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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
الكتاب خير جليس، ومتابعه الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي  

) النفسية(في هذا الحيز االسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفه مع واحده من الكتب المرجعية السيكولوجية  
وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص والمهتمين من القراء    في موضوعاتها وبشكل

  بالعلوم السلوكية

  

�ل�ة . د.ع��الف�اح دو��ار و ا. د.ه�ا ال�اب م� تأل�� ا �ما)'ه ال��ال ، د��#راه في عل� ال�ف

ر ال?ع<فة ال=ام>�ة ع� دا, م�الد:  2009ص�رت ال34عة االولى عام . جامعه اإلس+��ر�ة , اآلداب 

 : وجاءت فF#ل ال�اب مفه<سة على ال�D# ال�الي. صفDة 340و�قع ال�اب في . اإلس+��ر�ة ,

 .م�خل الى عل� ال�ف� ال=�ائي: الف�ل األول

 .R<ق وم�اهج وأسالMN الLD3 في عل� ال�ف� ال=�ائي: الف�ل الاني

 .سل#�ا اج<ام�ان?اذج م� ال'ل#ك ال?�اهT لل?=�?ع ب#صفه : الف�ل الال�

 .اآلراء ال�Y<�ة في تعلNل ارتاب ال=<�?ة: الف�ل ال�ا�ع

 .االت=اهات ال?ف'<ة لل'ل#ك االج<امي: الف�ل ال�ام�

 .س�+#ل#ج�ة ال?=<م وال?=�ي عل�ه: الف�ل ال�ادس

 .س�+#ل#ج�ة ج�#ح االح�اث ومعایN< ال]�وذ: الف�ل ال�ا�ع

 .لل#قا)ة م� االرت�اد لل=<�?ة اسهامات عل� ال�ف� العالج�ة: الف�ل الام�

 .معاملة االح�اث ال=ان�ND وأسالMN رعای�ه�: الف�ل ال�اسع

̀ای�  اع�?�ا ال?dلفان على ت�اول ما )?< bه العال� في العF< ال�DیL م� تغN<ات في ال�Dاة وت

اد ال?]+الت ال�ي ت#اجهه ال]3اب وما ی�3ع ذلe م� اح3اRات ت�قلR Mاقاته� الع�وان�ة الى االف< 

̀ق م� ال�اخل )Fع� اح�اث الع�ف الف<د: , وال=?اعات م?ا )?fل خ4<ا ��N<ا ل�ان ال?=�?ع وخ4< ال�?

 .االم< ال�: ی�ع+� ب�وره على ال�h� والعادات وال�قال�N وال?عایN<, وال=?اعي ب�N االف<اد 

3اب الYاه<ة وأس, ال?dلفان في ��اب ال=<ائ� وال=�ا)ات م� ال?�Y#ر ال�ف'ي ی#ضDان صفة ال=<�?ة

والعالقة ب�N م#ض#ع عل� ال�ف� ,ودراسة ال=انM ال'�+#ل#جي . االج<ام�ة وjم+ان�ة عالجها او ال#قا)ة م�ها

. ووضح ال�اب الق#اع� القان#ن�ة ال�ي ته�ف الى ال'�4<ة على ه�ا ال'ل#ك االنD<افي. ومl?#ن ال=<�?ة 

االنحراف ظاهره اجتماعيه، 
وتمثل انواع السلوك االجرامي  
قضايا ملحه في علوم السلوك  
االنساني ومشكالت الجريمة  
والعدوان والتعصب تنشأ عند  

الفرد بظروف  احتكاك  
اجتماعيه قـاسيه

مكافحة الجريمة ال تكون اال  
على اساس دراسة اسباب  
الظاهرة اإلجرامية وكيفية  
عالجها والوقـاية منها
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وت4<ق ��لe الى ج�#ح . �Y<�ات ال?ف'<ة لهاك?ا ت�اول دراسة ش�Foة ال?=<م م� ال�اح�ة ال�ف'�ة وال

 .االح�اث وال�<امج ال�ي ت'اع� على ال�D م� الYاه<ة

 

 مدخل الى علم النفس الجنائي: الفصل األول
 :مق�مة

اه�� عل?اء ال�ف� bاإلن'ان ودراسة ��Rع�ه وماله م� حاجات م�ع�دة م� اجل تف'N< ال'ل#ك، وتق#�� 

نD<اف sاه<ه اج�?ا�rه، وت?fل ان#اع ال'ل#ك االج<امي قlا)ا ملDه في فاال. ال?�D<فb �NأسالMN م��#عة

عل#م ال'ل#ك االن'اني وم]+الت ال=<�?ة والع�وان وال�عMF ت�]أ ع�� اح�اك الف<د Yb<وف اج�?ا�rه 

قاس�ه، وم+افDة ال=<�?ة ال ت#ن اال على اساس دراسة اس3اب الYاه<ة اإلج<ام�ة و���tة عالجها وال#قا)ة 

�#ل#جي لل?=�?ع ال�: ارت��w xه وم�اخ الfقافي . ام�هو�ع+� اسل#ب ارتاب ال=<�?ة ال?'�#y ال�

ال�ع?z في دراسة ش�Foه ال?=<م ومع<فه الع#امل والعالقات إلRار شNFo�ه، . وs<وفه االج�?ا�rة

�Foة، وال���d و�لقي ض#ءا �اشفا على �افة اbعاد ال'ل#ك االج<امي وم� ث� )?+� إعاده ال�#ازن له�ه ال]

 .10ص.ب�#ا)اه ال'ل#��ة ذات ال��4عة اإلج<ام�ة

ت�ازع تع<�� ال=<�?ة م� ال�اح�ة القان#ن�ة ات=اهان في الفقه، أح�ه?ا م#ض#عي وه# یه�� bال'ل#ك 

� ال=<�?ة bال�Y< الى اإلرادة األث?ة ل?<ت�ها�h( يFoاما م� . االج<امي ون��=�ه ال?اد)ة، واالخ< ش

rناح�ة االج�?ا yال?=�?ع في م� >Yة وجهه ن�rد ال=<�?ة في ض#ء أث<ها على العالقات االج�?ا�D�ة ت�

 .وج#ب العقاب علNها

 تع��! ال ���ة

واش�<ا� ص�ور الفعل ع� . فعل غN< م]<وع صادر ع� اراده ج�ائ�ة وله عق#�ة او ت�ابN< اح�<از�ه 

 >Nاإلرادة لغ M'�و��ع�N ان ت#ن م�ر�ه وح<ه . اإلن'اناراده )ع�ي اش�<ا� ص�وره ع� ان'ان اذ ال ت

 . 12ص.مo�اره

 اب�ز االت اهات ال�ف��ة ل�فه%م ال ���ة 

 :مفه#م ال=<�?ة م� ال?�Y#ر ال'�+#ل#جي. 1

او . تع<ف م� ال?�Y#ر الف<: االج�?اعي لل=<�?ة bانها �ل فعل ی�عارض مع ما ه# نافع لل=?اعة

وتع<ف ��لb eانها ان�هاك للع<ف ال'ائ� . ل?=�?عهي ال'ل#ك ال اج�?اعي )+#ن م#جهه ض� مFالح ا

̀اء على م��ه+�ه  .13ص.م?ا )'�#جM ت#��ع ال=

�x ثالث ع�اص<?lاك ج<�?ة اال إذا ت� :وال )?+� ان ت#ن ه

��?ه تق�رها ال=?اعة. ١. 

 .ص<اع ثقافي ی#ج� في ف�ة اخ<y م� تلe ال=?اعة ل�رجه ان اف<ادها ال )ق�رون ه�ه ال�h?ة.٢

 .ع�واني نD# الlغ� م34قا م� جانM هdالء ال�ی� )ق�رون تلe ال�h?ة م#قف.  ٣

ال=<�?ة إذن  ت#ن f?bاbة ال����ه على س#ء ال�#افz االج�?اعي ع��ما ت3Fح ال=<�?ة عامه و سائ�ة 

في ال?=�?ع ول�لe فان تع<�� ال'ل#ك االنD<افي ال ب� ان ی�خل في اع�3اره ال�Dود ال�'ام�Dة في 

واالنD<افات تo�لف م� حLN درجه ان�3اه ال�اس لها في .  قف ال�: )�Dث �wه االنD<افال?=�?ع وال?# 

وم� اجل ان یNf< االنD<اف رد فعل في ال?=�?ع )=M ان )+#ن له ح� أدنى م� . ال?=�?ع

 14ص.ال#ض#ح

 :مفه#م ال=<�?ة م� ال?�Y#ر القان#ني. 2

ل االت�ان bا: فعل ل� )D<مه القان#ن ال=<�?ة هي ع?ل )عاقM عل�ه b?#جM القان#ن، حLN ال )]+

 .ال=�ائي ا: ج<�?ة

 :تع<�� القان#ن ال=�ائي الب� ان )D�#: على ار�عه ع�اص<

القان#ن ال=�ائي له ص3غه س�اس�ة ذلe ان ال�ولة ت?fل ال=?اعة : ال3Fغة ال'�اس�ة: الع�F< األول. 

تعرف من المنظور الفكري  
االجتماعي للجريمة بانها كل  
فعل يتعارض مع ما هو نافع  

او هي السلوك ال  . للجماعة
اجتماعي يكون موجهه ضد  

وتعرف كذلك  . المجتمع  مصالح
بانها انتهاك للعرف السائد مما  
يستوجب توقيع الجزاء على  
منتهكيه

تعريف السلوك االنحرافي ال بد  
ان يدخل في اعتباره الحدود  
التسامحية في المجتمع  
والموقف الذي يحدث فيه  
االنحراف

ينظر الى السلوك االجرامي من  
هو الجانب  : جانبين اساسيين

في الشخصي حيث ينظر  الوص
الى العالقة بين المجموعات  

والجانب  . التي ينتمي إليها
الدينامي ينظر فيه الى العالقة  
بين شخص المجرم وفعله
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�هاال?'�4<ة س�اس�ا في ال?=�?ع وال�ي ت?لe الق�رة على ت�ف�N ق#انN. 

 .حLN ان �ل فعل )D<مه القان#ن م�Dد ب�قه bالغه: ال��Dی�: الع�F< الfاني

Lالfال >F� .ال?'اواة في ال�zN�4: الع

̀اء العقابي: العF< ال<اbع فل م� )أتي سل#ك مoالفا لق#اع�ه الب� ان ی#قع ه�ه العق#�ة ب#اس4ة : ال=

�NN?ل�ه ال�ولة ال<سf?16ص.م. 

 ال�ل%ك االج�امي

̀ء ال<ئ�'ي م� م]+له ال�]أة ال�ف'�ة الب� م  � ال�Y< الى ت#�� ش�Foه ال?=<م�N حLN انها هي ال=

ه# ال=انM ال#صفي ال]Foي حLN ی�Y< : و��Y< الى ال'ل#ك االج<امي م� جان��N اساس�NN. لل=<�?ة

ش�o وال=انM ال�ی�امي ی��w >Yه الى العالقة ب�N . الى العالقة ب�N ال?=?#عات ال�ي ی��?ي إلNها

 .ال?=<م وفعله

ح�د جل#ف< اس3اب االض4<اب ال'�+#�اتي ال?lاد لل?=�?ع ان الغ<ائ` ال4فل�ة ل�یه� هي غ<ائ` 

̀ة لإلح3ا�  N??ات ال'اد)ة الbالف?�ة وال]<ج�ة معا مع وج#د االس�=ا �N�اد ال?<حلDاسل�ة م]�قه م� ات�ال�

�ائ�ة ال#ج�ان�ة ت=اه ال?#ض#عات واالfالb �?���ة ال'<�عة لإلح3ا� وال�ف<�غ و��?N` ه�ا ال>Dات الbس�=ا

فال'�+#�اتي ی�#قع ان )FDل على ما ی<�� م� ال?=�?ع وانه خ4ا ال?=�?ع إذا ل� . االنفعالي ال'<�ع أ)lا

)FDل على ما ی<��، و�<فT ال�D�Fة، و��'� bالع�اد وال�]�b Lال<ا:، وه+�ا ی�lح ال?Nل الى اس�غالل 

 .17ص.لs#Dا ل�y ال'�+#�اتيال?=�?ع ال�: )ع��< مل?Dا م

 :وتق#م على ثالثة ار�ان هي : أر1ان ال ���ة

الب� م� ت#ف< أم<ان، خl#عه ل�� ت=<�� )ق<ر �wه القان#ن عقاب ل?� ی<ت3ه، : ال<�� ال]<عي  - 1

 .وع�م خl#عه ل'�M اbاحه

���=ة العالقة ه# ال?Yه< ال�: ت�<ز bه الى العال� الoارجي و�ق#م على الفعل وال: ال<�� ال?اد:  - 2

