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العلم والكتيبات الإر�شادية القانونية
متهيد
�إن م�رشوع الكتيبات الإر�شادية الق�ضائية هو تعاون فريد بني �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،واجلمعية امللكية،
واجلمعية امللكية يف �إدنربة .وقد �صيغت تلك الكتيبات الإر�شادية حتت �إدارة املجموعة التوجيهية برئا�سة
لورد هيوز ،لورد �أومربزيل ،وهي م�صممة مل�ساعدة الق�ضاة لدى التعامل مع الأدلة العلمية يف قاعات
املحاكم .وقد توىل �صياغة هذه الكتيبات الإر�شادية علماء مرموقون و�أع�ضاء من ال�سلطة الق�ضائية ،وراجعها
زمالء مهنة ممار�سون ،واعتمدها كل من جمل�س اجلمعية امللكية ،وجمل�س اجلمعية امللكية يف �إدنربة.
يقدم كل كتيب �إر�شادي ر�أيا دقيقا و�سهل الفهم للق�ضية العلمية مو�ضع البحث ،مع مراعاة نطاق حدود العلم
والتحديات التي ُترافق تطبيقه .وقد تتفاوت طريقة ا�ستخدام الدليل العلمي بني الواليات الق�ضائية املختلفة،
لكن العلم الذي ترتكز عليه واملنهجيات املتبعة تبقى ثابتة .ولهذا ال�سبب لدينا الثقة �أن هذه الكتيبات
الإر�شادية �ستكون مفيدة للعديد من الواليات الق�ضائية يف كافة �أنحاء العامل ،و�ست�ساعدها يف فهم املوا�ضيع
العلمية.
تر�أ�س �إ�صدار هذا الكتيب الإر�شادي حول التحليل اجلنائي للحم�ض النووي القا�ضي مارك وول ،وهو م�ست�شار
للملكة ،والربوفي�سورة دمي �سو بالك ،احلا�صلة على و�سام قائد يف االمرباطورية الربيطانية ،زميلة اجلمعية
امللكية يف �إدنربة .ونحن يف غاية االمتنان لهما ،وللمدير التنفيذي للجمعية امللكية د .جويل ماك�ستون،
احلا�صلة على و�سام قائد يف الإمرباطورية الربيطانية ،والرئي�س التنفيذي ال�سابق للجمعية امللكية يف �إدنربة
د .ويليام دنكان ،و�أع�ضاء املجموعة التوجيهية للكتيبات الإر�شادية ،وجمل�س �إدارة التحرير ،وجمموعة
الك ّتاب .يرجى مراجعة ال�صفحة اخللفية لالطالع على القائمة الكاملة للأطراف التي مت توجيه ال�شكر
والتقدير لها.

�سري فينكي راماكري�شنان
رئي�س اجلمعية امللكية

الربوفي�سورة دمي جو�سلني بيل بورنيل
رئي�سة اجلمعية امللكية يف �إدنربة
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 .1املوجز
يعترب التحليل اجلنائي لطريقة امل�شي (“امل�شية”) �شكال جديدا ن�سبيا من �أ�شكال الأدلة املُ�ستخدمة يف
املحاكم اجلنائية يف اململكة املتحدة .هذا التحليل عبارة عن مقارنة ب�رصية مبا�رشة بني ت�سجيلني �أو
�أكرث بالفيديو ملعرفة �إن كان من يظهر يف الت�سجيل هو نف�س ال�شخ�ص �أو �أ�شخا�صا �آخرين اعتمادا فقط على
طريقة امل�شي .وال يتوفر �سوى قدر �ضئيل من املادة العلمية التي يقوم عليه هذا التحليل ،وهي يف �أغلبها
معمقة
تف�سري ملجاالت �أكرث تطورا للتحليل ال�رسيري للم�شية وحركة الأع�ضاء الب�رشية� ،إىل جانب درا�سات ّ
�أحدث م�ستقاة من علم القيا�سات احليوية (البيومرتية)� .إال �أنه يجب توخي احلذر يف افرتا�ض �أن التقنيات
التي مت تطويرها يف �أحد املجاالت العملية قابلة للتطبيق يف جمال �آخر لأهداف خمتلفة متاما .وبالتايل
ُيعترب الدليل العلمي الذي يدعم التحليل اجلنائي للم�شية ،كما ُيار�س اليوم ،حمدودا للغاية.
حني ُي�ستخدم التحليل اجلنائي للم�شية كعن�رص م�ساعد للتعرف ب�شكل قاطع على م�شتبه به ،ف�إنه ال بد من
�أخذ النقاط التالية باحل�سبان:
•	ال وجود لدليل يدعم الر�أي القائل �إن امل�شية فريدة من نوعها �ضمن احلدود احلالية �أو املنظورة
للمقايي�س املُ�ستخدمة يف التحليل اجلنائي للم�شية.
•	ال توجد حاليا قاعدة بيانات موثوقة ت�سمح ب�إجراء تقييم لوترية ورود املوا�صفات للم�شية الطبيعية �أو
غري الطبيعية.
•	ال توجد معدالت خط�أ ُمثبتة ومن�شورة مرتبطة باملنهجية املتبعة حاليا.
•	لي�ست هناك درا�سات “�صندوق �أ�سود” من�شورة عن مدى �إمكانية الوثوق باخلبري اجلنائي وتكرار
اال�ستعانة به.
•	ال تتوفر منهجية موحدة لتحليل موا�صفات امل�شية واملقارنة بينها و�إعداد التقارير عنها.
�إن ا�ستبعاد م�شتبه به على �أ�سا�س اختالف م�شيته عن م�شية ال�شخ�ص الذي مت ت�صويره بالفيديو �سيكون
�أ�سهل حتما من الت�أكيد ب�شكل قطعي �أنه نف�س ال�شخ�ص .كما ال يوجد �سوى قدر �أقل من ال�شواهد التي تدعم
ا�ستخدام ت�سجيالت الفيديو يف هذا ال�سياق .فهناك عدة عوامل ُيكن �أن جتعل الأفراد مي�شون بطريقة
خمتلفة يف �أوقات خمتلفة ،والبد من الأخذ بهذه العوامل قبل ا�ستبعاد م�شتبه به على �أ�سا�س منطقي ،علما
�أن الأبحاث يف هذا املجال �ضئيلة.

هناك نطاق وا�سع من املخت�صني ممن ُيكن اعتبارهم حمللني لطريقة امل�شي ،وهذا لقب لي�س معرتفا به
قانونيا .حيث لي�ست هناك م�ؤهالت �أكادميية يف التحليل اجلنائي للم�شية كعلم قائم بذاته ،وبالتايل ف�إن
املخت�صني الذين يعملون يف هذا املجال قد تكون لديهم م�ؤهالت يف نطاق وا�سع من املجاالت ذات ال�صلة.
لذا ف�إن اخللفية املهنية �أو الأكادميية� ،أو امل�ؤهالت� ،أو اللقب الر�سمي ملهنة ل�شخ�ص ما من غري املرجح �أن
ُتعطي �صورة م�ؤكدة ال لب�س فيها لكفاءته ك�شاهد خبري فيما يتعلق بالأدلة اخلا�صة بتحليل امل�شية.
هذا التقرير مقت�رص على املقارنات الب�رصية .ويجري حاليا العمل على تطوير �أ�ساليب م�ؤمتتة ال�ستخال�ص
البيانات من ت�سجيالت الفيديو و�إجراء املقارنات لأغرا�ض القيا�سات احليوية (البيومرتية) ،كما يتم البحث
يف �إمكانية تعديلها لتالئم متطلبات التحليل اجلنائي .ورغم �أن هذه الأ�ساليب قد تكون واعدة م�ستقبال ،ال
تزال هناك حاجة الختبارات د�ؤوبة لتربير ا�ستخدامها يف قبول الأدلة.
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 .2املقدمة ونطاق البحث
التعريف الف�ضفا�ض الذي يعطيه معجم �أك�سفورد للغة الإجنليزية لكلمة “امل�شية” ب�أنها “طريقة امل�شي”

ي�شمل اال�ستعمال ال�شائع للكلمة .حيث كثريون من النا�س مي�شون بطريقة مميزة ،وبالتايل ف�إن افرتا�ض
�أن امل�شية قد ت�ساعد يف التعرف على �شخ�ص ما له ما يربره .وقد مت اعتماد حتليل امل�شية كدليل يف
املحاكمات اجلنائية لأول مرة يف اململكة املتحدة يف ق�ضية �سطو م�سلح عام  ،2000ق�ضية امللكة �ضد
�سوندرز ،التي نظرتها حمكمة اجلنايات املركزية �أولد بيلي يف لندن (كيلي  .)2000وقد ت�ضمنت الأدلة
مقو�س ال�ساقني .وقال طبيب خمت�ص
�صورا ُملتقطة بنظام الدائرة التلفزيونية املغلقة مل�شية املتهم ويبدو ّ
يف عالج الأقدام 1كان يديل ب�شهادته يف تلك الق�ضية كخبري �إن هذا النمط من امل�شية ينح�رص بن�سبة %5
فقط من ال�شعب الربيطاين .ال يزال قبول مثل ذلك الدليل قليل احلدوث حتى الآن ،ولكن ُيحتمل �أن ُي�صبح
�أكرث �شيوعا مع ازدياد ا�ستخدام كامريات الدائرة التلفزيونية املغلقة للمراقبة يف الأماكن العامة واخلا�صة.
رجح �أي�ضا �أن الطرق الأخرى لت�سجيالت الفيديو (بالهواتف النقالة مثال) �سوف ُتق َدم يف املحاكم
كما ُي ّ
الكتيب الإر�شادي بحيث ي�شمل كافة �أ�شكال الت�صوير بالفيديو.
ك�أدلة م�ستقبال .وقد متت �صياغة هذا ّ
ويف حني �أنه ميكن تفهم الرغبة با�ستخدام ت�سجيالت الفيديو بهذه الطريقة ،هناك �أبحاث علمية حمدودة
جدا مل�ساعدة املحكمة يف اتخاذ القرار فيما �إذا كان مثل هذا الدليل موثوقا بدرجة كافية و�/أو ذا نوعية
جيدة مبا يكفي لقبوله ،وحتديد ال�ضمانات املطلوبة للت�أكد من �أن الدليل ُيقدم و ُي�ستخدم بال�شكل ال�صحيح.
ُيكن ا�ستخدام مثل ذلك الدليل يف �سياقني :للتعرف على ُم�شتبه به من بني جمموعة من عدد من امل�شتبه
كم�شتبه به ُمتمل .والغر�ض من هذا الدليل الإر�شادي هو عر�ض
بهم املُحتملني� ،أو ال�ستبعاد �شخ�ص ما ُ
�أحدث الأبحاث العلمية يف جمال التحليل اجلنائي للم�شية ،وتوفري الإر�شاد ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام مثل هذا
الدليل بناء على درا�سة نقدية لتلك الأبحاث.

