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 اخليالنيكمال . د        

 علم النفس االجرامي 
CRIMINAL PSYCHOLOGY    

   



 :التعريفات االساسية
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 Crime: اجلرميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة•

هي سلوك ينتهك القواعد األخالقية التةي ضعةع  
  سلبية حتمل صفة الرمسية جزاءاتهلا اجلماعة 

هي السلوك الذي حترمه الدضلة ملا يرتتب عليةه : أض •
من عرر على اجملتمع ضالذي تتدخل ملنعةه ععقةا  

 مرتكبيه 



 :االساسيةالتعريفات 
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 اجملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر :Criminal 

هو الفرد الةذي ينتهةك القةوانا ضالقواعةد اجلنايفيةة   
 . جمتمع ما مع سبق اإلصرار
 

هو الشخص الذي يرتكب فعال غري اجتماعي سواء عقصد : أض
ارتكا  جرمية أ  ال، ضيشمل ذلك كل من ينتهك األعراف أض 

 .املعايرييتصرف على حنو خيالف 



 :االساسيةالتعريفات 
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السةةةلوك اإلجرامةةةي : Criminal Behavior 

هةةو أي سةةلوك ملةةاد للممتمةةع ضموجةةه عةةد 
 . العامةصلةة امل
هو أي شكل من أشكال خمالفة املعايري األخالقية : أض 

التةةي يرتلةةيها جمتمةةع معةةا ، ضيعاقةةب عليهةةا 
 . القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانو 

 



 :االساسيةالتعريفات 
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- االحنراف : Deviancy 
يقصد عه عد  املسايرة ضاجملاراة للمعايري االجتماعية 

 . السايفدة   اجملتمع
 

 Delinquency : اجلنوح
هو أية انتهاكات للقانو  يقو  عها األشخاص الصغار أض 

 . األحداث ضتعد أقل خطورة
 

 Organized Crime : املنظمةاجلرمية 
هي سلوك إجرامي ملاد للممتمع، يقو  عه أعلاء 

ميارس أنشطة " مثل عصاعات املافيا"تنظيم إجرامي 
 خارجة عن القانو 
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 Criminology: علةةةةةةةةةةم اإلجةةةةةةةةةةرا •

هةةو العلةةم الةةذي يهةةدف إ  التةقةةق مةةن املبةةاد  
العامةةة التةةي تتعلةةق عةةاإلجراءات القانونيةةة ضفهةةم 
السةةلوك اإلجرامةةي ضمكافةةةة اجلرميةةة مةةن خةةالل 
اإلجراءات الوقايفية ض العالجية إعافة إ  أجنح الطرق 
اخلاصة عالكشف عن السلوك اإلحنرا  ضالةتةكم فيةه 

 . ضتقليل معدالته أض القلاء عليه
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 Criminal law : القةةةةةانو  اجلنةةةةةايفيعلةةةةةم •

هو العلم الذي يهتم عدراسة اجلرميةة   عةوء مفهةو  
القانو  هلا على أنها جمموعةة مةن األفعةال التةي نةص 
 .القانو  على حترميها، ضحةدد لفاعلهةا عقوعةات معينةة

 Criminal sociology : علةةةم االجتمةةةائ اجلنةةةايفي

هو العلم الذي يهتم عدراسة كافةة الظةواهر اإلجراميةة 
 .   اجملتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 

 



 التعريفات االساسية
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 املسئولية اجلنايفية:Criminal Responsibility  
 هي مصطلح قانونيLegal  يشري إ  الظرضف التي

   أضغريمسةئول  عويفها يصةبح اجملةر  مسةئوال  
ثةم  ضمةن،أرتكبهةانظر القانو  عن اجلرميةة التةي 

 .عرعة لنيل العقا  املاليفم عتطبيق القانو  
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  أخصايفي إجرا:Criminologist   
 سةةلوكيات  ضمبةةواد اإلجةةرا  متخصةةص ضهةةو شةةخص

التي يستخدمها اجملةرما الوسايفل ضكذلك اجملرما 
 .  ارتكا  اجلرايفم 

 احملقق اجلنايفي:Investigator  

عةةالتةقيق مةةع اجملةةرما متخصةةص ضهةةو شةةخص     
ضاستخراج مةا لةديهم مةن أقةوال عاسةتخدا  األدلةة 