 .ال'���ة

3 -   :#� .وهي اإلرادة ال�ي )ق�<ن بها الفعل: ال<�� ال?ع

الY<وف ال�ي تغN< م� وصف ال=<�?ة وهي . ١: s<وف ال=<�?ة الب� م� ال�?NN` ب�N ن#ع�N م�ها

. ع�اص< ت�خل في ت#�� ال=<�?ة �ي ت�Dد وصفها القان#ني ب�N م=?#عه م� ال=<ائ� تD?ل اس� واح�ا

 .ل=<ائ� ال�ي تD?ل اس?ا واح�ا في ار�انها الoاصةوت]�<ك ا

لل=<�?ة على وصفها  م#قف�N)ق�F< ه�ا ال�#ع تأثN<ه على العق#�ة : الY<وف ال�ي تغN< م� العق#�ة.٢

 .وم#قعها على خl#عها ل�ف� ال�� القان#ني في ه�ه الY<وف على شان لها bع�اص< ال=<�?ة

oح وم�الفات واش� ال=<ائ� ج'امه هي ال=�ا)ات واقلها هي و��� تق'�� ال=<ائ� الى ج�ا)ات وج

�Nع#� .ال?oالفات وت�#س� ال=�اح ب�N ال

 .ه# العل� ال�: ی��اول ال'ل#ك االج<امي ت�اوال س�+#ل#ج�ا: و�ع<ف عل� ال�ف� ال=�ائي

و�?+� تع<�فه bانه ف<ع م� ف<وع عل� ال�ف� یه�� ب�راسة ال'ل#ك االن'اني ال?�Fل bال=<�?ة به�ف 

�Dة واالنفعال�ة ت�rف'�ة واالج�?ا�ی� خFائ� ال]�Foة وس?اتها وال�ع<ف على الع#امل ال?ع<�wة وال

 .21ص.وال�?ائ�ة وتف'N< ال'ل#ك وال���b dه وال�+D� bه م'�3hال

 ما ��ه عل� ال�ف� ال=�ائي وم#قعه ب�N العل#م ال=�ائ�ة

# ام� ال?=�?عات وس�ل ح?ای�ها ه�اك ع�د م� العل#م ال?�Fلة bال=<�?ة وت�ور ح#ل مD#ر واح� وه

وق� اsه<ت االس�ق<اء ات العل?�ة لل?Dاور ال�ي ت�=ه الNها ال�راسات في عل#م االج<ام ل��#زع على ثالثة 

وهي عل� ال�DقzN ال=�ائي ال�: یه�ف الى دراسة االسالMN ال�ي ت'��oم ل]ف ال=<�?ة : مDاور اساس�ه

�ف الى ت�Dی� االغ<اض االج�?ا�rة للعق#�ات، وعل� ال=<�?ة وال�ع<ف على ال?=<م، عل� العقاب ال�: یه

ه# العل� ال�: ی�رس الY#اه< اإلج<ام�ة لل#ق#ف على اس3ابها و��ق'� الى عل� االج<ام االج�?اعي وعل� 

 .25ص.االج<ام الف<د:

السيكوباتي يتوقع ان يحصل  
على ما يريد من المجتمع وانه  
خطا المجتمع إذا لم يحصل على  
ما يريد، ويرفض النصيحة، 

رايويتسم بالعناد والتشبث بال

الظروف التي تغير من وصف  
الجريمة وهي عناصر تدخل في  
تكوين الجريمة كي تحدد  
وصفها القـانوني بين مجموعه  
من الجرائم تحمل اسم واحدا

الظروف التي تغير من  
يقتصر هذا النوع  : العقوبة

موقفينتأثيره على العقوبة  
للجريمة على وصفها وموقعها  
على خضوعها لنفس النص  

قـانوني في هذه الظروف  ال
على شان لها بعناصر الجريمة

تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح  
ومخالفـات واشد الجرائم جسامه  
هي الجنايات واقـلها هي  
المخالفـات وتتوسط الجناح بين  
النوعين
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ة ورغ� ان عل� ال�ف� ال=�ائي ه# أح� الف<وع ال��h��4ة لعل� ال�ف� الى انه ب�ا bاالنD'ار ن��=

تعارض م#ض#عاته مع عل#م االج<ام األخ<y، وم� اه� ال?#ض#عات ال�ي یه�� بها ه�ا العل�، دراسة 

ش�Foه ال?=<م، دراسة س�+#ل#ج�ه ال�Dlة، دراسة ش�Foه رجل القان#ن، وضع ال�Y<�ات ال?ف'<ة 

�Nف'�ة في ال�عامل مع ال?=<م� .لل'ل#ك االن'اني، وضع ال?ق�<حات وتق�)� االسهامات ال

 :ه#م ال=<�?ة واالنD<اف وض#ا4bها وال�ف'�ة واالج�?ا�rة والقان#ن�ةمف

ال�خ#ل في ال�DیL ع� ال=<�?ة م� خالل ت#ص�فها الع?لي ه# أح� أفlل ال'�ل ال�ي ت=عل 

وان?ا )ع��< انD<افا ان?ا )ع�?� على . والب� م� عق� مقارنه ب�N ال=<�?ة واالنD<اف. م�اق]�ها أكf< وض#حا

̀م�ن#�rه ال�h� ال وما اع��< اج<ام�ا )ع�?� على ع�F< . �ي ی�?'e بها ال?=�?ع وق� ی�غN< مع م<ور ال

̀مان وال?+ان ون#ع ال?=�?ع وات=اهات االشoاص ال�ی� )فFD#ن ذلe ال'ل#ك  .27ص.ال

 :م�ى )+#ن ال'ل#ك اج<ام�ا

ل?ع�N ال�: االنD<اف ی�]ا ع��ما ال ت�4ابz ال#سائل ال?�فz علNها ل�ل#غ اه�اف ال?=�?ع ال#ضع ا

)>�]ه الف<د وت]N< ال�راسات الى وج#د ار�عه ان#اع مo�لفة م� ان�هاك الق#انb �Nاالب�ار bال4ق#س bال�<اجع 

Tال<فb او. 

 :أث< الfقافة الف<�rة على تع<�� ال'ل#ك االج<امي

فة داخل ت�#ن الfقافة الف<�rة لل]3اب م� خالل ج?اعه ال<فاق ال�ی� )+#ن#ن bأنف'ه� ما )'?ى bالfقا 

 >N�ثقافه، وفي bعT االح�ان ت�]+ل ه�ه الfقافة مع م]اع< االح3ا� االج�?اعي ال�اتج ع� الف<ق ال

�ه?ا وال�ي تdد: الى ال]ع#ر bاإلح3ا� ��h?ه ب�یله انD<ا�wه، وت�ع�د ص#ر ال'ل#ك االنD<افي لل�عامل Nب

ة لل��#ر م� اه� الع#امل ال�ي تق#ده� وتع��< ��� ومfل الfقافة داخل الfقافة bال�'3. مع م]اع< اإلح3ا�

 .29ص.الى z�>R ال=<�?ة

 :أRالق االح+ام وال?NF< االج<امي

̀زات ال'ل#ك االنD<افي أح� اسالMN الfقافة الف<�rة ل�ع�  أRالق االح+ام على ال?oالف �أح� مع

<ت�#ن ال=<ائ� ال�اس ی معY�ال'ل#ك ال?oالف حLN )ع4ي لإلن'ان اح+اما على �ل ما )?< عل�ه bال�Dاة، 

�Nاو م=<م �Nف>D�?���فه� Fت �ال ی� �فاRالق االوصاف وال?'?�ات ق� .  في م<احل م� ح�اته� ول

̀�� م� االنD<اف  .30ص.)ق#د الى ح�اه �امله في sل االنD<اف، وت#ل�N ال?

 �3lة، وله�ا فإن ال�rاالج�?ا �ة م� خالل ح�اته��فال�اس ی�عل?#ن ��?�ه� ومعایN<ه� ال'ل#

ج�?اعي وال�أك� م� ان�Fاع ال�اس ل�لe ال�h� وال?عایN< ال'ل#��ة ع� z�>R ال�فاعل االج�?اعي، اال

 .32ص.وال?ع�ق�ات وال�عال�� ال�ی��ة ت�ع� وتق#: ال?عایN< وال�h� ال'ائ�ة في ال?=�?ع

 :الع�اص< ال?+#نة لل=<�?ة

̀ءا م� ماد)ات  وتع�. ارتاب الفعل واالع��اء على الzD ال�: )D?�ه القان#ن : اوال اثار الفعل ج

 .ال=<�?ة وت'?ى bال���=ة

 .الفعل ال?<تM الغN< م]<وع: ثان�ا

 .ص�ور الفعل الغN< م]<وع ع� اراده ج�ائ�ة: ثالfا

̀م� وال?=�?ع وال?+ان: وم� اه� الع#امل ال�ي تdث< على ال'ل#ك االنD<افي  .ال

 :الل�اتی�� ع� z�>R م=?#عه م�Y?ه م� ا: ال�ات ال�3l االج�?اعي

ال�3l االج�?اعي ال<س?ي مfل ال]<Rة وال?Dاك� وال'=#ن ال�ي ت=�< ال�اس على اح�<ام : اوال

 .القان#ن 

ال�3l االج�?اعي الغN< رس?ي مfل األس<ة وهي اول م<احل ال�فاعل االج�?اعي و��اء ال�h� : ثان�ا

̀ة  .39ص.اإلعالم وال?عایN< الoاصة bال?=�?ع، ال?�رسة، ج?اعه ال<فاق، ج# الع?ل، واجه
 

 ..طرق ومناهج واساليب البحث في علم النفس الجنائي: الفصل الثاني

علم النفس   يمكن تعريف
الجنائي بانه فرع من فروع علم  
النفس يهتم بدراسة السلوك  

المتصل بالجريمة  االنساني  
بهدف تحديد خصائص  
الشخصية وسماتها والتعرف  
على العوامل المعرفية والنفسية  
واالجتماعية واالنفعالية  
والنمائية وتفسير السلوك  
والتنبؤ به والتحكم به مستقبال

علم التحقيق الجنائي الذي  
يهدف الى دراسة االساليب  
التي تستخدم لكشف الجريمة  

لمجرموالتعرف على ا

علم العقـاب الذي يهدف الى  
تحديد االغراض االجتماعية  
للعقوبات

علم الجريمة هو العلم الذي  
يدرس الظواهر اإلجرامية  
للوقوف على اسبابها وينقسم  
الى علم االجرام االجتماعي وعلم  
االجرام الفردي

تتكون الثقـافة الفرعية للشباب  
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 >Nها م� تغNا عل>R ه االج<ام وما�ت�اول ال�ف'N< العل?ي لYاه<ه ال=<�?ة bق�F ال#ق#ف على ح<

̀مان وال?+ان و��3غي دراسة ال?=<م�N م� ج?�ع االن?ا� وال?'�#�ات و الف�ات الع?<�ة , bاخ�الف ال

 .الY<وف ال?4�Dة به�و 

 :وم� ب�N ال4<ق ال?'��oمة في م=ال عل� ال�ف� ال=�ائي

 :اسل#ب اس�ق<اء ال?'ار العام لل=<�?ة: أوال 

)'�ع�N عل?اء االج<ام به�ا االسل#ب في ال��لNل على وج#د عالقه : اس�ق<اء االحFاءات ال<س?�ة. ١

مع اس�ق<اء bعT الع#امل , 4الة وازدحام ال'+انب�N ع�د ال=<ائ� و��N الY<وف االج�?ا�rة ال?o�لفة �ال3

و�عاب عل�ه انه ال )'?ح ب��Dی� اس3اب . ال?اد)ة ال?dث<ة �ال=# و ال?#قع ال=غ<افي على ح<�ه االج<ام

االج<ام ت�Dی�ا د��قا، �?ا انه ال )ع�< تع�N<ا صادقا ع� ح<�ه االج<ام ال�h�hDة، فاإلحFائ�ات ال�ي )ع�?� 

ه هي االحFائ�ات ال<س?�ة ال�ي ت�Fرها ال=هات الD+#م�ة مfل االحFاءات علNها ال3احf#ن عاد

ودللx ال?]اه�ات ال?o�لفة ع� األن#اع ال�ي . ال�#ل�'�ة او االحFاءات قlائ�ة او احFاءات عقاب�ه

م�ها ما ی<جع الى ��Rعة ال=<�?ة ذاتها م� . ذ�<ت م� االحFاءات ال ت]?ل على ب�ان ج?�ع ال=<ائ�

�#نها م LNها حNي عل�ه ف�� ال=<ائ� ال�ي تقع عاده في الoفاء �ال<ش#ة، وم�ها ما ی<جع الى اح=ام ال?=

ع� ت�ل�غ ال'ل4ات وم� ال=<ائ� ما ق� )Fل bالفعل لعل� ال]<Rة وال )Yه< مع ذلe في احFائ�ات 

�Nت<اخي ال4<ف M�'b � .ال�#ل�

�ة ال�h�hDة لألج<ام و��N ع�د ال=<ائ� >Dال �Nح الف=#ة بl�اءات ال<س?�ة إذا وتFها االح�?l�ال�ي ت

