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چکیده
زمینه و هدف :نبود الگویی علمی و جامع در بازسازی صحنۀ جرم سبب شده که این اقدام عمدتاً با روشی سننیی انانام
گیرد که میأسفانه نیایج آن به دور از خطا نیست .لذا هدف کلی از اناام این پژوهش ،ارائه الگویی برای بازسنازی صنحنۀ
جرم قیل با رویکرد جرمیابی است.
روش :پژوهش حاضر با روش نظریۀ بنیانی اناام پذیرفت .جامعۀ منورد مطالعنۀ اینن پنژوهش ،کلینۀ مطلعنان کلیندی در
زمینۀ موضوع موردپژوهش بود که با اسیفاده از روشهای نمونهگیری هدفمند و نظری 21 ،نفنر بنهعننوان نموننه انیخنا
شدند .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامۀ باز ،مصاحبۀ عمیق انفرادی و یادداشتبرداری بنود .دادههنا براسنا

روش

سه مرحلهای کدگذاری ،تازیهوتحلیل شدند .پایایی و روایی پژوهش نیز با اسیفاده از تکنیکهای مثلث سنازی و کنینر
اعضا تأیید شدند.
یافته ها :یافیهها نشان دادند که در مرحلۀ کدگذاری باز 70 ،مفهوم و در مرحلۀ کدگذاری محوری 16 ،مقولنه شناسنایی
و در مرحلۀ کدگذاری انیخابی ،الگویی سه مرحلهای برای بازسازی صحنۀ جرم قیل با رویکرد جرمیابی ارائه شد.
نتیجهگیری :الگوی تدوینشده یک روش علمی و نظاممند در راسیای کشف سریعتر و دقیقتر جنرم اسنت و براسنا
یافیهها پیشنهاد میشود که نیایج پژوهش از روشهای مخیلف از قبیل برگزاری کال های آموزشی به میولیان و مارینان
بازسازی صحنۀ جرم ارائه شود.
کلیدواژهها :جرم قیل ،صحنۀ جرم ،بازسازی ،جرمیابی ،نظریۀ بنیانی.
استناد :ماهیدشتی ،حمیدرضا؛ احمدیمقدم ،اسماعیل؛ قصری ،محمد و بتولی ،سید ابوالحسن (تابستان  .)1400الگوی
بازسازی صحنة جرم قتل با رویکرد جرمیابی .فصلنامة پژوهشهای اطالعاتی و جنایی ،)62(16 .صص .26-9
DOR: dorl.net/dor/20.1001.1.17359367.1400.16.1.10.8

______________________________________________________
 .1برگرفیه از رسالۀ دکیری جرمیابی دانشگاه علوم انیظامی امین با عنوان «طراحی الگوی بازسازی صحنۀ جرم قیل با رویکرد جرمیابی».
 .2دانشاوی دکیری جرمیابی دانشگاه علوم انیظامی امین ،تهران ،ایرانhhamidrezamahidashti@yahoo.com ،
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انیظامی امین ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئو )shahid.kavand@gmail.com ،
 .4عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انیظامی امین ،تهران ،ایرانmo_ghasri324@yahoo.com ،
 .5عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انیظامی امین ،تهران ،ایرانfatemeballa22@gmail.com ،

10

فصلنامة پژوهشهاي اطالعاتي و جنايي ،سال شانزدهم ،شمارة دوم ،تابستان 1400

مقدمه
مسلماً در هر جامعهای ،روزانه جرمهای مخیلفی توسط افراد بزهکار اتفاق میافید که
این جرائم امنیت ملی یک کشور را خدشهدار میکنند (بابنایی ،اعنزازی اردی ،شنیرزاد
و زیننالعابندین ،1397 ،ص )142که در این بین ،جرم قیل از جمله شدیدترین جرائم
علیه تمامیت جسمانی افراد محسو

میشود و تاریخچهای به قدمت آفرینش انسان در

جهان هسیی دارد که باعث سلب آرامش و نوعی تر

در وجود افراد جامعه شده است.

لیکن ،الزمۀ دوام و بقای امنیت و آسایش شهروندان و جلوگیری از عوامل مخل نظم و
امنیت ،در سایۀ شناسایی مارمان ،کشف جرم و جرمیابی (یاوری و محمدزاده)1398 ،
است که یکی از بهیرین و میداو ترین روشهای آن ،اسیفاده از مدیریت صحنۀ جرم
است .مدیریت صحنۀ جرم اولین و حسا ترین مرحله در تحقیقات جنایی است .با
توجه به نقش دالیل مادی موجود در صحنه برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مارم یا
بیگناهی کسانی که بیجهت در مظان اتهامی قرار گرفیهاند ،حفظ ،بررسی صحنۀ جرم
و بازسازی صحنۀ جرم و جمعآوری دالیل و مدارک جرم موجود در آن ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است (شیرزاد ،آمویی ،جامهشورانی ،بابائی ،خواجه امیری و خارا،
 .)1396بنابراین ،میتوان گفت مدیریت بر چگونگی پیشرفت و نحوۀ اجرای مراحل
مخیلف بررسیهای صحنۀ جرم و بازسازی آن میتواند نقش تعیینکنندهای بر نییاۀ
تحقیقات داشیه باشد (بابایی)1388 ،؛ چراکه براسا

