

 . بدوف سنة,  القانوف
الحديثي , طو حمادي , جغرافية السكاف , الطبعة الثانية , دار الكتب لمطباعة والنشر ,   .12

 . 2111,  الموصؿ
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الحسف , احساف محمد, تأثير الغزو الثقافي عمى سموؾ الشباب العربي, اكاديمية نايؼ العربية   .13
 .1998لمعمـو االمنية ,الطبعة االولى, الرياض , 

حسنيف , عزت , جرائـ القتؿ بيف الشريعة والقانوف )دراسة مقارنة( الييئة المصرية العامة   .14
 . 1993رة , لمكتاب , القاى

 وعبد المنعـ بدر , عالقة البطالة بالجريمة واالنحراؼ في الوطف العربي , الرياضحويتي احمد   .15
 ,1998   . 

, صالح بف ناصر بف صالح , أثر تطبيؽ الشريعة االسالمية في منع وقوع الجريمة ,  الخزيـ  .16
 .  2111ض , الطبعة االولى , دار ابف الجوزي لمنشر والتوزيع , الريا

ف حسيف, أبعاد الجريمة ونظـ العدالة الجنائية في الوطف العربي ,اكاديمية الخميفة , عبد اهلل ب  .17
 . 2111,  نايؼ العربية لمعمـو االمنية , الرياض

 . ـ1984, مصر,  , مركز الكتب الثقافية الخولي , سناء , األسرة والحياة العائمية  .18
 لإلبداعالممتقى المصري  دعبس , يسرى, االرىاب والشباب ) رؤية في انثروبولوجيا الجريمة (  .19

 . 2112,  والتنمية , الطبعة االولى
د. محمود قاسـ , القاىرة , قواعد المنيج في عمـ االجتماع , ترجمة , دور كيايـ , اميؿ   .21

1961 . 
الربايعة , احمد , أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد الى ارتكاب الجريمة , المركز العربي   .21

 . 1984,  لرياضلمدراسات االمنية , ا
ربيع , حسف محمد ربيع , مبادئ عممي االجراـ والعقاب , كمية الحقوؽ جامعة القاىرة ,الطبعة   .22

 . 1991,   الثانية
, الجريمة )دراسة في عمـ االجتماع الجنائي( , كمية اآلداب  رشواف , حسيف عبد الحميد احمد  .23

 . 2111,  جامعة اسيوط , الطبعة الثانية
 . 1985االجتماعي , االسكندرية ,  السيد, الجريمة واالنحراؼ مف المنظوررمضاف,   .24
تطبيقية ( الطبعة )دراسة في فمسفة االخالؽ ال الريامي , جوخة , مفيـو القتؿ واشكالياتو الطبيعة  .25

 .  2116االولى , 
وـ االمنية الزبف , ابراىيـ محمد, ظاىرة النشؿ واثارىا االجتماعية , جامعة نايؼ العربية لمعم  .26

 .  2119,  ,الطبعة االولى , الرياض
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,  دمشؽ,  دار الحصاد لمنشر,  وأسس مبادئ الجريمة جغرافية, ناصر عميوي حسيف الزيادي  .27
 . 2115,  االولى الطبعة

السدحاف , عبد اهلل ناصر, قضاء وقت الفراغ وعالقتو بانحراؼ االحداث , دار النشر بالمركز   .28
 . 1994,  االمنية والتدريب , الرياضالعربي لمدراسات 

السعدي , عباس فاضؿ , جغرافية السكاف, الجزء األوؿ, مدير دار الكتب لمطباعة والنشر,   .29
 . 2112 بغداد,

مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر , الجزء الثاني , السعدي , عباس فاضؿ, جغرافية السكاف ,   .31
 .  2112, بغداد 

الجامعة االردنية , دار المسيرة  اآلدابسالمة , حسف رمضاف, جغرافية االقاليـ الجافة , كمية   .31
 .  2111,  لمنشر والتوزيع , الطبعة االولى

سالمة , مأموف محمد, أصوؿ عمـ االجراـ والعقاب , كمية الحقوؽ جامعة القاىرة , دار الفكر   .32
 . 1991,  العربي لمنشر