فNf< م� ال=<ائ� ال تFل الى القlاء M�'b . ت�Dث�ا ع� االحFائ�ات القlائ�ة واالحFائ�ات العقاب�ة

اس�ع?ال ال��اbة العامة سل4�ها في حف� االوراق لع�م األه?�ة، �?ا أن جان3ا ��N<ا م� ال=<ائ� ال�: تع<ض 

�<اءة لع�م �فا)ة األدلة، اما ال=<ائ� ال�ي ت�Fق فNها عق#�ات مال�ه فهي على القlاء ت�Fر فNها اح+ام bال

eل�� .46ص.ال تYه< في اإلحFائ�ات 

ت�3ع اه?�ه تقار�< ال<ا: : اس�ق<اء ال?'#حات االج�?ا�rة وتقار�< ال<ا: العام وات=اهاته ال?o�لفة. ٢

ما ی<تM وال )ع<ف ع�ه ش�Nا، وم�ها ما  العام في ان االحFاءات ال=�ائ�ة ال ت?fل ال#اقع حLN ان ال=<ائ�

في ه�ه الDالة ال ب� م� الل=#ء الى . )ع<ف وال ی�لغ bه، وم�ها ما ی�لغ bه، وم�ها ما ی�لغ bه وال )'=ل

تقار�< ال<ا: العام واالس�قFاء ل?الحYه الYاه<ة اإلج<ام�ة ال�: ق� ت]�<ك ع#امل م�ع�دة في اخفائها 

� معال?ها?Rاال. و �Nاد وال<�� بDق� ال�حFاءات ال=�ائي وتقار�< ال<ا: العام )'اع� في اس�?ال ال

 .48ص.في ب�انات الYاه<ة اإلج<ام�ة

 :وم� االسالMN: اسل#ب دراسة ال?=<م�N: ثان�ا

 .ال?قارنة ب�N ال?=<م�N وغN< ال?=<م�N/ أ

 .دراسة الDالة الف<د)ة لل?=<م/ ب

�ه/جNة ل=<�?ه مع�r#� .دراسة الDالة ال

 .ة ال?=<م خارج االس#اردراس/د

دراسة اس3اب ت#�� الYاه<ة اإلج<ام�ة في ال?=�?ع : اسالMN اس�ق<اء ال=<�?ة والLD3 العل?ي بها: ثالfا

وال�ع<ف على اس3ابها أح� اه�اف عل� ال=<�?ة، و�ع�ي مفه#م الYاه<ة اإلج<ام�ة ت<ار وق#ع الفعل 

في ف�<ه زم��ه واح�ه او على ف�<ات زم��ه، في االج<امي مع ت?اثل االسل#ب في حاالت تع�دها س#اء 

ورغ� صع#�ة ال���b dالYاه<ة الى ان ه�اك ع�د م� . م�4قه جغ<ا�wة واح�ه، او تع�د ال?�اzR ال=غ<ا�wة

�Nاه<ة اإلج<ام�ة و�?+� تق'�?ها الى ن#عYات ال�ي ق� ت'اع� في اك�]اف الYال?الح : y#�'على م

̀م�، وال?+ان، وع�F< ال?المح الoاصة bال=<�?ة م� حLN ن #�rه االسل#ب، وخ4#رة الDادث، وع�F< ال

وعلى م'�#y ال?��D الoارجي وتع��< اه� . ال�#ع في ال=اني وال?=�ي عل�ه، وال�Dاثة الف�ة االج�?ا�rة

مdش<اتها م� خالل م�اbعه الق#ان�N والل#ائح ال?ق�� ال=هات ال?o�لفة في ال�ولة، واالح�اث العال?�ة وال�ول 

من خالل جماعه الرفـاق الذين  
بأنفسهم ما يسمى    يكونون

بالثقـافة داخل ثقـافه، وفي  
بعض االحيان تتشكل هذه  
الثقـافة مع مشاعر االحباط  
االجتماعي الناتج عن الفرق  
الكبير بينهما  

تعتبر قيم ومثل الثقـافة داخل  
الثقـافة بالنسبة للذكور من  
اهم العوامل التي تقودهم الى  
طريق الجريمة

أطالق االحكام على المخالف  
أحد معززات السلوك  ك

االنحرافي أحد اساليب الثقـافة  
الفرعية لدعم السلوك المخالف  
حيث يعطي لإلنسان احكاما  
على كل ما يمر عليه بالحياة

الضبط االجتماعي والتأكد من  
انصياع الناس لتلك القيم  
والمعايير السلوكية عن طريق  
التفـاعل االجتماعي، 
والمعتقدات والتعاليم الدينية  

عم وتقوي المعايير والقيم  تد
.السائدة في المجتمع

: استقراء االحصاءات الرسمية
يستعين علماء االجرام بهذا  
االسلوب في التدليل على  
وجود عالقه بين عدد الجرائم  
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 .52ص.اورةال?=

و�علل ارتفاع ن'3ه ال=<�?ة في ال?�ن ال�<y الى ار�عه اس3اب م�ها ات'اع ف<ص ال=<�?ة، ال]<Rة 

�fاف�ها واك�]افها لل=<�?ة، اح�?ال الT3h واالك�]اف ق� ی��و أقل، الD<مان االج�?اعي LNم� ح. 

�� االحFائ�ات bان ح#الي نFف االشoاص ال�ی� ت?x ادان�ه� في س� الoامdة والع]<ون او ما وت'

�#نة والLD3 ع� األثارة وال?+انة وس� ال<فاق، Nدون ذلe، وذلe ناتج م� فق�ان االح'اس bال?'dول�ة وال

 58ص.وغال3ا ما )+#ن#ن ضDا)ا ال=<�?ة أكf< م�ه� م<ت��N لها، او انه� تع<ض#ا ل?lا)قات ال]<Rة

�� االحFائ�ات وال�الئل ان ال]<Rة ت?Nل لألب#�ة وال�dوت �أنهb اء'�ND` لل<جال، حLN انها ت�Y< لل

اقل ته�ی�ا لل?=�?ع، ول�لe ال تأخ� ال]<Rة ج�#ح ال�'اء مأخ� ال=� وت�عامل معها bعف#�ه، ��لe ال<جال 

 .أكf< م� ال�'اء قابل�ه الرتاب ج<ائ� الع�ف واالن�هاكات الN4o<ة

f< قابل�ه لالتهام bارتاب ال=<ائ� م� ك?ا اشارت االحFائ�ات ال<س?�ة ان اف<اد ال34قة العاملة ه� أك

 y>ه األخ�rة على اماك� الف#ضى . أف<اد ال34قات اج�?اR>[ال `N�وذلe ناتج م� الفق< وال43الة، ت<

z�'?62ص.وال?]اكل، االن34اع ال. 

 �وم� اسالMN ج?ع ال��انات االحFاءات ال=�ائ�ة ال?�احة االس�3oارات، ال?قابلة، ال?الحYة، مقای�

 .65ص.، االخ�3ارات االسقا�Rة، ��اس ال��اء والق�رات ال]�Foةال�ق�ی<

 

 ..نماذج من السلوك المناهض للمجتمع بوصفه سلوكا اجراميا: الفصل الثالث
ووضح الاتM ال'ل#ك ال?�اهT لل?=�?ع ه# �ل فعل )o<ج ع� اخال��ات ال?=�?ع االن'اني وم�ها 

̀اهة، وم>�ار  �ت�Dی�ه ه# ع�اء ه�ا ال'ل#ك لل?=�?ع ال�: ی�� القان#ن ال]فقة واألمانة واالس�قامة وال

 .على ت=<�?ه

 eه��ال]�Foة ال?lادة لل?=�?ع ش�Foه لها تار�خ م� ال'ل#ك ال?lادة لل?=�?ع b]+ل م'�?<، ت

 .حق#ق اآلخ<��، و�ق�<ف صاح�ها افعال غN< مق�#لة وغN< أخال��ة

 :هىر�` الفFل على ثالث ص#ر م� ال'ل#ك ال?lادة لل?=�?ع و 

 .ال'ل#ك ال?lاد الoاص bال?ال/ ا

 .ال'ل#ك ال?lاد الoاص bال?�oرات/ب

 .ال'ل#ك ال?lاد الoاص bالق�ل/ج

 :ج<ائ� ال?ال: اوال

وال?<ض�ة وهي ن#ع م� االم<اض ال�ف'�ة )=� . وم� ان#اعها ال'<قة الع�وان�ة وهي س<قه bاإلك<اه 

3hbح ما )ق#م bه، وت�?b `Nغ?#ض ال�افع صاح3ه في نف'ه دافعا ق#�ا الى ارتاب ال'<قة مع عل?ه 

�ه )'<ق ل�افع نف'ي ق#: والع<ض�ة وهي تأخ� . الرتابها فال )'<ق للDاجة او ل��ف�N مارب خاص ول

>Nاج فق�Dاجه مDي اش3اعا ل�̀و�< وه# تغNN< ال�hDقة واف]اء ح�hقة مoالفه . ص#ره االخ�الس م� الغ وال�

̀و�< به�ف الFD#ل على ما ی�?له الغN<، و  ��� 4b<�ق��N ال�قل�N واالص4�اع، و�]�<� وق#ع ج<�?ة ال�

وال�]ل وهي ش+ل م� اش+ال ال=<�?ة ال )'��oم فNها الع�ف ول� . ت#اف< ر�� االض<ار ل�y الفاعل

̀وات وت�اول الo?#ر وتعاRي ال?�oرات �̀�` دوافعها الى ال<�3ة في اش3اع ال . )'��oم فNها خفه ال�م وتع

̀اه�هاوال<ش#ة وهي ج<� ̀از وال�MF وهي اع��اء على مال . ?ة ت�ال م� ش<ف ال'ل4ة العامة ون واالب�

>N75ص.الغ. 

وال'<قة تع<ف bانها یdخ� ال]يء دون عل� ال?=�ي عل�ه ودون رضاه، وتع�ي اخ�الس شيء م�ق#ل 

>Nق#ل، وان )+#ن . م?ل#ك للغ�ال?ال  وت�Dد صفات ال'<قة ب#ق#ع االخ�الس، وان )+#ن االخ�الس لل?ال م

 .76ص.ال?�ق#ل م?ل#ك للغN<، وان ی�#ف< الق�F ال=�ائي

 :ت�اول العقاقN< ال?غN<ة لل#عي b?ا فNها ال?�oرات: ثان�ا

ال?#رف�N والهN<و�� و bاقي ( تع� م� اخ4< م]+الت ال�Dاه االج�?ا�rة ال�Dیfة وت]ل ال?�oرات 

وبين الظروف االجتماعية  
المختلفة كالبطالة وازدحام  
السكان

اإلحصائيات التي يعتمد عليها  
حصائيات  الباحثون عاده هي اال 

الرسمية التي تصدرها الجهات  
الحكومية مثل االحصاءات  
البوليسية او االحصاءات قضائية  
او احصاءات عقـابيه

تتضح الفجوة بين الحركة  
الحقيقية لألجرام وبين عدد  
الجرائم التي تتضمنها  
االحصاءات الرسمية إذا تحدثنا  
عن االحصائيات القضائية  
واالحصائيات العقـابية

سة اسباب تكوين الظاهرة  درا
اإلجرامية في المجتمع والتعرف  
على اسبابها أحد اهداف علم  
الجريمة

هناك عدد من المالحظات  
التي قد تساعد في اكتشاف  
الظاهرة اإلجرامية ويمكن  
تقسيمها

يعلل ارتفـاع نسبه الجريمة في  
المدن الكبرى الى اربعه  
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�ای�Nوال?�]4ا) م]�قات االفN#ن و ال?�#مات وال?ه�ئات b+ل أن#اعها#) و ال?هل#سات مfل( ت مfل ال

��[Dال.( 

وتع<ف ال?�oرات bانها �ل ماده خام او م'�lD<ات تD�#: على خامات م'+�ه م� شانها إذا 

�ا�rة ان تdد: الى حاله م� ال�ع#د واالدمان م?ا )b >lالف<د Fاالغ<اض ال��4ة وال >Nفي غ xم�o�اس

 .80ص.ج'?�ا ونف'�ا واج�?ا�rا

ل?�oر للف<د bانه سل#ك غN< ال'#: �w'�?< في ز�ادة ال=<عات ح�ى )Fل الى درجه وس#ء اس��oام ا

تع4ل م<اك` الاف LNDb )أتي الف<د اق#ال وافعال واع?ال غN< مق�#لة اج�?ا�rا م?ا )'�M اض4<اب في 

 .شNFo�ه

 وضح الفFل الف<ق ب�N ال�عاRي واالدمان وال�ع#د م� حLN ان ال�عاRي ه# اس��oام ماده Fbفه

 ��دائ?ة او م�ق4عة، اما االدمان �w]?ل االع�?اد على العقار مع sه#ر م=?#عه اع<اض االن'Dاب ع

̀�#ل#جي للعقار Nوالف :#lالع ��?ا ال�ع#د على العقاقN< فه# االع�?اد ال�ف'ي فق� ول�Nا)قاف العقار، ب .