ادعای کارآگاهان ویژه قیل پلیس

آگاهی ناجا ،آمار بازسازی صحنههای جرم قیل به تعداد وقوع آنها در طو هر سا
بسیگی دارد و تعداد آنها میفاوت با سا های پیش و پس است .ارائه آمار وقوع ،چندان
مالک نیست ،بلکه اناام بازسازی صحنههای قیل مالک است که بالغ بر  98درصد
آنها موفقیتآمیز است؛ به این معنی که در جریان بازسازی صحنه ،صحتوسقم اقاریر
میهمان به قیل به خوبی محرز و مسلم میشود.
صحنۀ جرم محلی است که مارم اقدامات خالف قانون خود را آناا اناام داده اسنت و
حاوی مدارک و شواهدی ارزشمند است که بنرای پنیجنویی جنرائم بنه کنار منیآیند
(قربانی توتکابنی و قربانی .)1393 ،صحنۀ جرم هرچند کوچک ینا بنزر  ،اصنلیتنرین
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منبع حاوی مدارک و شواهد گرانبهایی است که برای پیجویی جرم به کار منیآیند و
بررسی و بازسازی صحنۀ جنرم ،یکنی از اقندامات و وفنایف اجیننا ناپنذیر در عرصنۀ
رسیدگی مربوط به جرم و جنایت است (بیابانی و مظفری .)1392 ،بازسازی صحنۀ جرم،
بهعنوان آخرین مرحله در پردازش صحنۀ جرم و مؤلفۀ نهایی در بعد فنی مدیریت صحنۀ
جرم (حمیدزاده اربابی )1396 ،با کمک به تعیین مسیر صحیح حنواد ،،نقنش مهمنی را
در حل جرم دارد (وانگ ،لی ،هو ،شاو ،وانگ ،وو و چن .)2019 ،1در حقیقنت ،صنحنۀ
جرم سرچشمه حقایق و اطالعات مربوط به جرم و مارم است و چنانچه بهطور صحیح و
اصولی مورد بازسازی قرار گیرد ،ابیدای جادهای است که به مخفیگاه مارم منیهی منیشنود
(قدسی ،رسیگارصولیی و گلدوزیان ،1393 ،ص3؛ قربانی توتکابندی و قربانی.)1393 ،

مهمترین نگرانی پلیس و حیی دسیگاه قضا در نقطۀ پایانی تحقیقات جنایی این است کنه
آیا نیایج بهدستآمده با اقاریر میهم منطبق است یا خیر؟ بنابراین ،برای روشن شندن اینن
موضوع ضرورت بازسازی صحنۀ جرم قیل را با حضنور خنود منیهم تشنخید داده و بنه
اجرا میگذارند و نیروی انیظامی ج.ا.ایران در زمینۀ مبارزه با جرائم مهم بهویژه قیل ،چنه
رأساً و چه بهموجب قوانین موضنوعه ،بنهطنور مسنیمر اقندام بنه تقوینت و بنهروزرسنانی
فعالیننتهننای پلننیسهننای آگنناهی ،بننه مفهننوم عننام و تاهیننز ادارات تشننخید هویننت و
واحدهای بررسی صحنۀ جرم به آخرین تاهینزات موردنیناز و ارتقنای داننش مهنارتی و
تخصصی تکنیسینها و کارآگاهان ،به مفهوم خاص میکند تا از صدور آراء اشیباه علینه
میهم جلوگیری کنند .اما مسئله این است با وجود اهمیت موضوع و تنالشهنای بسنیاری
که در زمینۀ بازسازی صحنۀ جرم صورت گرفیه است ،هنی چنارچو علمنی و منطقنی
برای اناام آن بهعنوان مبنا وجود ندارد و نبود الگوی مشنخد جهنت بازسنازی صنحنۀ
جرم قیل موجب شده است که بیشیر بازسازیها براسا