	1انظر الق�سم  5ملناق�شة املهن املختلفة الداخلة يف التحليل ال�رسيري للم�شية.

لتحليل امل�شية معان خمتلفة باختالف الأفراد (انظر الق�سم  .)5ويقت�رص هذا الكتيب الإر�شادي على مقارنة
مبا�رشة بالنظر الثنني �أو �أكرث من ت�سجيالت الفيديو من قبل �شاهد خبري ملعرفة �إن كانت الت�سجيالت لنف�س
ال�شخ�ص �أو لأ�شخا�ص خمتلفني اعتمادا فقط على منط امل�شية .لكن ال ي�شمل هذا الكتيب حتليل الكمبيوتر
ل�صور الفيديو ،والذي ُيعرف بالتحليل البيومرتي للم�شية ،2وال الأوجه الأخرى لتحليل امل�شية من منظور
طب الأقدام ،مثل حتليل �آثار الأقدام .معظم فهمنا احلايل لطريقة �سري الأ�شخا�ص قد جاء من جماالت
التحليل ال�رسيري للم�شية والآلية احلركية البيولوجية� ،إىل جانب م�ساهمات من علوم بيومرتية �أحدث و�أقل
قدرا .ويف حني �أن تركيز هذا الكتيب الإر�شادي ين�صب على التحليل اجلنائي للم�شية ،كان من ال�رضوري
�أحيانا الإ�شارة �إىل البحوث من هذه احلقول العلمية الأو�سع نطاقا.
ت�سجيالت الفيديو �أكرث من جمرد طريقة م�شي ال�شخ�ص .فقد تلتقط �أي�ضا ،على �سبيل املثال ،مالب�سه وبع�ض
عاداته الأخرى كالتدخني .ومدى غنى هذه املادة الب�رصية يعني �أن الدليل امل�صور على الفيديو له دون
�شك �أهمية �أكرب مما ُيكن ا�ستخال�صه من حتليل الطريقة التي مي�شى بها ال�شخ�ص .وهذا الكتيب يركز ح�رصا
على املعلومات التي ُيكن احل�صول عليها من ت�سجيالت الفيديو فيما يتعلق بنمط امل�شية.

	2التحليل البيومرتي للم�شية هو جمال ي�شهد تطورا �رسيعا ومنوا كبريا يف قاعدة الأدلة .ولكن درا�سة جني ورو�س ( )2015قد �أظهرت بو�ضوح “الفجوة” بني علم القيا�سات
احليوية (البيومرتية) والتحليل اجلنائي ،وال بد من االفرتا�ض �أن الأ�ساليب املنا�سبة لأحدهما لي�ست بال�رضورة قابلة للتطبيق على الآخر� .أما درا�سة بو�رشيكة و�آخرين
( )2011فقد بحثت يف بع�ض امل�شاكل التي متت مواجهتها �أثناء تطبيق �أ�ساليب ا�س ُتخدمت يف التحليل البيومرتي للم�شية على التحريات اجلنائية ،ولكن اال�ستنتاجات
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ا�ستعر�ضت العديد من العقبات التي تواجه التطبيق االعتيادي �إىل جانب اخلال�صة التي قدمتها عن الإمكانيات التي توفرها تلك الأ�ساليب.
ونحن ال نعلم حاليا �أن كانت تلك الأ�ساليب التي توفر الأدلة قد ا�س ُتخدمت يف ق�ضية جنائية.
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 .3علم حتليل طريقة امل�شي
 1.3التعريف
ركزت جمموعات خمتلفة من املتخ�ص�صني على جوانب خمتلفة لتحليل امل�شية .ومن املهم �إدراك ذلك،
حيث �أن خبريا مرموقا يف �أحد جوانب حتليل امل�شية لن يكون بال�رضورة م�ؤهال للإدالء بر�أيه يف جانب
�آخر .ويت�ضمن الق�سم  5من هذا الكتيب املزيد من التفا�صيل حول املجاالت الأخرى املتعلقة بتحليل امل�شية
والأخ�صائيني املعنيني بها.
يركز هذا الكتيب الإر�شادي على التحليل اجلنائي للم�شية ،والذي مت تعريفه ب�أنه “التعرف على �شخ�ص
�أو �أ�شخا�ص �إما من م�شيتهم �أو من �سمات م�شيتهم ،وعادة من يكون ذلك من خالل ت�سجيالت الدائرة
التلفزيونية املغلقة ،و�إجراء املقارنة مع ت�سجيل ل�شخ�ص معلوم” (درا�سة بريت�ش و�آخرين  ،2015ودرا�سة
كيلي  .)2000ويجب �أي�ضا تو�سيع التعريف لي�شمل التعرف ال�سلبي� ،أي ا�ستبعاد ال�شخ�ص امل�صور
على ال�رشيط من كونه امل�شتبه به املعلوم .ويركز هذا الكتيب الإر�شادي على ا�ستخدام مثل ذلك الدليل
يف املحاكم ،ولكن هناك �إمكانية ا�ستخدام نف�س الأ�ساليب ك�أدوات للتحري القائم على املعلومات
اال�ستخباراتية دون �أن ت�شكل جزءا من الدليل القانوين الر�سمي.
ويعتمد التحليل يف معظمه على الر�أي ال�شخ�صي للخبري مبا يخ�ص ت�شابه �سمات طريقة معينة يف امل�شي
يتم التعرف عليها �ضمن لقطات معينة من �رشيط الفيديو .قد يكون لتلك ال�سمات مثال �صلة بالطريقة التي
مي�شي بها ال�شخ�ص� ،سواء كان مقو�س ال�ساقني� ،أو �أن ركبتيه ت�صطكان �أثناء امل�شي� ،أو �أن قدميه متيالن �إىل
الداخل �أو اخلارج .ورغم �أن حتليل امل�شية غالبا ما يركز على الأطراف ال�سفلية من اجل�سمُ ،يكنه �أي�ضا �أن
ي�شمل مفا�صل و�أجزاء من اجل�سم ب�أكمله .كما قد ي�شمل التحليل �أي�ضا ا�ستخدام برامج كمبيوتر ب�سيطة ُتكّن
من قيا�س الأطوال والزوايا من �صور فردية التقطت بالفيديو (درا�سة لينرياب والر�سن  .3)2014ويف حني �أن
تلك الربامج الكمبيوترية قد تعطي نتائج عالية الدقة (�أجزاء من الدرجة على �سبيل املثال) ،ف�إن ا�ستخدامها
يتطلب عموما التعرف بالنظر على �سمات امل�شية على لقطات الفيديو ،وبالتايل تعتمد النتائج على اخلربة
بي مدى الدقة يف
ال�شخ�صية ،والتي على الأرجح �ستكون �أقل دقة بكثري� .إال �أنه ال توجد درا�سات معروفة ُت ّ
التعرف على هذه ال�سمات بالنظر.
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جتدر املالحظة �أن هذه الأدوات خمتلفة متاما عن اخلوارزميات املعقدة التي ت�ستخل�ص بيانات �أكرث تعقيدا من ت�سجيالت الفيديو يف التحليل البيومرتي.

 2.3قاعدة الأدلة العلمية :درا�سة ال�صندوق الأ�سود
ُيعترب التحليل اجلنائي للم�شية تخ�ص�صا حديثا ،وهو ال يزال بطبيعته خا�ضعا �أ�سا�سا للر�أي ال�شخ�صي.
و�أف�ضل طريقة متوفرة لإر�ساء قاعدة علمية للأ�ساليب املعتمدة على الر�أي ال�شخ�صي يف الإجراءات
القانونية هي ما ُيعرف “بدرا�سة ال�صندوق الأ�سود” .ففي مثل هذه الدرا�سة ُيعطى جمموعة من املحللني
املخت�صني �أزواجا من ت�سجيالت الفيديو متاثل تلك املُ�ستخدمة عموما يف �إجراءات املحاكم ،و ُيطلب منهم
اكت�شاف التطابق .بع�ض تلك الت�سجيالت تكون لنف�س ال�شخ�ص ،و�أخرى تكون لأ�شخا�ص خمتلفني .و ُت�ستخدم
النتائج حل�ساب املرات التي مت فيها باخلط�أ اعتبار ت�سجيالت ل�شخ�صني خمتلفني على �أنها متطابقة (ن�سبة
التعرف الإيجابي اخلاطئ) ،وعدد املرات التي مل يتم فيها اكت�شاف التطابق بني ت�سجيلني لنف�س ال�شخ�ص
(ن�سبة التعرف ال�سلبي اخلاطئ).
مل ُتن�رش �أية درا�سات �صندوق �أ�سود مو�سعة وذات نوعية جيدة عن التحليل اجلنائي للم�شية .والدرا�سة
الوحيدة التي تقرتب من هذا النموذج هي تلك التي �أجراها بريت�ش و�آخرون (� 2013أ) والتي طُ لب فيها
من �سبعة “حمللني ذوي خربة” �أن يتعرفوا على من ُيطابق �أحد الأ�شخا�ص املُ�ستهدفني يف م�شيته من
بني خم�سة م�شتبه بهم .وكانت ن�سبة اخلط�أ يف هذا التمرين �( %29أي �أنه قد مت التعرف على املُ�شتبه به
ال�صحيح فقط يف  %71من االختبارات).
خال�صة القول ،مل يتم �إجراء �أية درا�سات �صندوق �أ�سود ب�شكل مبا�رش من �أجل التحقق من �صحة التحليل
اجلنائي للم�شية .ودرا�سة ال�صندوق الأ�سود الوحيدة التي تنطبق ب�شكل غري مبا�رش تفيد �أن ن�سبة التعرف
الإيجابي اخلاطئ عالية لدرجة غري مقبولة.