ال'ل#ك واالس�=اbات  واالع�?اد ی��ج ع� تعاRي الف<د لل?�oرات مfال حاله نف'�ه وعl#�ه تYه< في

ت�4لM تعاRي ال?�oر Fbفه م'�?<ة ت3عا لإلثارة ال�ف'�ة وأح�انا ل�=�M معاناة الD<مان م� ال?�oر، وهي 

حالة ی�<ك فNها ال?�oر ال]ع#ر bال<ضا او حاله عl#�ه لالح��اج ال?'�?< ال?�oر لل]ع#ر bال'عادة 

 .82ص.ع<اض االم��اعو���Dد مYاه< ت�N ه� ال�D?ل ووج#د ا . وت=�M ال?عاناة

و�3Fح الف<د م�م� إذا م< bال?<احل ال�ال�ة الى اخ<ها وهي م<حله ال�=<�ة وم<حلة االن�ار وم<حله 

 .الD<جة

 >F3ث< على ق]<ه ال�ماغ والdاد)ة وال='�)ة ال�ي تF�ف'�ة واالق�وم� اض<ار ال?�oرات االثار ال

̀�� اف<از اللعا � و�'<ع او )قل ال��ف� وال�T3 و�Dف'ي وال�ب و�Fاح3ه القيء وله تأثN< على ال=هاز ال�

والهl?ي وت'ه� في ز�ادة ع�د ال=<ائ� واه� تلe ال=<ائ� ما )قع لل?ال ل]<اء ال?�oر ال�: )+لف �Nf<ا 

̀و�< ال��اك< ال��4ة لF<ف ال?�oر وال'4# على ال�NFل�ات وتlعف م� ق�ره ال?�م� على ال�D م�  وت

��فع الى ارتNها فNب وال=<ح واالع��اء على ال'�4<ة عل>lالس�?ا الق�ل وال �ال=<ائ Tعb اب

 83ص.االع<اض

 :الق�ل: ثالا

̀ة الق�ال وال�فاع في  ̀ة الق�ال وال�فاع ت�=لى غ<� ت�#ل� ج<ائ� الق�ل م� ش�ود �?ي و��في في غ<�

̀ة نافعه ل ��ان االفعال ال�ي یه�ف الف<د بها الى ص#ن وج#ده ع��ما )?'ه ��Rان االخ<�� فهي غ<��

ال=?اعة ح�N ت=<: في م=<اها ال��4عي وال ت3Fح ضارة اال ح�N ت�D<ف ع� ه�ا ال?=<y والقاتل و 

 eج<�?ة الق�ل، ول�ل Mال]�o ال�: )ق�F و��هاون و��'�M في وفاه �ائ� b]<: اخ< �w+#ن م<ت

ال?'+<ات، و  ص�ف الق�ل الى الق�ل االن�فاعي، والق�ل ح3ا في األذy، وال'+< ال�: )+#ن M�'b ت�اول

م�م�ي ال?�oرات والق�ل، وت�مN< ال�ات االن�Dار، الق�ل ب�افع ال]فقة، ال]<وع في الق�ل ب�افع الغN<ة، والق�ل 

االن�قامي، والق�ل والD<ق ب�افع ال?�عة، الق�ل ال4oأ، والق�ل ال?<ضي، والق�ل الع?�، واالراد:، الق�ل دفاعا 

R وب، الق�ل ع�>Dالق�ل في ال ،�<�z االرهاب، وأخN<ا عق#�ة االع�ام �F#ره م� ص#ر الق�ل ع� ال�ف

 .85ص

 :تف��8 7اه�ه االج�ام: را�عا

ال=<�?ة سل#ك م<ف#ض م� ال?=�?ع، والLD3 في اس3اب ال=<�?ة ی�=ه ات=اها عل?�ا وتع�دت االDbاث 

?�ا تع�دت bال�الي ال�ي تDاول تف's >Nاه<ه ال'ل#ك االج<امي ب�ع�د العل#م ال�ي ته�� ب�راسة ه�ا ال'ل#ك 

 .االت=اهات ال�ي ت�Dد ع#امل ه�ا ال'ل#ك وأس3اbه

االت=اه االج�?اعي اع4ي ه�ا االت=اه اه?�ه لل��Nة االج�?ا�rة في ت#ل�N ان?ا� ال'ل#ك االج<امي : اوال

�Nf< م� االت=اهات ال�ف'�ة  M'�+( ان االن'ان LNة لألج<ام و�]?ل األس<ة ح�rو دراسة الع#امل االج�?ا

ج�?ا�rة D?bاكاة سل#ك االف<اد ال3الغ�N في ال?=�?ع واالس�=اbة ع� z�>R الf#اب والعقاب، فل�لe ال واال

اسباب منها اتساع فرص  
من حيث  الجريمة، الشرطة  

كثافتها واكتشافها للجريمة،  
احتمال القبض واالكتشاف قد  
يبدو أقـل، الحرمان االجتماعي

تؤكد االحصائيات بان حوالي  
نصف االشخاص الذين تمت  
ادانتهم في سن الخامسة  
والعشرون او ما دون ذلك، 
وذلك ناتج من فقدان  
االحساس بالمسؤولية والكينونة  

نة  والبحث عن األثارة والمكا
وسط الرفـاق

ان افراد الطبقة العاملة هم  
أكثر قـابليه لالتهام بارتكاب  
الجرائم من أفراد الطبقـات  

وذلك ناتج  . اجتماعيه األخرى
من الفقر والبطالة

تعرف المخدرات بانها كل  
ماده خام او مستحضرات  
تحتوي على خامات مسكنه من  
شانها إذا استخدمت في غير  

ناعية ان  االغراض الطبية والص
تؤدي الى حاله من التعود  
واالدمان مما يضر بالفرد  
جسميا ونفسيا واجتماعيا

ان التعاطي هو استخدام ماده  
بصفه دائمة او متقطعة، اما  
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�ه وه�ا ت�<ز اه?�ه ال��]�ة االج�?ا�rة فD<مان  ال4فل م� رعا)ة االم او شع#ر 'Dب� ان ت�#ف< الق�وة ال

ع�م ت��Y� األس<ة وم� ه�ا ال4فل bانه م��#ذ و غN< م<غ#ب �wه  او فق�ان اح� ال#ال�ی� یdد: الى 

. 89ص.ی�lاف< دور الD<مان االس<: مع االض4<اب الع�Fي على ن]اه ال]�Foة ال'�+#�ات�ه

وال<فاق وه� االق<ان ال�: )?ارس الف<د . وال?�رسة وهي م� اه� الع#امل ال�ي تdث< في الف<د bع� األس<ة

حLN )ع��<ون م� اش� ال=?اعات األول�ة معه� االن]4ة س#اء �ان في ال?�رسة او في ال?قهى او الDقل، 

تأثN<ا على ت#�� ان?ا� ال'ل#ك األساس�ة ل�y ال4فل وت]+ل شNFo�ه واث��x االDbاث ان أث< االق�<ان 

̀ه االعالم دورا سل��ا . والع?ل وال'=� وال?=�?ع. bاألص�قاء عامل اساسي لل=<�?ة واإلعالم وتلعM اجه

ل?ي فق� ع=له ال?�ن�ة ال�Dیfة دخ#ل ال]3اب في مع�<ك ال�Dاة وال�ق�م الع. في خلz م]+الت ال]3اب

̀اد م� ج<ائ� االح�اث واالن�Dار والس�?ا bع� انF<اف االم الى الع?ل م� تفe األس<ة  االج�?ا�rة م� م

̀ای� ج<ائ� ال�'اء  .91ص.وت

 االت=اه ال�ف'ي: ثان�ا

NاولDن م#fال�ي قال بها ال3اح >Y�� تف'N< ال=<�?ة م� ال#جهات ت�اول الفFل ا)lا وجهات ال

 :ال�ف'�ة وهي ت]?ل

حLN انه ه# اض4<اب في ال]�Foة ی��و في ص#ره اخ�الل ع��� في الق#y : ال?<ض العقلي/أ

العقل�ة واض4<اب ش�ی� في اللغة وال�فN< وفي إدراك ال#اقع وال�Dاة االنفعال�ة وع=` الYاه< في ض�3 

�االم<اض العقل�ة ل�فعNل االج<ام الفFام ه# م<ض ال�هان  وال'�+#�ات�ه م<ض عقلي ح�hقي وم�. ال�ف

ی�?N` م=?#عه م� االع<اض ال�ف'�ة والعقل�ة العالقة ب�N ال?<ض العقلي وال=<�?ة ال ت� م3اش<ه بل ق� 

 .98ص.)+#ن �اله?ا ث?<ه لعامل االخ< ه# ال���ان ال�N#ل#جي ل]�Foه الف<د

 .االض4<اب ال�ف'ي/ ب

 .ل?�oراتتعاRي ال?'+<ات وا/ ج

االت=اه االق�Fاد: وم� الع#امل ال�ي تdث< في ال#س� االق�Fاد: الفق< حLN ان الفق< عامل : ثالfا

أ)lا . )'اع� على ال�#�� االج<امي إذا وج� االس�ع�اد له العالقة ب�N الفق< وال=<�?ة عالقة غN< م3اش<ه

ي ال#قx نف'ه في ال43الة تع�ي الD<مان ال43الة تdث< فFله ال43الة bاألج<ام ف�N م3اش< او غN< م3اش< ف

̀ه ع� اش3اع حاجاته الl<ور�ة وحاجات اس<ته  العامل ال�: ت#قف ع� الع?ل م#رد رزقه م� یdد: لع=

و��لe ال�4#ر االق�Fاد: فق� دلx االحFائ�ات على ان ه�اك ت�اس3ا R<د)ا . م?ا ی�فعه z�>R ال=<�?ة

واالشoاص و��N ارتفاع اسعار bعT ال'لع االق�Fاد)ة ب�N ج<ائ� ال'<قات واالع��اء على االم#ال 

 .99ص.االزمات االق�Fاد)ة لها تأثN< ال )?+� اناره على sاه<ه االج<ام في ال?=�?ع

)'ل� عل� االج<ام ال?عاص< م� أن االج<ام ال )?+� ن'3ه الى عامل واح� فق� : االت=اه ال�املي: راbعا

اسالMN ال��]�ة االج�?ا�rة  ال�ي تق#م ب�ور في تعل�� االف<اد  م�ها. بل الى ع#امل ع�ی�ه ت�lاف< معا

وال]اbة ال��Nة الfقا�wة واالج�?ا�rة واالق�Fاد)ة ال�ي تعل� االف<اد سل#�ه� ال'#:  ان?ا� ال'ل#ك ال'#�ة

 .102وغN< ال'#: ص

 

 اآلراء النظرية في تعليل ارتكاب الجرائم: الفصل الرابع
�ي ت�فع االف<اد دون غN<ه� الى سل#ك z�>R ال=<�?ة واالنD<اف وال�ي ت�اول ه�ا الفFل الع#امل ال

�NN'رئ� �Nة : تف'<ها الى ات=اه�Nأه?�ة لل�b و�#ل#ج�ه ال�ي ال تع�<ف>fة االن�>Y�̀ع?ه أنFار ال ات=اه ی�

ات=اه الfاني فه# أنFار ال�Y<�ات ال���Nة ال�ي . أكf< م� انها تع4ي لل=<�?ة ش+ل وتdث< في ان�]ارها

 .105ص.تع4ي لل��Nة اه?�ه ��N<ه

وsه< bع� ذلe ات=اه ثالL م� ال�Y<�ات ال�امل�ة تف'< ال=<�?ة على اساس انها حNFلة م=?#عه 

م� الق#y الoارج�ة ا: ال���Nة، وال�اخل�ة ا: الف<د)ة ال�ي ت�فاعل معا، اذ انه ال )?+� رؤ�ة الف<د م� دون 

 .ال��Nة او ال��Nة دون الف<د

االدمان فيشمل االعتماد على  
العقـار مع ظهور مجموعه  
اعراض االنسحاب عند ايقـاف  
العقـار

التعود على العقـاقير فهو  
ي فقط وليس  االعتماد النفس

العضوي والفيزيولوجي للعقـار

من اضرار المخدرات االثار  
النفسية واالقتصادية والجسدية  
التي تؤثر على قشره الدماغ  
والبصر والحس ويسرع او يقـل  
التنفس والنبض ويزيد افراز  
اللعاب ويصاحبه القيء وله  
تأثير على الجهاز التنفسي  
والهضمي  

ل  تعددت االبحاث التي تحاو 
تفسير ظاهره السلوك االجرامي  
بتعدد العلوم التي تهتم  
بدراسة هذا السلوك كما  
تعددت بالتالي االتجاهات  
التي تحدد عوامل هذا  
.السلوك وأسبابه