 ضأيلا  أقوال شهود اإلثبات. احليوية ضاألدلة املادية 
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  منسةةرتعرجيعتةة Munsterberg   مؤسةةس علةةم الةةنفس
عتطبيقات علم النفس   جماالت احليةاة أهتم فقد  اجلنايفي
 1908منصةة الشةهادة على ععنوا   اكتاعأصدر ض  اليومية 

ذكر فيه مشاهداته ملا يقع   احملكمة من مداخالت تةدين ” 
ضكةا  لةردراك ضاالنتبةاا ضالتةذكر دضر ) أض ت   املتهمةا 

 .كبري   فهم اجلوانب النفسية للشهادة القلايفية 
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اجلوانةةب النفسةةية عنةةد ) نشةةر مقالةةة ععنةةوا   •
ضقد أكد على عةرضرة اسةتبعاد النسةاء ( احمللفا 

ضذلةك علةى أسةاس أ  املةرأة ، من هيئة احمللفا 
ضهةذا . أقل كفاءة   دقة األحكا  ضاختاذ القةرارات 

يبا لنا حكمة اإلسال    الشهادة ضأ  لكل رجل 
 . امرأتا  
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  ضهيلي  فرنالدقاFernald & Healy   عإنشاء أضل عيادة
نفسية متخصصة   إرشاد األحداث اجلاحنا حت  أسةم 

 السيكوعاتا مؤسسة األحداث 
 االستشارات ضالتشخيصات اإلكلينيكية تقديم مهمتها

 .دض  عالج ملشكالت األحداث 
 شةةارك العديةةد مةةن علمةةاء الةةنفس   اجملةةال اجلنةةايفي

، عتطبيق االختبارات النفسية على األحداث ضاجملرما 
 ضذلك عناءا  على طلب السلطات القلايفية 
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  املختةة  السةةيكوعاتي ملةقةةا  عقسةةم أنشةةأ 1916  عةةا
الشةةرطة   مدينةةة نيويةةورك ضذلةةك إلجةةراء اختبةةارات 

مةن أشةهر األطبةاء  عةافلوفضكا  ) نفسية على السمناء 
ضعةةةم كةةةذلك األخصةةةايفيا النفسةةةيا ( النفسةةةيا 

 .ضاألخصايفيا االجتماعا 
  أعت  لويس تريما   1916عنفس العاL. Merman   أضل

عامل يطبق االختبارات النفسية على املتقدما لكلية 
 الشرطة 
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  علم النفس   كليات القانو 
  1922عدأ يدرس علم النفس   كليات القةانو  عةا 

هةو  مانست جضهو تلميذ    مارستو ضيعت  ضليم 
أضل أسةةةتاذ علةةةم الةةةنفس القةةةانوني   اجلامعةةةة 

أكثرهم تقديرا    األضساط العلميةة ضكا  االمريكية 
للكشةف عةن  1917دراسة عةا  عمل ضقد ضالقلايفية 

العالقة عا الكذ  ضارتفائ عغط الد  أثناء الشهادة 
 ”ضهنا استةدث جهاز كشف الكذ  ” على املنصة 
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 النفسي أصبح جزءا  من اهليئةة األخصايفي ععد ذلك
القلايفية ضساهم   كثري من املسةئوليات اجلنايفيةة 

أ  اجملر  املريض أض الذي يدعي املةر  أض اكتشاف ض
ضكثةريا  ) اجلنو  للهةرض  مةن املسةئولية اجلنايفيةة 

أض ، ذلةك   إلدعايفهممنهم ُأسقط  الدعاضى عدهم 
 .عسبب عالالتهم الفعلية أثناء ارتكاعهم اجلرايفم 
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 علم النفس اجلنايفي   صورته احلالية: 
  أصدر توش  1961  عاTach   كتاعةا  ععنةوا  علةم

 Legal and criminalالةةنفس اجلنةةايفي ضالقةةانو  

Psychology     ال علةةم جمةةضيعتةة  الكتةةا  األضل
 اجلرمية نفس 

 



 :نشأة علم النفس اجلنايفي

17 

علم النفس اإلجرامي 
 يبةةةة    الةةةذي أحةةةد فةةةرضئ علةةةم الةةةنفس

مةا تتةد ضغالبةا  سيكولوجية اجلرمية ضاجملرما 
 .دراسته لتشمل دراسة اجلنوح 

 ضهو العلم الذي يدرس العمليات السةيكولوجية
 .املرتبطة عالقانو  



 :اجلرمية
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 اجلرميةةة 
 
  أجةةر  مبعةةن أذنةةب أض جنةةي أض اعتةةدى : لغةةة

ضاجلةرايفم . الشيء يعني قطعةة ضععهةا جةرايفم  ضإجرتا 
 .حبداهلل عنها زجر حمظورات شرعية 