الزاوية
اخلارجية
للقدم

القدم

جهة ال�سري

ال�

زاوية
انحناء
الركبة

ساق

كذلك يختلف التحليل ال�رسيري عن التحليل اجلنائي للم�شية من حيث �أن جمع البيانات يف الأول يكون
ُمططا له �سلفا ويجري حتت ظروف مثالية (بالن�سبة لبع�ض اجلوانب مثل الإ�ضاءة وو�ضع الكامريا)
مع �شخ�ص متعاون (على الأغلب يرتدي القليل من املالب�س لتجنب �إخفائها لأجزاء اجل�سم التي يلزم
مالحظتها) وي�ؤدي مهمة مر�سومة (امل�شي باجتاه معني يف حميط غري مزدحم وب�رسعة حمددة) .وغالبا
ما يكون لدى املر�ضى �إعاقات معينة ينجم عنها منط معني للم�شية يختلف ب�شكل ملحوظ عن �أنواع امل�شية
املتوقعة من النا�س ب�صورة عامة .وعلى الرغم من �أن املقارنة املبا�رشة بني التحليلني لي�ست ب�سيطة،
ف�إن ذلك يعني �أن املحلل اجلنائي للم�شية يواجه م�صاعب غري متوقعة �أكرب بكثري من تلك التي يواجهها
املحلل لل�رسيري ،ويجب �أال ُيفرت�ض بال�رضورة �أن النتائج امل�ستخل�صة من التحليل ال�رسيري ُيكن بالتايل
تطبيقها على التحليل اجلنائي.

زوايا املفا�صل و�أجزاء اجل�سم .زاوية انحناء الركبة هي الزاوية بني الفخذ وعظمة ال�ساق .والزاوية اخلارجية
للقدم هي الزاوية التي تتخذها القدم باالجتاه الذي مي�شي به ال�شخ�ص .و ُيالحظ �أن العامل ال�شخ�صي يتدخل
بع�ض ال�شيء يف ر�سم هذه اخلطوط وبالتايل الزاوية التي ُتقا�س بينها.

ال

 3.3قاعدة الأدلة العلمية :الأدلة غري املبا�رشة
يف غياب الأدلة املبا�رشة القائمة على التجربة ،ف�إن فائدة التحليل اجلنائي للم�شية تعتمد على العلم
الذي يقوم عليه ،والذي ُي�ستمد ب�أغلبيته من التحليل ال�رسيري للم�شية ،ومن علم امليكانيكا احليوية .و�أحد
التحديات التي تواجه تقييم قاعدة الأدلة للتحليل اجلنائي للم�شية هو �أنه غالبا ما تكون هناك حاجة لفهم
الأبحاث التي اُجريت لأحد الأغرا�ض (التحليل ال�رسيري للم�شية) يف �سياق بحث �آخر (التحليل اجلنائي
للم�شية) .وما يزيد الأمر تعقيدا هو تبني �إطار وم�صطلحات �ضمن التحليل ال�رسيري للم�شية جرت �صياغتها
ب�شكل �شبه ح�رصي من جانب �أخ�صائيي طب الأقدام يف اململكة املتحدة .وهذه امل�صطلحات تكون �أحيانا
خمتلفة متاما عن تلك التي ي�ستخدمها �أخ�صائيو التحليل ال�رسيري للم�شية و�أخ�صائيو ميكانيكا احلركة
على نطاق �أو�سع ،رغم �أنه كانت هناك حماوالت م�ؤخرا للتوفيق بني امل�صطلحات (بريت�ش و�آخرون .)2015
ومثل تلك امل�سائل املتعلقة بامل�صطلحات قد جتعل الأمر �صعبا على القا�ضي �أو هيئة املحلفني لتقييم ما
�إذا كان ر�أي اخلبري قائما فعال على الأدلة� ،أو �أنه على الأرجح ر�أي �شخ�صي .كما قد ينجم ارتباك �إذا تقدم
�أكرث من �شاهد خبري ب�آراء مت�ضاربة.

ال�شكل

1

فخذ
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�أحد الأوجه التي تربط بني التحليلني ال�رسيري واجلنائي للم�شية هو �أن العديد من ال�سمات الهامة هي زوايا
ُتقا�س بالدرجات .وقد يكون ذلك زاوية مف�صل مثل زاوية انحناء الركبة ،وهي الزاوية التي بني الفخذ
وال�ساق عند النظر من اجلانب� ،أو زاوية جزء من اجل�سم مثل الزاوية اخلارجية للقدم ،وهي التي بني القدم
وجهة ال�سري كما ُت�شاهد من الأعلى (ال�شكل  .)1يف التحليل ال�رسيري للم�شيةُ ،تقا�س الزوايا با�ستخدام �أجهزة
متطورة قادرة على �أخذ املقايي�س ب�أبعاد ثالثية حتت ظروف مثالية� .أما يف التحليل اجلنائي ،فيكون
تقدير الزوايا من خالل لقطة فيديو ثنائية الأبعاد ،وغالبا ما يكون ذلك يف ظروف لي�ست مثالية .وهكذا،
ف�إن الكثري من العلم امل�شتق من التحليل ال�رسيري للم�شية ينطبق على التحليل اجلنائي للم�شية ،ولكن من
املهم التذكر �أن الأخري بطبيعته �أقل دقة و�أكرث اعتمادا على التقدير ال�شخ�صي.
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الدرا�سات العلمية امل�صممة خ�صي�صا لتوفري �أ�سا�س للأدلة فيما يتعلق بالتحليل اجلنائي للم�شية مل تبد أ�
بالظهور �إال م�ؤخرا ،وجودتها العلمية متفاوتة .هناك ميل لقبول بع�ض الآراء كبديهيات رغم عدم وجود
�أدلة تدعمها� ،أو القليل منها فقط .و�أحد الأمثلة الهامة هو افرتا�ض �أن لكل �شخ�ص طريقة م�شي معينة
خا�صة به (مثال درا�سة كري�شان و�آخرون  .)2015وعند اال�ست�شهاد ببع�ض الآراء ،غالبا ما تكون هذه
م�أخوذة من بحوث �سابقة والتي كانت قد تقبلت تلك الآراء كبديهيات غري مبنية على دالئل جتريبية
تدعمها .وبالتايل ف�إن الأق�سام التالية �سوف تبحث يف القاعدة العلمية للأدلة اخلا�صة بالأوجه الرئي�سية
للتحليل اجلنائي للم�شية ،وذلك من خالل كل من التقييم املو�ضوعي وال�شخ�صي.
� 1.3.3إىل �أي مدى تعترب م�شية كل �شخ�ص مميزة؟
�إن القول ب�إمكانية اال�ستناد �إىل حتليل امل�شية للتعرف على �شخ�ص ما ب�شكل قاطع تقوم على افرتا�ض
�أ�سا�سي مفاده �أن لكل �شخ�ص م�شية مميزة خا�صة به .ومعظم الأبحاث �إما ت�أخذ بذلك ك�إحدى البديهيات� ،أو
تنقل عن مراجع ثانوية تعود �إىل الأعمال الأولية ملوراي (� )1967أو وينرت ( )2009 ،1979والتي كان فيها
هذا الر�أي تخمينا غري ُمثبت.
للتعرف على هوية ال�شخ�ص.
عند �أحد م�ستويات التحليل ،ميكن اعتبار �أية مقايي�س متكررة على �أنها و�سيلة
ّ
ف�إذا كان يبدو �أن �شخ�صني لديهما نف�س املقايي�س ،حينها ُيكن فح�ص تلك املقايي�س بدقة �أكرب �إىل �أن
يتم التو�صل �إىل فارق بني ال�شخ�صني يف نهاية املطاف .ولكن ذلك ينطوي على االفرتا�ض �أنه بالإمكان
�أخذ املقايي�س بدقة �أكرب .مل يتم اثبات دقة املقايي�س التي ت�ؤخذ من ت�سجيالت الفيديو ،بينما قابلية تكرار
املقايي�س ُمثبتة وموثقة ب�شكل جيد يف حال �أُخِ ذت �أثناء التحليل ال�رسيري للم�شية حتت ظروف مثالية (�أن
يكون ال�شخ�ص مرتديا القليل من املالب�س ،و�أن يتم ا�ستخدام �أجهزة قيا�س متطورة لتتبع مواقع العالمات
املُل�صقة على ج�سمه) .ويف التحليل ال�رسيري للم�شية ،ميكن �أن تتفاوت قابلية التغري يف قيا�س زوايا
املفا�صل (زاوية انثناء الركبة �أو حترك القدم �إىل اخلارج مثال) مبقدار ( °5±ما ُيعرف فنيا باالنحراف
القيا�سي ،ماغينلي و�آخرون  )2009عند ا�ستخدام �أنظمة قيا�س ذات تقنية عالية ،و�أن تكون �أعلى قليال
( )°6±عندما يجري املعالج الفيزيائي فح�صا �رسيريا للمري�ض (فو�سانغ و�آخرون  ،2003ماكدويل
و�آخرون  .)2000وال ُيحتمل �أن تكون املقايي�س امل�أخوذة من ت�سجيل الفيديو �أكرث موثوقية من تلك
املقايي�س .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن احتمال اخلط�أ يف القيا�س بحدود  °5±رمبا يكون �أف�ضل ما ُيكن توقعه.
وباملقارنة ،ف�إن متو�سط احتمال التغري يف زوايا املفا�صل بني البالغني هو ما بني  °4±و ( °7±موريل
و�آخرون  ،2017باو و�آخرون � ،2014سبيت�شيايل و�آخرون  .)2014وعليه يكون من املنطقي احلكم ب�أن الدقة
يف �أ�ساليب التحليل اجلنائي للم�شية هي دون املطلوب بكثري بحيث ال ميكن اعتبار طريقة م�شي �شخ�ص ما
فريدة من نوعها.
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من الأمور املتعلقة بهذا املو�ضوع مدى قابلية التغري التي تطر�أ على م�شية الفرد مع مرور الزمن .فحتى
لو �أخذِت املقايي�س بدقة �أكرب ،ذلك لن ُيفيد �إذا تغريت طريقة م�شي ال�شخ�ص املعني يف الفرتة ما بني
�أخذ املقايي�س .فطريقة م�شي ال�شخ�ص الذي مي�شي على �أر�ضية م�ستوية يف موقع داخلي وبال�رسعة التي
يختارها يكون التغيري فيها ال ُيذكر (عادة �أقل من  )°1خالل يوم واحد �أو على امتداد �أ�سبوع (ماغنلي
و�آخرون � )2014أو حتى خالل عدة �أ�شهر (ماتوف�سكي و�آخرون � .)2012إال �أن طريقة م�شي ال�شخ�ص تتفاوت
ب�شكل وا�ضح متاما ح�سب �رسعة م�شيته (كريتلي و�آخرون � ،1985شوارتز و�آخرون  ،2008يانغ و�آخرون
�2014أ) ،وموا�صفات الأر�ضية التي مي�شي عليها (فونغ و�آخرون  ،2008مينز و�آخرون  ،2003وانوب
و�آخرون  ،)2014وح�سب ازدحام املحيط الذي يتحرك فيه (ريد و�آخرون  ،)2006و�إذا كان يحمل �أ�شياء
ثقيلة (ماجومدار و�آخرون � ،)2010أو عندما يكون متعبا (رادزاك و�آخرون  ،)2017وحتى حينما يكون
يتحدث عرب الهاتف النقال (�سيمور و�آخرون  .)2016ويعتمد ذلك �أي�ضا على نوعية احلذاء الذي يلب�سه
(كرونني  ،2014فرانكلني و�آخرون  .)2015كما �أن التعر�ض لإ�صابة� ،أو كون ال�شخ�ص حتت ت�أثري الكحول
�أو خمدرات �أخرى ،لهما �أي�ضا �أثر وا�ضح يف �إمكانية تغري منط م�شيته ،وكذلك هي احلال بالن�سبة للإ�صابة
الدائمة �أو ال�شفاء منها .و�أخريا ،ولأن ا�ستخدام التحليل اجلنائي للم�شية قد �أ�صبح مو�ضع اهتمام العامة ،فقد
يتعمد الأ�شخا�ص امل�شي بطريقة ُمتلفة لتفادي التعرف عليهم.
بناء على العديد من
وا�ستنادا �إىل حمدودية الدقة يف �أخذ مقايي�س امل�شية ،والتفاوت يف طرق امل�شي ً
العوامل املختلفة ،فلي�س بالإمكان حاليا اعتبار م�شية �أي فرد على �أنها فريدة من نوعها .وتقر درا�سة
بريت�ش و�آخرين (�2016أ) �أنه �إذا كانت امل�شية فريدة “ف�إن تفردها يكون عند م�ستوى يتطلب مقايي�س
دقيقة” ،و�أنه نظرا ملحدودية �إمكانية �أخذ املقايي�س من ت�سجيل فيديو ،ف�إن “التحليل اجلنائي للم�شية،
كما هو ُمار�س اليوم ،لي�س قادرا على حتديد هوية ال�شخ�ص” .4ومت�ضي الدرا�سة �إىل القول �إن “�سمات
امل�شية التي ُيكن متييزها هي �سمات تتواجد على م�ستوى �رشيحة معينة من ال�شعب� ،أي �أنها �سمات
تفردها” .وتخل�ص درا�سة الر�سن
ُتالحظ لدى �رشيحة من املجتمع ،وبالتايل ُتظهر �إمكانية تطابقها ولي�س ّ
و�آخرين (� )2008إىل نتيجة م�شابهة �إذ ترى �أنه “ميكننا القول ،بقدر معقول من الثقة� ،إن املُ�شتبه به
رمبا هو اجلاين ،ولكن لي�س بالإمكان اجلزم بالتعرف على اجلاين ب�شكل قاطع”� .إذا كان غياب الدليل على
التفرد مقبوال ،ف�إن وجود موا�صفات حمددة �ضمن �رشيحة من املجتمع يجب �أن يكون معروفا لكي يكون
بالإمكان ح�ساب ن�سبة اخلط�أ.