االتجاه االجتماعي اعطي هذا  
االتجاه اهميه للبيئة االجتماعية  
في توليد انماط السلوك  
االجرامي و دراسة العوامل  

جرام ويشمل األسرة  االجتماعية لأل 
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̀دوجة bعlها ی�علb zاالنD<اف �Yاه<ه اج�?ا�rه وهي وم� ث� فان  ع#امل انD<اف االح�اث م

الع#امل االج�?ا�rة او ال���Nة او الoارج�ة، و�عlها خاص bاألح�اث �أف<اد او هي الع#امل الف<د)ة او 

 .106.ال�اخل�ة

#عه الFفات وه# م=?: ال�#�� العl#: /أ: وه�ه الع#امل هي.. الع#امل الف<د)ة ال?'�3ة لالنD<اف

ال?�علقة b]+ل االعlاء و���tة ��امها ب#sائفها م� حLN تأثN< وsائف االعlاء على sاه<ه االج<ام، 

وم� ه�ه االعlاء هي الغ�د �الغ�ة ال�oام�ة والغ�ه ال�ر��ة والغ�ه ال��اسل�ة، و�Fفه عامه فان 

�Nf< م� اض4<اbات الغ�ه ت�Dث اض4<اbا حN#�ا وت]#ها ج'?�ا م?ا )'�M االض4<اbا y>ف'�ة، و��ت ال

العل?اء ع� تأثN< ن]ا� الغ�د على ال�#�� لعl#: وال�ف'ي �ل ش�o له صل�ه ال#ث�قة bال'ل#ك 

 .108ص.االج<امي، وأث<ه ال#اضح على الDالة ال�ف'�ة والع�Fي

وا)lا ه�اك bعT الY<وف ال�اج?ة ع� ال?<ض والعاهة ال='?�ة ر�?ا ت#ن ذات عالقة bانD<اف 

ذ أن ال�ی� )عان#ن م� ال?<ض او الع=` )D3F#ن غN< م'�ق<�� ج'?�ا وعقل�ا ونف'�ا وما ال�Dث، إ

وان اإلصاbة bالD?�ات ال]�ی�ة ت�Dث خلال في ال�اك<ة . ی�<تM عل�ه اح'اس bال�lاع وتع4ل ع� الع?ل

`N�ق� یdد:  ك?ا ان ال�]#هات الoل�tة ت�Dث تأثN<ا على ال]�Foة الس�?ا في جان�ها العاRفي م?ا. وال�<

 .110ص. الى sه#ر ال'ل#ك ال�ع#�lي ال�: ی�?fل في ارتاب ال=<ائ�

ال�#�� ال�ف'ي )قb �Fه م=?#عه الFفات والFoائ� ال�ي تdث< في ت#�� ال]�Foة اإلن'ان�ة / ب

وت�Nفها مع ال��Nة الoارج�ة و�'اه� في ن]اه ه�ه الFفات والFoائ� ع#امل مo�لفة �ال#راثة وال'� 

و�<y ال?Dلل#ن ال�ف'N#ن ان ا: اض4<اب نف'ي )?+� ارجاعه الى . ع�l: والDFة وال?<ضوت#�� ال

��ة، والع#امل االرتقائ�ة، والع#امل ال?3اش<ة�#وان . تفاعل ب�N ثالثة ان#اع م� الع#امل وهي الع#امل ال�

ي، وال�ات العل�ا ال�ور الDاس� دائ?ا للع#امل االرتقائ�ة الالشع#ر�ة وال�ي م� اه?ها االض4<اب العاRف

 .112ص.ال?ع+#سة، وال�xN�f االب#: والF<اعات، وعق�ه ال�ق�، والlعف العقلي وال��اء

̀: / ج ̀�ة وراء �Nf< م� ال�F<فات، وان الo: ال�#�� الغ<� ̀: ی��o الF#ر لتقف ال�Dاة الغ<� ل الغ<�

Dة انfالfه في ق#تها، والR>ان�ة مفf̀ة، وال <افات في ات=اهها على ال�D# االولى نق� مف<� في ق#ه الغ<�

̀ة . ال?ع�اد ̀ة ال�?لe والغ<� ̀ة حM ال3قاء وغ<� ̀: ت�اولx االDbاث غ<� وم� اه� مYاه< ال]�وذ الغ<�

 120ص.ال=�'�ة

 .ما )+#ن ل�y ال�Dث م� ضzN ال�رع والD'اس�ة ال�ف'�ة: ال�#�� العاRفي االنفعالي/ د

 >Dل الع#امل االج�?اعي ال?'�3ة لالنFاول الف�األس<ة وما فNها م� ت�Fع أس<: : اف وم� اه?هات

وال'ل#ك ال�<�#: ال'ائ� فNها، وم'�#y ال�h� واالخالق ال'ائ�، وال�#ت< ب�N االب#�� ال�اتج ع� االخ�الفات 

�ه?ا، ��لe العالقات ال'�Nة ب�N ال#ال�ی� وال4فل ال�ي ت��ج ع� الoالفات Nوال?]اج<ات ال�ائ?ة ب

�م ت#اج� ال#ال�ی� في مDل اقامه واح�ه، والFلة ب�N االخ#ان واالخ#ات، وال?]ار�ات ال?'�?<ة، وع

. وال?'+� والDي وتأثN<ه على ت#�� ش�Foه الف<د، وعالقة االنD<اف في ال?<�` االق�Fاد: للف<د واألس<ة

̀و�� ال�ل?�N ب�?#ذج لل�ق?�، ف]ل ال?�رس في  ا)lا تأثN< ال?�رسة م� حLN ف]ل ش�Foه ال?�رس في ت

Nفي وس4ه ال4البيت'ه �N?ث< م=�?ع الع?ل، وم=�?ع األص�قاء، وال#سائل . ل ان�ماج ال�لdو�

 .121ص.اإلعالم�ة

�ق� ال�#ج�ه ال�ی�ي حLN ان �bاإلضافة الى الع#امل ه�ه ه�اك ع#امل اخ<y مdد)ه الى االنD<اف 

عف اإل)?ان، ه�اك ع#امل مdد)ه الى االنD<اف م� ال?�Y#ر االسالمي أب<زها انD<اف الف4<ة، وض

وات3اعها ال�ف�، وت��یل اح+ام هللا bغN<ها في �افة ش�#ن ال�Dاة، وع�م اقامه ال�Dود والعق#�ات ال]<عي، 

وت�اول االغ�<اب وعالق�ه . ك�لe تأثN< الY<وف ال=غ<ا�wة على االنD<اف. واه?ال الD'3ة في ال?=�?ع

 124ص.bاالنD<اف واخN<ا ال#ص� االج�?اعي وعالق�ه bاالنD<اف

 

 االتجاهات المفسرة للسلوك االجرامي: الفصل الخامس

الرفـاق وهم االقران الذي  
يمارس الفرد معهم االنشطة  
سواء كان في المدرسة او في  
المقهى او الحقـل، حيث  
يعتبرون من اشد الجماعات  
األولية تأثيرا على تكوين  
انماط السلوك األساسية لدى  
الطفـل وتشكل شخصيته

االتجاه االقتصادي ومن  
الوسط    العوامل التي تؤثر في

االقتصادي الفقر حيث ان  
الفقر عامل يساعد على  
التكوين االجرامي إذا وجد  
االستعداد له العالقة بين  
الفقر والجريمة عالقة غير  
مباشره

دلت االحصائيات على ان  
هناك تناسبا طرديا بين جرائم  
السرقـات واالعتداء على  
االموال واالشخاص وبين ارتفـاع  

تصادية  اسعار بعض السلع االق
االزمات االقتصادية لها تأثير ال  
يمكن انكاره على ظاهره  
االجرام في المجتمع

يسلم علم  : االتجاه التكاملي
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تع�دت ال�راسات ال?�=هة الى تف'N< ال'ل#ك االج<امي ان4القا م� وجهات نY<�ات م�3ای�ة اج�?ا�rه 

 .او اق�Fاد)ه او ب��Nة او وراث�ه او ال�ف'�ة وهي تع4ي تف'N< لع�د م� ال=<ائ�

 :ال=<�?ة ال?�ارس ال�قل�N)ة ال<ئ�'�ة في تف'N<: اوال

ال?�رسة العl#�ة ال�قل�N)ة حLN تع�ق� ان ه�اك عالقة ب�N ال'ل#ك االج<امي وت#�� ج'� . ١

��لe ب�N ال'ل#ك االج<امي و�عT االصاbات ال�ي ت�Dث ألعlاء  �Nfال3اح Tعb �3اإلن'ان، و�<ت

�العاهات الF3<�ة وال'?>�ة و�'���ون ع� الع=` في الD#اس له أث< م3اش< في ال �Dا ألنه ال>Yل#ك ن'

 .155ص.)ع#ق مdث<ات ال��Nة م� ال#ص#ل الى الف<د �?ا یdدy الى ال]ع#ر bال�ون�ة وال�ق�

ال?�رسة ال�ف'�ة حLN )ع�ق� اصDاب ه�ه ال?�رسة ان ش�Foه الف<د ال ت�أث< �Nf<ا bال#راثة او .  ٢

 .ن'انت#�� ال='� بل ت�أث< bالع#امل ال�ف'�ة �?FDله لل�o<ات ال�ي ی�ع<ض لها اإل

 ال?�رسة االج�?اعي ال�قل�N)ة. ٣

االت=اه ال�املي في تف'N< ال=<�?ة حLN ی<y اصDابها ع� ال'ل#ك االج<امي ه# سل#ك م<�M : ثان�ا

̀�ج م]�<ك  ̀ئة ا: الع#امل االج�?ا�rة او عl#�ه او نف'�ه خالFه بل انها م ال )?+� ان )loع لل�=

 160ص.م� ع�ه ع#امل

االت=اه ال�#عي في تف'N< ال=<�?ة یLD3 ه�ا االت=اه في س���ه ال=<�?ة في ال�#صل الى نY<�ه : ثالfا

 .ج�ی�ه في تف'N< ال'ل#ك االج<امي

 

 سيكولوجيه المجرم والمجني عليه: الفصل السادس
�ق� العقلي، واض<اbا�ت )'�ع<ض ما ��ه االض4<اbات العقل�ة ذات العالقة bاالنD<افات ال'ل#��ة 

ك�لe وضح . العقل�ة العl#�ة، وال�هان، والفFام، واالض4<اbات ال�ف� ج'?�ه، واض4<اbات ال]�Foة

الفFل ال'ل#ك ال?lاد لل?=�?ع ب#صفه اض4<اب سل#�ي واخ�الفه ع� غN<ه م� االض4<اbات 

 171ص.العقل�ة

�ع<ض لالع��اء ت�اول الفFل س�+#ل#ج�ه ال?=�ي علNها وه# ال�Dlة ال�: تأث< b]+ل م3اش< ن��=ة ال

تع<ض ه�ا الفFل bال�#ت< ما bع� ال�Fمة واالثار ال�ف'�ة ال�ات=ة م� ال�ع<ض لالع��اء او الo#ف م� 

وما . ح��R LNعة ال?#قف الlاغ� وم�Fر االذy وش�Foه ال�Dlة ��لe ال��Nة االج�?ا�rة ال?4�Dة

العالج bاألدو�ة ال�ف'�ة  هي اسالMN ال�عامل مع ال?=�ي عل�ه حLN )]?ل على ب<نامج عالجي سل#�ي

 .186والعالج ال�ف'ي bالD#ار ص

 

 سيكولوجيه جنوح االحداث ومعايير الشذوذ: الفصل السابع
ت�اول ه�ا الفFل ت�Dی� ما ��ه ال=�#ح وتع<�� فالب� اوال م� ت#ض�ح مفه#م ال'#اء والالس#اء وت��Dد 

. وم>�ار الDFة العقل�ة وال?>�ار االج�?اعي ه�ه ال?فا��� وفقا لع�د م� ال?عایN< م�ها ال?>�ار االحFائي

و�قb �Fال'ل#ك ال?�D<ف bانه ال'ل#ك ال�: )ع��: على ال�#قعات ال�ي ی�� االع�<اف b]<عN�ها م� ق�ل 

 x?��ال?dس'ات وال�Y� االج�?ا�rة، و�]N< الى ان ال'ل#ك ال�: )o<ج b]+ل مل?#س ع� ال?عایN< ال�ي ا

 205ص.لل�اس في s<وفه� االج�?ا�rة

 >Nدائ?ا في ال?عای eال'ل#ك في ذاته وان?ا في عالقة ذلb شيء خاص zاف ال ی�عل>Dولف� االن

االج�?ا�rة ال?'��oمة في ال�ق�N� ا: ال�#قعات ال�ي ی�قاس?ها اف<اد ال?=�?ع bال�'3ة لل'ل#ك ال?الئ� 

