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 : المستخمص
الجريمػػم مػػف الم ػػجتت ايج ملتيػػم ال ػػم ترع ػػل المج مػػا ا عصػػلعم عػػم جلعػػم ت ػػ ر    

 تلى اخ تؼ عظمه  أ جلله,  جلعت م ض ع اه مػلـ المكجػريف جػؿ لػل ؿ أف يفػها عي ػل 
رأيًل,  يل مس ل ل لػًت,  يج  ػه عػم أف ي ػهـ ل ػل  للػيًت  ملحالػت ملػؿ اه مػلـ ل ػى اليػ ـ 

لػػػى أف ي ػػػل  ا     هػػػ   الكعػػػم الثػػػلع  ال ملػػػيـ  عػػػم ي عػػػل ؿ هػػػقا الم ػػػلؿ أفمػػػله الجريمػػػم   ا 
المرللػػم ال صػػنى مػػف صػػلـ ال ملػػيـ فليػػث يصػػف ه ال ملػػيـ اعصلصػػم  ي لػػ   ال ملػػيـ المػػللم , 

   الػػػه اعا القا يػػػم المرللػػػم الثلع يػػم الكعيػػػم  هػػى   عػػػمالم ػػلؿ ه اعػػػا الجريمػػم  جمػػل ي عػػػل ؿ
 رجػا  هعػلؾ فمػا الػه اعا ال ػم  ايضنرافلت ال خ يم لنتب المهرصػم الثلع يػم الكعيػم

  ػفجم اي  ػليت اله ليػم   جملتػم الرعػلؽ   جػقلؾ  رجػا فمػا الػه اعا إلػى إلم اعصػرة
    صلئؿ ايتتـ أيضًل 

 
 م جتت ال مليـ –ال مليـ الكعى الثلع    -الجريمم  الكممات االفتتاحية :
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Dimensions of crime in secondary technical education 
 

Prof.Dr. Mohamed El Nasr Hassan         Dr. Nansy Ahmed Fouad 

 

 

Asma Hosni Mahmoud 

Abstract: 

The crime is one of the social problems that human society has 

known in all its ages and its different systems and forms. It has 

been the subject of the attention of all intellectuals who tried to 

show an opinion, seek solutions and strive to present it with 

analysis and interest until today and until God wills. This article 

deals with the dimensions of the crime in secondary technical 

education, which is the middle stage of the education ladder, 

preceded by basic education and followed by higher education. 

The article also examines the motives of crime in the technical 

secondary stage: self- motivation and personal disturbances of 

high school students. . Some of the motives are also attributed to 

the Comrades, the International Telecommunications Network and 

the media.  

Key Words : The Crime  -  Secondary technical education – 

Education Problem 
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 مقدمة

ترعػػػت الف ػػػريم معػػػق ت ػػػ رهل الصػػػلي م  ػػػع عًل مػػػف ايعلػػػراؼ  الصػػػل ؾ ا جرامػػػم      
  لػػهث ال ػػلري  تػػف أصػػلليب  تػػتـ العػػلس فمػػل هػػ  مررػػ ب ,  مػػل لػػيس فمررػػ ب,  عػػى 

هػػ  مص لصػػف,  مػػل لػػيس هػػ  م لصػػف عضػػًت ال قػػت عكصػػه صػػجؿ ال ػػلري  مػػف الصػػل ؾ مػػل 
تػػػػف أصػػػػلليب الػػػػرهع  الم اج ػػػػم, عللجريمػػػػم ت,رعػػػػت معػػػػق عجػػػػر الف ػػػػريم,   ره قجرهػػػػل عػػػػم 
مخ لؼ اعهيلف  ال رائا  اعتراؼ  ال  اعيف,  قه هرصت الجريمػم قػهيمًل  لػهيثًل مػف عػ اح 

 ب تليه  مهه  ج لت العظر ف أع ل م مههة,  ح ايل مخ لكم , ممل ي ر 

يمػػػػيع المػػػػللـ اليػػػػ ـ لضػػػػلرة ملهيػػػػه هلئلػػػػم    ػػػػهمل مػػػػقهًت عػػػػم مجػػػػلؿ الملػػػػ ـ ليػػػػث      
النفيميػػػم  ال جع ل جيػػػم هػػػقا ال  ػػػهـ يمػػػه صػػػتلل قا لػػػهيف ع ػػػ  مػػػف علليػػػم أها إلػػػى رعػػػا 
مصػ  ا رعلهيػم الكػره  قلػؾ لمػل أ جػػه  ال  ػهـ الملمػم مػف أج ػح   أه ات  ممػهات صػػلتهت 

ج ػه   قلمػت عيلفػم تعػه فأتمػلؿ جثيػرة جػلف ي ػمب ف جؿ ملل ظ عم  ػ عير  قػت الكػره   
تليه ال يلـ ف ل إي أف هقا ال  هـ مف علليم أخرا أها إلى إجصلب الليػلة نلفم ػل الصػريا 

 الخل م رير تلفئ فم للح اآلخريف    أ فح الجثير مف العلس ي يرا إي م لل ه

 فلل للم قػؿ لػرا ا عصػلف تلػى أخيػه ا عصػلف   راجمػت الر للعيػلت ل لػؿ ملل ػل      
الملهيلت  احهاه  راع الم للح الخل ػم  القا يػم  ال ػم ر فمػهـ اعمػف  النمأعيعػم  قلػؾ 
عف الفيئػػم اللضػػريم  ػػ ها عػػم لػػليت جثيػػرة إلػػى  راخػػى الضػػ افن ايج ملتيػػم المفل ػػرة 

ل ؾ ا جرامػم  تليػه يمجػف ال ػ ؿ فػأف الفيئػم اللضػريم جمل   عر عر ػل أجثػر  أعضػؿ للصػ
 م ػػػػه للكمػػػػؿ ا جرامػػػػم الػػػػق  ي ػػػػا عػػػػم لللػػػػم  ػػػػ اعر ظػػػػر ؼ أخػػػػرا عكصػػػػيه  اج ملتيػػػػه 

  اق  لهيه  ث لعيه 

 الجريمم عصفيم  خ لؼ مف مج ما عخر   خ لؼ مف  قت عخر عمػل يم فػر جريمػم      
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ال قػػػت, عمػػػثًت عػػػم ال قػػػت  عػػػم مج مػػػا قػػػه ي يجػػػ ف جػػػقلؾ عػػػم مج مػػػا  خػػػر عػػػم عكػػػس
الللضػػر  عػػى فمػػا المج ممػػلت اع رفيػػم عجػػه الف ػػل   الجعصػػيم المثليػػم  ا ج ػػلا إقا 
جلف فررفم المرأة ي يم فر جرائـ  عػى عكػس ال قػت يم فػر جػرائـ يملقػب تلي ػل ال ػلع ف عػم 
 م ر جمل  خ لؼ مف  قػت عخػر  أه الفعػلت عػم الجلهليػم لػـ يجػف يم فػر صػل جل اعلراعيػل

 م  عم قلؾ ال قت فيعمل ات فر جريمم فمه ظ  ر ا صتـ عم الجحيرة المرفي

للنتب ,  النللب عم   م فر المرللم الثلع يم الكعيم مف المرالؿ الهراصيم ال لمم     
المراه م ليث  ظ ر عي ل  هق  المرللم يمر فك رة لرجم مف مرالؿ العم   هم مرللم

 الررفلت  ال   ات  الللجلت عإقا لـ ي ـ عي ل   جلهلتالمهيه مف الم لجؿ  المي ؿ  اي
  جي  ـ مف قفؿ اآلفل   المملميف   جي ًل صليمًل عم ظؿ إنلر  رتم   رف   مرف فميهًا 