	4جتدر املالحظة �أن التحليل البيومرتي للم�شية ي�ستعني بعمليات ا�ستخال�ص املعلومات من الكمبيوتر للح�صول على بيانات �أكرث دقة وتعقيدا (مثال الر�سن و�آخرون
 ،2010باتاكي و�آخرون  )2011وهذا ما يجعل �إمكانية هذا التحليل للتعرف على الأفراد خمتلفا عن التحليل اجلنائي للم�شية الذي يعتمد على ت�سجيالت الفيديو كما هو
ممار�س اليوم.
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 2.3.3مدى �شيوع املوا�صفات الفردية للم�شية
يركز جزء كبري من التحليل اجلنائي للم�شية على التعرف على موا�صفات حمددة للم�شية (زاوية انحراف
القدم �إىل اخلارج هي �أحد الأمثلة ،انظر ال�شكل  )1والتي ُت�شري التقارير �إىل �أنها غري �شائعة .و�إذا ما لوحظت
موا�صفات غري �شائعة يف اثنني �أو �أكرث من لقطات الفيديو ،ف�إن احتمال �أن يكون الت�سجيلني لنف�س ال�شخ�ص
هو �أكرب مما لو متت مالحظة موا�صفات �شائعة.
�أُطلِق م�ؤخرا يف اململكة املتحدة م�رشوع لإن�شاء قاعدة بيانات حول تكرر بع�ض من �سمات امل�شية
التي مت التعرف عليها لدى التحليل اجلنائي للم�شية ل�سكان اململكة املتحدة ،ولكن النتائج مل ُتن�رش بعد
(بريت�ش و�آخرون �2016أ)� .إال �أن هناك عددا وافرا من الدرا�سات التي ت�رشح طرق م�شي الب�رش واختالفاتها.
والدرا�سات القيا�سية يف هذا املجال (كريتلي  ،2006روز وغامبل  )2006غالبا ما تقدم بيانات على
�شكل ر�سوم بيانية ت�سجل النمط املتو�سط للحركة ،ومتثل اختالف امل�شية بني الأ�شخا�ص .وقد �أظهرت
درا�سة حديثة (بينزوين و�آخرون  )2014توافقا كبريا بني جمموعات البيانات التي مت جمعها ب�شكل م�ستقل
يف �أ�سرتاليا والواليات املتحدة من حيث االختالفات يف طرق امل�شي بني الأفراد .ونظرا لكون املقايي�س
مثل االنحراف املتو�سط (الذي ي�شري �إىل املقايي�س املتو�سطة) واالنحراف القيا�سي (الذي ي�شري �إىل نطاق
التغيري) معروفة ،ف�إنه بالإمكان ح�ساب احتمال تكرار ورود �إحدى املوا�صفات �ضمن املجتمع .وتتوفر تلك
ويكن ا�ستخدامها لتقدير وترية توزع وجود
البيانات من حتليل امل�شية الذي ُيجرى يف خمتربات جمهزةُ ،
تلك املوا�صفات بناء على البيانات امل�أخوذة من الفيديو .ولي�س من الوا�ضح ملاذا ال ُيقدم التحليل اجلنائي
للم�شية تلك البيانات� ،إال فيما ندر.
وبينما تتوفر بيانات على نطاق وا�سع عن حركة املفا�صل و�أع�ضاء اجل�سم من احلو�ض والأطراف ال�سفلية،
ف�إن املعلومات عن حركة الأذرع واجلزء العلوي من اجل�سم والر�أ�س �أقل �شيوعا .ويعود ذلك جزئيا لكون
حركة الر�أ�س والأذرع يف احلياة اليومية تعتمد حلد بعيد على ال�سياق الذي مي�شي به الفرد (�إن كان ب�صحبة
�أحد� ،أو يحمل �أغرا�ضا� ،أو على ر�صيف مزدحم� ،أو ي�سري �صعودا على مرتفع) ولي�س لأنها بال�رضورة جزء
مت�أ�صل من طريقة م�شي الفرد.
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من املهم فهم �أن بع�ض ال�سمات ُيكن �أن تكون �أكرث فائدة يف التمييز بني الأفراد من �سمات �أخرى .ولكي
تكون �سمة ما مفيدة ،يجب �أن تكون ثابتة عند �شخ�ص ما وخمتلفة ما بني الأ�شخا�ص ،و�أن تكون تلك
االختالفات قابلة للقيا�س .وكانت درا�سة يانغ و�آخرون (2014ب) قد جمعت بيانات عن م�شية  12رجال
بالغا ومعافى ي�سريون يف خمترب لدرا�سة �أمناط امل�شي .وجاء يف التقرير �أن زوايا الركبة والكاحل يف
منت�صف دورة امل�شي اختلفت بدرجة �أقل بني الأفراد ،بينما زوايا الورك كان فيها �أكرب ن�سبة اختالف،
ما يفيد �أن زوايا الورك هي الأكرث نفعا يف التمييز بني الأفراد .ورغم ذلك ،ف�إن االختالف بني الأفراد يف
زاوية الورك هي  °5فقط (انحراف قيا�سي) ،ومن غري املرجح اكت�شافه نظرا لالفتقار �إىل الدقة يف الأ�ساليب
احلالية لتحليل ت�سجيالت الفيديو.
امل�س�ألة الأخرى هي التعرف على موا�صفات متعددة .ف�إذا كان من املتوقع ورود �إحدى املوا�صفات يف
واحد من كل ع�رشة �أفراد يف املجتمع ،و�أخرى يف واحد يف كل خم�سة �أفراد ،فقد يدفع ذلك �إىل اال�ستنتاج �أن
اجلمع بني هاتني ال�صفتني �سوف َي ِرد فقط يف واحد من كل  50فردا يف املجتمع ( .)50 = 10 x 5وي�صح
ذلك فقط �إن كانت ال�صفتان م�ستقلتني �إح�صائيا ،وهذا نادرا ما يحدث يف حتليل امل�شية .وعليه ،فقد خل�صت
درا�سة بيرت�ش و�آخرون (�2016أ) �إىل �أن واحدا من كل � 14شخ�صا تكون ركبته اليمنى منحرفة �إىل الداخل،
وواحدا من كل � 17شخ�صا تكون قدمه اليمنى منحرفة �إىل الداخل .وح�سب قاعدة البيانات ،توجد ال�صفتان
معا يف  1من كل  27فردا ،ولي�س يف  1من كل  238فردا كما هو متوقع لو كانت ال�صفتان م�ستقلتني .و�إىل
�أن ُيعرف م�ستوى موثوقية تلك املقايي�س �أو ال�سمات ،يجب التعامل بحذر مع التقديرات ب�ش�أن مقدار الثقة
التي ُتكت�سب عن طريق التعرف على موا�صفات متعددة غري �شائعة.
� 3.3.3إىل �أي درجة ميكننا التمييز بني االختالفات يف امل�شية؟
يعرف معظم النا�س �أ�شخا�صا لهم م�شية مميزة بحيث يكونون مت�أكدين �أنه بالإمكان التعرف عليهم من
م�شيتهم� .إال �أنه يجب االنتباه �إىل �أن التعرف على ال�شخ�ص يعتمد عموما على العديد من العوامل ،ويربط
النا�س ال �شعوريا املعلومات عن م�شيته مع معلومات �أخرى مثل املكان الذي يرونه فيه ،وما يرتديه ،ورمبا
حجم ج�سمه وقوامه� ،أو الأ�صوات التي ت�صدر عن حذائه �أو مالب�سه .كما جتدر مالحظة �أن �إمكانية متييز
بع�ض الأ�شخا�ص من خالل موا�صفات خا�صة مب�شيتهم تعني �أن معظم النا�س لي�س لديهم تلك املوا�صفات.
و�أي�ضا ف�إن معرفة ال�شخ�ص ب�شكل جيد هي �أي�ضا عامل متغري هام يجب �أخذه باحل�سبان ،وهذا عموما ما ال
ُيطبق يف التحليل اجلنائي للم�شية.
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� .4أف�ضل املمار�سات احلالية يف التحليل اجلنائي للم�شية
ُيقال يف الدرا�سات الأكادميية �أن الب�رش “يجيدون متاما” التعرف على الأ�شخا�ص من م�شيتهم (كما هو
م�رشوح ب�إيجاز يف امللحق) .وهذا عموما تف�سري ف�ضفا�ض للنتائج .فالدرا�سات متيل للرتكيز على تقدمي
نتائج مبنية على اختبارات �إح�صائية والتي ت�ؤكد ب�شكل عام �أن النتائج ال ُيحتمل �أن تكون قد ح�صلت
بال�صدفة .ويف التحقيقات اجلنائية ،حيث يكون م�ستوى الأدلة مرتفعا ،ف�إن ن�سبة التعرف اخلاطئ على
الأفراد  -والتي ترتاوح عموما بني  %20و( %50انظر الق�سم  6لالطالع على املراجع)  -هي �إحدى النقاط
التي تثري قلقا بالغا.
يجب مالحظة �أن تلك الدرا�سات قد اعتمدت ب�صورة �أ�سا�سية على ت�صوير متوا�صل للم�شية (ت�صوير يلتقط
� 20صورة بالثانية �أو �أكرث) .وغالبا ما يكون الت�صوير بالفيديو احلديث له قدرة التقاط �صور برتدد بطيء
بحيث ينتفي ذلك الإح�سا�س باحلركة امل�ستمرة (�أقل من  8لقطات يف الثانية) .وقد �أظهرت الدرا�سات
الأقدم �أنه من امل�ستحيل فعليا التمييز بني الأ�شخا�ص اعتمادا على ال�صور الثابتة لنماذج نقاط ال�ضوء5
(كوزلو�سكي وكاتنغ  ،)1977بينما ت�ؤكد الدرا�سات الأحدث �أن القدرة على التعرف على �سمات امل�شية
تنخف�ض مع انخفا�ض �رسعة الفيديو يف التقاط ال�صور (عدد ال�صور املُلتقطة يف الثانية) (بريت�ش و�آخرون
.)2014
 4.3.3ب�أي درجة من الدقة ب�إمكاننا �أن ن�ص ّنف قدرتنا على التمييز بني النا�س باال�ستناد �إىل بيانات
م�شيتهم؟
بغياب املقايي�س املو�ضوعية ،غالبا ما تعتمد املحكمة على درجة التقدير ال�شخ�صي لل�شاهد اخلبري مبدى
ثقته بالتحليل الذي يقدمه .لي�ست هناك درا�سات تناولت هذا اجلانب ب�شكل مبا�رش ،ولكن اثنتني منها
(بريت�ش و�آخرون 2016ب وكوزلو�سكي وكاتنغ  )1977قد تناولتا التالزم بني الثقة يف اتخاذ القرار على
�أ�سا�س بيانات امل�شية ودقة تلك القرارات .وقد حت�سنت الدقة يف اتخاذ القرار مع وجود الثقة ،ولكن حتى
عندما �أظهر املحللون �أعلى م�ستويات الثقة بقراراتهم ،كان  1من كل  6قرارات خاطئا يف الدرا�سة الأوىل،
و 1من كل  3يف الدرا�سة الثانية .وكان امل�شاركون يف تلك الدرا�سات من الطالب ،ولكن يف غياب الدرا�سات
حول املخت�صني الذين كانوا يلعبون دور ال�شهود اخلرباء ،فقد �أظهرت النتائج �أنه البد من توخي احلذر
بالن�سبة لقبول التقييم الذاتي للثقة.