تاار و سنالیق فنردی انانام

گیرد که هی پایۀ علمی ندارد و عدم وجود یک الگنو و روش اسنیاندارد ممکنن اسنت
منار به اشیباه و انحراف در اناام تحقیقات و صرف هزینههای نامیعارف شد .از طرفنی،
______________________________________________________
1. Wang, Li, Hu, Shao, Wang, Wu & Chen
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گسیرش وقوع جرائم بهویژه تعداد قابل توجه قیلها در جوامع مخیلف ،منار بنه تحمینل
هزینههای سیاسی ،اقیصادی ،اجیماعی و غیره میشنود کنه ضنرورت مطالعنه ،بررسنی و
شناخت نقش و جایگاه عملکرد پلیس را ایاا میکنند .یکنی از نینایج حاصنل از اینن
مطالعات ،احسا

نیاز به تقویت و حرفهای شدن پلیس در زمیننههنای جنرمینابی اعنم از

بازسازی صحنۀ جرم ،جمع آوری دالیل و مدارک باا مانده در صحنۀ جرم و غیره است

که بهخوبی منار به کشف علمی جرم و شناسایی مارم میشوند.
با توجه موارد فوق و اهمیت و نقش مؤثر بازسازی صحنۀ جنرم در اثبنات وقنوع جنرم و
شناسایی مارم و نیز اثبات بیگناهی کسانی که بیجهت در مظان اتهام قرار گرفیهانند و
همچنین بهمنظور کاهش هزینههای سیاسی ،اقیصادی ،اجیماعی و کشنف علمنی جنرم و
شناسایی مارم ،ضرورت وجود مدلی علمی و اصولی بنرای بررسنی و بازسنازی صنحنۀ
جنرم بنیشازپننیش مشنهود اسننت (فرجیهنا ،هنندیانی ،فخننرز ،حمیندزاده اربننابی1395 ،؛
روحیسرا)1384 ،؛ چراکه وجود الگویی علمی بنرای «بازسنازی صنحنۀ جنرم» موجنب
میشود تا از صدور آراء اشیباه در محاکم جلوگیری شود .بر همین اسا  ،هدف اصنلی
پژوهش حاضر« ،طراحی الگویی برای بازسازی صحنۀ جرم قیل با رویکرد جرمیابی» است.

در زمینۀ موضوع پژوهش ،تا به حا پژوهشهای میدانی و منسامی بخصوص در داخل
کشور اناام نشده است؛ هرچند که تحقیقات بسیار اندک و نسبیاً مرتبط اناام گرفیه کنه
آن هم به ارائه الگویی برای بازسازی صحنۀ جرم خیم نشدهانند .لنذا در ادامنه ،مطالعنات
اناام گرفیه بررسی شده است .حمیدزاده ( )1396در پژوهشی با عنوان «بازسازی صنحنۀ
جرم» و با روش کیابخانهای نشان داد که بازسازی صحنۀ جرم زمانی ارزشمند اسنت کنه
در طو مراحل اولیۀ تحقیقات و در طو مراحنل تصنمیمگینری آغناز شنود و پاینۀ آن،
اصو اساسی مورد اسیفاده در بررسی جنایی مدارک فیزیکی باشد .لوکمنای)1933( 1
نیز مطلبی را با عنوان «بررسی علمی قیل» به رشیۀ تحریر درآورد .او بررسنی صنحنۀ قینل
را به ساخت یک آسمانخراش تشبیه کرد .وی به بیان این نکینه پرداخنت کنه کارآگناه
______________________________________________________
1. Luke May
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میباید  ،سایر حقایق را بررسی کنرده و بنرای تشنکیل ینک کلینت واحند از واحندهای
فاهراً جداگانه ،آنها را بنه هنم منرتبط و میصنل کنند .او همچننین خطنر دخالنت دادن
فرضیههای ذهنی شخصی را گوشزد کرده بود.
را  )2012( 1به نقل از راد  )1933( 2بیان میکند که بنرای اولنین بنار تحلینل صنحنۀ
جرم را فرایندی کامالً علمی دانست .او نیز هماننند نویسنندگان بعند از خنود ،ضنرورت
وجود یک روش مبنا و علمی را احسا