, , عدلي وزمالئو , عمـ اجتماع الجريمة واالنحراؼ , دار المسيرة لمطبع والتوزيع  السمري  .33
  . 2111الطبعة االولى , عماف , 

 جابر عوض و ابو الحسف عبد الموجود , االنحراؼ والجريمة في عالـ متغير , اسواف  السيد ,  .34
 . 2114فرع قنا , 

والعقاب , منشورات الحمبي الحقوقية , جامعة  , أساسيات عمـ االجراـ الشاذلي , فتوح عبد اهلل  .35
 . االسكندرية , بدوف سنة

 -الجامعة االسالمية شقفة , اشرؼ حسف محمد , دراسة في جغرافية الجريمة )جريمة القتؿ( ,  .36
 . 2111غزة , 

الشيراني , عبد الرحمف محمد , الخصائص االجتماعية لمرتكبي جريمة سرقة المحالت التجارية   .37
 . 2114,  نايؼ لمعمـو االمنية , الرياض , جامعة

,  االولى الطبعة,  والتوزيع لمنشر البداية دار,  االحصاء مبادئ,  السميع دعب احمدطبيو ,   .38
2118. 

ظاىر , سعدوف شالؿ و زيف العابديف عزيز الشبمي , اطمس النجؼ الجغرافي , سمسمة   .39
 .2114,  جامعة الكوفة كمية التربية لمبناتاصدارات مركز الفارابي لمبحوث والدراسات والنشر , 
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 . 2111,  االمنية , الطبعة االولى , الرياض
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 .  2117فرجينيا , الطبعة االولى , العالي لمفكر االسالمي , 
الوليعي , عبد اهلل بف ناصر, السرقة في مدينة الرياض )دراسة تحميمية وميدانية في جغرافية   .51

 . 1993 سعودية , مركز أبحاث مكافحة الجريمة ,الجريمة( المممكة العربية ال

    الذكتوراه وأطاريح املاجستري رسائل - ثانيا
(  الجغرافية المعمومات نظـ في دراسة) مصر في القتؿ جرائـ, السيد سعيد سعاد,  ابراىيـ  .1

 . 2112,  المنوفية جامعة اآلداب كمية,  منشورة غير دكتوراه اطروحة
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  . 2119,  غزة,  االسالمية الجامعة,  منشورة غير ماجستير
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 وعالقتيا الرياض مدينة في لمجريمة المكاني التوزيع, عمي اهلل عبد الرحمف عبد,بدوي  .7
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 رسالة,  والجريمة السكانية والكثافة السكاني النمو بيف العالقة, متعب بف ناصر,  محيا بف .8

 . 2113,  الرياض,  الشرطية العموـ قسـ, غير منشورة  ماجستير
 رسالة( الجريمة جغرافية في دراسة) الجريمة حدوث في المناخ أثر, مسمـ صبري,  التمباني .9

 . 2119,  غزة,  منشورة غير ماجستير
 رسالة, المستقبمية وتأثيراتو النجؼ محافظة في السكاف لنمو المكاني التحميؿ, حسيف مريـ,  جبار .11

 .2112,  لمبنات التربية كمية الكوفة جامعة,  منشورة غير ماجستير
( وميدانية نظرية دراسة) االسالمي الفقو في السرقة احكاـ, نجـ حمودي طارؽ زياد,  الجبوري .11

 . 2112 , الشريعة قسـ االسالمية العموـ كمية بغداد جامعة منشورة غير ماجستير رسالة
 رسالة,  المنورة المدينة في النفس قتؿ جريمة مرتكبي خصائص ,حمداف  احمد,  الجيني .12

  . 1999,  الرياض,  االمنية لمعموـ العربية نايؼ اكاديمية, منشورة غير ماجستير
( , السكاف جغرافية في دراسة) المثنى محافظة في األسرة حجـ, سيساف وكاع حميد,  الجياشي .13