المفلهئ  المثؿ  ال يـ  فميهًا تف ال  رعلت  تف ال  ل ف  ال صلهؿ  ال خلم تف
ممل ي ه  ف ـ إلى ايعلنلن المرللم يضيم ف  الم فيم الم  ههة عإف ال فلب عم هق 

 تهـ ال هرة تلى م اج م م نلفلت الليلة  م لجل ل  مف ثـ إلى ال ق ع عم   الك ؿ
 الجريمم  

عللمهرصم ما ع ليم ال رف الم ريف اع  هت ه رهل ال رف   الم مثؿ عم  ل يؽ العضج      
ص  ا ممجف ايج ملتم للنتب مف ختؿ  عميم الم ؿ  الجصـ  العكس ل ل يؽ أعضؿ م

مف الجيؼ فكلتليم ما ال اقا ايج ملتم عظ رت الجثير مف ايعلراعلت فيف النتب 
 هاخؿ المهرصم مع ل ال نرؼ الهيعم  المعؼ   ملنم المخهرات  الفلنجم 

 الجريمم جم جلم اج ملتيم   لت أقهلف العلس تلمم تلى مر اعجيلؿ  اه ـ ف ل      
لعكس  الم لل ف ايج ملتي ف عم مخ لؼ الم  ر الكتصكم  رجلؿ الهيف  تلمل  ا

 قلؾ ف را الله مف خن ر  ل  ال خكيؼ مف  ثلرهل الضلرة عم المج مملت ا عصلعيم 
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أ  ال ضل  تلي ل إف جلف قلؾ ممجعًل للمللعظم تلى جيلف المج ما  ف لئه  أمعه 
لم لفل  ل   رعلهي ه  ا خق ا عم قلؾ صفؿ مخ لكم لل مرؼ تلى أصفلف ل   ضا اللل ؿ

قا أرهعل تتج ل  معم ل  ال قليم مع ل عمليعل أف ع ك ـ أصفلف ل أ ًي  عممؿ   تتج ل  ا 
,  ص ؼ   عل ؿ الفللثم عيمل يلى أهـ أفمله الجريمم  تلى تتج ل ل ى  خ كم أتراض ل

 عى ال مليـ الثلع ا الكعى  

 أواًل :أبعاد الجريمة فى التعميم الثانوى الفنى :

م جلم ار كلع ممهيت الجريمم تلى المص  ا المللمم مف أجفر الم جتت  مه      
قلؾ أف نرؽ لؿ الم جتت ايق  لهيم,  ال خلؼ الملمم قه أ ضح إلى له جفير عم 
ليف لـ   ضح نرؽ اللؿ لم جلم احهيله الجرائـ, علـ  من اللل ؿ الم  رلم تعه  جريف ل 

 مف هعل  م عم   هيه أمف اععراه  اق  لههـالع يجم المرج ة   جمف خن رة  لؾ الم جل
عإف ظلهرة الجريمم  عمجس تلى النتب  المهرصم ,    جلى خن ر  ل عى تهة ع الى 

 مع ل  

  همير أثلث المهرصم  أفعي  ل     ي  ل    -1
 ع ؿ فما النتب عى اص جملؿ عرا  مليم ـ    -2
 ال ر ب مف المهرصم   -3
 ال صرب الهراصى   -4
 لمملميف أ  ا هارة المهرصيم  الخر ج تف صلنم ا -5
 حيلهة عصفم ايعلراعلت الصل جيم مثؿ    ملنى المخهرات ,  الصرقم ,  ال ع   -6
 الخر ج تف صلنم ال الهيف   -7
 ضمؼ ال يـ اعختقيم  الهيعيم    -8
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 اع  لر ظلهرة ال ع الجملتى   -9

 مفيوم الجريمة :

الجريمم مف الم جتت ايج ملتيم ال م ترع ل المج ما ا عصلعم عػم جلعػم ت ػ ر       
 تلى اخ تؼ عظمه  أ جلله,  جلعت م ض ع اه مػلـ المكجػريف جػؿ لػل ؿ أف يفػها عي ػل 
رأيًل,  يل مس ل ل لػًت,  يج  ػه عػم أف ي ػهـ ل ػل  للػيًت  ملحالػت ملػؿ اه مػلـ ل ػى اليػ ـ 

لى أف ي ل  ا      ا 

  مػػرؼ الجريمػػم فأع ػػل   الجريمػػم هػػم صػػل ؾ ريػػر صػػ ا ممػػله للمج مػػا مػػف أجػػؿ إ ػػفلع 
   ل ريحة إعصلعيم فنري م ي اج ملتيم

 الجريمػػم   ػػجؿ خنػػرا تلػػى المج مػػا,  لػػقا يعظػػر الي ػػل فلت فلرهػػل مػػرا اج مػػلتم       
عػػم لػػيف يػػقهب ك ه ر جػػليـك الػػى اف الجريمػػم  جػػله  جػػ ف الظػػلهرة ال ليػػهة ال ػػم  عنػػ   
ف ػػػػكم ي   فػػػػؿ ال ػػػػؾ تلػػػػى جميػػػػا أتػػػػراا الظػػػػلهرة الصػػػػليمم,  ممعػػػػى قلػػػػؾ أف إهخػػػػلؿ 

يمم لػػػيس ممعػػػل  أع ػػػل ظػػػلهرة ي يمجػػػف  تعي ػػػل الجريمػػػم ضػػػمف الظػػػ اهر ايج ملتيػػػم الصػػػل
علصب ,  لجف ممعى قلؾ أيضًل أف الجريمم تلمػؿ يفػه معػه لصػتمم المج مػا  أع ػل جػح  
ي ي جػػػػػػحأ مػػػػػػف جػػػػػػؿ مج مػػػػػػا صػػػػػػليـ إقف عللجريمػػػػػػم مر فنػػػػػػم فلل ػػػػػػر ن ايصلصػػػػػػيم للليػػػػػػلة 

 ة مكيهة  ايج ملتيم  هى فقلؾ ظلهر 

 مفيوم التعميم الثانوى الفنى :

 مه المرللم الثلع يػم مػف أهػـ مرالػؿ الهراصػم ال ػم يمػر تلي ػل النللػب خػتؿ مصػير ه     
الهراصػػػػيم ,  عهميػػػػم هػػػػق  المرللػػػػم خن ر  ػػػػل عػػػػإف الج ػػػػلت الممعيػػػػم فلل رفيػػػػم   لي ػػػػل جػػػػؿ 
ايه ملـ , مف ليث أف ال مليـ الثلع   تلمؿ ق ا ,  م مه تليػه اعمػـ عػم فعػل  مصػ  فل ل 
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ميػػػػم تعليػػػػم جفيػػػػرة , ليػػػػث أعػػػػه خنػػػػ ة م مػػػػم  ق يػػػػم تلػػػػى نريػػػػؽ    ليػػػػه الصيلصػػػػم ال ملي
المصػػػ  فؿ , عنػػػتب هػػػق  المرللػػػم هػػػـ العفػػػت اع ؿ عػػػم  جػػػ يف الكجػػػر فللعصػػػفم لل يػػػلهات 
الملميػػم ,  لػػقا جػػلف ايه مػػلـ فللنللػػب مػػف جميػػا العػػ الم ال رف يػػم  الملميػػم ,  اعع ػػنم 

 م اللصلصم  الث لعيم  الريلضيم , مف أهـ اعم ر عم هق  المرلل
 قه ترؼ صمه الهيف   المرللم الثلع يم فأع ػل   ك المرللػم ال صػنى مػف صػلـ ال ملػيـ      

 فليث يصف ه ال مليـ اعصلصم  ي ل   ال مليـ المللم ك  
 صعم   18 – 14 يرا الصيه   أف نللب المرللم الثلع يم يمثؿ الك رة الممريم مف      

