وصف مهنة علم النفس اجلنائي
املهنـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعية
علم النفس الجنائي

ُ
كل من يعمل في املهنة التي تعنى بتطبيق املهارات العالجية على الساحة القانونية ،وهو تطبيق علم
النفس اﻻكلينيكي في مجاﻻت القانون واملؤسسات العقابية والصالحية.

م .املهام الرئيسية للوظيفة
1

القيام باﻻختبارات النفسية الفردية لتقييم نسبة العود ،و مخاطر النتحار ،وإيذء الذات ،وأية مخاطر سلوكية أخرى.

2

تطوير وتنفيذ ومتابعة برامج العالج والتأهيل للنزﻻء ،ويشمل على سبيل املثال برامج ضبط الغضب ،برامج تأهيل التعاطي
واألدمان ،وبرامج تطوير املهارات اﻻجتماعية.

3

دراسة وضع النزﻻء لتقييم ما يؤثر في سلوكياتهم كالتنمر داخل العنابر أو مدى الفائدة املرتجعة من برامج ضبط الغضب.

4

دراسة الحصائيات الداخلية لتقييم وضع النزﻻء.

5

تطوير وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في املجال الجنائي للتعامل مع ضغوطات العمل أو كيفية التعامل مع املواقف الصعبة.

6

الدﻻء بالشهادات في املحكمة كشاهد خبرة.

7

العمل مع ضحايا الجريمة حول كيفية التعامل مع الجريمة واملخاوف املحيطة بالجرائم.

8

تقييم خدمة اﻻستشارات النفسية الجنائية.

Social Profession

Forensic
psychologist

Forensic psychology, as defined by the American Psychological Association,
is the application of clinical specialties to the legal arena. This definition
emphasizes the application of clinical psychology to the forensic setting.

Roles and tasks
1. Carry out one-to-one assessments, often to assess the risk of re-offending, suicide, self-harm
or other high-risk behavior.
2. Develop, implement and review appropriate offender treatment and rehabilitation
programs, including anger management, treatment for drug and alcohol addiction and social
and cognitive skills training.
3. Undertake research projects to evaluate situations affecting prisoners, e.g. investigating the
impact of bullying in prisons or effectiveness of an anger management program.
4. Undertake statistical analysis for forensic offender profiling.
5. Deliver training to support forensic staff in areas such as stress management, or training on
how to cope with understanding bullying and techniques for crisis (hostage) negotiation.
6. Provide expert witness testimony at court, for parole boards and mental health tribunals .
7. Contribute to policy and strategy development to ensure continuous service improvement.
8. Work with victims of crime and the general public in relation to their fear around crime .
9. Provide organizational consultancy.