 . 2111,  التربية كمية واسط جامعة,  منشورة غير ماجستير رسالة
 في الجريمة واقع دراسة) الحضرية المناطؽ في الجريمة اتجاىات,  احمد عمي اهلل عبد, الحاتمي  .14
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 .2112,  الرياض,  اإلسالمية سعود بف محمد اإلماـ جامعة,  االجتماعية العموـ كمية,  منشورة
رعد ياسيف محمد , تبايف النمط العمراني واثرة في وقوع جريمة السرقة في مدينة البصرة الحسف ,  .16

  .2111 كمية اآلداب جامعة البصرة ,, حة دكتوراه غير منشورة)دراسة في جغرافية المدف( اطرو 
,  منشورة غير ماجستير رسالة,  الجريمة بنمط التعميمي المستوى عالقة, محمد صالح,  الحماد .17

 .  2116,  االمنية لمعموـ العربية نايؼ جامعة
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   . 1998جامعة بغداد ,غير منشورة , رسالة ماجستير 
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 رسالة,  النجؼ محافظة في االرض سطح اشكاؿ لتبايف جغرافي تحميؿ, جاسـ عايد,  الزاممي .22
 . 2111,  الكوفة جامعة اآلداب كمية,  منشورة غير ماجستير

 ماجستير رسالة,  النجؼ فظةمحا في البزؿ لشبكة جغرافي تقويـ, ىادي كريـ فيصؿ,  الزاممي .23
 . 2119,  الكوفة جامعة,  اآلداب كمية,  منشورة غير

,  منشورة غير ماجستير رسالة,  العمد القتؿ في الصمح, عبود صالح عواد صاحب,  السامرائي .24
 .  2112,  االسالمية العموـ كمية بغداد جامعة

 لممدة القادسية محافظة في السكاف تركيب لتبايف المكاني التحميؿ, محيسف حمود أحمد,  السعدي .25
 . 2115,  اآلداب كمية بغداد جامعة,  منشورة غير دكتوراه اطروحة( ,  1997 – 1987) مف

 , االوسط الفرات محافظات لسكاف الجغرافي التوزيع تبايف, محمد عبداهلل مصطفى,  السويدي .26
كمية اآلداب  غير منشورة , اطروحة دكتوراه , سكانية - كارتوكرافية دراسة,  1987 تعداد حسب

 . 1996 جامعة البصرة 
 دراسة -1997 -1977 القادسية ُمحاَفظة في السكانية التغيرات, حمادي عباس حمادي, الشبري .27

   2115,  رشد ابف التربية كمية بغداد جامعة,  منشورة غير دكتوراه اطروحة, السكاف جغرافية في
 جغرافية في دراسة – بابؿ محافظة لسكاف التعميمي التركيب, حسيف اليادي عبد سحر,  الشريفي .28

 . 2119,  التربية كمية بابؿ جامعة,  منشورة غير ماجستير رسالة,  السكاف

 محافظة في النخيؿ بأمراض وعالقتيا المناخية الخصائص,  إبراىيـ النبي عبد رافد,  الصائغ .29
 كمية الكوفة جامعة,  منشورة غير ماجستير رسالة( ,  الحياتية الجغرافية في دراسة)  النجؼ
 . 2117,  اآلداب
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 في دراسة) ومخيماتيا نابمس مدينة في لمجريمة المكاني التوزيع, يعقوب عوني أرب,  طوقاف .31
 .  2112 نابمس,  الوطنية النجاح جامعة, ماجستير غير منشورة  رسالة( االجتماعية الجغرافية

غير  هعف القاتؿ , اطروحة دكتوراصبحي عودة محمد عزيز , سقوط عقوبة القصاص العادلي ,  .31
 . 2114منشورة , جامعة بغداد كمية العمـو االسالمية , بغداد , 

 , البصرة مدينة في والقتؿ السرقة لجريمتي والمكانية الزمانية األنماط , فارس أحمدالعيسى ,  .32
 . 1996,   البصرة جامعة , اآلداب كمية , منشورة غير دكتوراه  أطروحة

 في دراسة,  النجؼ محافظة في السكانية لمخصوبة العالقات تحميؿ, صافي نواؿعمواف ,  .33
 .  2118,  الكوفة جامعة,  لمبنات التربية كمية, منشورة غير ماجستير رسالة,  السكاف جغرافية