  مة الثانوية الفنية:دوافع الجريمة فى المرحثانيا: 

الػػه اعا ال ػػم  صػػ ـ عػػم رعػػا هرجػػم الجريمػػم لػػها نػػتب المهرصػػم الثلع يػػم الكعيػػم هػػم     
ه اعا م مههة  م هاخلػم ,  لجػف هعػلؾ فمػا الم امػؿ ال ػم  صػ ـ فهرجػم أجفػر مػف ريرهػل 
عػػػم إلػػػهاث الصػػػل ؾ ا جرامػػػم,  مػػػف هػػػقا المعنلػػػؽ جػػػل  ال رجيػػػح تلػػػى فمػػػا الػػػه اعا 

م صصػػػم ايج ملتيػػػم اع لػػػى ال ػػػم  صػػػ  فؿ النكػػػؿ , ايج ملتيػػػم مثػػػؿ   اعصػػػرة , ع ػػػم ال
  مػػه ال تػػػل  ال رفػػ   اع ؿ الػػػقا    ػػػجؿ مػػف ختلػػػه  خ ػػػي ه ايج ملتيػػم,  هػػػى ف ػػػقا 

  رف يم هلهعم ل ل يؽ عم  الكره   ملرس تمليلت 

 يػػػأ م ه ر  جملتػػػػم الرعػػػلؽ,  ايع رعػػػػت   صػػػلئؿ ايتػػػػتـ  ال ليكحيػػػ ف  الكضػػػػلئيلت      
صصػػلت ايج ملتيػػم ال ػػم  صػػ  فؿ النكػػؿ, ليػػث ي ػػأثر ف ػػـ,  مػػا اصػػ مرار فلت فلرهمػػل الم  

مػػل صػػلفًل ,  فلل ػػللم  جػػ ف  قلػػؾ   ػػ ا الػػر افن  الم ػػلرجلت,    جػػ ف ا جلهل ػػه إمػػل إيجلفػػًل  ا 
صػػػػل جيل ه إمػػػػل معهمجػػػػم مػػػػا المج مػػػػا  م ك ػػػػم مػػػػا صػػػػل جيل ه أ    جػػػػ ف لهيػػػػه الصػػػػل جيلت 

   ا جراميم

م صصلت اج ملتيم أخرا ريػر ايصػرة  المهرصػم ل ػل  أثيرهػل  عإف قلؾ يمعى أف هعلؾ    
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عم إجصلب النللب صل جيلت اجراميم أ  تهـ إجصلفه إيلهل,  مػف هػق  الم صصػلت  صػلئؿ 
ايتػػػػػتـ  ايع رعػػػػػت  ال ليكحيػػػػػ ف  الكضػػػػػلئيلت ,  ال ػػػػػل ؼ الملمػػػػػ ؿ  جملتػػػػػم الرعػػػػػلؽ , 

ثيػؽ فليػػلة اللػهث معػق  يه ػػه , فلت فلرهمػل مػف الم صصػػلت ايج ملتيػم ال ػم ل ػػل ار فػلن   
 ل ػػػى مرللػػػم الجفػػػر,  قػػػه يجػػػ ف الصػػػل ؾ ا جرامػػػم مػػػف العػػػ ع المرضػػػى أ  يرجػػػا إلػػػى 
مرا أ  تلم لها ال خا القا يملرصه ,  جلعػت ا ل ػل ات قػه أثف ػت  جػ ه تتقػم 

 فيف الجريمم  اللللم ايق  لهيم ال م يمي  ل فما اععراه  
ت امؿ م مههة  م  لفجم  ص ـ عم ايجله الصل جيلت  ي ضح  ممل صفؽ أف هعلؾ      

 المعيكم,  ار كلع   ير  ل عم المج ما ,  عيمل يلى  مرا الفللثم أهم ل  
 الدوافع الذاتية( 1)

وىى الدوافع التي تجد مصدرىا في الفرد ذاتو , ومن أىم الدوافع الذاتية المؤدية      
 إلى الجريمة ما يمى : 

 فل لفلن  ال م ر الم حايه  -
 ضمؼ الث م فللعكس   -
 نفيمم مرللم الفل غ  المراه م   -
 ايضنرافلت ايعكملليم  العكصيم  ضمؼ ايص جلفم للممليير ايج ملتيم   -
الررفم عم ايص  تؿ تف الجفلر  ال لرر مف الصلنم الضلرنم تلي ـ ,  ال م  -

  ل ؿ ه ف  ل يؽ ررفل  ـ   
 ال م يملعى مع ل الكره    تهـ الم هرة تلى م اج م الم جتت -

 ومن العوامل الذاتية التي تسيم في تكوين السموكيات االجرامية كذلك : 
   الررفم عم الل  ؿ تلى ممع تلت أ  ملرملت أ  أ يل  ي مب قف ل ل 
   المجح تف إقلمم تتقلت اج ملتيم  ليلم 



 أبعاد الجريمة فى التعميم الثانوي الفني

 أسماء حسنى محمود أحمدا/

7102ديسمبر                                                   - 

337 -                              العدد الثالث والثالثون         

   ال م ر فللك ؿ أ  اللرملف مف المنؼ 
  عم ه اعمه المه اعيم   تهـ قهرة الكره تلى ال لجـ 
  ار كلع عصفم اععل , عل جراـ ه    رة اععل  اععلعيم عم الكره ,  أف المتقم

فيع مل منرهة , عجلمل حاهت اععل حاهت الجريمم , علل  مم ال خ يم جلل  ؼ 
فللعقالم أ  ال ل ير , أ  ال  ليؿ مف  أف اآلخر , جل ل ت امؿ  حجى اععل 

ره   حيه مف لصلصي  ل , ال م يفه ليف    اجه ت امؿ المه اعيم تعه الك
  ملكحات أف  ص ي ظ لها أ ؿ هاعا فل جل  الجريمم أ  الصل ؾ ا جرامم   

  ا هملف تلى المخهرات   يمه ا هملف تلى المخهرات مف اعصفلب ال م   ها
إلى الجريمم , عف المهمف يملعى مف اضنرافلت عكصيم هم ال م هعم ه إلى 

 هملف ,  مف هق  ايضنرافلت   ا 
   تهـ ال هرة تلى ال جيؼ ما ال اقا 
    تهـ ال م ر فلينمئعلف  ال لؽ  ايضنراب العكصم 
  ضمؼ ال احع الهيعم  الهيف ي قب الصل ؾ  ي  مه ,  يجصب الكره قيمًل صلميم

رعيمم  عأا فه تف الصل جيلت المعلرعم,  مف فيع ل الجريمم , ععه ي رس عم 
ره قيـ ا يثلر  اللب  ال صلمح  الرعؽ  الرلمم ,  جل ل قيـ  فلته  ملمًل فيف الك

 الكره  ا جراـ القا يفعى تلى اععلعيم ,  ج هر  ضه الرعؽ  الرلمم  ال صلمح   
  قه أثف ت الهراصلت جهراصم ) أف  الخير ,  الم رة ( كأف ايعلراؼ  الجريمم 

ا الهيعيم ,   كصير هق  المتقم ي يل لج يحيهاف جلمل قلت مملرصم الكره للكر  
إلى  ك يؿ إق إف ال ملليـ الهيعيم   رس عم عكس الكره ق اته اعختؽ ,   لثه 

 تلى الصل ؾ ال ريؼ ,   فمه  تف هر ب الحيغ  ا جراـ  ايعلراؼك   
 االضطرابات الشخصية لطالب المدرسة الثانوية الفنية (2)
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 تعريف اضطرابات الشخصية: .1
 )أ( تعريف عمم النفس:

يمػػرؼ ايضػػنراب عػػم م صػػ تم تلػػـ الػػعكس  ال لليػػؿ العكصػػم فػػأف ايضػػنراب يمعػػى     
ل  يًل الكصله أ  الضمؼ  ه  لكظ يص خهـ عم مجلؿ تلـ العكس ف ػكم تلمػم  عػى مجػلؿ 
تلػػػػػـ الػػػػػعكس ا جليعيجػػػػػم ف ػػػػػكم خل ػػػػػم  جػػػػػقا عػػػػػم النػػػػػب العكصػػػػػم   هػػػػػ  ينلػػػػػؽ تلػػػػػى 

 خ ػػيم مػػف علليػػم ال كجيػػر أ  ايعكمػػلؿ أ  الصػػل ؾ,  يمعػػى ايضػػنرافلت ال ػػم   ػػيب ال
 ص     اعؽ الكره ما قا ه, أ  ما ال اقا ايج ملتم القا يليل عيه 

ال ػػم   ػػيب ال خ ػػيم مػػف علليػػم ع ػػهاف  –اعخػػرا  –إضػػلعم إلػػى المهيػػه مػػف المظػػلهر 
مػػن مػػف أعمػػلن ا حاع ػػل  ثفل  ػػل ايعكمػػللم أ   مييحهػػل فللمهيػػه مػػف الصػػملت ال ػػم  ميػػح جػػؿ ع

 اضنرافلت ال خ يم 
 )ب( تعريف الطب النفسي:

( اضػػػنرافلت ال خ ػػػيم عػػػ ع مػػػف ايضػػػنرافلت   ػػػفح عيػػػه صػػػملت ال خ ػػػيم ريػػػر 1)
مر فػم  ي م  اع ػم,   صػػفب ل ػللف ل خلػػؿ مللػ ظ عػم أها   ظلئكػػه أ  ال ػم ر فللمملعػػلة, 

ال ملمػؿ مػا الفيئػػم   ظ ػر تلػى هػ ي  المرضػػى أعمػلن م أ ػلم  ثلف ػػم  ريػر م  اع ػم عػػم 
هراج ل  عى ال ملمؿ ما أعكص ـ  عى    رهـ لقا  ـ    ا 

(  مػػػػػرؼ اضػػػػػنرافلت ال خ ػػػػػيم فأع ػػػػػل أعمػػػػػلن م  ػػػػػلم  ريػػػػػر م  اع ػػػػػم مػػػػػف الصػػػػػل ؾ 2)
الم أ ؿ  الم  ل ػؿ عػم عصػيج ال خ ػيم,  ال ػم ي  رجػا إلػى اضػنرافلت الملػ ر اع ؿ 

ه ر ال ػػخا عػػم ث لع ػػه    هػػق  أ  الثللػػث , أ  اضػػنرافلت  عػػ ج تػػف م ػػجتت   ملػػؽ فػػ
الكئم مف اعمراا  م ه إلػى اضػنرافلت صػملت ال خ ػيم ,  ليصػت   يػرًا نلرئػًل تلي ػل  
  قه ي خق اضنراب الصمم مظ رًا صل جيًل, أ  اعكملليًل, أ  ممرعيًل, أ  لصيًل, أ  هيعلميًل 

 تصنيف اضطرابات الشخصية: .2
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ال ػم    ػؼ فلل رافػم  ال ػق ق,  يعػهرج  النلئكم )أ(     ضػـ أعػ اع اضػنرافلت ال خ ػيم
  لت هق  النلئكم اضنرافلت ال خ يم الفلراع يهيم,   فم الك لميم,  الك لميم الع ع 

النلئكم )ب(     ضـ هق  النلئكم جلعم ال خ يلت المضنرفم  ال م ي لب تلى 
ـ ا صلؽ صل ج ل  صمل  ل ال   يؿ  المفلل م,    لب ايعكمليت  تهـ ثفل  ل  أيضًل ته

ايعكمليت ما الم قؼ  يعهرج عم هق  النلئكم اضنرافلت ال خ يم العرجصيم, 
  المعلهضم أ  المضلهة للمج ما ,  ال خ يلت الفيعيم 

النلئكم )ج(    ي لب تلى ال خ يلت ال م   هرج عم هق  الكئم ظ  ر ال لؽ 
عفم, ايت ملهيم,  المخل ؼ ف  رة  اضلم    ضـ هق  النلئكم ال خ يلت اآل يم الم ج

 ال ص اصيم ال  ريم 
المتقم فيف الصل ؾ ا جرامم لها نتب المهرصم الثلع يم الكعيم  ايضنرافلت   3

 ال خ يم 
 )أ( السموك العدواني كسمة أساسية في مجموعة من االضطرابات ىي:

 ايضنراب ايعكجلر  الم  نا  -1
 اضنراب ايعكجلر  المعكره  -2
 لمه اعم رير الم جيؼ اج ملتيًل اضنراب الصل ؾ ا -3
 اضنراب المصلؾ المه اعم الم جيؼ اج ملتيًل  -4
 اضنراب ال خ يم المه اعيم المملهيم للمج ما  -5
 اضنراب ال خ يم اللهيم  -6

 )ب( السموك العدواني كسمة مصاحبة في مجموعة من االضطرابات ىي:
 اضنراب  ملنى الم لقير  المخهرات  -1
 ايضنرافلت الم ليم المض يم  -2
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 ال أخر الم لم  -3
 اضنراب ع ا ايع فل   -4
 القهلف ال كلتلم فميه المها  -5
 ايضنراب الك لمم  -6
 ايضنراب الك لمم ال جهاعم  -7
 ايضنراب الفلراع يها  -8
 اضنراب جرب مل فمه ال همم  -9

 االضطرابات ىي:)ج( السموك العدواني كسمة غير غالبة في مجموعة من 
 القهلف التعمنى  -1
 ايج ئلب الجصيـ  -2
 اضنراب تصر المحاج -3
 اج ئلب أ  المجس(  –اضنراب المحاج اله ر  )ه س  -4
 ايج ئلب التعمنى  -5
 اضنراب ال خ يم الفلراع يهيم  -6
 اضنراب ال خ يم ال ص يريم  -7
 اضنراب ال خ يم ع لميم النفا  -8
 لمع أ ال ر ه عكصى ا -9

 اضنراب ال  اعؽ ما اخ تؿ المصلؾ   -11
 المشكالت االسرية لطالب المدرسة الثانوية الفنية: (3)

 مػػف ال اضػػح أف  ع ػػئم اعنكػػلؿ عػػم مجػػلؿ ال ػػراتلت الملئليػػم  ال ػػ  رات قػػه  جمػػؿ     
النكػؿ معلرعػًل عػػم المصػ  فؿ, عػػلعب الػقا يمػػلعى مػف الم لتػب عػػم تملػه يكػػرغ مػل يملعيػػه 
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تلػػى ح ج ػػه  أفعلئػػه للػػ خلا مػػف ال ػػ  ر,  يػػ ها هػػقا الم قػػؼ الػػى ت اقػػب  خيمػػم تلػػى 
النكػػػؿ العل ػػػػئ عػػػم مجػػػلؿ ال ػػػراتلت  ال ػػػ  رات ي ػػػػب اعفعػػػل ,  جثيػػػرًا مػػػل عتلػػػظ أف 

ته اعػػػه تلػػػى الػػػهمى, عػػػإقا تعكػػػت اعـ نكل  ػػػل عػػػإف النكلػػػم  مصػػػؾ فػػػهمي  ل   معك ػػػل عف 
 ايعراغ  ال  ليه لها النكؿ أيضًل 