کرده بود .کرک )1953( 3نیز در کینا خنود

بیان کرده است که صحنۀ جرم محل اصلی بررسنیهنای جننایی بنوده و کارشننا هنای
میدانی (مأموران پلیس و کارشنا های صحنه) باید در کنار هم و همنراه بنا میخصصنان
(میخصصان علنوم و آزمایشنگاههنای جنرمشناسنی) بنرای آگناهی از راز پنهنان شنواهد
فیزیکی در رابطه با جنایت موردنظر کار کنند.
از یک دید کلی ،جرم شامل رفیاری است مخالف نظم اجیمناعی کنه مرتکنب آن را در
معرض ماازات یا اقدامات تأمینی (تربییی ،مراقبیی و درمنانی) قنرار منیدهند .در واقنع،
جرم رفیار مخالف نظم اجیماعی (واقعیت اجیماعی) یک انسنان (واقعینت انسنانی) علینه
جامعه است (گلدوزیان ،1385 ،ص .)29طبنق منادۀ  2قنانون مانازات اسنالمی مصنو
 ،92/2/1هر رفیاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن ماازات تعینین شنده
است ،جرم محسو میشود (قانون مانازات اسنالمی مصنو  .)92/2/1در ادامنه و در
راسیای کشف جرم ،واژۀ «جرمیابی» فهور پیدا منیکنند .هرچنند توافنق گسنیردهای در
مورد تعریف جرم یابی وجنود نندارد ،قندر مسنلم آن اسنت کنه ریشنۀ لغنوی جنرمینابی
برگرفیه شده از کلمۀ کریمینالیسییک 4آلمانی است .اسیفاده از جنرمینابی بنهعننوان علنم
مسیقل به آقای هانس گرو  ،جرمیا اتریشی در کیا خود که به همین ننام در سنا
 1899منیشر شد ،داده منیشنود (فرخنی ،1390،ص .)3جنرمینابی ینکرشنیۀ تخصصنی
______________________________________________________
1. Ross
2. Rhodes
3. Kirk
4. Kriminalistik
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میانرشیهای است که به منظور آشنایی با کاربرد علوم محن

در کشنف جنرم و کسنب

مهارت الزم در بهکارگیری روشهای علمی برای تازینهوتحلینل دالینل منادی جنرم و
رفع ابهامات موجود در پروندههای کیفری برای افسران پلیس ،کارشناسان ارشد بررسنی
صحنۀ جرم ،آزمایشگاههای تحقیقات جنایی و واحدهای تخصصی کشف جرم ،طراحی
و تدوین شده است (فرجیها ،1393 ،ص .)13میتوان گفت جرمیابی ،شناسایی و بررسی
مسیندات بهدست آمده از صحنۀ جرم است و علمی است که دربارۀ کاربرد علنوم منادی
در کشف جرائم و شناسایی مارمان و اثبات جرم بحث میکند (نانابیی ،1394 ،ص)7؛
لذا یکی از موارد مهم در جرمیابی ،بررسی صحنۀ جرم است.
در حقیقت ،صحنۀ جرم محلی است که مارم اقدامات خالف قانون خود را ،آناا انانام
داده است (ناابیی ،1394 ،ص )117و حناوی مندارک و شنواهدی ارزشنمند اسنت کنه
برای پیجویی جرائم به کار میآید (گاردنر ،1385 ،ص .)63آخرین مرحله در پردازش
صحنۀ جرم ،بازسازی صحنۀ جرم است (حمیدزاده اربابی .)1396 ،بازسازی صحنۀ جرم،
عبارت است از تعیین واکنش های احاطه کننده ارتکا جرم .این بازسازی ممکنن اسنت
با اسیفاده از افهارات شاهد ،اقرار میهم ،افهارات بزه دیده در حا حینات ینا بررسنی ینا
تفسیر شواهد فیزیکی باشد؛ شواهد فیزیکی عناصری هسیند که رهاشده ،از بنین رفینه ینا
توسط هر یک از افراد دخینل در صنحنۀ جنرم برداشنیه شنده انند .برخنی بنه اینن رونند،
بازسازی صحنۀ جرم اطالق میکنند ،اما در روند بازسازی صحنۀ جرم ،مارم بنه حنالیی
که در زمان ارتکا جرم در آن قرار داشیه ،بازگردانده نمی شنود ،بلکنه منظنور ،اعمنا
پارهای از واکنشها است که در این روند بازسازی منی شنوند (گناردنر ،1385 ،ص.)87
در برخی از منابع بهصورت کلی بیان کردهاند که بازسازی صحنۀ جرم نیز مراحلی دارد،
ازجمله حد

زدن ،تدوین فرضیه ،آزمنایش کنردن و سنراناام نظرینهپنردازی (میلنر،1

 ،2009ص173؛ قدسی و همکاران ،1393 ،ص ،)2امنا هننری لنی 2در کینا «راهنمنای
______________________________________________________
1. Miller
2. Henry Lee
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صحنۀ جرم» مراحل کامل تری را برای بازسازی صنحنۀ جنرم برشنمرده اسنت .او معیقند
است که باید بازسازی را بهصورت یک فرایند جمعآوری حقنایق بنهصنورت علمنی در
نظر گرفت که شامل موارد جمعآوری اطالعات ،حد