,  2116-1987لممدة الكاظمية مدينة في السكاف لخصائص المكاني التبايف, سالـ ظمياء,  عبد .34
 . 2111,  رشد ابف التربية كمية,  بغداد جامعة,  منشورة غير ماجستير رسالة

 رسالة,  النجؼ في الحضرية البيئة لمشكالت المكاني التحميؿ, خالد ضرغاـ,  الوىاب عبد .35
 . 2117,  اآلداب كمية الكوفة , جامعة,  منشورة غير ماجستير

 والقانوف االسالمي الفقو بيف مقارنة دراسة)لمعار غسال القتؿ, عيسى احمد شبمي,  عبيداف .36
  . 1999,  االسالمية العموـ كمية بغداد منشورة جامعة ماجستير غير رسالة( الوضعي

,  النجؼ ىضبة في الجوفية المياه لخصائص مكاني تحميؿ, جبار عزيز صادؽ,  العيساوي .37
 . 2113,  اآلداب كمية الكوفة جامعة,  منشورة غير ماجستير رسالة

 ماجستير رسالة,  والقانوف الشريعة بيف العمد شبو القتؿ, ركباف بف حسف بف اهلل عبد, الغامدي .38
 . 2119, الرياض,  االمنية لمعموـ نايؼ جامعة,  منشورة غير

 االسالمي الفقو عف العراقي الجزائي القانوف في والسرقة القتؿ عقاب تبايف, تركي فوزي,  القيسي .39
 . 2113,  االسالمية العمـو كمية بغداد جامعة منشورة, غير ماجستير رسالة, 
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Abstract 

 Crime is on the diversity of styles and the different places they 

occur pose a threat to the foundations of society and security, so 

this study came in the framework of geographical contribution in 

finding solutions to social problems experienced by the community, 

especially the phenomenon of criminality, it is known that crime is a 

social phenomenon occurring in the place and its causes and 

motives make variation the spatial distribution of crimes in the fertile 

field of geographic studies and this is why the geographers to study 

the phenomenon of crime in all its spatial dimensions. 

This study examined the spatial analysis of the crimes of murder 

and robbery in the province of Najaf, because of the subject of the 

importance of its connection to the security and stability of society, 

this study aims to reveal the geographical factors (natural and 

human) that have a role in the incidence of crime as well as the 

temporal and spatial distribution of crime in an area study The study 

and the study of natural compositions of offenders and their 

characteristics in the study area. It was relying on a set of statistical 

methods including statistical analysis software (SPSS), and the 

correlation coefficient (Pearson), as well as the use of geographic 

information systems (GIS) in the preparation of a series of important 

maps of the study. 

The study included four chapters, the first chapter discusses the 

general concepts of the offense and the most important area of 

study characteristics, either Chapter II Vahtam distribution temporal 

to the crimes of murder and robbery in the study area, with 

dedicated third chapter to the study of the spatial distribution of 



 

b 

crimes of murder and robbery, and touched the fourth quarter 

qualitative installation and age and the characteristics of the 

perpetrators in the province Najaf. 

The study found several results was the most important, that the 

murders, according to the administrative units do not go on one 

frequency, but vary from an administrative unit to another, at a time 

when the number of murders in hand amounted to (confusion) 

during the study period (90.1) murder per 100 thousand inhabitants, 

while no more than (61.6) crimes per 100 thousand people in the 

Abbasid hand, while the rate of theft crimes in Najaf spend Center 

reached during the duration of the study (839.8) for each offense of 

theft (100) thousand inhabitants, while the number of no more than 

(91.3) crimes per 100 thousand people in the Abbasid hand. The 

study showed that the crime of murder in the rural province of Najaf, 

As for the crime of theft are urban. The study also showed a positive 

relationship between high temperatures and high murder rate and 

theft committed in the study area. The study demonstrated the low 

percentage of women's participation in the commission of crimes of 

murder and robbery in the province of Najaf, which reached (12.7%) 

of the total murders and (5.6%) of the total theft crimes. And that 

age group (30-34 years) are more age groups so as to commit 

murder at a rate (30.9%). And that age group (18-24 years) are 

more age groups so as to commit the crimes of theft, at a rate of 

(41.1%) of the total respondents. 
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