  على عاقب يضإتيا  فعل حمر  فعلة هي :  شرعا  ضاجلرمية
علةى هةذا عاقةب يض موجب فعلةهفعل أضترك ، هذا الفعل 
 الرتك 
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التعريف القانوني للمرمية : 
 قا  عها جمموعة من دارسي ،هي قوانا ضععية

جرميةةة ضال ال القةةانو  مكةةونا ععيةةة مبةةدأها 
 .عقوعة إال عنص قانوني 

 جيةةب أ  تكتمةةل عناصةةر اجلرميةةة حةة  تسةةمى
 .مادي دليل ،ضاقعة ،علية جاني جمني ،جرمية 
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  ضقد قسم  1789ضقد ضعع أضل قانو  مدني   فرنسا عا
 :اجلرايفم إ  

اجلنايةةات  -أ :Felonies  ضهةةى اجلةةرايفم الكةة ى ضاخلطةةرية
 .ضاالغتصا  كالقتل 

 -  اجلنح :Misdemeanors  ضهي أقةل جسةامة ضأمثلتهةا
 .ضاالحتيال  النصب الشهادة الزضر السرقة 

 املخالفةةةات  -ج :Contraventions  ضمةةةن أمثلتهةةةا ضعةةةع
فات   الطريق 

ّ
 .املخالفات املرضرية  ،خمل
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 : تعريف اجلرمية   علم النفس•
نوئ من اخلرضج عن قواعد السلوك التةي يلةعها •

ضهةةي إشةةبائ لغريةةزة إنسةةا   ، ااجملتمةةع ألفةةراد
اإلنسا  العةادي ضذلةك ه يسلك عطريق غري سوي ال

عةةأحوال نفسةةية غةةري سةةوية إنتاعةة  مرتكبةةي 
 .اجلرمية علةظة ارتكاعها عالذات 
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  Criminology : علم اجلرمية •
هةةو علةةم تطبيقةةي يقةةو  عدراسةةة اجلرميةةة ضاجملةةرما •
ضيشةةتمل علةةى نةةواحي  ،اإلجرامةةي ضالعقةةا  ضالسةةلوك ،

ضيدرس طبيعة ضشكل  ، ضسيكاتريةاجتماعية ضسيكولوجية 
األفعةةال اإلجراميةةة ضتوزيعهةةا زمنيةةا  ضجغرافيةةا  ضاجتماعيةةا 

البدنيةة ضالسةيكولوجية للممةرما ضتةوارخيهم ضالسمات ،
ضغةرية اإلجةرا  سةلوك ضأصوهلم االجتماعية ضالعالقةة عةا 

 .عةايا اجملرما ضمسات ،من السلوك غري السوي 
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ضدراسةة ،ضعلةم االجتمةائ  ،ضيلم علم التشةريح •
العامةة  إجتهةاتأصول ضتطور القانو  اجلنةايفي ض 

 .إزاء اجلرمية ضاجملرما 
 علية حيتوي التعريف الساعق على •

 
 :اآلتي ضعناء

اخلصةةةايفص الفيزيقيةةةة ضاألصةةةول االجتماعيةةةة  -1
للممرما ضالعالقةة عةا اجلرميةة ضالسةلوك غةري 

 .السوي 
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السةةةلوك غةةةري اإلجرامةةةي ضالالاجتمةةةاعي    -2•
ضخاصة ما يدخل   نطةاق اجلرميةة  ،الوق  ذاته 

  ععض البلدا  ضال يعةد كةذلك   علةدا  أخةرى 
 .مثل اجلنسية املثلية ضالدعارة ضاالنتةار 

إجراءات الشرطة أثنةاء عمليةة القةبض ضاحملةاكم  -3
التي تشمل على دراسة ممارسة احلكم ضاملؤثرات 

ضععةض ،االجتماعية على القلاة ضهيئة احمللفةا 
 .املشكالت املتعلقة عالشهود ضاألدلة 
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ضتةةةدريب ضتهةةةذيب مرتكبةةةي  ،ضسةةةايفل العقوعةةةة  -4
 .اجلرايفم 