و گمان ،تنظیم و ارائنه فرضنیه،

آزمون (آزمایش) و ارائه تئوری میباشند (لی ،1383 ،ص.)328
در این زمینه نیز میتوان به برخی از مرتبطترین نظریهها در زمینهۀ جرمیابی اشناره کنرد.
به عنوان مثا  ،یکی از مرتبطترین نظریهها ،نظریۀ مبادله لوکارد 1ینا نظرینۀ انیقنا اسنت.
پیشفرض این نظریه آن است که صنحنۀ جنرم محنل بسنیار بنا ارزشنی اسنت کنه کلیند
معمای جرم در آناا نهفیه و گفیه میشود .این صحنه مانند شاهراهی اسنت کنه منا را بنه
واقعیت میصل کرده و موجب کشف حقیقت میشود .اصولی که براسا

نظرینۀ مبادلنه

یا انیقا در سا  1930از سوی ادموند لوکارد رئیس مؤسسۀ جرمشناسنی دانشنگاه لینون
فرانسه ارائه شده ،حاکی از آن است اشخاصی که مرتکنب جناینت منیشنوند ،تقریبناً و
بهطور قهری آثاری از خود در صحنۀ جنایت یا مانی علیه ینا هنر دو در ننزد آنهنا بانا
میگذارند (ناابیی ،1392 ،ص .)144دیگر نظریۀ مرتبط ،نظریۀ مدارک جزئی است که
طی آن شواهد کوچک و ناچیز به عننوان مؤلفنهای اثرگنذار در تحقیقنات پلیسنی بنرای
کارشناسننان علننم جننرمینابی و پلنیس علمنی از اهمینت فننوقالعننادهای برخننوردار اسننت.
کارشناسان جرم یا با بهرهگیری از اناام آزمایشات و بررسی نیایج علمی و دقیق بر روی
همین آثار باقی مانده و به فاهر بیارزش در صحنههای جرم است که کمک شنایانی بنه
شناخت ابعاد مخیلف جنرم و نهاییناً شناسنایی مانرم ینا مارمنان و اثبنات انیسنا جنرم
ارتکابی به آنها میکنند .نیایج بنه دسنت آمنده در فرآینند جنرمینابی در پرتنو دقنت و
تیزهوشی کارشناسان صحنۀ جنرم و اسنیفاده از چنندین آزمایشنگاه تخصصنی و قابلینت
اناام تعداد مینابهی از آزمایشات مخیلف بر روی منواد مخیلنف اعنم از آثنار بیولنوژی،
آثار فیزیکی ،شیمیایی و انواع اسناد و مدارک است (فخرز ،1394 ،ص .)12نظریۀ دیگر
 ،نظریۀ اصل بقاء است که به موجب این اصل از هر فعالییی اثری باقی منیمانند .فعالینت
______________________________________________________
1. Locard s exchange principle
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جنایی هم از این قاعده مسیثناء نیست .مهم این است کنه چگوننه منیتنوان بنه اینن آثنار
دست یافت .اگر بیوان این آثار را با اسیفاده از علوم و فناوری یافت و جمعآوری کرد و
سپس با ابزار و وسایل مطمئن مورد آزمایش قرار داد ،میتوان به ماهینت آنهنا پنی بنرد
(فخرز ،1394 ،ص.)19
هرچند که برنامههای جرمیابی در حوزۀ بررسی علمی و عملی صحنههای جرم در اینران
سابقۀ طوالنی دارند و مطالعات علمی و اقدامات عملی مربوط به اینن برنامنههنا ،چنندین
دهه است که همپای سایر کشورهای توسنعهیافینه ،شنروع شنده اسنت ،امنا آنچنه کنه از
بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش مشهود است ،عدم وجود الگنویی علمنی ،مناسنب،
یکپارچه و اصولی موجب شده است کار بنه طنرق سننیی و سنلیقهای انانام پنذیرد .لنذا
شکافی در زمینۀ موضوع موردمطالعه بهعنوان یک مسئله اساسی در جرمیابی وجود دارد
که این پژوهش با رویکردی اکیشافی درصدد کاهش این شکاف از طریق ارائه الگنویی
برای بازسازی صحنۀ جرم قیل با رویکرد جرمیابی است تا از اینن طرینق ،کشنف علمنی
جرم توأم با صحت و دقت هر چه بیشیر اناام پذیرد.
روش
پژوهش حاضر از نظر رویکرد ،جزء تحقیقنات کیفنی ،از لحناد هندف ،کناربردی و بنا
روش نظریۀ بنیانی به روش اسیراو  )SGT( 1اناام گرفت .جامعنۀ موردمطالعنه در اینن
پژوهش تمنامی مطلعنان کلیندی در زمیننۀ موضنوع منورد پنژوهش شنامل کارآگاهنان،
کارآگاه یاران ،قضات ویژۀ قیل ،افسران پیشگیری کوپ و کارشناسان پزشکی قانونی در
تهران میباشند .در این پژوهش ،از دو روش نمونهگیری هدفمنند و نموننهگینری نظنری
اسیفاده شد .مرحلۀ جمعآوری دادهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ یعننی زمنانی
که دیگر هی اطالعات جدیدی به دست نیاید و مفاهیم جدیدی شناسایی نشوند .در این
تحقیق با تعداد  21نفر اشباع نظری حاصل شد .جهت جمعآوری اطالعنات از پرسشننامۀ
______________________________________________________
)1. Straussian Grounded Theory (SGT
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باز (بدون ساخیار) و مصاحبۀ عمیق انفرادی و یادداشتبرداری (یادداشت کردن سنخنان
کلیدی افراد و یادداشت کردن حاالت رفیاری آنها مانند خشم ،عصنبانیت ،خوشنحالی
و غیره و سپس اسنیفاده از آن در مرحلنۀه تازینهوتحلینل) اسنیفاده شند و بنرای تمرکنز
بیشیر ،با رضایت برخی شرکتکننندگان ،از ضنبطصنوت اسنیفاده شند .دادههنا بنهطنور
همزمان جمعآوری و تازیه وتحلیل شندند .پاینایی و رواینی پنژوهش نینز بنا اسنیفاده از
تکنینکهنای مثلننث سنازی و کنینر اعضننا انندازهگینری شنند .در پاینان هنر روز ،تمننام
اطالعاتی که جمعآوری شده بودند (بهصورت صدا ،دستنوشیه ،عکس و غیره) به منین
تبدیل شدند .در طو مرحلۀ تازینهوتحلینل ،روش مقایسنۀ دائمنی منورد اسنیفاده قنرار
گرفت .دادهها براسا