  فػػػأف النللػػػب عػػػم ت ػػػرعل الللضػػػر ي م ػػػا فجميػػػا  صػػػلئؿ الرالػػػم    ػػػرا الفللثػػػم    
عمػ  الم لػم    صػا مملرعػه ,  لجػف مػف الم صػؼ جػها تلػى  نػ ر   ال رعي يم ال م  صلته

 ه  ريلب ه ر ايصرة عم  قليم النػتب مػف الجريمػم  ممػل يػ ثر عػم صػل جيلت النػتب
  ي ثر تلى  خ ي  ـ   قػ ت ـ عػم الجريمػم  عللفيػت الػق  ي م ػا عيػه النػتب فػللل ار 

تلػػى المصػػػ  ا  اعخػػتؽ يجػػ ف خيػػر م قػػا للنللػػب  الػػهيم رانم الػػق  ي صػػـ فػػليل راـ
عإف الفيت الق   عفمػث عيػه الختعػلت الملئليػم,    ػيا  ايعكمللم,  تلى المجس مف قلؾ,

 الل ػه يػ ه  إلػى ايعلػراؼ ممػل يػهعا قلػؾ إلػى صػل ؾ ريػر م فػ ؿ عػم  عيػه ر ح اععلعيػم
  يفمث لها النللب ال لؽ  الخ ؼ ,  الميؿ إلى المحلم,  ايعنػ ا   تػهـ ال ػهرة المج ما
  المج مػا لهؿ الم انؼ ما رير  مف اععراه , ممػل ي ػفح تع ػرا ريػر عمػلؿ عػمتلى  ف

 فلل ػػللم الػػػى ار جلفػػه للجريمػػػم  مف هعػػل عجػػػهاف ريػػػلب ه ر اعصػػرة عػػػم  رفيػػم اعفعػػػل  لػػػه 
  أثير رلى  خ يم النتب  ي ها ف ـ الى ار جلب الجريمم  

 العالقة بين السموك اإلجرامي والمشكالت االسرية:
إف  جػػ ه اللػػهث عػػم أصػػرة مميعػػم هػػ  الصػػفب إؿ  جػػ يف  ػػم رة اع ؿ فليع مػػل  إلػػى     

جملتػػم أ ليػػم هػػ  جػػح  ضػػر ر  مع ػػل,  هػػقا ي  ػػؾ ي ػػ ه  إلػػى  ل يػػؽ اع مػػل ات أخػػرا 
لجملتػػلت أ ليػػم أخػػرا   لػػقلؾ  م فػػر اعصػػرة مػػف أهػػـ الم امػػؿ الفيئيػػم المصػػففم لتعلػػراؼ 

 عه  جؿ فللث عم نفيمم الجع ح  هى الملمؿ الم  رؾ القا ي ؼ ت
لػػػقلؾ علعصػػػرة ه ر جفيػػػر عػػػم ميػػػؿ اللػػػهث أ  تح عػػػه تػػػف الصػػػل ؾ ا جرامػػػم, عػػػإقا     
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قا جػلف جػػًت مػػف اعفػػ يف  جلعػت اعصػػرة صػػليمم  م ملصػػجم  يصػ ه أعراههػػل ال ئػػلـ  الصػػتـ   ا 
عػى مػػف م م مػًل ف ػلم جيػهة,  جػػلف هخػؿ اعصػرة معلصػػفًل يجكػى ععراههػل  يػ عر ل ػػـ لػه أه

الرخل , عإف قلؾ يم فر هاتيًل الى ا خػلق اعفعػل  مصػلجًل صػليمًل, أمػل إقا  كجػؾ جيػلف اعصػرة 
   ػػػػهع,  هب الخػػػػتؼ  الػػػػف ا  ال ػػػػجلر فػػػػيف أتضػػػػل هل, أ  جػػػػلف ألػػػػه ايفػػػػ يف أ  
جتهمػػل يمػػلعى  نػػأة مػػرا تضػػ   أ  عكصػػى أ  ت لػػم, أ  جػػلف هخػػؿ اعصػػرة ضػػئيًت ي 

 يه, جػػػلف قلػػػؾ هاعمػػػًل إلػػػى اع  ػػػلج أفعلئ ػػػل ا جػػػراـ   ال كجػػػؾ يجػػػله يجكػػػؿ مػػػل ي ػػػيـ مػػػف اع
اعصرا قه يج ف  كججًل ملهيػًل,  قػه يجػحف ممع يػًل  صػ ؼ عل ػى الضػ   عيمػل يلػى تلػى جػت 
العػػ تيف  يضػػلح  ػػأثير  تلػػى ظػػلهرة ا جػػراـ, ثػػـ ع ضػػح أثػػر المصػػجف ريػػر المتئػػـ عػػم 

 الصل ؾ ا جرامم 
 
 الرفاق:دوافع ترجع الى جماعة ( 4)

هػػم ألػػه الم ػػلهر الم مػػم  المكضػػلم تعػػه المػػراه يف لتق ػػها   اصػػ  ل  اآلرا   اععجػػلر,     
ليػػث أف الكػػره  هػػ  ي كلتػػؿ مػػا أ ػػهقلئه عإعػػه يػػرا ح عكصػػه عػػم أعػػه يميػػؿ أ ًي , إلػػى الم ػػلب 
 ال  ػػلعى, ثػػـ يمػػرج مفل ػػرة إلػػى الم لنمػػم  هػػى  ػػ ها اليلعػػًل الػػى ال كجيػػر عػػم ايجػػراـ عػػم 

تلػػػه مػػػا أ ػػػهقلئه,  لجملتػػػم الرعػػػلؽ أه ارًا ايجلفيػػػم جثيػػػرة ل ػػػل اهمي  ػػػل عػػػم لكػػػظ  ضػػػفن  كل
صػػل ؾ النػػتب, فػػؿ  مصػػلته  ـ تلػػى ال ملػػيـ  ال ل ػػيؿ الهراصػػى,  اتػػهاههـ جصػػميًل  ت ليػػًل 
 اعكملليػػػًل, إي أف جملتػػػػم الرعػػػػلؽ ي   ػػػػ ـ فػػػػه ر  رفػػػػ   إيجػػػػلفم عػػػػم جميػػػػا اعليػػػػلف,  اعمػػػػل 

ل  الصػػ   أه ار ريػػر  رف يػػم مػػف الخنػػ رة فمجػػلف تلػػى مصػػ  فؿ النػػتب لجملتػم الرعػػلؽ  قرعػػ
  خل م نتب ال مليـ الثلع   الكعم  

قا جإع  جملتػم ي  ل ػـر       ي  قؼ  أثير اع هقل  عم الكره تلى أختق ـ  مي ل ـ,  ا 
 قػػػه ال ػػػلع ف  ي  ل ػػػـح فللكضػػػلئؿ عػػػإف  ػػػأثيرهـ تلػػػى الكػػػره يجػػػ ف  ػػػأثيرًا صػػػيئًل عػػػم ال للػػػب, 
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  ػػػهخؿ مػػػػا هػػػقا ال ػػػػأثير ظػػػػر ؼ  جمػػػؿ الكػػػػره يعجػػػقب إلػػػػى اع ػػػػهقل  مثػػػؿ الك ػػػػؿ عػػػػم 
المهرصػم  المملعػلة مػف الك ػر,  أثف ػت الفلػ ث أف ممل ػرة أ ػهقل  الصػ    مػه مػف ت امػػؿ 

 ايجراـ  
% قػه  عػل ل ا 6 5 أجريت هراصلت ميهاعيم تلػى نػتب المػهارس فلل ػلهرة  ثفػت مع ػل أف 

أهػػـ ت امػػؿ إهمػػلف المخػػهرات فػػيف النػػتب  ػػأثير ال ػػفلف اآلخػػريف المخػػهرات,  جػػلف مػػف 
همػػػػلؿ اعصػػػػػرة لػػػػه رهل عػػػػػم الع ػػػػح  ال  جيػػػػػه  المراقفػػػػم عضػػػػػًت تػػػػف ال كػػػػػرين عػػػػػم ه ر   ا 