 .أساليب منع اجلرمية ضالوقاية منها  -5
البناء االجتمةاعي ضالتنظيمةي لهجهةزة اجلنايفيةة  -6

 .العقاعي اهليكل ،ضالنظم العقاعية 
دراسةةةة السةةةلوك اإلجرامةةةي ضاملعةةةايري القانونيةةةة  -7

ضاالجتاهات ألالجتماعية التي تتعلق عأمناط خمتلفةة 
 .من اجلرايفم ضاجملرما 
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   Criminal :تعريف اجملر  
 21-18كل إنسا  ضصل إ  درجة البلةو  القانونيةة 

عةاإلرادة ضحريةة االختيةار ضيتمتةع ميالدية سنة 
أحد قواعةد القةانو  مةع سةبق اإلصةرار ينتهك ض
ضيشمل ذلك كل من ينتهك األعراف أض يتصةرف ،

على ضيرتتب ،على حنو خيالف املعايري االجتماعية 
ذلةةك عقاعةةه ضإيداعةةه عالسةةمن عنةةاءا  علةةى حكةةم 

 .قلايفي 
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 أض قاصرا  ضيودئ   مؤسسة عقاعية 
 
على حكم إصالحية عناء

ضخيتلةف احلةدث اجلةانح عةن  ،قلايفي خةاص عاألحةداث 
 .احلدث اجملر  

 إيوايفيةةةيةةودئ   مؤسسةةة  12-7مةةناذا كةةا  عمةةرا    
-13مةن   اما اذا كا  عمةرا .للتعليم ضتعديل السلوك 

تعةةديل ،عمةةل ،يةةودئ   مؤسسةةة إصةةالحية عقاعيةةة 17
يةةةودئ    21-18مةةن   امةةا اذا كةةا  عمةةرا .. سةةلوك

معسكرات عقاعية ععيدة عن األهةل حية  يةؤدي مةدة 
 .عقوعته عالعمل الشاق 
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   Criminal law:القانو  اجلنايفي •
هو القانو  املدني أض الشةرعي الةذي يةدين اجملةر    حالةة •

ضتقةع \الشاهد   حالة تزضيرا للشةهادة أض ،ارتكاعه للمرمية 
 :هيجمموعات  ثالثنصوص القانو  اجلنايفي   

ضيتلمن القواعةد التةي تبةة    اجملةر  :قانو  العقوعات  -1
اجلةرايفم حبسةب درجةة خطورتهةا ضعيةا  ضتقسةيم ضاجلرمية 

األركا  الالز  توافرها لوجود اجلرمية ضاجلزاء اجلنايفي الةذي 
 .ضقع على خمتلف اجلرايفم 

 



عرفةة  البشةةرية اجلرميةةة منةةذ أقةةد  عصةةورها ضحتولةة  •
اجلرمية إ  ظاهرة اجتماعية شةاذة   حيةاة التممعةات 
البشرية منذ القد ، ضأصبة  اجلرمية تثل مشكلة على 

ضظهةةرت . مةةر األزمنةةة ضعةةاختالف اجملتمعةةات اإلنسةةانية
العديد من اآلراء   حماضلة لتفسري هذا الظةاهرة لبةة  
 .دضافعهةةةةةةةةا ضحملاضلةةةةةةةةة السةةةةةةةةيطرة عليهةةةةةةةةا

 

29 



ضاختذت هذا اآلراء   البداية طاععا  غري علمي   تفسةري •
الظاهرة اإلجرامية؛ حي  كا  الفالسفة يرجعةو  ارتكةا  
اجلرميةةة إ  أ  األرضاح الشةةريرة تةةتقمص جسةةد اجملةةر  
ضتدفعه إلغلا  اآلهلة ضارتكا  جرميته، أض يرجعونهةا إ  
لعنة اآلهلة ضغلبها التةي تنةزل عةاجملر  فتةؤدي عةه إ  
ارتكا  اجلرمية، ضلذلك كانوا يرض  أ  الوسةيلة الوحيةدة 
ملعاجلة اجملر  هي   تعذيبه ح  يتم طرد هةذا األرضاح 