اما . في م#قف مع�N و�ال�'3ة ال'ل#ك ال�: )ف]ل في ال�#افz مع ال?عایN< االج�?ا�rة ال�ي ت�Y� الفعل

bال�'3ة لل?عایN< القان#ن�ة فهي م'�#�ات م� ال?#افقة م� ص�اغ�ها في ص#ره ل#ائح ونY� تع?ل على 

ت��Y� ن�ائج الo<وج على ه�ه ال?'�#�ات وه�ه ال�?اذج ال?�Dودة م� ال'ل#ك ت]?ل تلe الF#ر ال�ي 

?l�ة وال�ي ق� ت�rاالج�?ا >Nوج على ال?عای>oاألخ<�� او اساءه ت]+ل ت4<فا في الb ر>lاق الDال �

االجرام المعاصر من أن االجرام  
ال يمكن نسبه الى عامل واحد  
فقط بل الى عوامل عديده  

منها اساليب  . تتضافر معا
التنشئة االجتماعية  التي تقوم  

االفراد انماط    بدور في تعليم
السلوك السوية  

ظهر بعد ذلك اتجاه ثالث من  
النظريات التكاملية تفسر  
الجريمة على اساس انها حصيلة  
مجموعه من القوى الخارجية اي  
البيئية، والداخلية اي الفردية  
التي تتفـاعل معا، اذ انه ال  
يمكن رؤية الفرد من دون  
البيئة او البيئة دون الفرد

وهو  : العضوي  التكوين
مجموعه الصفـات المتعلقة  
بشكل االعضاء وكيفية قيامها  
بوظائفها من حيث تأثير  
وظائف االعضاء على ظاهره  
االجرام

أن الذين يعانون من المرض  
او العجز يصبحون غير  
مستقرين جسميا وعقـليا ونفسيا  
وما يترتب عليه احساس  
بالضياع وتعطل عن العمل
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 .207ص.خN4<ه لل���Y� االج�?اعي

وع�� تع<�� االنD<اف ی�3غي ان یdخ� في االع�3ار درجه الo<وج على ال?'�#�ات ال?>�ار�ة ال�ي 

�ها مفه#م ال'ل#ك ال?�D<ف، في ال?عایN< االج�?ا�rة ال ت�Dد ن?� مع�N فق� م� ال?'�#b yاع�3اره ?l�ی

#�ا في ال'ل#ك ال?>�ار: ال )?+� ت?Nfله ب�ق4ه واح�ه فق� وان?ا ن=� ان ال?عایN< ت'?ح ب�#ع مق�#ال او م<غ

�هNار ح�ود معRع م� ب�ائل ال'ل#ك في ا#� .م� ال�فاوت او ال�3ای� و ب

 >Nf�'ل ان ت?�D?ف وت<ك ال�رجة م� ال'ل#ك ال>D�و�?+� الق#ل bان ال?>�ار ال?الئ� م� ال'ل#ك ال?

م� ال?=�?ع او ت'�b >Nfفاعل�ه اله�Nات القائ?ة على ال�3l االج�?اعي انD<اف ل�� اس�=اbة عقاب�ه 

 208ص.خاص�ه ذات�ه م� خFائ� ا: سل#ك إن?ا ه# خاص�ه ت]N< إلى  م'�#y تق�N?ي خارجي

وال=�#ح )]?ل �ل ص#ر ال'ل#ك ال?�D<ف الYاه< ل�y الFغار وال�: ق� ی�فاوت م� االفعال )?+� 

��فها bاع�3ارها Fفال تRان االb ةfی�Dال �وتق<ر ال?فا�� Mه�م� ج<ائ� ال3ار مfل االع��اء والع�وان وال

ال�ی� )4لz علNه� جان�ND ه� م<ضى في عالق�ه مع ال?=�?ع و في ع�م ق�رته� على االن'=ام مع 

ال?��D االج�?اعي، وم� ال#جهة القان#ن�ة )ع��< ال4فل غN< م'dول ع� ال=<ائ� ح�ى س� ال'اbعة 

3ار ان ت�قFه الق�رة العقل�ة الالزمة �ي )l?< وم� س� ال'اbعة لل<اbعة ع]< فانه و�ف�<ض ان Rفل bاع�

غN< قادر على الفعل االج<امي M�'b ع�م نlج هي وم� س� ال<اbعة ع]< ح�ى س� ال#اح�ة والع]<�� 

س ف<ه ال�3ای� وفقا فان فانه )?�لe الق�رة على ارتاب ال=<�?ة وال�?ای` ه�ا في ال?'dول�ة )ق#م على اسا

 210ص.للع?< ال�: )ف�<ض �wه ان الف<د )?�لe ح<�ه اإلرادة في الق�رة على ال�?NN` ب�N الF#اب وال4oأ

و�ع<ف ال�Dث في القان#ن ال?b :>Fانه م� ل� ی�=اوز ال'�ة الfام�ة ع]< وقx ارتاب ال=<�?ة وت� 

اده س� ال�lج العقلي اال bع� ات?امه الfام�ة ت�Dی� ه�ا الع?< لع�ه اس3اب اه?ها ان االن'ان ال ی�لغ ع

 eفة واالمام مال���ا ال�Dاثة ت� ت�Dی�ه ع�� bعT فقهاء ال?'ل?�N في االمام ابي حN'ع]< م� ع?<ه، ون

س�ه فN<ون ان ذلe م� شانه ان یdد: الى  18اما م� ع<ض ورفع س� ال�Dث الى . بf?ان�ة ع]< عاما

ال?D<ض�N على ارتاب ج<ائ� خاصه bال�'3ة ال?�oرات او الfأر م�  ز�ادة ع�د حاالت االح�اث واس�فادة

 213ص.اس�غالل االح�اث في ارتابها على اساس ان العق#�ة ال�ي ت#قع لل�Dث عق#�ة مoففه

وق� ن� قان#ن االح�اث على انه ت�#اف< ال4o#رة االج�?ا�rة لل�Dث إذا تع<ض لالنD<اف في 

ع اعقاب ال'=ائ<، واذا قام bأع?ال ت�Fل bال�عارة او الف'z او الDاالت اذا وج� م�'#ال، ومارس ج?

 �Nعاده في ال4<قات، اذا خال� ال?ع<ض xNل اقامه م'�ق<، او ان ی�D)+� له م �إف'اد األخالق، واذا لb

لالنD<اف او م]�3ه فNه�، اذا فعل اله<وب م� معه� ال�عل�� او ال��ر�M، او اذا �ان س�Nا ال'ل#ك، ومارق 

 .ه اب�ه او ولي أم<ه، واذا ل� )+� له وسNله م]<وعه لل>�� وال عائل مdت?�م� سل4

ان#اع االح�اث و�]�?ل على االح�اث ال?]<دی� واالح�اث ال=ان�ND وق� انق'?#ا الى أر�ع م<احل هي 

fة م� ال?<حلة االولى م� ال?�الد الى ال'اbعة، ال?<حلة الfان�ة م� ال'اbعة الى الfان�ة ع]<، ال?<حلة الfال

و�?Nل bعT . الfان�ة ع]< الى الoام'ة ع]<، م� ال?<حلة ال<اbعة م� الoام'ة ع]< الى ال'اbعة ع]<

العل?اء الى تق'�� االح�اث ال=ان�ND الى ان#اع وه# ح�ث العFاbة، وال�Dث الع�واني غN< اج�?اعي، 

 216ص.وال=انح الع<ضي، ال=انح العFابي، و  ال=انح ال?o�ل�

الت=اهات ال'ل#��ة ال]اذة في ال?dش<ات ال'ل#ك الع�واني في ال?=�?ع حLN القى ه�ا وت�اول الفFل ا

 LNال'ل#ك الع�واني ح M�'b ة ال?�<ت3ة�rال?]اكل االج�?ا �NNاصF�واالخ �ال?#ض#ع اه�?ام عل?اء ال�ف

ذy ان والع�وان�ة )ق�F بها ال�F<ف وال'ل#ك bق�F اال. )Fل الى الD<وب والع�ف الق�ل والع�ف العائلي

 .وهي م�]>3ه ولها ع�ه ان#اع واثارها ت#ن ف<�ه وشع#ر�ة وسل#��ة. كان ج'�)ا مع�#�ا او ماد)ا لآلخ<��

ال�Y<�ات ال�ي تل?x ع� الع�وان�ة ع�ی�ه م�ها نY<�ات ال�وافع ال�ات�ة ال�ي ت#ضح الع�وان�ة bانها ق#ه 

�ه م� خالل ال�Y<�ة ال�DلNل�ة ت�3ع م� ذات االن'ان وتdث< على سل#�ه مع م� ح#له واح�ه دو Nافع ت�

قصد به  التكوين النفسي ي
مجموعه الصفـات والخصائص  
التي تؤثر في تكوين الشخصية  
اإلنسانية وتكييفها مع البيئة  
الخارجية ويساهم في نشاه هذه  
الصفـات والخصائص عوامل  
مختلفة كالوراثة والسن  
وتكوين العضدي والصحة  
والمرض

يرى المحللون النفسيون ان اي  
اضطراب نفسي يمكن ارجاعه  

الثة انواع من  الى تفـاعل بين ث
العوامل وهي العوامل  
التكوينية، والعوامل االرتقـائية، 
والعوامل المباشرة

ان الدور الحاسم دائما  
للعوامل االرتقـائية الالشعورية  
والتي من اهمها االضطراب  
العاطفي، والذات العليا  
المعكوسة، والتثبيت االبوي  
والصراعات، وعقده النقص، 

اءوالضعف العقـلي والذك

ان الخلل الغريزي يتخذ الصور  
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 223ص.واالخ<y هي ال�Y<: الع<��ة وال�Y<�ة ال�N#ل#ج�ة، وال�Y<�ة اإلح3ا�

̀�� الع�وان�ة وهي ال�=ارب ال'ل��ة  نY<�ه االح3ا� ال�ي تdد: الى الع�وان�ة تق�<ح أح� الع#امل ال�ي ت

sه< سل#ك ع�واني في الY<وف االج�?ا�rة ال�ي )?< بها الف<د ��لe تe�>D العاRفة ال=امDة یdد: الى 

وال?اد)ة ال?4�Dة bال]�o لها تأثN< على ارتفاع ح�ة الع�وان�ة واخN<ا االعالم ال?#جه واالخ3ار ال?Nf<ة 

فه�اك ع�ه دوافع ت'اع� على اثاره الع�وان�ة .  ور�?ا االفالم ال?Nf<ة ا)lا س�M مه� في sه#ر الع�وان�ة

ت4#ر ال�Dاة والlDارة وازد)اد م�4ل3ات االن'ان ول�ت . زدحام وال�ه�ی� واله=#مم�ها االل� والD<ارة واال

 224ص.ضغ#� ع�� معY� اف<اد ال?=�?ع ��لe الع�ف األس<: �انx ع#مامل م'�3ة في ز�ادة الع�وان�ة

ة ت�اول ه�ا  الفFل ا)lا االسالMN ال�قل�N)ة في ال'�4<ة على ال'ل#ك الع�واني وت�اول االسالMN ال��یل

 .لل�D م� الع�وان�ة

 >fان أو جه�ان ور�?ا أكFoاع ه# ت=<�ه )?ارسها ش>Fاع االج�?اعي فال>Fاول س�+#ل#ج�ه ال�ك?ا ت

�ل جهة، تdد: bال�الي الى خالف ت�فاوت ح�ته  �Nقة بbم�4ا >Nحات غ#?Rاك ت#قعات و�حLN ان ه

̀وأو ال:وم� اس3اب الF<اع . ح'M ح=� ال?]+لة ك�لM�' . e ،االن�قام وس#ء الفه�القلة أو ال��رة، الع

�ه وم'ان�ه ألس3اب الF<اع م�ها ال�عاون وال�'ان� في ال?Fالح ال?]�<�ة وال?�اف'ة، >Dاك ع#امل م�ه

وال�ه�ی�، وم�3ع الF<اع االج�?اعي ال�: ی��اول ال]ع#ر bان�هاك الDق#ق ال4oأ او ال]ع#ر bع�م الع�الة، 

 234ص .وال�سائ� االج�?ا�rة bاإلضافة الى الفه� الoاRئ وع�م الfقة

 >Nعة العالقة وتغ��R في >NNاالدوار وتغ >NNاعات م� خالل تغ>Fل ع� ال'�4<ة على الFالف �لوت

̀اع � 239ص. ال?y#�D واق�<اح نقا� ونFائح ل4<في ال

 

 اسهامات في علم النفس عالجيه للوقـاية من االرتداد للجريمة: الفصل الثامن
y عالج ألصDاب ال'#ابz ول?اذا االرت�اد وما هي الع#امل ال�ف'�ة ت�اول ه�ا الفFل ح#ل ج�و 

