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ء ونزالء اما جرائهم المخدرات فً هذه الدراسة تهدف لقٌاس انماط التفكٌر االجرامً على السجنا         

وجرائهم الممتلكات والمجرمٌن فً النفوس . فً هذه الدراسة ٌاءخذ اشكل الشر لدٌها انماط مختلفة 

.الجرٌمة هً المشكلة التً تواجه الناس من وقت الخر. لذلك, حٌث هناك بشرا ٌجب ان ٌكون هناك 

ٌة المراة فً المجاالت االجتماعٌة والنفسٌة,  جرٌمة. ال تنطوي هذه الرا سة على المراة مباشرة. وال

والبٌولوجٌة, فانه ٌشٌر الى انه من المستحٌل ان ٌرتكب جرٌمة وهو فً الواقع المدقع, مثل ائٌذء االخرٌن 

جسدٌا. بل, والنساء لدٌهم بعض الخصا ئص الفرٌدة التً طالبت العدٌد من النساء وسلط الوضوء على 

والوادعة والتوا ضع.                                                                 المجتمع االوسع من الجمال  

فً دراسة علم الجرٌمة و علم النفس القنون المعروف لكثٌر ٌسبب اي شخص ٌرتكب جررٌمة ,          

واحدة منها هوا عامل المعرفٌة . هذا لعامل هو العا مل االساسً لهذا العمل. سوف اخطاء فً فهم 

فهم االفكار التً ومعاجلة كائن ٌؤدي الى خطاء فً الفعل. التفكٌر االءجرامً هو مصطلح لالءنسان ان ٌ

تسبب اوتستخدم الضفاء الشرعٌة على الجرٌمة. ٌتكون التفكٌر الجنائٌة من عدة ابعاد: حقوق الطالب, 

                     السلوك, ومستوي العدوانٌة, والفتقار الى جرٌمة هوالجواب, والترشٌد.   باردالد م, تبرر

المجناء التً اتخنتها اخذالعٌنات العنقودٌة شفً سجن  هذالبحت باستخدام طرٌقة المسح فً ستٌن        

النساء الدرجة الثانٌة ماالنج. السجناء الجانً المخدرات وعشرٌن, عشرٌن سجٌنا لجرائم الملكٌة 

والمجرمٌن المحكوم العشرٌن على الروح. االداة المستخدمة هً مقٌاس التفكٌر الجنائٌة مقتبس من ولترٌس 

نفسٌة لالنمط التفكٌر الجنائٌة والتً وضعتها كانػ.ك.سمصان د.د , ( . جرد ال0991غ.د. )

ؼرنٌر.ب.ر.فلٌن.ف.م, و ُمري,ج.ت.)فً الصحافة(. المٌزان التفكٌر الجنائٌة والذي ٌصل الى ستة 

            وثالثٌن مادة.                                                                                             

تظهر النتائج بشكل عام ان السجناء لدٌهم المجرمٌن النفسٌة فً مستوي التكفٌر االجرامً هوا          

اعلى من االخٌر اثنٌن من ا لجناة. بعض من البعد المهٌمٌن السجناء المجرمٌن مع الخسائر النفسٌة 

ور هوا الجواب. على البعد من الهد واء ٌطالبون ابعاد الحق,ومستوى العدوانٌة والسلوك وعد م وجود مبر

فً جرائم المهٌمنة لجرائم الملكٌة , فً حٌن ان البعد المهٌمٌن الجرٌمة الترشٌد على مرتكبً جرائم 

 المخدرات.                                                                                                          
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