  .الشريرة من جسدا أض يتم إرعاء اآلهلة

30 



ضهذا احملاضالت أض اآلراء التي قيل عها لتفسري ارتكا  اجلرمية •
ال تتسم عالطاعع العلمي ضعالتةا  ال ميكةن القةول عةأ  هةذا 
. احملاضالت قد عرف  علم اإلجرا  عةاملفهو  العلمةي احلةدي 
ضظهرت ععد ذلك ض  القر  الثةامن عشةر اإلرهاصةات األض  
حملاضلة إجياد تفسري علمي للمرمية، ضكان  هذا احملاضالت تركز 
فقةةط علةةى اجملةةر  دض  الظةةاهرة اإلجراميةةة، ضانصةةب  هةةذا 
الدراسات على الرعط عا اجلرمية ضعا ضجود عيةو  خلقيةة 
ظاهرة   اجلمممة ضالوجه ضكذلك عينهةا ضعةا ضجةود خلةل 
 .عقلةةةةةةي أصةةةةةةا  اجملةةةةةةر  فدفعةةةةةةه إ  ارتكاعهةةةةةةا
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 .ضقةةةةةةةد عةةةةةةةدأت الدراسةةةةةةةة العلميةةةةةةةة للمرميةةةةةةةة•

عدايات القر  التاسع عشر عفلل جهود املدرسة الفرنسية   
" جةةريي"البلميكيةةة التةةي تزعمهةةا العاملةةا  الفرنسةةي  –

؛ حي  اصدر جةريي مةؤلفا، األضل   "كيتيليه"ضالبلميكي 
حلل فيه إحصاءات اجلرايفم   فرنسا ضمركةزا  فيةه  1833عا  

علةةى أهميةةة العوامةةل الفرديةةة كةةاجلنس ضالسةةن ضالعوامةةل 
 ضاألحوال املناخية، ضاالقتصادية االجتماعية 
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تعةر  فيةه للعالقةة عةا  1864أصدرا   عا   ضالثاني. •
 .من ناحية ضاإلجرا  من ناحية أخرى ضاجلهلالفقر 

فقةد أصةدر مؤلفةه   عةا   كيتيليهأما العامل البلميكي •
حول الطبيعة االجتماعيةة ضتةرجيح دضر العوامةل  1935

االجتماعية   ارتكا  اجلرميةة ضذلةك مةن خةالل دراسةة 
 .اإلحصةةةاءات حةةةول ظةةةاهرة اإلجةةةرا    عةةةدة منةةةاطق
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ضقد كا  لظهور املدرسة الوععية اإليطالية   النصف الثاني من . •
تقةد  الدراسةات املتعلقةة ععلةم   كبريا القر  التاسع عشر أثرا  

جديدا  من خالل استخدا  رايفدها ععدا   منهميا  ضاعطاءها اإلجرا  
املنهج التمريبي   دراسة الشخصةية اإلجراميةة، ضقةد  لوم ضزض
تثةل عدايةة  لةوم ضزضعأ  األحبةاث التةي قةا  عهةا القول ضميكن 

ضقةد تةزعم . الدراسة العلمية للظاهرة اإلجرامية عةاملعن الةدقيق
                                           مشةةةةةةةةةاهريهاهةةةةةةةةةذا املدرسةةةةةةةةةة ثالثةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن 

 .ضفةةةةةةةةةةةريي ضجارضفةةةةةةةةةةةالو  لةةةةةةةةةةةوم ضزضضهةةةةةةةةةةةم 
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، "اإلنسا  اجملر "ععنوا   1876  عا   اكتاع لوم ضزضضقد نشر. •
اجملر  يتميةز صصةايفص تكوينيةة جسةدية أ  اإلنسا  فيه ضذكر 

ختتلف عن تلك التي تالحظ لدى غري اجملرما، ضأرجع ذلةك إ  
أ  اجملر  يرتةد عالشةبه إ  اإلنسةا  البةدايفي الةذي اختةذ منةه 

كةذلك إ   لةوم ضزضضقد خلةص . منوذجا  أض منطا  لرنسا  اجملر 
أ  اإلنسا  اجملر  مصا  صلل   سري أجهةزة جسةمه الداخليةة 

                               نفسةةةةةةةيةضإ  أنةةةةةةةه يعةةةةةةةاني مةةةةةةةن اعةةةةةةةطراعات 
 .ضعقليةةةةةةةةة ترتةةةةةةةةد عةةةةةةةةه إ  اإلنسةةةةةةةةا  البةةةةةةةةدايفي
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• . 
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 السةةلوك اإلجرامةةي:BehaviorCriminal   يعرفةةه
 :فرضيد عانه 

 غةةري سةةوي صةةادر عةةن شخصةةية ملةةطرعة سةةلوك
املعن فإ  شخصية اجملةر  ال ختتلةف ضعهذا نفسيا  