 المهرصم  
 المستحدثات التكنولوجية والجريمة:

 والجريمة:Internet شبكة االتصاالت الدولية -
 جػل  الجػرائـ ال ػم  ػ ـ تػف نريػؽ ا ع رعػت  لـ يجف هعلؾ قلؽ ما فهايم  ػفجم ا ع رعػت    

,  قلؾ عظرًا لمله هيم مصػ خهمي ل فل ضػلعم إلػى أع ػل جلعػت م  ػ رة تلػى عئػم مميعػم مػف 
المصػػ خهميف ل لجػػف مػػا   صػػا اصػػ خهاـ ايع رعػػت  هخػػ ؿ جميػػا عئػػلت المج مػػا إلػػى قلئمػػم 

خهاـ الخػػػلنئ المصػػػ خهميف ليػػػث أ ػػػفح ا ع رعػػػت عػػػم م عػػػل ؿ يػػػه الجميػػػا  ع يجػػػم لتصػػػ 
لإلع رعػػػت فػػػهأت  ظ ػػػر جػػػرائـ تلػػػى  ػػػفجم ا ع رعػػػت  احهاهت مػػػا ال قػػػت   مػػػههت  ػػػ رهل 

  أ جلل ل  
ا ع رعػػت   عيػػم  مجػػس مػػل صػػيج ف تليػػه لػػلؿ الف ػػريم عػػم  ايع رعػػت  الصػػل ؾ ا جرامػػم  

المصػػ  فؿ,  هػػى  ع ػػؿ ايعصػػلف مػػف ت ػػر إلػػى ت ػػر فصػػرتم مقهلػػم ي يمجػػف للمػػر  أف 
ي خلػػؼ تع ػػل ل ػػى أف الفػػللثيف  الخفػػػرا  عػػم ال قػػت اللػػللم ي لػػهث ف تػػػف ي جلهل ػػل أ  

ت ػػػػر مػػػػل فمػػػػه ايع رعػػػػت أ  مػػػػل يصػػػػم عه نريػػػػؽ الممل مػػػػلت الصػػػػريا  مػػػػف متمػػػػح هػػػػق  
المرللػم جمػل يػرا الخفػرا  أف الم ػلرؼ صػ ج ف فػت  ػراعيف,  قػه ظ ػر قلػؾ عػم ال قػت 

م مػػف ال ػػراؼ اآللػػم,  يمجػػف اللػػللم إق يمجػػف صػػلب الع ػػ ه فنريػػؽ الفنلقػػم الفتصػػ يجي
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جػػقلؾ  ل يػػؿ الع ػػ ه فنريػػؽ ا ع رعػػت فمجػػره أف  ضػػ ن حرًا,  مػػف متمػػح هػػق  المرللػػم 
جقلؾ أف  جه الم لجر ايع راضيم تلػى ال ػفجم فػه ف أرعػؼ,   ظ ػر  ػعلتم ا تتعػلت 
ال كلتليػػم,  ي  ػػه ف ػػل ال كلتػػؿ مػػل فػػيف نللػػب الصػػلمم أ  الخهمػػم,  ا تػػتف تع ػػل, ل ػػى 

قيػػػؿ أعػػػه يمجػػػف أف يػػػرا أ  يصػػػما أ  ي ػػػق ؽ لصػػػب ال ػػػم ينلف ػػػل,  صػػػ ؼ  عصػػػلب  ل ػػػه
متمػػح هػػق  المرللػػم جػػقلؾ إلػػى ع ػػر الج ػػب, فػػه ف أ راؽ فػػللنفا,  صػػ ؼ   ػػمـ جػػقلؾ 

 عجرة اللج مم ا ليج ر عيم   ص ؼ يعمجس قلؾ جله تلى  مليـ النتب 
 الخنػػػػ رة مػػػػل لػػػػـ  أخػػػػػقهل    ملػػػػيـ النػػػػتب  لهيػػػػهًا مصػػػػألم رليػػػػم عػػػػػم الهقػػػػم  اعهميػػػػم    

اللج ملت  أ للب ال ػرار مأخػق الجػه  ال خنػين الػ اتم الصػليـ, قلػؾ أف ا ع رعػت ررػـ مػل 
يلمله مػف ايجلفيػلت عإعػه يعنػ   تلػى المهيػه مػف الصػلفيلت عػم ج اعػب اصػ خهامه  ال ػم أف 
رة  ػػرؾ النللػػب منلػػؽ الصػػراح ل ػػل, عصػػ ؼ  ػػ ثر تليػػه فنري ػػم م جػػهة تلػػى علػػ  يك ػػه  ال ػػه

  ال ه ة عم أف يج ف تض ًا علعمًل عم المج ما 
 تعػه العظػر الػى ايع رعػت مػف ح ايػل أمعيػم جعلئيػم, عػت  ػؾ أف نفيمػم ال ػفجم ال كلتليػم     

يمجػف أف  صػػ ـ عػػم   ػػهيـ خػػهملت جفػرا للم ػػلفلت ا جراميػػم  المعظمػػلت ا رهلفيػػم  مجػػع ـ 
جػرا  الم ػػل رات   ضػػا الخنػن عػػم ركلػػم  مػف ختل ػػل مػػف  فػلهؿ اي  ػػليت  الممل مػػلت  ا 

تػػف تيػػ ف اعمػػف,  تلػػى ايع رعػػت أيضػػًل  ع ػػر ت ػػرات الم اقػػا للجملتػػلت المرقيػػم  الهيعيػػم 
المضػػػػػن هة   صػػػػػ خهـ فكلتليػػػػػم مػػػػػف قفػػػػػؿ الجثيػػػػػر مػػػػػف الجملتػػػػػلت قات ال  ج ػػػػػلت الكجريػػػػػم 

عيمػػل   الصيلصػػيم لت  ػػلؿ  ال عصػػيؽ فمػػه أف ضػػي ت تلي ػػل اعج ػػحة الرصػػميم قعػػ ات اي  ػػلؿ
 فيع مل أ  ال  ا ؿ ما م هي ل  

منن م ها قلؾ أف ايع رعت قه اعضمت إلى قلئمم اعصفلب ال م  صلهـ عػم جػرائـ ايلػهاث 
 أىم ىذه المظاىر ما يمى:

 اخ راؽ أعظمم الممل ملت  .1
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 الجريمم المعظمم  اعلهاث  .2
صل ة اص خهاـ الفريه ا لج ر عم  .3  اعلهاث  ا 
 ممل ملت ال نرؼ  ايرهلب اعلهاث  ايع رعت   فلهؿ  .4
 اعلهاث  صرقم اعم اؿ  فنلقلت ايئ ملف فنريؽ ايع رعت  .5
 اعلهاث    هيه اعمف ال  مم لله ؿ فنرؽ ا ع رعت  .6
 اعلهاث  أعملؿ المعؼ  ال  ؿ فنريؽ ايع رعت  .7
 اعلهاث  ا ع رعت  ألملب ال ملر  .8
 اعلهاث  ا ع رعت    هيهات ال جلرة ا ليج ر عيم  .9

 علهاث  ا ع رعت  الل   رير الفر   ا .11
 اعلهاث  ا ع رعت  صرقم الخهملت الممل مل يم )اي  ليت(   .11
إف الم ػر الػػقا عمي ػػه ,  الم ػػر ال ػػلهـ , هػ  ت ػػر ا ع رعػػت , ليػػث صػػينرت عيػػه     