	5درا�سة نقاط ال�ضوء ُتظهر احلركة مل�صادر نقطة ال�ضوء على ج�سم ال�شخ�ص الذي مي�شي �أمام خلفية �سوداء ،ولي�س بالت�صوير الكامل بالفيديو.

ال يتوفر نهج قيا�سي من�شور عن مقارنات التحليل اجلنائي للم�شية .و ُتظهر مراجعة لق�ضايا حديثة جرى
فيها تقدمي �أدلة عن طريق التحليل اجلنائي للم�شية �أنه مل يتم بعد تطوير نهج “قيا�سي يف هذا املجال”،
�سواء ر�سمي �أو غري ر�سمي ،للتحليل �أو لتقدمي الأدلة .وهناك ف�صل عن هذا املو�ضوع يف درا�سة �أو�سع نطاقا
عن طب الأقدام اجلنائي (دمياجيو وفرينون  .)2011كما ال بد من التذكر �أن امل�ؤلفات هي عموما م�صادر
مرجعية ثانوية ،ولي�ست من امل�صادر الرئي�سية التي جندها عادة يف من�شورات جرت مراجعتها من قبل
زمالء املهنة .فهذا النوع الأخري من املن�شورات يقدم م�ستوى عاليا من الأدلة العلمية عموما لكونها قد متت
مراجعتها من قبل زمالء املهنة ،بينما يف امل�ؤلفات قد يطرح امل�ؤلف بع�ضا من �أفكاره حتى لو كانت غري
ُمثبتة وال ي�ؤيدها املجتمع العلمي.
التحليل اجلنائي للم�شية هو �أ�سا�سا عملية احلكم فيما �إذا كانت عينة الفيديو التي يظهر فيها �شخ�ص غري
معروف عند م�رسح اجلرمية �أو قربه يطابق ت�سجيل الفيديو الذي ُي�ستخدم كمرجع عن �شخ�ص �آخر معروف
يف موقع ُمتلف .ذلك يتطلب حتليل الت�سجيلني ،العينة واملرجع ،ثم مقارنة التحليلني مع بع�ض .وتتحقق
�أف�ضل ممار�سة يف �إيجاد التطابق عموما عندما يجري حتليل العينة واملرجع ب�شكل م�ستقل ،ثم مقارنتهما
بعد ذلك .ولعل الو�ضع الأمثل هو �أن يتوىل �إجراء التحليل مراقبان م�ستقالن ،و�أن ُيجري املقارنة مراقب
ثالث� .إال �أنه يف الظروف الواقعية لي�س بالإمكان عموما حتقيق اال�ستقاللية الفعلية ،وعادة ما يتوىل خبري
واحد �إجراء العمليات الثالث .يف تلك احلالةُ ،يكن اتخاذ بع�ض اخلطوات الب�سيطة ل�ضمان تنفيذ العمليات
الثالث ب�أكرب قدر ممكن من اال�ستقاللية .ومن البديهي �أن �أهم تلك اخلطوات هي �أن تتم العمليات الثالث
بالتتابع ،مع ترك فارق زمني معقول بني الواحدة والأخرى .و�أول ما يجب حتليله هو بيانات فيديو العينة،
وذلك ل�ضمان �أال يكون املحلل يبحث ،عمدا �أو ال �شعوريا ،عن �سمات معينة معروفة �شاهدها يف الفيديو
املرجع حتدد موا�صفات مميزة لل�شخ�ص .وتوثيق تاريخ وتوقيت البدء واالنتهاء للعمليات الثالث يوفر
الدليل على حماولة حتقيق اال�ستقاللية.
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 1.4التحليل
يبتدئ معظم التحليل اجلنائي للم�شية بتقدمي �رشيط الفيديو من جانب اجلهة التي ُتري التحقيق �أو الفريق
القانوين املدافع عن املتهم .وعموما يكون هناك عينتان �أو �أكرث من لقطات الفيديو ،ويكون املطلوب هو
معرفة احتمال �أن تكون اللقطات لنف�س ال�شخ�ص �أم ال ،وذلك من خالل املقارنة بينها .ولدى ت�سليم لقطات
الفيديو للمحللني ،يتم �إبالغهم �أي�ضا عن ال�سياق الذي ُ�سجلت فيه ،وعن �أية تعديالت الحقة �أُجريت عليها
(مثل تكبري ال�صورة �أو �ضغط حجمها �أو حتوير املحتوى �أو االقتطاع منه) .ويتوقع معظم املحللني �أن
يت�سلموا البيانات بال�صيغة الرقمية ،و�أن تكون البيانات امل�صورة قد فقدت بع�ضا من جودتها �إذا كانت
قد ُنقلت من �رشائط فيديو عادية� ،أو �إن جرى �ضغط حجمها لت�سهيل نقلها .كما يجب �أن تتوفر الت�سجيالت
الأ�صلية لأغرا�ض املقارنة �إذا دعت ال�رضورة.
قيم املحلل لقطة الفيديو ليحدد �إن كانت جودتها كافية ملقارنتها مع ت�سجيل �آخر .وقد �أُعدت درا�سة
ُي ّ
دمياجيو وفرينون (� )2011أداة حتليل كدليل �إر�شادي لتقييم جودة الت�سجيل ،وهي مو�ضحة يف اجلدول ()1
�أدناه .ولكن ال يتوفر �سوى قدر �ضئيل من ال�رشح عن كيفية ا�ستخدام تلك الأداة بدقة� ،أو �أين تكمن �أعلى
درجة من جودة الت�سجيل يف ت�سل�سل ال�صور امل�شار �إليه على الكمبيوتر بال�سهم ذي الر�أ�سني .ورغم �أن
العنوان الأ�صلي للجدول (وهو ُم�ستخدم هنا �أي�ضا) يقول �إن هذه الأداة هي �أي�ضا لتقييم جودة الت�سجيل
مبو�ضوعية� ،إال �أن ا�ستخدامها قائم بالأ�سا�س على التقدير ال�شخ�صي .وقد قدمت درا�سة الحقة (بريت�ش
و�آخرون � )2013رشحا لعملية تطوير تلك الأداة ،لكنها ال ُتعطي تو�ضيحات �إ�ضافية عن الأداة نف�سها.
وعند تقييم جودة ال�رشيط ،قد يلج�أ املحلل لتح�سني نوعية ال�صور عن طريق تعديل الفارق يف ال�ضوء
دون يف �سجل
وال�سمات الأخرى للحد من ت�أثري الإ�ضاءة ال�ضعيفة �أو الظالل �أو االنعكا�سات يف ال�صور .و ُت َّ
الق�ضية كافة التعديالت التي اُدخلت على البيانات يف ن�سخة الت�سجيل الذي يعمل املحلل عليه.
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م�سودة منوذج لتقييم جودة لقطة فيديو �ضمن �سياق توفري الأدلة (دمياجيو وفرينون  .)2011جتدر
املالحظة �أن الأف�ضلية عموما هي للعوامل املُدرجة على اجلانب الأمين من هذا اجلدول� ،إال �أن ذلك ال ي�صح
دائما .فمثال “ال�سطوع الزائد” ُيكن �أن يطم�س بع�ض التفا�صيل بنف�س القدر كما يف حالة “الإعتام الزائد”.
ال�صورة
وا�ضحة جدا	