  جوهرهةةا ضتكوينهةةا األساسةةي عةةن شخصةةية 
يرى أ  كل فعل إجرامي ما فهو  ،املريض النفسي

هو إال داللة ضتعبةريا  عةن صةراعات نفسةية تةدفع 
 .  عصاحبها إ  اجلرمية 
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 :ضيعرف
سةةةلوك ملةةةاد للممتمةةةع ضيشةةةمل التمةةةرد •

الغة  ضكةذلك ,ضالتخريب ضاإلشةاعات ضالعصةيا  
القتةل  ضالرشةوةضالتزضيةر ضالنصةب ضاالخةتالس 

 عليها املظاهر السلوكية االجتماعيةضيطلق 
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 :خصايفص السلوك اإلجرامي  .•
 عأنةةللةكم على السلوك  أنة T.Hallهل  تريما يرى •

 :إجرامي العد توافر اخلصايفص التالية 
ضهةةةةو اللةةةةرر الفةةةةردي ضاجلمةةةةاعي : اللةةةةرر -1•

ضهو الركن املةادي للمرميةة فةال يؤخةذ \ضاالجتماعي 
ضإمنةةا عالواقعةةة ضتةةوفر األدلةةة \عالنيةةة   اجلرميةةة 

 ضحدضث اللرر للممني علية 
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جيب أ  يرد نص   جتةريم هةذا السةلوك أض ضعةع  -2•
 كا  مدنيا  أض شرعيا  

 
 .عقوعة معينة هلذا السلوك سواء

توافر عناصر اجلرمية اجلنايفيةة التةي تثبة  ضقةوئ  -3•
 .ضجرمية  ،علية جمني ،جاني ،اللرر ضا  هناك 

ضنعني عه  أ  اجلةاني يكةو  :توافر القصد اجلنايفي  -4•
ضيعلةةةن ،اجلرميةةةة ارتكاعةةةه علةةةى ضعةةةي تةةةا  أثنةةةاء 

حتة  أض ،يعت  اجلرمية عةاإلكراا ضال ،مسئوليته عنها 
 .  عغط ضمنو  مغنطيسيا 
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جيب ا  نفةرق عةا اجلرميةة املقصةودة ضاجلرميةة  -5•
مبعن تةوافر القصةد  ، أضخطأدفائ ،حت  ظرف معا 

أثناء املداهمةة ضالقةبض علةى أحةد : مثال .للمرمية 
فهل يعت  .اجملرما ظهر جمر  آخر ضقتلة اللاعط 

 جرمية ؟
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   ضميكن تلخيص اهتمامةات علةم الةنفس اجلنةايفي
 :النواحي التالية 

1-  كشف اجلرمية ضحتديد اجملر  علةى أسةاس علمةي
 إنساني حيقق العدالة ضالرمحة 

2-  دراسةةة السةةلوك اإلجرامةةي مةةن حيةة  أسةةباعة
ضدضافعه الشعورية ضالالشعورية مما يساعد على فهم 

أساليب العقا  ضأمناط العالج ضضعع  ،شخصية اجملر 
املناسبة الذي يؤدي إ  إصالح اجملر  ضعةد  عودتةه  

 .إ  اجلرمية 
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3-  دراسة الظرضف ضالعوامل املوعوعية التي تهيئ
للمرمية ضتساعد عليها ضمن ثم تعديل الظةرضف مبةا 

 .يساعد   إصالح حالة اجملر  
4-  ض،اجملر االهتما  عدراسة األسس العلمية ملعاجلة 

معاملتةةه مةةن ضقةة  القةةبض عليةةة إ  انتهةةاء مةةدة 
 .العقوعة ضإصالحه 

 5-  تصةةةةةةنيف اجملةةةةةةرما طبقةةةةةةا  ألعمةةةةةةارهم
النفسية ضالعقلية عقصد حتديد  ضحاالتهم،ضجرايفمهم

 .أنوائ الرعاية ضاإلصالح املناسبة لكل منهم 
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دراسة سيكولوجية الشهود ضرجال القلاء ضمنفذي  -•
القانو  عهدف توفري أك  قدر مةن الفهةم العلمةي 

 .ملشكلة اجلرمية ضعالج اجملرما ضضقايتهم 
تتبع اجملر  عالدراسة ضالرعاية ععد انتهاء مةدة  -7•

 .العقوعة ح  ال يعود للمرمية مرة أخرى 
 