الممل مل يػػػم تلػػػى جػػػؿ  ػػػم  عػػػم ليل عػػػل ,  ف ػػػهر ال كػػػ ؽ  ايلمػػػلـ فكع ع ػػػل ,  جػػػ ف ال ػػػهرة 
,  ف ػػػهر الخضػػػ ع لمصػػػل ئ ل , يجػػػ ف ال ػػػهـ عػػػم أجيػػػلؿ ال ػػػفلب ال ػػػم هػػػم أمػػػؿ  الصػػػينرة 

المصػػ  فؿ ,  ايع رعػػت  اقػػا ي مكػػر معػػه ,  ي يمجػػف ال  لضػػم تعػػه أ  إ ػػهار قػػرار فمػػهـ 
 ال ملمؿ ممه  

 الجريمػػم    يمػػرؼ مجػػل   ال ػػل ؼ الملمػػ ؿ فأعػػه Mobile (  ال ػػل ؼ الع ػػلؿ ) الملمػػ ؿ -
ت الراهيػػػ ,   صػػػمح ف  ػػػ ؿ ا  ػػػلرة إلػػػى الم ل ػػػم عػػػم معن ػػػم ج ػػػلح ارصػػػلؿ يصػػػ خهـ م جػػػل

ج راعيم  صػمى الخليػم,  لػيف يػ ـ اصػ  فلؿ ا  ػلرة يػ ـ  ل يل ػل مفل ػرة إلػى  ػفجم ال ليك عػلت 
 المرجحيم  

 ي,مرؼ أيضًل تلى أعه تفػلرة تػف ج ػلح مصػ مرا يصػلجم يع ػؿ ال ػ ت  ال ػ رة مػف     
م,  يم ػلح فأعػه تملػم  صػ ؿ ايصػ خهاـ,  هػ  اعهاة ال ل ؼ الج اؿ أ  ج ػلح المػرا الرقمػ
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المعلصػػفم للػػرارفيف عػػم   ػػلرؾ ال ػػ ت  ال ػػ رة فنري ػػم صػػ لم فػػه ف أيػػم  ػػم فلت,  يمجعػػه 
ع ػػؿ ال ػػ ت  ال ػػ رة فصػػ  لم مػػف ال ػػل ؼ الملمػػ ؿ إلػػى هػػل ؼ ملمػػ ؿ أخػػر تػػف نريػػؽ 

فيػػ  ر أ  مػػا ج ػػلح لمصػم  الػػهة فصػػينم تلػػى ل لػم المكػػل يح,  هػػ  قلفػػؿ لتصػ خهاـ مػػا الجم
المػػرا الرقمػػم   عػػى م ػػه ر ايعصػػلف أف يلمػػؿ هل كػػه الملمػػ ؿ الػػى أ  مجػػلف يػػقهب إليػػه 
 يمجف اص خهامه عم أ   قت  مجػلف اقا مػل  ػ اعرت الخهمػم المنل فػم ل  ػ يله,  يمجػف مػف 
ختلػػػه الػػػهخ ؿ الػػػى  ػػػفجم ايع رعػػػت  ال  ػػػ ؿ الػػػى الممل مػػػلت  الفيلعػػػلت,    ػػػكح الم اقػػػا 

 اـ الفريه ا لج ر عم, جمل أعه يم لح ف  ر لجمه  خكم  حعه   اص خه
جػػػرائـ ال ػػػل ؼ الملمػػػ ؿ المر فنػػػم فنػػػتب المهرصػػػم الثلع يػػػم الكعيػػػم   ل ػػػق  ال  عيػػػم اللهيثػػػم 
 ملل ل  ػػل,  ال ػػػم أ ػػػفلت عػػم م عػػػل ؿ يػػػه جميػػا أعػػػراه المج مػػػا فجلعػػم عئل ػػػه  عنػػػ   تلػػػى 

الصيئ ل ق  ال  عيم خ   ػًل تلػى عئػم اعلػهاث  المهيه مف المخلنر العل جم تف ايص خهاـ
 ال فلب  المراه يف  مف ايعمػلؿ ا جراميػم ال ػم  ر جػب مػف خػتؿ   عيػم ال ػل ؼ الملمػ ؿ, 
 مػػػف أخنرهػػػل اصػػػ خهامه عػػػم ايمػػػ ر ريػػػر اعختقيػػػم مػػػف قفػػػؿ فمػػػا ال ػػػفلب  اعلػػػهاث 

التئ ػم  الرصػلئؿ الم ػ رة   الم مثلػم عػم المملجصػلت ال ل كيػم,   فػلهؿ الرصػلئؿ المج  فػم ريػر
للك يػػلت ,  ارصػػلل ل ف  عيػػم الفل  ػػ ث  فرصػػػلئؿ ال صػػلئن الم مػػههة  المخلػػم فػػلآلهاب ,  ع ػػػرهل 

 فيف ال فلب   فلهؿ م لنا الكيهي  ا فلليم عم اعملجف الملمم 
 هعػػػلؾ المهيػػػه مػػػف اععمػػػلؿ الصػػػلفيم ال ػػػم  ر جػػػب مػػػف قفػػػؿ اعلػػػهاث مػػػف خػػػتؿ اصػػػ خهام ـ 

  ل ؼ الج اؿ  ال م يمجف أف عجمل ل عيمل يلى ل  عيم ال
 الجرائـ اعختقيم  -1
 ال  هيه  ايف حاح  -2
 الصب  ال قؼ-3
 ع ر الكير صلت   خريب ال  ا ؼ الع للم -4
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 صرقم الملكلت  الممل ملت  ال  ر المخحعم تلى الج لح -5
 إ لتم الك ضى هاخؿ الج لح -6
 ع ؿ ال لئملت -7
 ل  ليه  المللجلة  -3
      ايتتـ  الجريمم   صلئؿ  -4

أ فح م جػهًا أف هعػلؾ ا كػلؽ تػلـ فػيف المخ  ػيف تلػى اف  جع ل جيػل ال خػحيف  ايصػ رجلع 
  ػػػجؿ مػػػا  جع ل جيػػػل اي  ػػػلؿ اللهيثػػػم,   جع ل جيػػػل ايتػػػتـ  معػػػى  جع ل جيػػػل اي  ػػػلؿ, 
  اعخيػػػرة أ ػػػفلت  مثػػػؿ الممػػػ ه الك ػػػر  للممػػػؿ ا تتمػػػم,  ل ػػػقا  قاؾ , عػػػإف أمػػػر هراصػػػم
 أثير الجلعب الصلفى) المخلنر ايتتميم( ل جع ل جيػل ايتػتـ فػلت ضػر ريًل, فػؿ أمػرًا يفػه 

 معه 
يجػػػله يجػػػ ف هعػػػلؾ إجمػػػػلع تلػػػى إف ا تػػػتـ عػػػم الم ػػػػر الػػػراهف أ ػػػفح يل ػػػؿ مجلعػػػػه     

لي يػػم, فػػؿ رئيصػػيم فػػيف  صػػلئؿ الليػػل  الم مػػههة عػػم تللمعػػل الممل ػػر, فػػؿ يمجػػف ال ػػ ؿ  إف 
الليػػػل  اآلف, جػػػلل مليـ  ال ػػػلم  ال ػػػعلتم  ال جػػػلرة,  م مػػػه ات مػػػلهًا رئيصػػػيًل   صػػػلئؿ  أع ػػػنم

قا  ػػػئعل أف ع  ػػػ ر لجػػػـ هػػػق  اعهميػػػم, عيمجععػػػل  خيػػػؿ  تلػػى اعتػػػتـ ل يصػػػيرهل  ر اج ػػػل   ا 
للؿ المج مملت الممل رة ف ير أتتـ, عػت ي جػه اآلف مج مػا م  ػهـ أ  عػلـ يمجعػه م اج ػم 