فرآیند سه مرحلهای کدگنذاری و بنا اسنیفاده از تکنینک تحلینل

محیوا تازیهوتحلینل شندند .در اینن فراینند سنه مرحلنهای و غیرخطنی ،ابیندا دادههنای
جمعآوری شده ،دسیهبندی میشود و به هر دسیه عنوان مناسب داده و سنپس از د آن-
ها ،مفاهیم و مقوالت اسیخراج میشوند و از این رهگذر ،خوشنههنای مفهنومی تشنکیل
میشوند که هر یک به مقوالتی تعلق دارند و سراناام از ارتباط این مقنوالت اسنت کنه
شالودهای سامان مییابد و مد موردنظر پژوهش خلق میشود.
یافتهها
فرایند سه مرحلهای کدگذاری دادههای جمعآوریشده به شرح ذیل است:
 .1کدگذاری باز :در این مرحله ،خط به خط دادهها بازنگری شند و پنس از تشنخید
فرایندها و نکات اصلی ،به هر جمله کد داده شد .از آناا که برای ننامگنذاری کندها از
عین کلمات مصاحبهشوندگان اسیفاده شد ،لذا کدها ،کدهای اساسی نام گرفیند .سنپس
محققان تنالش کردنند کنه ارتبناط بنین کندها را درک کننند .در اینن مرحلنه 70 ،کند
اسیخراج شد که در جدو  1قابل مشاهده است.
 .2کدگذاری محوری :در کدگذاری محوری ،طبقات شکلگرفیه و مفاهیم به دسنت
آمده با توجه به قرابت معننایی در ینک مقولنه قنرار گرفینند .الزمنۀ مرحلنۀ کدگنذاری
محوری ،مقایسۀ دائمی دادهها است .در این مرحله ،مفاهیم کدگذاری شنده دائمناً بناهم
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مقایسه شنده و کندهای مشنابه در ینک مقولنه قنرار گرفینند .در اینن مرحلنه 16 ،مقولنه
اسیخراج و در سهطبقه محوری قرار گرفیند .نیایج اینن قسنمت نینز در جندو  1مشنهود
است.
جدول  - 1مفاهیم استخراجشده و طبقات ایجادشده حاصل از مفاهیم (کدگذاری باز و محوری)

کد
A1
A2
A3

مقوله

مفاهیم

جنایت (عدم تناق

بین اعیرافات اولیه در بدو بازداشت و اعیرافات بعدی)

اخذ کامل اطالعات از افراد شهود حاضر در صحنۀ جرم و عدم تناق

بین

گفیههای شهود و اعیرافات میهم یا میهمان
اخذ کامل اطالعات از افراد مطلعین از جنایت و صحنۀ جرم وعدم تناق

اخذ کامل
اعیرافات و عدم
تناق

بین آنان

بین گفیههای مطلعین و شهود و اعیرافات میهم یا میهمان

A4
B2

داشین حضور ذهن بخصوص در موارد مشکوک و مبهم پرونده
ارائه آموزش و آگاهیهای الزم به همکاران در زمینۀ نحوۀ اجرای بازسازی

پرونده و آموزش

صحنۀ جرم و آگاهی آنان از جزییات پرونده ...