م�شو�شة جدا

تباين الألوان جيد جدا	

تباين الألوان �ضعيف جدا

�سطوع زائد

�إعتام زائد

الإ�ضاءة

		

�إ�ضاءة جيدة جيدا	

�إ�ضاءة �سيئة جدا

ال وجود للظالل

وجود ظالل كثرية

ال وجود لالنعكا�سات

وجود انعكا�سات كثرية

اجتاه م�صدر ال�ضوء جيد	اجتاه م�صدر ال�ضوء �سيئ
االجتاه

		

من اجلانب مبا�رشة
معدل �رسعة اللقطات
ان�سياب م�ستمر لل�صور
ال�شخ�ص نف�سه يف اللقطة

من الأمام �أو اخللف مبا�رشة
		
�سل�سلة من ال�صور الثابتة
		

كامل اجلزء الأعلى من اجل�سم ظاهر يف اللقطة

ال يظهر �أي من اجلزء الأعلى من اجل�سم يف اللقطة

كامل اجلزء الأ�سفل من اجل�سم ظاهر يف اللقطة

ال يظهر �أي من اجلزء ال�سفلي من اجل�سم يف اللقطة

يتحرك ب�رسعة كبرية

يتحرك ببطء �شديد

ع�رش خطوات �أو �أكرث يف اللقطة

خطوتان �أو �أقل يف اللقطة

املالب�س منا�سبة لإجراء حتليل للم�شية	املالب�س غري منا�سبة لإجراء حتليل للم�شية
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يهدف اال�ستعرا�ض الأول ملقطع الفيديو �إىل تقييم املعلومات املتوفرة واملقاطع من الت�سجيل التي يجب
�أن تخ�ضع لتحليل �أكرث تف�صيال .ويجري حينها تفح�ص تلك املقاطع بحثا عن �أدلة على موا�صفات عامة
مل�شية ال�شخ�ص ،ويعقب ذلك �رشح �أكرث تف�صيال ملفا�صل و�أجزاء معينة يف اجل�سم .يبد�أ بع�ض املحللني
عملهم باالعتماد على قائمة ُمعدة �سلفا للتدقيق يف �سمات امل�شية التي يعتربونها مفيدة للتحليل اجلنائي
للم�شية (بريت�ش و�آخرون �2016أ ،دمياجيو وفرينون  ،2011الر�سن و�آخرون  .)2008ولكن هناك تباينا
كبريا بني قوائم التدقيق املُعدة �سلفا من ناحية بنيتها الإجمالية وتطبيقها بالتف�صيل .درا�سة دمياجيو
فرق بني �سمات امل�شية (املوا�صفات املحددة للمفا�صل و�أجزاء اجل�سم) والأ�شكال (�أي الأمناط
وفرينون ُت ّ
الأعم للحركة والتي ت�شمل جمموعة من املفا�صل) .ومن الوا�ضح �أن القائمة يف هذه الدرا�سة مت�أثرة بخربة
طبية ،و�أن معظم الأ�شكال وبع�ض ال�سمات ال ُيحتمل �أن تتواجد يف �أ�شخا�ص دون �أن يكونوا م�صابني بحالة
طبية معينة (مثل م�شية من لديه �شلل ن�صفي �أو �شلل �سفلي) .ومييل ُمعظم �أخ�صائيي التحليل اجلنائي
للم�شية �إىل تقييم ما �إذا كانت تلك املوا�صفات موجودة ،غري �أنه من املفيد �أن تكون هناك �أي�ضا دالئل على
املرات التي تتكرر فيها تلك املوا�صفات .وترى درا�سة دمياجيو وفرينون (� )2011إنه يتوجب على املحلل
قيم ما �إذا كان التعرف على املوا�صفات قد ت�أثر بعوامل لها عالقة بالت�سجيل (مثل
عند هذه املرحلة �أن ُي ّ
م�ستوى الإ�ضاءة وزاوية الر�ؤية) �أو بال�شخ�ص نف�سه (مثل �أن يكون ما�شيا على �أر�ض غري م�ستوية �أو �أنه
مي�شي ب�رسعة �أو ببطء غري اعتياديني) .وهناك �أهمية خا�صة العتبارات زاوية الر�ؤية .ففي حني �أن امل�شية
على الطبيعة هي ثالثية الأبعاد ،ف�إن لقطة الفيديو ثنائية الأبعاد ،واملعلومات التي ُيكن اكت�سابها ب�ش�أن
�سمات معينة للم�شية تعتمد حلد بعيد على و�ضعية الكامريا بالن�سبة لل�شخ�ص الذي �صورته ،واالجتاه الذي
كان ي�سري به.
ويبدو �أنه لي�س هناك �سوى القليل من االت�ساق يف الت�سجيل الر�سمي للبيانات �أو يف �صيغة تقدمي تقارير
التحليل اجلنائي للم�شية .حيث يجب �أن يت�ضمن التقرير تقييما عاما لنوعية ت�سجيالت الفيديو ،ولأية
(يكن دمج ذلك مع تو�صيف النتائج �أو جتميعها يف مكان
مالحظات �ضمن مقاطع معينة من الت�سجيل ُ
يح�سن من و�ضوح التقرير) .كما يجب �أن ي�سجل التقرير املوا�صفات التي مت التعرف عليها،
�آخر �إن كان ذلك ّ
مع الإ�شارة بو�ضوح �إىل املقاطع من الت�سجيل التي تدعم �أية مالحظات .غالبا ما تكون هذه املوا�صفات
“حركية” ،وهي تظهر فقط عندما تتم م�شاهدتها كمقطع من ت�سجيل فيديو .ويف بع�ض احلاالت الأقل
حدوثاُ ،تعر�ض تلك املوا�صفات يف لقطات حمددة من بيانات الكامريا ،والتي ُيكن ا�ستخال�صها ك�صور
ثابتة وت�ضمينها يف التقرير لتدعم اال�ستنتاجات املُ�ستخل�صة .يف تلك احلالة جتب الإ�شارة �إىل ما �إذا
كانت اللقطات الثابتة متثل النمط العام� ،أم حاالت حمددة كاال�ستدارة واالنطالق �أو التوقف �إلخ .ويف
الو�ضع الأمثل ،ينبغي �أن يكون التقرير �شفافا مبا يتيح للقارئ �أن يفهم بالكامل كيف مت التو�صل �إىل تلك
اال�ستنتاجات.
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 2.4املقارنة
ت�سجيلي الفيديو ورفع تقرير منف�صل بكل واحد منهما ،يتعني على حملل امل�شية
حاملا يتم حتليل كل من
ّ
�أن يقارن كال التقريرين ملعرفة �إن كانا لنف�س ال�شخ�ص� ،أو �إن كان ا�ستبعاد ال�شخ�ص ممكنا .ذلك يتطلب
التعرف على ال�سمات املوجودة يف كال الت�سجيلني ،وتلك املوجودة يف �أحدهما ولي�س يف الآخر .وال بد
للمقارنة �أي�ضا من �أن ت�أخذ باحل�سبان �أية مالحظات ب�ش�أن نوعية البيانات �أو جوانب �أخرى ،مثل الفوارق
يف كيفية وتوقيت ت�سجيل اللقطتني املختلفني ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستنتاجات خاطئة .وكما يف
التحليل ،يجب ت�سجيل املقارنة ب�أ�سلوب �شفاف يتيح للقارئ فهم كيف مت التو�صل �إىل اال�ستنتاجات.
تبي من �إحدى الق�ضايا التي ا�شتهرت
ويتطلب ت�ضمني ال�صور يف التقرير لدعم املقارنة حر�صا خا�صا ،كما ّ
�إعالميا (الر�سون و�آخرون  .)2007ففي املقارنةُ ،يعر�ض زوج من ال�صور �أو مقاطع من الفيديو م�أخوذة
من ت�سجيالت خمتلفة �أطول والتي تبدو مت�شابهة جدا� .إذا مت التعرف على تلك ال�صور �أو املقاطع على �أنها
موا�صفات لل�شخ�ص يف تقريرين م�ستقلني ومنف�صلني عن الت�سجيلني ،عندها يكون دليل التطابق قاطعا.
تفح�ص حملل امل�شية كال الت�سجيلني معا بدقة من �أجل �إيجاد زوج من اللقطات ُتظهر
ومن جهة �أخرى� ،إذا ّ
�أعلى درجة من التطابق ،عندها قد يكون الدليل باطال.
مت اعتماد جمموعة من املقاربات املختلفة لتبيان قوة املقارنة .ويف قائمة التدقيق للعنا�رص املختلفة يف
درا�سة الر�سن و�آخرين ( )2008مت ت�صنيف املقارنة على �أنها فقط “ َتطا ُبق”� ،أو “ال َتطا ُبق”� ،أو “املقارنة
غري ممكنة” .وال ت�شمل القائمة ت�صنيف “عدم التطابق” (الت�سجيالن ل�شخ�صني خمتلفني ب�شكل وا�ضح) والتي
لها
معان خمتلفة عن “ال تطابق” (لي�س هناك �أدلة كافية لال�ستنتاج �أن الت�سجيلني هما لنف�س ال�شخ�ص).
ٍ
وقد يكون البديل هو ا�ستخدام مقيا�س من �ست درجات �أو�صت به جمعية مزودي علم التحليل اجلنائي
( )2009لال�ستخدام يف كافة جماالت علم التحليل اجلنائي وفق ما يعر�ضه اجلدول ( .6)2ويجب مالحظة
�أن القيا�س م�صمم لال�ستخدام يف ت�صنيف اال�ستنتاج النهائي ،ولي�س كل موا�صفة على حدة.