 عم   ال ع ع ف ير  صلئؿ ا  لؿ م ثرة  صريمم  م ع تم الم نلفلت الممل رة مف ال

 عفػا خنػػ رة المػػه الممل مػػل م الجهيػػه مػػف قهر ػػه تلػػى اصػػ ل اق  تلػػى ال عػػ ات  اعه ات      
ال ػػم   ػػعا ث لعػػم الكػػره  فلل ػػللم  صػػ ل ق تلػػى فعي ػػه الممرعيػػم   ػػ لجـ عػػم صػػل جه    ج ل ػػه 

 نيػػا ا لج ر عػم ال ػم ي ػ ه  قلػم  عخفػم  صػػ ل ق  أههاعػه,  فمفػلرة مػ جح  عإع ػل  صػ رقه عػم ال
تلػػى ممظػػـ مػػ اره المػػللـ ,  الثػػ رة الممل مل يػػم هػػم مػػف أخنػػر ال لػػهيلت  اعتل ػػير ال ػػم 
  ػػػب تليعػػػل   ج للعػػػل مػػػف جػػػق رعل ل  يػػػهعل عػػػم حعحاعل  ػػػل ا تتميػػػم  ال  عيػػػم    صػػػؿ ت  لعػػػل 
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ل الممرعيػػم اع ػػػيلم    صػػس عػػػم فإتتعل  ػػل   أثيرا  ػػل الضػػػ ئيم المف ػػرة ل ػػى  ملػػػى  ػػ رع
 أتملؽ لضلر عل ممرع  ل ال حيلم ال لئمم تلى الملهة  الل    اععلعيم 

  ف جؿ تـ ا  مت  صلئؿ ايتتـ المخ لكم فأع ل مص  لم تف 
  هه ر مص  ا الق ؽ الث لعم الملـ  .1
 حيلهة ممهيت التمفلية  الميؿ إلى اع  لؾ ال لع ف  .2
 اعختقم الملـ المصلهمم عم ايع يلر  .3
   جيا الجملهير تلى الصلنم الصيلصيم  .4

 قما ال هرة تلى الخلؽ  ايف جلر  
 ملػػػـ اععػػػراه أصػػػلليب جهيػػػهة ير جػػػلب الجػػػرائـ,  خيػػػر مثػػػلؿ تلػػػى قلػػػؾ هػػػ  مػػػل  ع ػػػر   .5

ال ػػلؼ فػػيف لػػيف   خػػر تػػف ألػػهث ال صػػلئؿ الكعيػػم لصػػرقم الصػػيلرات,  جيكيػػم   ييػػر 
ؽ  ح يػػػر  ثػػػلئؽ  صػػػجيل ل إلػػػى ريػػػر قلػػػؾ مػػػف ال صػػػلئؿ ممػػػللـ ملجي  ػػػل الل ي يػػػم,  نػػػر 
 المص خهمم عم تللـ الجريمم 

هرجت فما  صػلئؿ ا تػتـ تلػى ع ػر أخفػلر الجريمػم فنري ػم ات يلهيػم, اعمػر الػقا  .6
 قه يجمل ل لهثًل مأل عًل فللعصفم لل لرئ,  عى قلؾ الضرر ملي يخكى 

ع ليػػػم المنػػػلؼ ع ػػػم  فػػػرح   ػػػ ـ فمػػػا  صػػػلئؿ ايتػػػتـ فإظ ػػػلر جػػػه ا الجريمػػػم عػػػم  .7
 أليلعًل جيؼ يميع فما المجرميف المل رعيف,  جيؼ يصرع ف عم م ا الليل  

 ميػػؿ فمػػا  صػػلئؿ ايتػػتـ الػػى اظ ػػلر المجػػـر عػػم  ػػ رة الفنػػؿ اعمػػر الػػقا يجمػػؿ  .8
معػػػػه عم قجػػػػًل ليػػػػػًل عجثػػػػر مػػػػػف نكػػػػؿ أ  مراهػػػػػؽ أ  فػػػػللغ,    ػػػػػفح فللم لفػػػػؿ اعج ػػػػػحة 

 ؿ صخريم  اص  حا  المخ  م فمتل م المجـر مل
 ميػػػػؽ فمػػػػا  صػػػػػلئؿ تمػػػػؿ اعج ػػػػحة المخ  ػػػػػم مػػػػف خػػػػتؿ مػػػػػل  ع ػػػػر  تػػػػف الخنػػػػػن  .9

  ال ل ي لت ع كصه تمل ل   صها ف ير ق ه إلى المجرميف خهمم جفرا 
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 صػػػ ؿ أليلعػػػل فمػػػا  صػػػلئؿ ا تػػػتـ عجػػػرة الجريمػػػم أ   صػػػيلم  عكػػػقهل أ  أصػػػػل ب  .11
 إخكلئ ل 

 س فمػػػا المػػػراه يف  جػػػقلؾ الجفػػػلر  ثيػػػر فمػػػا ال رائػػػح  الررفػػػلت الجلعػػػم عػػػم عكػػػ .11
   يصيمل المعلرعيف 

ي ضػػػح ممػػػػل صػػػفؽ, إف ال لػػػػه  المنػػػر ح تلػػػػى الصػػػللم المللميػػػػم اليػػػ ـ,  علػػػػف عمػػػػيع     
الفػػػػهايلت اع لػػػػى مػػػػػف ال ػػػػرف اللػػػػػله   الم ػػػػريف, هػػػػ  فػػػػػت أهعػػػػى  ػػػػػؾ,  لػػػػها  جع ل جيػػػػػل 
الممل مػػػػلت   فػػػػيف لللػػػػم ال لػػػػه ,  ال ػػػػـ  ال لػػػػؽ,  اللػػػػقر  ال رقػػػػب,  الخنػػػػر الػػػػقا يلػػػػهؽ 

لػػػهب   ػػػ ب, يف ػػػى اعمػػػؿ مم ػػػ هًا أيضػػػًل تلػػػى  فػػػللمج ما الممل مػػػل م المػػػللمم, مػػػف جػػػؿ
 جع ل جيػػل الممل مػػلت ثلعيػػًل, ف  ػػك ل الػػها   الػػه ا  لجػػؿ  لػػؾ المخػػلنر,  جػػقلؾ يف ػػى اعمػػؿ 
مم  هًا تلى مص خهمم هػق  ال جع ل جيػل, عػم رصػـ إ ػراقم رػه أعضػؿ  خيػر أ عػر, لإلعصػلعيم 

 جميمًل 
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   صجعهريم للج لب, مرجح اي1ايجراـ, ن

  المهرصم ا صتميم ال صنى , المج فم (هػ1416)ملمه معير صمه الهيف   26
     1الم ريم , ن

 ملنى الم اه الم ثرة عم اعت لب فيف النتب,   (1991) م نكى ص يؼ  27
  ث ايج ملتيم  الجعلئيم, ال لهرةالمجله اع ؿ, المرجح ال  مم للفل  

  تلـ الم جتت ايج ملتيم , تملف , هار ال ر ؽ , (1998)ممف خليؿ تمر   28
     1ن

  معلفا م جتت اعمم ا صتميم  المللـ الممل ر  ه ر (1991)م هاه يللجف  29
 , الريلا 1(, ن2رفيم ا صتميم  قيم ل عى ممللج  ل, صلصلم ج لب  رفي عل )ال 

  هار تللـ الج ب للع ر  ال  حيا 
  اعثر القا ي له  المعؼ تلى اعنكلؿ  ه ر (هػ1425)عجلة الصع صم   31

الجمميلت اعهليم عم م اج  ه , ال لهرة , الجمميم الم ريم الملمم للمليم 
 ,  اعنكلؿ فل صجعهريم 

 
 