کارکنان در زمینه

آموزش به همکاران و مطلعین پرونده در زمینه حیطهبندی اطالعات و عدم

بازسازی صحنۀ

بیان جزییات پرونده

جرم

C1
C2
C3
D1
D2
D3

به همراه داشین وسایل موردنیاز بازسازی صحنۀ جرم مانند دسیکش و
ماسک ،لبا

یکبارمصرف و غیره بخصوص درصحنههای آلوده قیل ...

اطمینان از سالمی و به همراه داشین امکانات اضافی موردنیاز مسیندساز مانند
دوربین اضافی ،باطری دوربین اضافه ،رم (حافظه) اضافی و غیره
در راسیای تشریح جزییات قیل توسط قاتل به همراه داشین جایگزین

و ابزارآالت
موردنیاز

پالسییکی آالت قیل مانند چاقو پالسییکی و غیره
بررسی و ارزیابی میدانی صحنۀ جرم قبل از اقدامات بازسازی و جمعآوری
آثار و مدارک جرم
اناام اقدامات الزم در راسیای عدم از بین رفین صحنۀ جرم توسط عوامل
محیطی (باد ،باران و )...و عوامل انسانی
حفظ و شبیهسازی صحنۀ جرم حیی از نظر شرایط وقوع جرم مانند نور،
روشنایی ،زمان وقوع و...
دسیرسی به یادداشتها ،عکسها ،کروکیها و مسیندات مربوطه در

D4

پیشبینی وسایل

صحنههای جرم (بخصوص در جرمهایی که از زمان ارتکا آنان مدتها
گذشت است)

ارزیابی اولیه
صحنۀ جرم

اقدامات قبل از بازسازی صحنۀ جرم

B1

مطالعه کامل پرونده قبل از اقدام به بازسازی صحنۀ جرم

اشرافیت کامل
نسبت به جزییات

B4

محوری

اخذ کامل اعیرافات میهم یا میهمان و احراز آن به همراه جزئیات مربوط به

تامیع و جمعبندی اطالعات و سوابق مرتبط

B3

طبقه
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E1
E2

19

هماهنگی با مراجع قضایی جهت حضور در صحنۀ جرم
هماهنگی با همکاران تشخید هویت جهت حضور اکیپ بررسی صحنۀ
جرم و مسیندسازی آن

اناام

E3

هماهنگی با پلیس راهور برای بسین مسیرهای منیهی به صحنۀ جرم

هماهنگیهای

E4

هماهنگی با یگان امداد و پشییبانی عملیات برای حفافت از صحنۀ جرم

درون و

E5

هماهنگی و احضار افراد شهود و مطلعین در صحنه با هماهنگی مرجع ...

برونسازمانی

E6
F1
F2
F3
F4

رعایت تدابیر و موارد شرعی بخصوص در مورد میهمان خانم مانند حضور
همکار خانم و غیره
برآورد اطالعاتی و ارزیابی اولیه از وضعیت امنییی صحنۀ جرم و حصو
اطمینان از امنیت آن جهت اقدامات بازسازی
بررسی و ارزیابی اولیه نحوه و راههای انیقا میهم یا میهمان به صحنۀ جرم با
رعایت نکات امنییی
ارزیابی نحوه جلوگیری از حضور افراد غیر مرتبط در صحنۀ جرم
پیشبینی و آسیبشناسی راهها و روشهای احیمالی فرار میهم یا میهمان از

G1
G2

رعایت نکات امنییی الزم حین انیقا میهم یا میهمان به صحنۀ جرم

G4
G5

H1
H2
H3

صحنۀ جرم

رعایت نکات امنییی الزم (مانند زدن دسیبند و پابند به میهم یا میهمان) حین

اقدامات

اناام بازسازی صحنۀ جرم

پیشگیرانه و

افزایش مراقبت و هشیاری مأموران مسیقر در صحنۀ جرم

امنییی صحنۀ جرم

اسیقرار شهود ،میهمان و مطلعین به دور از هم در صحنۀ جرم و با حضور
نیروهای آموزشدیده در صحنۀ جرم بهمنظور عدم ارتباطگیری با یکدیگر
عدم دخالت و حضور اولیا دم ،خانواده و دوسیان میهم در صحنۀ جرم
ایااد محیط و فضای مناسب امنیت روانی و جانی (بخصوص از سوی
خانواده مقیو ) برای میهم یا میهمان بهمنظور باال بردن سطح بیان جزئیات ...
مشاهده و ثبت عکسالعملهای میهم یا میهمان و شهود در حین بازسازی ...
فراهم کردن زمینه بیداری وجدان میهم یا میهمان بهمنظور ارائه جزییات بیشیر
و دقیقتر و تخلیه کامل اطالعاتی

H4

توجه به نحوه صحت کردن و تأکیدات کالمی میهم در حین بازسازی صحنه

H5

توجه به نحوه و مدت توقف در برخی از مکانها و یا موقعیتهای خاص ...

