اال حصاء الجنائً
أساليب ألبحث في أالحصاء ألجنائي

معنى أسالٌب البحث فً علم الجرٌمة
•

•

•
•

هو مجموعة القواعد والعملٌات التً تتبع للوصول إلى
حقٌقة علمٌة لظاهرة اإلجرام ،المجرم والجرٌمة .واألخذ
باألسلوب العلمً هو المعٌار الفاصل بٌن الدراسات العلمٌة
وغٌر العلمٌة.
إال أنه ال ٌوجد فً علم الجرٌمة طرق منهجٌة متفق علٌها
من قبل جمٌع الباحثٌن .ومن واقع الدراسات ٌمكن التمٌٌز
بٌن طرٌقتٌن من الطرق العلمٌة الستخدامها فً دراسة
الجرٌمة والسلوك اإلجرامً:
أوالا :طرق تفسٌرٌة عامة...وتنقسم إلى طرق شخصٌة
وطرق موضوعٌة.
2
ثانٌا ا :طرق البحث الخاص

الطرق التفسٌرٌة العامة :طرق
شخصٌة
•

•
•
•
•

الطرٌقة األنثروبولوجٌة :وهً التً تهتم بكشف الصفات
التكوٌنٌة الممٌزة للمجرم عن غٌرة .ومن هذه الدراسات
دراسات لومبروزو.
الطرٌقة البٌولوجٌة :وتدرس عالقة اإلجرام بالوراثة.
الطرٌقة الطبٌة :تدرس عالقة األمراض والعاهات السمٌة
كسبب من أسباب االنحراف.
الطرٌقة الفسٌولوجٌة :تدرس عالقة مراحل النمو اإلنسانً
بالسلوك اإلجرامً.
الغددٌة
الطرٌق البٌوكٌمٌائٌة :تدرس عالقة اإلفرازات
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بالسلوك اإلجرامً.