وق� م<ت ال�ول الغ<��ة b?#اقف . واالج�?ا�rة وال?ع<�wة واالنفعال�ة ال�ي ت'اع� على الع#دة لالنD<اف

م�أرجDه �w?ا ی�علb zع?ل�ات اصالح ال=�اة ما ب�N االت=اه نD# االصالح واالت=اه نD# االس�?<ار في 

3� والعقاب ث� تال ذلe نY<ه ج�ی�ه تغلM العالج . وال�#��� العق#�ةDه# ال zان االسل#ب في ال'اب�و

�ان م� اس3اbه ارتفاع مع�الت  :�Nات اعق�ها ارت�اد لألسل#ب ال�قل#�على العق#�ة ال?=<دة دامx ل'

bال=ان�ND  وق� واكM ه�ا ال�أرجح ن?# لل�D م� اه?�ه ال?dس'ة العقاب�ة خاصه �w?ا ی�علz. ال=<�?ة

الFغار و أخ� ال�اس ی�=ه#ن ص#ب العالج ال��Nي، اما م� حLN ال�=ارب اإلصالح�ة فق� ت?D#رت 

الYه#ر ال#اضح لالت=اهات ال?FD#رة في -1: ال�راسات الى ات=اهb �Nارز�� ال صالح ال=�اة وه?ا

 .243ص.�رسة ال'ل#��ةال��امي ال#اضح لل�راسات ال?�ه=�ة لل?- 2ال'�+#ل#ج�ه،  - ال�<امج ال�ی�ام�+�ة 

اسالMN العالج ال�ف'ي ال�DلNلي وم]اكلها، وم� م�ارس العالج م�رسه �ارل روج<ز ال?'?اة : اوال

 Mا )قع الع?�Nب :̀ NفDف'ي ب�ور الهامي وت�العالج ال?'���3 م� ال=انح نف'ه، حLN )ق#م الMN�4 ال

 264ص.الlعفاالك�< على ال=انح ال�: )D?ل نف'ه ش�Nا ف]�Nا على ت�NND بdر 

 :االسالMN العالج�ة ال�ي ی��oها اصDاب ال?�رسة ال'ل#��ة: ثان�ا

 

 y�F�Nه ل�)ع��< عل� ال�ف� ال�<�#: ه# ال?اع#ن االساسي ال�: sل اسل#ب العالج ال'ل#�ي )غ<ف م

 :واس��oمx ال?�رسة ال'ل#��ة ع�د م� العالجات م�ها. لل?]اكل ال�ف'�ة

�x ال�راسات انه� أكf< ع<ضه العالج bالo#ف لل#قا)ة م� اال. ١Nب LNرت�اد لل=<�?ة، ح

 .لالرت�اد bال=<�?ة وارتاب ج�ح أكf< فYاعة م� تلe ال�ي اق�<ف#ها م� ق�ل

وم� االسالMN ال#قائ�ة االخ<y حاف` االن=از فله ف#ائ� مD'#سة م� حLN ال?هارات . ٢

 .250ص.ال�<�#�ة واالج�?ا�rة ال�ي )+�'�ها ال��Fة

االولى نقص مفرط في قوه  
الغريزة، والثانية مفرطه في  
قوتها، والثالثة انحرافـات في  
اتجاهها على النحو المعتاد

المدرسة العضوية التقـليدية  
حيث تعتقد ان هناك عالقة  
بين السلوك االجرامي وتكوين  
جسم اإلنسان

تقد  المدرسة النفسية حيث يع
اصحاب هذه المدرسة ان  
شخصيه الفرد ال تتأثر كثيرا  
بالوراثة او تكوين الجسم بل  
تتأثر بالعوامل النفسية  
 كمحصله للخبرات التي يتعرض
لها اإلنسان

االتجاه التكاملي في تفسير  
الجريمة حيث يرى اصحابها عن  
السلوك االجرامي هو سلوك  
مركب ال يمكن ان يخضع  

امل االجتماعية  للتجزئة اي العو 
او عضويه او نفسيه خالصه بل  
انها مزيج مشترك من عده  
عوامل
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�ي ت�<�` ح#ل األس<ة حLN رأوا ان م]اكل ال'ل#ك االج�?اعي ال�ي تق#د في ال�<امج ال. ٣

نها)ة االم< ل=<وح االح�اث ت�#ل� في ب�أ)ه ام<ها م� ال4<�قة ال�ي ی�عامل بها االbاء واالمهات مع 

وم� ا)=اب�ات ب<امج تغNN< ال'ل#ك ع� z�>R األس<ة انه )?+� ان )]<ف عل�ه اشoاص . أب�ائه�

و�?+� ت�ر�M اع�اد ��N<ه م� االشoاص في وقx واح� وال )D�اج ه�ا ال�<نامج اال  ل�� ذو خ�<ه

 .253ص.ع�د م�Dود م� االخFائ�NN ال?D�<ف�N وتلف�ه م�oفlه

ون'���ج م� ذلe ان االب#�� ال�ی� ی�#قع#ن انه� سD�N?الن م'dول�ه ج�#ح اب�ائه?ا س��Nل#ن 

 .م=ه#دا اضا�wا في ال'�4<ة علNه�

�ات bال�'3ة لل=�اح ال<اش�ی� الDاف` . ٤N�'ف الF��االق�Fاد: حLN ادخل ه�ا ال�Yام في م

 .ال?#ق#ف�N داخل ال?dس'ات العقاب�ة

 .ال�<امج ال?���ة على ال�فاعل ال?=�?عي. ٥

 .ب<نامج ب�Nي. ٦

 .تغNN< ال��Nة مdق�ا. ٧

 .العالج bال���ي. ٨

 .ال�<امج ال?���ة على االداء األكاد)?ي. ٩

 .�<ه ح'� ال'N< وال'ل#كب<امج ف.١٠

 .ال�<امج ال?<ت43ة bالع?الة.  ١١

 .ال�<امج ال?=�?>�ة ال�ي ال تع�?� على األس<ة. ١٢

 ال��ر�M الoاص bال?هارات االج�?ا�rة. ١٣

 .256ص.العالج ال'ل#�ي لل'ل#��ات ال?<ت43ة bال=�#ح. ١٤

 

 :ال�?اكل األخال;9ة وال�ه:9ة

̀ت ال�<امج العالج�ة ال�ف'ان�ة و  �ال'ل#��ة على ال?]اكل ال�ي )عاني م�ها ال=انح ول�� على ما ر

 .)'�3ه ال=انح bال�'3ة لآلخ<��

 اه�اف اخFائي العالج واه�اف م<�lه

 Lفان ال3اع eخ'<انا فادحا ل�ل �له M�'ي ن=� ال?<ضى )عال=#ن م� م]اكل ت+��Nفي ال?=ال االكل

Dالغة إذا ما تb ل� م� ه�ه ال?]+لة ق#: وال'عادةo�ث?ة ن=احلل z274ص.ق. 

 :دور االخFائي ال�ف'ي في نYام الع�الة ال=�ائ�ة

عادة ال4لM االولى لل?'اع�ة ال )أتي م� ال=اني ول� نYام الع�الة ال=�ائ�ة رغ� ان ال=اني ق� 

ل�لe ن=� الMN�4 ال�ف'ي ال?'��oم في ه�ا ال�Yام . ی�عاون و��4#ع للعالج االصالحي إذا س?ع واق��ع bه

 .276ص.ال?dس'ة ال=�ائ�ة ون=� ان ال�Yام ال=�ائي ه# ال�: )�Dد ال�<نامجه# و�Nل 

ت�اول الفFل ا)lا حق#ق ال=اني وت�اول ن?اذج ب�یله للعالج ���خل ال?<�` وقابل�ه ال=اني للعالج، 

 .والعالج ال�: )'�ه�ف قاع�ه ع<�lة، ون?#ذج ال?<ض العlال

?ة وتzNl ام+ان�ه ال�DفN` وال�]=�ع ل?<ت�Nها )ق#د وخ�اما تقلNل ف<ص االس�فادة ال?اد)ة م� ال=<�

 .282ص.النD'ار ال'ل#��ات ال=انDة وه�ا ما ن'?�ه bال#قا)ة م� ال=<�?ة

 

 معامله االحداث الجانحين وأساليب رعايتهم: الفصل التاسع
ل<أفة شه� تار�خ ال?=�?عات ال3]<�ة م?ارسات عقاب�ه ال ان'ان�ه ل� )=� ال4فل الFغN< فNها م+انا ل

3� في اقفاص ح�ی�)ه ول� Dالعق#�ات ال��ن�ة القاس�ة وعق#�ة ال xان�̀ها ع� ال3ار ال3الغ�N و N?وال<ح?ة ت

ولق� sل ال'=� م+ان ل��ف�N عق#�ة . )+� لل?=�?عات ح�ى وقx ق<�M س=#ن خاصه لألRفال الFغار

̀اع اع�<افه ح�ى ی�L في ام< ادان�ه او ت �<ئه ساح�ه ح�N اخ�ل� ال3اعL االع�ام اول تع�یM ال?�ه� الن�

عند تعريف االنحراف ينبغي  
ان يؤخذ في االعتبار درجه  
الخروج على المستويات  
المعيارية التي يتضمنها مفهوم  
السلوك المنحرف

الجنوح يشمل كل صور السلوك  
المنحرف الظاهر لدى الصغار  

اوت من االفعال  والذي قد يتفـ
يمكن تصنيفها باعتبارها من  
جرائم الكبار مثل االعتداء  
والعدوان والنهب  

االطفـال الذين يطلق عليهم  
جانحين هم مرضى في عالقته  
مع المجتمع و في عدم قدرتهم  
على االنسجام مع المحيط  
االجتماعي

يعتبر الطفـل غير مسؤول عن  
الجرائم حتى سن السابعة  

ان تنقصه القدرة  باعتبار  
العقـلية الالزمة كي يضمر ومن  
سن السابعة للرابعة عشر فـانه  
ويفترض ان طفـل غير قـادر  
على الفعل االجرامي بسبب  
عدم نضج هي ومن سن الرابعة  
عشر حتى سن الواحدة  
والعشرين فـان فـانه يمتلك  
القدرة على ارتكاب الجريمة  



14 

 

 zاء للع?ل في م<اف�االق�Fاد: bأه�اف العقاب االخ<y لإلفادة ال?اد)ة م� ع?ل ال'=�N سo< ال'=

ال�ولة في ع?ل�ه اس�<قاق b]عة، وق� اس��oم االRفال في ب�اء ال4<ق وق4ع االش=ار دون م<اعاة ل'�ه� 

ادر ال]ع#ر bع�م ج�وy العقاب ال��ني جاءت ن��=ة ولعل اول ب# . ودون تق�ی< حاالته� ال�DFة وال��ن�ة

̀داد ع�د ال?=<م�N ال?�'+ع�N وزاد ع�د  s1553ه#ر ف<ه ال#قا)ة الoاصة في ان=ل�<ا عام  حLN ی

ال�الم�N ال?4<ودی� في م�ارسه� حLN أصD3#ا )]+ل#ن م]+له اج�?ا�rه ��N<ه ادت الى ال�فb >Nأن]اء 

وق�ل . الصالح او دور الع?ل وت]غNله� bأع?ال اق�Fاد)ه نافعهدور االصالح وج<y حفYه� في دور ا

نها)ة الق<ن ال�اسع ع]< وم4لع ه�ا الق<ن �انx ان=ل�<ا ق� اقامx لها نYام ج�ی� اع<ف ب�Yام ال�#رسال 

ال�: )l� مdس'ات اصالح�ه على غ<ار اصالح�ه bال?N<ا األم<�+�ة وهي م=?#عه م� ال?dس'ات 

ت�<اوح اع?اره� ب�N ال'ادسة ع]< و الDاد)ه والع]<ون وذلb eاالع�?اد على الoاصة bاألRفال ال�ی� 

̀ل االRفال ع� ال�أث< ب3عT ال?dث<ات اإلج<ام�ة واب�عاده� ع� اث<  اه�اف وقائ�ة سل��ه تق#م على ع

الlغ#� الoارج�ة ال'�Nة وذلDb e=` ه� في مfل ه�ه ال?dس'ات، واه�اف وقائ�ة ا)=اب�ه ته�ف الى 

'اع�ه االRفال على ت�?�ه وتb >�#4عT الق�رات ال�ات�ة bع� خ<وجه� الى م=�?عه� مDاوله م

>D285ص.ال. 