	6درا�سة نقاط ال�ضوء ُتظهر احلركة مل�صادر نقطة ال�ضوء على ج�سم ال�شخ�ص الذي مي�شي �أمام خلفية �سوداء ،ولي�س بالت�صوير الكامل بالفيديو.
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 .5املخت�صون بتحليل امل�شية وم�ؤهالتهم
هذا املقيا�س ي�ساوي بني املرادفات اللفظية ومعدالت االحتمال (ن�سبة احتمال وجود مطابقة �صحيحة
مقارنة بن�سبة احتمال املطابقة غري ال�صحيحة) .وبدون وجود درا�سات “ال�صندوق الأ�سود” ،لن يكون
بالإمكان ح�ساب معدالت االحتمال الر�سمية .ولكن ن�سبة �( %17أي  1من  )6من التعرف اخلاطئ على
ال�شخ�ص ،وهي الن�سبة الأدنى (الأف�ضل) يف جمموعة الدرا�سات املُدرجة يف اجلدول ( 3امللحق)ُ ،تعادل
ن�سبة االحتمال  ،5وبالتايل تعني “ت�أييدا �ضعيفا للدليل املُقرتح” .ولعله من ال�صعب ا�ستخدام مرادف لفظي
غري “ت�أييد �ضعيف للدليل املُقرتح” لو�صف الدليل الذي تقدمه الأ�ساليب املتبعة حاليا يف التحليل اجلنائي
للم�شية .كما ُيكن ال�ستخدام جداول مثل اجلدول � 2أن يواجه االنتقادات من حيث �أنه� ،إذا كانت ن�سبة
االحتمال معروفة ،ف�إن جمرد ذكرها يعطي �أو�ضح داللة على قوة التطابق .و�إذا كانت غري معروفة ،فلن
يكون هناك دليل ال�ستخدام مرادف لفظي معني.
ت�شري درا�سة دمياجيو وفرينون (� )2011إىل �أن قوة اال�ستنتاج تعتمد جزئيا على مدى ندرة املوا�صفات التي
مت التعرف عليها لدى �رشيحة من النا�س ،وال بد من مراعاة �أن ذلك غالبا ما يكون جمرد تقدير �شخ�صي
يف الوقت احلا�رض .ومن مزايا ا�ستخدام قائمة املوا�صفات املقرتحة يف درا�سة بريت�ش و�آخرون (�2016أ)
هو �أنه يجري جتميع قاعدة بيانات عن درجة �شيوع تلك املوا�صفات يف �أو�ساط ال�شعب الربيطاين (رغم �أن
الدرا�سة املن�شورة تقدم �رشحا عن املنهجية التي ا�س ُتخدمت يف تطوير قاعدة البيانات ولي�س عن املعلومات
التي تنطوي عليها).

اجلدول

2

مقيا�س الأدلة الذي اقرتحته جمعية مزودي علم التحليل اجلنائي ()2009
املعادل اللفظي

مقدار ن�سبة االحتمال

ت�أييد �ضعيف للدليل املقرتح

�أقل من 10

ت�أييد معتدل

100 – 10

ت�أييد قوي باعتدال

1,000 – 100

ت�أييد قوي

10,000 – 1,000

قوي جدا

1,000,000 – 10,000

بالغ القوة

�أكرث من 1,000,000

بالنظر للنطاق الوا�سع من �أ�ساليب حتليل امل�شية ،هناك �أمناط عديدة من الأخ�صائيني الذين ُيكن اعتبارهم
حمللي م�شية .وهذا اللقب غري حممي قانونا ،لذلك ال يوجد تعريف ر�سمي ملن ُي�سمح� ،أو ال ُي�سمح ،لهم
مبمار�سة ذلك .ولي�ست هناك م�ؤهالت �أكادميية خا�صة بالتحليل اجلنائي للم�شية بحد ذاته ،لذلك ف�إن
العاملني يف هذا املجال قد تكون لديهم م�ؤهالت يف جمموعة كبرية من املجاالت ذات ال�صلة .ومن النادر
يدل امل�ؤهل العلمي لل�شخ�ص بو�ضوح على درجة التدريب الذي ح�صل عليه يف جمال حتليل امل�شية (ولي�س
من املرجح �أن يكون هناك �أية متطلبات حمددة للتدريب على التحليل اجلنائي للم�شية) .وبالتايل ،على
الأرجح لن تعطي اخللفية املهنية �أو الأكادميية �أو ال�سجل املهني لأي فرد ت�أكيدا وا�ضحا على كفاءته
ليكون �شاهدا خبريا مبا يخ�ص �أدلة التحليل اجلنائي للم�شية.
وطور
وهناك الآن عدد ب�سيط من الأ�شخا�ص ممن �أ�صبح لديهم اهتمام خا�ص بالعمل ك�شهود خرباءّ ،
بع�ضهم �أ�سلوبا ر�سميا يف �إعداد وتقدمي موادهم .ولكن لي�س هناك ما يدل على �أن �آراءهم �أكرث �صوابا من
�آراء �أفراد �أقل م�ساهمة بخربتهم يف املحاكم ولي�س لهم �صفة ر�سمية.
 1.5املحلل اجلنائي للم�شية
حتتفظ جمعية العلوم اجلنائية ،وهي ذاتية التنظيم ،ب�سجل للخرباء ي�شمل الأخ�صائيني احلا�صلني على
ت�صنيف ممار�س معتمد للتحليل اجلنائي .ويف الوقت احلا�رض هناك  3من �أ�صل  16خبريا م�سجال حتت
م�سمى حملل جنائي للم�شية .ولكن ال توجد متطلبات ر�سمية لت�سجيل املخت�صني يف هذا ال�سجل ب�صفة
�شاهد خبري.
متنح اجلمعية �شهادة كفاءة مهنية ،والتي طورتها من خالل العمل مع جمموعة �صغرية من املخت�صني
بالتحليل اجلنائي للأقدام “كنموذج قوي عن �شهادة خم�ص�صة لهذا الغر�ض والتي تخترب معرفتهم
وكفاءتهم للعمل كمخت�صني يف التحليل اجلنائي للأقدام” .وهذا النموذج “ ُيطبق حاليا على اختبار
الكفاءات يف كافة جماالت التحليل اجلنائي” .و ُيذكر �أن برنامج �إعداد املخت�صني بالتحليل اجلنائي
يومي
للأقدام متاح فقط للم�ؤهلني املخت�صني بالأقدام .وت�شري الإعالنات الدعائية لدورة تقام حاليا يف َ
زود “بالإعداد الأ�سا�سي املطلوب
عطلة نهاية الأ�سبوع �إىل �أن ال�شخ�ص املهتم بالتحليل اجلنائي للأقدام �س ُي َ
لتمكني املمار�س من خو�ض اختبارات الكفاءة التي تنظمها اجلمعية يف ثالثة جماالت للتحليل اجلنائي
للأقدام” (والتحليل اجلنائي للم�شية هو �أحدها).
و ُتعترب جامعة هادرزفيلد حاليا م�ؤ�س�سة التعليم العايل الوحيدة يف اململكة املتحدة التي متنح �شهادة
بكالوريو�س يف التحليل اجلنائي للأقدام ،والتي ميكن احل�صول عليها بالدرا�سة ملدة ثالث �سنوات بنظام
الدوام الن�صفي لأخ�صائيي طب الأقدام امل�سجلني لدى جمل�س مهن ال�صحة والرعاية Health & Care
.Professions Council
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 2.5املحلل ال�رسيري للم�شية
يوفر التحليل ال�رسيري للم�شية معلومات للأطباء وغريهم من العاملني يف املهن ال�صحية لكي يتمكنوا
من حت�سني املعاجلة التي يو�صون بها للمر�ضى ،وتقييم مدى كفاءتها� .إن حتليل امل�شية الذي يقوم على
املالحظة يعتمد على ما يراه اخلبري الطبي بنف�سه ،وذلك مهم دائما جلراحي العظام ،وجراحي الأع�صاب،
واملعاجلني الفيزيائيني ،و�صانعي الأطراف ال�صناعية ،و�صانعي ال�ضمادات والأربطة ،واملهند�سني
البيولوجيني ،و�أخ�صائيي طب الأقدام .وخالل الأربعني �سنة املا�ضية �أ�صبح ا�ستخدام حتليل امل�شية بوا�سطة
الأجهزة والت�صوير ثالثي الأبعاد �أكرث �شيوعا يف املراكز التخ�ص�صية التي ت�ستخدم �أنظمة تعقب بكامريات
متخ�ص�صة و�أجهزة �أخرى لقيا�س حركة املري�ض .و ُيق َّدم التحليل عموما على �شكل ر�سوم بيانية للم�شية
ُتظهر كيف يتحرك اجل�سم خالل ال�سري .وبع�ض الأخ�صائيني ال�رسيريني ي�صورون املر�ضى بالفيديو لتحليل
طريقة م�شيهم ،رغم �أن ذلك لي�س �شائعا متاما ،ومعظم التحليل لتلك الت�سجيالت يقوم �أ�سا�سا على الر�أي
ال�شخ�صي.
ولعل �أهم فارق بني كافة �أ�شكال التحليل ال�رسيري والتحليل اجلنائي للم�شية هو �أن التحليل ال�رسيري يكون
مق�صودا ويف ظروف م�ضبوطة ووفق مقايي�س معينة .حيث ُيطلب من املري�ض عموما �أن يخلع من مالب�سه
ما يكفي لإمكانية ر�ؤية �أع�ضاء اجل�سم املعنية ،كما ُيطلب منه امل�شي بطريقة معينة يف بيئة ُمع ّدة لهذا
يف�ضلها ،وعلى �سطح
الغر�ض (يكون املري�ض عادة حايف القدمني ،ومي�شي بخط م�ستقيم بال�رسعة التي ّ
منب�سط ال عوائق فيه) .و ُين�صح يف حتليل امل�شية القائم على املالحظة ال�رسيرية �أن يجل�س الأخ�صائي
مبكان لرياقب م�شية املري�ض من مواقع مرجعية حمددة ،و ُيط َبق هذا املبد�أ بدقة �أكرب يف حتليل ت�سجيالت
الفيديو عن طريق توجيه الكامريات نحو خط ال�سري.
وكذلك ُيفرت�ض عموما يف التحليل ال�رسيري للم�شية �أن التباين بني الأ�شخا�ص الأ�صحاء �ضئيل ،وبالتايل
متيز الأفراد ذوي احلاالت
يكون الرتكيز على التعرف على ال�سمات غري الطبيعية يف البيانات التي ّ
ال�صحية املختلفة .لكن ما يحد من �إمكانيات هذا الأ�سلوب هو �أنه حتى يف الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أو�ضاع �صحية معينة ،ف�إن تلك ال�سمات قد تكون دقيقة لدرجة �أن ي�صعب متييزها عن جمموعة كبرية من
الأ�صحاء ،حتى با�ستخدام �أكرث �أنواع التكنولوجيا تطورا.
�أخ�صائيو التحليل ال�رسيري للم�شية يف اململكة املتحدة هم عادة �إما �أطباء يجب �أن يكونوا م�سجلني
لدى املجل�س الطبي العام� ،أو �أنهم �أخ�صائيو �صحة م�ساندون ويجب �أن يكونوا م�سجلني لدى جمل�س مهن
ال�صحة والرعاية .7ومن املرجح �أن يكون �أكرث الأطباء خربة بتحليل امل�شية هم جراحو العظام والأع�صاب،
واخ�صائيو طب �إعادة الت�أهيل.