• الطرٌقة النفسٌة :تدرس وتش ُخص العوامل النفسٌة التً
دعت إلى االنحراف فً السلوك.
• طرٌقة الطب العقلً :تهتم بتشخٌص وعالج األمراض
الذهانٌة وأمراض األعصاب المختلفة.
• طرٌقة التحلٌل النفسً :تقوم بالتحلٌل النفسً للفرد لمعرفة
سبب كبت دوافعه ورغباته وحاجاته الذي قد ٌؤدي إلى نشوء
صراع بٌن رغباته وبٌن فرص العمل أو الظروف
االجتماعٌة التً تحٌط به .وفً مثل هذه الحالة قد ٌلجأ
اإلنسان إلى بعض الحٌل الدفاعٌة للخروج من المأزق وقد
ٌكون خروجه هذا سلوكا إجرامٌا.
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الطرق التفسٌرٌة العامة :طرق
موضوعٌة
• الطرٌقة الجغرافٌة :وتهتم هذه الطرٌقة بدراسة بعض
العوامل البٌئٌة المحٌطة بالفرد ومدى تأثٌرها على سلوكه
وخاصة على سلوكه اإلجرامً.
• الطرٌقة اإلٌكولوجٌة :وهً تعنً بدراسة التوزٌع السكانً
للجرٌمة من ناحٌة ،وتحلٌل العوامل االجتماعٌة ذات العالقة
بالتوزٌع المكانً من ناحٌة أخرى.فً هذه الطرٌقة ٌستخدم
الباحث خرٌطة لتحدٌد األماكن المراد دراستها.
• الطرٌقة االقتصادٌة :تعنً هذه الطرٌقة بدراسة الحالة
االقتصادٌة ،كالفقر واألزمات االقتصادٌة وعالقتها بالجرٌمة.
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• الطرٌقة االجتماعٌة والطرٌقة الثقافٌة :وهذه الطرق تقوم
بدراسة المؤسسات االجتماعٌة وأنظمتها وما لها من دور فً
تكوٌن السلوك االنحرافً .وٌرى مؤٌدو االتجاه االجتماعً
الثقافً أن سبب الجرٌمة هو االختالل فً التنظٌم االجتماعً.
طرق البحث الخاص
وهً الوسائل واألدوات التً تستخدم فً تعلٌل الجرٌمة
وكشف عوامل تكوٌنها ونشوئها .وهذه الطرق هً الطرٌقة
العالجٌة واإلحصائٌة وتوارٌخ الحاالت .وٌرى بعض
الباحثٌن أنه ال أهمٌة للتقسٌم ألن سلوك اإلنسان اإلجرامً
ٌحث ألسباب شخصٌة وأسباب بٌئٌة تفاعلت معا.
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أهم الطرق والوسائل العلمٌة للوصول إلى
معلومات عن الجرائم وأسبابها
 .1الطرٌقة اإلحصائٌة.
 .2طرٌقة دراسة الحالة.
 .3طرٌقة المسح االجتماعً.
بصورة عامة من الصعب جدا استخدام األسالٌب
التجرٌبٌة ،التجربة والمالحظة فً الدراسات
اإلجرامٌة  ،فاستخدام هذه االسالٌب ال ٌنحقق إال
بمحض الصدفة وفً ظروف نادرة جدا.
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أوال :اإلحصاء
• اإلحصاء هو الدارسة الكمٌة للظواهر االجتماعٌة أو الطبٌعٌة حٌث
ٌتولى ترجمة ظاهرة معٌنة إلى أرقام.
• واإلحصاء من أقدم الطرق التً استخدمت فً دراسة ظاهرة الجرٌمة.
فاإلحصاء هو األسلوب الذي ٌسمح الذي ٌسمح بدراسة اإلجرام
وعالقته بعوامل أخرى كالسن ،والدٌانة ،والعمر ،والجنس ،والمهنة،
والمحٌط االجتماعً ،والطقس ،والحالة االقتصادٌة ،والمستوى الثقافً
وفصول السنة.
• ولكون الجرٌمة ال تكون محل مالحظة مباشرة من الباحث فإن
اإلحصاء (باعتباره ترجمة رقمٌة لحركة اإلجرام فً مكان معٌن
وزمان معٌن) ٌعتبر إحدى وسائل المالحظة غٌر المباشرة التً تمد
الباحث بمعلومات ٌصعب علٌه التوصل إلٌها من خالل أي طرٌقة
أخرى.
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• ومن خالل المعلومات التً ٌتم جمعها ٌتمكن الباحث من
إجراء المقارنة وبالتالً االستنتاج من خالل إرجاع الجرٌمة
إلى األسباب التً دعت إلى ارتكابها .وكذلك ربطها بالعوامل
الفردٌة الخاصة بالمجرم ،كالجنس ،والسن ،والدٌن ،والتعلٌم،
والمهنة ،والحالة الزوجٌة ،واألسرٌة .أو ربطها بالعوامل
الطبٌعٌة مثل الطقس ،وفصول السنة .أو ربطها بالعوامل
االجتماعٌة كالحضارة ،والثقافة ،ومستوى المعٌشة.
• واشتهرت الطرٌقة االحصائٌة كوسٌلة من وسائل البحث فً
علم الجرٌمة منذ ظهور إحصاءات اإلجرام فً فرنسا ،وفً
الدراسات التً قام بها كتٌلٌة وجٌري.
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انواع اإلحصاء
• إحصاء ثابتٌ...عنى بدراسة ظاهرة الجرٌمة من منطلق
ثابت :مكان الجرٌمة ،أو زمنها او المهنة...ومثل هذه
الطرٌقة ٌستند إلى إحصاء الجرائم التً تقع فً مكان ما فً
فصل معٌن من فصول السنة ومقارنتها بالجرائم التً تقع فً
نفس ”المكان“ فً فصل ”آخر“ لمعرفة مدى تأثٌر الفصول
على نسبة الجرٌمة .أو مقارنته مع ما ٌقع فً مكان ”آخر“
ولكن فً ”نفس“ الفصل من السنة لمعرفة نسبة اإلجرام فً
هذا المكان اآلخر.
• إحصاء متحرك...وهو الذي ٌدرس ظاهرة الجرٌمة من خالل
10
العوامل
المواضٌع المتغٌرة من واقع الزمان مع ثبات بقٌة

أقسام اإلحصاء
 .1إحصاء رسمً..وهو الذي ٌصدر عن الجهات
الرسمٌة .مثال ذلك اإلحصاءات التً تصدر عن
مراكز الشرطة أو وزارة الداخلٌة أو أي جهة دولٌة.
 .2إحصاء خاص...وهو الذي ٌصدر عن الباحثٌن.
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مصادر اإلحصاء
 .1مراكز الشرطة.
 .2المحاكم القضائٌة.
 .3السجون ومراكز العالج النفسً.
مصادر اإلحصاء الجنائً فً المملكة العربٌة السعودٌة:
.1
.2
.3
.4
.5