 

 ..مفه%م ال�عاملة وح�1ه اصالح االح�اث ال ان@�8

)]�ع الN#م ب�N العامل�N في ال?dس'ات اإلصالح�ة م=?#عه م� ال?4FلDات العل?�ة �?4Fلح 

 .االصالح أو إعاده ال�<��ة

� ارتفاع ال?'�#y الع?<اني لل?dس'ة و تق�م ال<عا)ة ال�DFة وت4#ر ب<امج ال<عا)ة وق� ی��ه< ال3عT م

̀ال ن>�]ه الN#م م<حله عل?�ه غN< واضDة و غN< م'�ق<ة  لالح�اث ال=ان�ND، اال ان�ا في ال#اقع ال�: الن

ال?عاملة في ���tه ال�عامل مع ال�Dث ال=انح وهي ت�أرجح ب�N ق�N�4 اساس�NN ه?ا ال?عاملة الف<د)ة و 

ال<ئ�'�ة، حLN اصb xD3عT ال?dس'ات م�Nانا ف<�ه ت�Fارع �wه مo�لف الفل'فات واالت=اهات وحقال 

لق� ات�oت ح<�ه اصالح االح�اث R<�قا ت�ل#ر في فل'ف��N ته�ف االولى الى انقاذ ال4فل . ت=<���ا

��N<ه قامx على ب#اعL ان'ان�ه واالخ<y الى ح?ا)ه حق#ق القان#ن�ة و )?fل االت=اه االول ح<�ه اصالح�ه 

حLN ت���ى ال�فاع ع� حق#ق ال4فل  1940و االت=اه الfاني وه# ات=اه ح�یL ب�ا م�� عام .ص<فة

ورغ� ال�عارض فه?ا )=�?عان في ال�ها)ة ف#ق ارض واح�ه ت�Y< الى مFلDه ال4فل االولى و . القان#ن�ة 

ح االح�اث ال=ان�ND في االت=اهات ال<ئ�'�ة حقه في ال<عا)ة والD?ا)ة، و�?+� اب<ز اه�اف ح<�ه اصال

االت=اه االن'اني االخالقي، واالت=اه ال?ه�ي ال#اقعي، واالت=اه العل?ي، واالت=اه : ال�ال�ة

 288ص  .ال?=�?عي

�NDس'�ة في معامله االح�اث ال=انd?م]+له ال?عاملة ال: 

+لة ال<ئ�'�ة ال�ي )عاني م�ها ال?]+الت القائ?ة في م=ال معامله االح�اث ال=ان�ND هي ذات ال?]

العامل#ن في حق#ل اصالح ال?=<م�N ال3ار فق� ب�أت R<ق ج�ی�ه تDل مDل الق�)?ة في معامله االح�اث 

 :ال=ان�ND، أب<ز ه�ه ال4<ق 

ال4<ق ال�ي ت<�` اه�?امها على ال'ل#ك الف<د: ال?3اش< وال�ي ته�ف الى تع�یل ال'ل#ك ل�اته / أ

 .+� تع�یلهب#صفه سل#�ا م+�'3ا )?

 .ال4<ق ال�ي ت<�` على ال'ل#ك ال=?اعي/ب

 .ال4<ق الoاصة bال�عامل مع العائلة �#ح�ه م�املة/ج

ك�لe ت�Dث ع� ما ت��oه ش<Rه االح�اث ع��ما تق#م bالT3h على ال�Dث ال�: ی<تM ال=<�?ة 

 :bأح� االج<اءات ال�ال�ة

 .ال�<اءة لل�Dث لع�م ث�#ت األدلة/ أ

�` االس�3hال ل?�ه م�Dده إذا �انx م� ال�#ع ال�: ی#قعه تR xDائلة القان#ن ای�اع ال�Dث م< /ب. 

النظريات التي تكلمت عن  
منها    العدوانية عديده

نظريات الدوافع الذاتية التي  
توضح العدوانية بانها قوه تنبع  
من ذات االنسان وتؤثر على  
سلوكه مع من حوله  

نظريه االحباط التي تؤدي الى  
العدوانية تقترح أحد العوامل  
التي تزيد العدوانية وهي  
التجارب السلبية التي يمر بها  
الفرد  

تحريك العاطفة الجامحة يؤدي  
الى ظهر سلوك عدواني في  
الظروف االجتماعية والمادية  
المحيطة بالشخص لها تأثير على  
ارتفـاع حدة العدوانية  

االعالم الموجه واالخبار المثيرة  
وربما االفـالم المثيرة ايضا سبب  
.مهم في ظهور العدوانية
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وتo�لف االج<اءات الoاصة D?bاك?ه االح�اث ع� االج<اءات ال=�ائ�ة العاد)ة وت�'� bال�3'�� 

 �+Dاالج�?اعي ق�ل ال Mی�)ة، واالس�?اع الى اق#ال ال?<اق�D3ان الlام الق�o�ع اس�وال���to وت�?fل في م

ى ال�Dث، وف�D ال�Dث ب�ن�ا وعقل�ا ونف'�ا ق�ل الD+� عل�ه، وتع�NN مDام لل�فاع، وال'?اح lDb#ر عل

 295ص.وال� ال�Dث، وع�م ح3� االح�اث االح��ا�NNR في ال?<حلة االولى م� س� ال�Dاثة

?ه�ي، وم� ال��ابN< والعق#�ات ال�ي ت�Fرها مDاك� االح�اث ال�#��خ، وال�'ل��، وااللDاق bال��ر�M ال

�ه، االخ�3ار القlائي Ǹام ب#اج3ات مع  .303ص.، االی�اع ال?dس'ي)ال?<ا�3ة االج�?ا�rة(االل�

 

Lاب ثالث م3اح� ..في ال�ها)ة ت�اول ال

 ):مdس'ات رعا)ة األح�اث(ال=انM ال?اد: لل?عامل ال�ق#�?�ة لألح�اث : ال?LD3 االول

�N�?ة ال�rس'ات االج�?اd?رعا)ة االح�اث في ال �ةوت�: 

��� وال�#ج�ه: اوالF�ال `� .م<

م<اك` االس�3hال، ودار ال?الحYة، وم+�M ال?<ا�3ة االج�?ا�rة، : ال#ح�ة ال]املة ال�ي ت]?ل: ثان�ا

 . وال<عا)ة الالحz، دار ال�lافة، ودار اإلی�اع

 .مdس'ه الف��ات ال?ع<ضات لل�4#ع: ثالfا

 .دور ض�افة ال�N=�>o: راbعا

 304ص.مdس'ات اإلی�اع: خام'ا

�اول ال=انM الف�ي لل?عاملة ال�ق#�?�ة لألح�اث : ال?LD3 الfاني �Nعالج ورعا)ة األح�اث(ف �دعائ:( 

)قb �Fال=انM الف�ي لل?عاملة االسالMN ال�ق#�?�ة وال�أهNل�ة ال�ي ت�?�ع مع ال�Dث اث�اء ای�اعه 

3اش<ة ال�ي تdد: ل�DقzN ه�اك ن#عان م� اسالMN ال?عاملة اسالMN اصل�ه وهي ال#سائل ال?. لل?dس'ة

واسالMN ت?Nل�ه وهي وسائل غN< م3اش<ه في . ه�ف ال?عاملة في اصالح ال�Dث واعاده تأهNله االج�?اعي

 311ص.رعا)ة ال�Dث عقM االف<اج ع�ه

 :وم� اسالMN ال<عا)ة 

 .ال<عا)ة ال�DFة bاالسال�Nها ال#قائ�ة و العالج�ة: اوال 

 .ال<عا)ة ال�ف'�ة:ثان�ا

 ل<عا)ة ال�عل�?�ة ا: ثالfا

 وال<عا)ة ال?ه��ة :راbعا

 .ال�ه�یM الoلقي وال�ی�ي:خام'ا

 .وال<عا)ة االج�?ا�rة: سادسا

ك� ت�اول اس�3hال ال�Dث و�LD حال�ه وم'اع�ته على حل م]اكله م� خالل الع?ل مع الDاالت 

وتق'�� االح�اث الى الف<د)ة وت��Y� ال�Dاة ال=?ا�rة لألح�اث والع?ل مع ال=?اعات او خ�مه ال=?اعة 

أس<، وال?'اه?ة في ال�<امج واألن]4ة ال=?ا�rة وت��Y� اتFاالت ال�Dث الoارج�ة واالع�اد 

 327ص.االف<اد

Lالfال LD3?ال :�Nف>D� :ال<عا)ة الالحقة على االف<اج لألح�اث ال?

ل�#افz و�قb �Fال<عا)ة الالحقة م'اع�ه ال?ف<ج ع�ه� م� اح�y ال?dس'ات العقاب�ة على اعاده ا

�ها و��N ال?=�?ع خاصه ال��Nة ال?3اش<ة ال�ي تb ��Dه وت�?fل أه?�ة ال<عا)ة الالحقة في ت#ج�ه Nال?�3ادل ب

وارشاد ال�Dث bع� ال�o<ج م� ال?dس'ة ومعاونه على االن�ماج في ال?=�?ع ع��ما �ان ��R>�ا م� خالل 

وت<جع اه?�ه . عا)ة الالحقة �ع?ل�ه مه��هال< : ال<عا)ة الالحقة س#سN#ل#ج�ا، والfان�ة: م�Y#ر�� االولى

ال<عا)ة الالحقة الى ع�ه ع#امل م�ها حLN تع��< ف�<ه bقاء ال?#ا�R ال?�نM داخل ال?dس'ة العقاب�ة f?bاbة 

يعتبر علم النفس التربوي هو  
الماعون االساسي الذي ظل  

السلوكي يغرف    اسلوب العالج
منه ليتصدى للمشاكل النفسية

العالج بالخوف للوقـاية من  
االرتداد للجريمة، حيث بينت  
الدراسات انهم أكثر عرضه  
لالرتداد بالجريمة وارتكاب  
جنح أكثر فظاعة من تلك التي  
اقترفوها من قبل

ان مشاكل السلوك االجتماعي  
التي تقود في نهاية االمر  

تتولد في    لجروح االحداث
بدأيه امرها من الطريقة التي  
يتعامل بها االباء واالمهات مع  
أبنائهم

النزال نعيشه اليوم مرحله علميه  
غير واضحة و غير مستقرة في  
كيفيه التعامل مع الحدث  
الجانح وهي تتأرجح بين قطبين  
اساسيين هما المعاملة الفردية  
والمعاملة الرئيسية، حيث  

ات  اصبحت بعض المؤسس
ميدانا فكريه تتصارع فيه  
مختلف الفـلسفـات واالتجاهات  
وحقـال تجريبيا
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4�عة وع�� خ<وجه م� مdس'ه فانه Fة م�Nي ال�عامل مع ال?�ان في ال��̀له ع� ال?=�?ع وه�ا االم< )ع ع

3F( eح ال?#قف معق�ا ن��=ة ل�فاعل ع�ه م�غN<ات م=?#عه م� ال?�غN<ات )ع#د الى ب�Nة األصل�ة و��ل

مfل ال'ل#ك ال?+�'M ال=�ی� داخل ال?dس'ة العقاب�ة وم=?#عه اخ<y م� ال?�غN<ات مfل الع#امل ال���Nة 

وتdد: ع?ل�ه ال<عا)ة الالحقة لألح�اث الى ن=اح ال�Dث ال?�D<ف . ال�ي ادت ساbقا الى االنD<اف

 zال�#افbال�ول . مع ال?=�?ع x�وقامx ف<ه ال<عا)ة الالحقة في ال��ا)ة على اساس ف<د: ل� ح�N أدر

̀اما قان#ن�ا و�?fل االف<اج bال�'3ة لألح�اث م<حله انفFال ج�ی� . اه?�ه ال<عا)ة الالحقة لل�Dث اع��<ت ال

 .330ع� ال=# ال�: عاش �wه م�ه ال'=� ص

انM االول ی�علb zاألRفال ال�ی� له� اس< اصxD3 على ب<نامج االف<اج لألح�اث له جان��N ال=

 Mه اما ال=ان�اس�ع�اد الس�3hاله� bع� ازاله الFع#�ات وت�فاوت ف#ت<ه ال��3ع في العادة ب�N س�ه شه#ر وس

الfاني فه# ی<تb �3األح�اث ال�ی� ال ی#ج� له� اس< على اس�ع�اد لق�#ل ه� في مfل ه�ه الDاالت تق#م 

و�?+� اج?ال . ب�ار ال�lافة نNY< رس#م معق#له )'�دها م� �'3ه إذا �ان )ع?لال?dس'ة bإلDاقه 

 336ص.خ�مات ال<عا)ة الالحقة لألح�اث ال?ف<ج ع�ه� في الع#ن ال?اد:، والع#ن ال?ع�#: وال�ف'ي

 

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  
النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين المهتمين بقضايا علم  النفس وعلماء  

 . النفس الشرعي والطب النفسي الشرعي

يمكن ابرز اهداف حركه  
اصالح االحداث الجانحين في  
: االتجاهات الرئيسية التالية

االتجاه االنساني االخالقي، 
واالتجاه المهني الواقعي، 
واالتجاه العلمي، واالتجاه  
المجتمعي

 

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan79Crimes&FeloniesPsyPerspective.pdf  

  
 

  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
eBArabpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/ 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 
 العضوية  اهــــــداء

 ) فخرية يةعضو " (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -
 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 

 

 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan79Crimes&FeloniesPsyPerspective.pdf