	7يف اململكة املتحدة يتوجب على �أخ�صائي امليكانيكا احليوية الذي يعمل يف جمال التحليل ال�رسيري للم�شية �أن يكون م�سجال كباحث �أو مهند�س �رسيري لدى جمل�س
مهن ال�صحة والرعاية ،و ُيعترب “�أخ�صائي �صحة م�ساند” يف هذا ال�سياق.
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�أخ�صائيو ال�صحة امل�ساندون ذوي اخلربة يف جمال حتليل امل�شية هم يف �أغلب الأحوال من املعاجلني
الفيزيائيني ،و�صانعي الأطراف ال�صناعية ،و�صانعي ال�ضمادات والأربطة ،ومعاجلي الأقدام� ،أو باحثني/
مهند�سني طبيني (خمت�صني بامليكانيكا احليوية) .ويقت�رص الدخول �إىل تلك املهن حاليا على احلا�صلني
على م�ؤهالت علمية ذات �صلة ومبرتبة ال�رشف� ،إال �أن بع�ض �أخ�صائيي ال�صحة امل�ساندين الأقدم كانوا
قد دخلوا املهنة مب�ؤهالت بديلة� .أما املحللون ال�رسيريون للم�شية ،فكثريون منهم م�ؤهلون علميا بدرجة
ماج�ستري �أو دكتوراه .وهناك الآن القليل من اجلامعات التي متنح درجة املاج�ستري يف التحليل ال�رسيري
للم�شية �أو حتليل احلركة �أو ما �شابه ،ولكن تركز تلك اجلامعات على حتليل امل�شية مب�ساندة الأجهزة.
وجتدر مالحظة �أن التدريب الر�سمي على حتليل امل�شية ي�شكل مكونا �صغريا جدا من تلك امل�ؤهالت ،و�أن
معظم الأطباء والعاملني يف املهن ال�صحية كان ب�إمكانهم احل�صول على م�ؤهالتهم العلمية دون �أية
اختبارات ر�سمية يف هذا املجال .و ُيدر�س التحليل ال�رسيري للم�شية ك�أ�سلوب لتقييم �أو�ضاع املر�ضى،
واال�سرت�شاد به الختيار املعاجلة ملن يعانون من �صعوبات بامل�شي ب�صورة طبيعية .ويكون املمار�سون
قد در�سوا امل�شية “الطبيعية” ،ولكن ما تعلموه ُيركز ب�شكل دائم تقريبا على �سمات امل�شية التي يت�شارك بها
ين�صب على �سمات امل�شية التي تختلف من �شخ�ص
اجلميع ،يف حني �أن الرتكيز يف التحليل اجلنائي للم�شية
ّ
در�س بطريقة تختلف على اختالف املهن ال�صحية ،وبالتايل تختلف
لآخر .والتحليل ال�رسيري للم�شية ُي ّ
امل�صطلحات املُ�ستخ َدمة ب�شكل وا�سع.
 3.5حملل طريقة اجلري
�أ�صبح حتليل طريقة اجلري �أكرث �شيوعا يف متاجر الأدوات الريا�ضية يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .حيث
ُت�ستخدم ت�سجيالت الفيديو (و�أحيانا الأجهزة التي ُتعطي بيانات ثالثية الأبعاد) ل ُتظهر كيف يجري
ويكن �أي�ضا
الريا�ضي على جهاز امل�شي من �أجل تقدمي الن�صح له ب�ش�أن احلذاء الريا�ضي الذي ينا�سبهُ .
�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن طرق معينة يف التدريب التي ُيكن للريا�ضي تبنيها لتح�سني طريقته يف اجلري .وقد
ُيعترب ذلك مثاال حمددا عن اال�ستخدامات الأو�سع لت�سجيالت الفيديو الأعم و�أ�ساليب حتليل احلركة مب�ساعدة
الأجهزة التي تهدف �إىل تعزيز الأداء واحلماية من الإ�صابات يف نطاق وا�سع من الألعاب الريا�ضية.
لي�س هناك �إطار تنظيمي ل�ضبط �إجراء حتليل طريقة اجلري يف متاجر الأدوات الريا�ضية ،كما ال ُيكن
افرتا�ض وجود خربة معينة لدى العاملني يف تلك املتاجر .لكن من جهة �أخرى ،هناك �أ�شخا�ص ذوو
م�ؤهالت عالية جدا (دكتوراه وما فوق) يعملون يف التحليل العلمي لكيفية جري الريا�ضيني املحرتفني �أو
حركتهم ب�صورة �أعم.
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 املحلل البيومرتي للم�شية4.5
 وبالتايل ُيكن ا�ستخدام،يقوم التحليل البيومرتي للم�شية على افرتا�ض �أن لكل فرد طريقة م�شي خا�ص به
 هناك اهتمام وا�سع بتطوير مثل تلك التقنيات ال�ستخدامها من قبل مقدمي.الطرق امل�ؤمتتة للتعرف عليه
 والغر�ض من التحليل هو التعرف على ال�شخ�ص.خدمات الأمن واملراقبة يف القطاعني العام واخلا�ص
 وا�ستخدام الكمبيوتر لتحليل،مب�ساعدة الأجهزة من خالل ا�ستخال�ص البيانات من ت�سجيالت الفيديو
 والذي يعتمد عموما على الر�أي ال�شخ�صي، وهذا يختلف عن التحليل اجلنائي للم�شية.النمط العام للحركة
 وعلى �أوجه معينة من طريقة امل�شي (ولي�س على طريقة امل�شي،)للخبري (ولي�س على الربجميات امل�ؤمتتة
 ومن املهم �إدراك �أنه يف التعرف على امل�شية مب�ساعدة الأجهزة يتم توظيف جمموعة بيانات.)مبجملها
 وهي و�سائل ال ُت�ستخدم حاليا يف التحليل اجلنائي،�أو�سع بكثري وبرامج كمبيوتر متطورة لتعليم الأجهزة
 والتحليل البيومرتي للم�شية يكاد يكون حكرا على خرباء الإح�صاء والباحثني يف جمال امليكانيكا.للم�شية
 وت�ستخدم التطبيقات احلديثة جمموعة متنوعة من الأ�ساليب.)احليوية (من حملة الدكتوراه وما فوق
 ومثل ذلك التحليل ال يتطلب دائما. من �أجل حتليل بيانات امل�شية، مبا يف ذلك التعلم الآيل،الإح�صائية
.فهما عميقا مل�شية الإن�سان
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