مراكز الشرطة.
مصلحة السجون.
اإلدارة العامة للمخدرات.
وزارة العدل.
سالح الحدود.
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كٌفٌة حصول وزارة الداخلٌة على المعلومات الجنائٌة:
• مركز الشرطة....قسم الضبط الجنائً...األمن العام...إدارة
اإلحصاء بوزارة الداخلٌة.
• واإلحصاءات إما شهرٌة أو دورٌة (كل ثالثة أشهر) أو
سنوٌة.

13

فوائد األسلوب اإلحصائً
.1
.2
.3
.4
.5

ٌمد الباحث بمعلومات ٌمكن بموجبها معرفة حجم وإتجاه
ظاهرة اإلجرام.
ٌوضح للمسؤولٌن عدد الجرائم فً مكان معٌن.
ٌوضح الطرق التً استخدمت فً ارتكاب الجرائم.
تحدٌد عدد األشخاص المقبوض علٌهم والمدانٌن.
ٌعطً بعض المعلومات عن أسباب ارتكاب الجرٌمة ،سواء
كانت األسباب فردٌة أو اجتماعٌة أو طبٌعٌة حتى ٌمكن
معالجة األسباب.
14

عٌوب اإلحصاء فً البحث الجنائً
• اعتماده على اإلحصاءات الرسمٌة .حٌث إن اإلحصاء
الرسمً ال ٌمثل ”اإلجرام الحقٌقً“ بل ٌمثل حجم ”اإلجرام
القضائً“ و ”اإلجرام الظاهر“.
• مشكلة تعٌٌن الوحدة اإلحصائٌة .على الرغم من أن الباحثٌن
متفقون على أن موضوع اإلحصاء الجنائً هو الجرٌمة
والمجرم ،إال أنهم ال ٌتفقون على تحدٌد المراد لكل منهما.
فهل الجرٌمة ما ٌتم ارتكابها أو التبلٌغ عنها..وهل المجرم من
اتهم بارتكاب جرٌمة أو من ثبت علٌه الحكم القضائً
النهائً.
• مدى دقة البٌانات اإلحصائٌة .فمثال تعارٌف بعض
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مثل
االصطالحات غٌر متفق علٌها وغٌر معرفة تعرٌفا دقٌقا

طرٌقة دراسة الحالة
• تقوم هذه الطرٌقة بدراسة فرد معٌن دراسة تشمل تارٌخ
حٌاته منذ والدته حتى وقت البحث من حٌث نشأته وتطوره
الجسمً ،والعقلً ،والنفسً والبٌئة المحٌطة وظروفه
االجتماعٌة واالقتصادٌة.
• ودراسة الحالة ال تتسنى للباحث إال بعد ارتكاب الفرد
للجرٌمة ،بل تكون الدراسة عادة بعد أه ٌحقق معه من قبل
الشرطة..مما ٌترتب على أثرها اختالف استجاباته وإجاباته
ع ٌما ٌمكن أن تكون علٌه فً بداٌة األمر.
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طرٌقة المسح االجتماعً
• المسح االجتماعً هو دراسة ظاهرة اجتماعٌة معٌنة أو
عدة ظواهر اجتماعٌة دراسة شاملة.
• وتستخدم هذه الطرٌقة التً تعتبر من أكثر طرق دراسة
السلوك اإلجرامً قدرة على البحث عن العوامل المسببة
للجرٌمة داخل المجتمع ،عندما ٌرٌد الباحث معرفة حجم
ظاهرة الجرٌمة ،أو مدى تأثٌر ظرف أو ظروف معٌنة على
حجم الجرٌمة عن طرٌق االستبٌان...ومن أهم عٌوبها:
• فً معظم األحٌان ،ال تتوفر لدى الباحث المعلومات الكافٌة
عن الظواهر االجتماعٌة لنسب دراسته إلٌها .فمثال عند
دراسة تأثٌر الفقر على الجرٌمة قد ال تتوفر معلومات عن
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نسبة الفقراء فً المجتمع.