H6

توجه به حرکات بدن میهم از قبیل تغییر رنگ ،بازی با صورت ...

I1

تشریح کامل جریان فقط از سوی میهم یا میهمان بدون بیان راهنمایی ...

I2

پرسش سؤاالت صرفاً توسط مقام قضایی و ثبت پاسخهای میهم ...

I3

احیمالی در

بهمنظور تخلیه اطالعاتی تا اتمام کامل توضیحات میهم یا میهمان صحبت
آنان قطع یا منحرف نگردد.

توجه به
عکسالعمل،
رفیار و گفیار
میهم در جریان
بازسازی

نحوۀ تشریح و
اجرای صحنۀ
بازسازی

اقدامات حین بازسازی صحنۀ جرم

G6

تهدیدات محیطی

صحنۀ جرم و داشین اسیراتژی پیشگیرانه برای آنان
اطمینان از حضور عوامل انیظامی و امنییی در صحنۀ جرم قبل از سایرین ...

G3

ارزیابی اولیه از
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I4

تالش در جهت عادیسازی رفیار میهم و عدم جهتگیری و سوگیری ...

I5

تالش در جهت اقناع میهم به تشریح کامل جزئیات در حین بازسازی صحنه

I6

بازجویی تکمیلی در حین صحنۀ جرم جهت دسییابی به موارد همچون انگیزه
اصلی میهم ،بررسی احیمالی تکرار جرائم قبلی یا بعدی و بررسی احیما ...

I7

در پایان هر قسمت از بازسازی صحنۀ جرم اخذ توضیحات منطقی در ...

J1

مسیندسازی کلیه افهارات میهم در صحنه بازسازی جرم

J2

تصویربرداری واضح از رفیارها و عملکرد میهم یا میهمان

J3

تصویربرداری واضح از تمام زوایای بازسازی میهم یا میهمان از صحنۀ جرم

J4

مسیندسازی و تطبیق اعیرافات میهم یا میهمان و همچنین افهارات شهود ...

K1

و گمانها که مشمو یک توضیح احیمالی از صحنه

K2

بررسی و ارائه حد

بررسی و بازبینی حد

و گمانها توسط خود و همکاران باتاربه ...

K3

تنظیم و ارائه قویترین فرضیۀ منطق با صحنۀ بازسازیشده جرم ...

L1

تنظیم و نگارش صورتجلسه

جمعآوری و
مسیندسازی
اطالعات
بررسی حد

و

گمانها و ارائه
قویترین فرضیه
نگارش و تنظیم

L2

امضا صورتجلسه توسط ماریان صحنه

L3

تائید و امضا صورتجلسه توسط میهم یا میهمان

M1

رعایت نکات امنییی در جهت انیقا میهم یا میهمان به زندان یا آگاهی

حفافت از میهم

M2

اخذ رسید زندانی از مأموران بدرقه میهم یا میهمان

در حین انیقا به

M3

همراهی خودرو حامل میهم یا میهمان تا زندان یا آگاهی و حصو اطمینان ...

مقر

N1

بازبینی مکرر و بررسی فیلم بازسازی صحنۀ جرم در مراحل مخیلف

N2

بررسی دالیل و نیایج حاصله از تحقیقات فنی و میدانی و تطابق آن با ...

تطبیق گفیار و

عکسالعملها و گفیار میهم در صحنۀ جرم

N4

تطابق فیلم بازسازی صحنۀ جرم با فرضیه یا فرضیات از پیش شکلگرفیه ...

N5

افزایش اشرافیت و تسلط بیشیر کارآگاه نسبت به جزییات پرونده

O1

تازیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده از موقعیت ،وضعیت و صحنۀ جرم

O2

تازیهوتحلیل مدارک و مسیندات مشهود در صحنۀ جرم

O3

بررسی و تازیهوتحلیل آزمایشگاهی مسیندات و مدارک فیزیکی صحنه

O4

بررسی و تازیهوتحلیل اطالعات و مشاهدات میدانی جمعآوریشده

O5

رفیار میهم در
حین بازسازی،
با ارزیابیهای
قبلی بهعملآمده

تحلیل و تفسیر
نیایج نهایی

بررسی نیایج حاصل از تازیهوتحلیلها جهت رد یا تأیید فرضیههای مخیلف
شکلگرفیه در مراحل قبلی و درنهایت ارائه و تأیید نظریه نهایی

P1

درج صورتجلسه و مسیندات تهیهشده در پروندۀ کیفری میهم یا میهمان

تنظیم گزارش

P2

درج و ارائه منطقیترین تئوری مبینی بر شواهد در پروندۀ کیفری میهم ...

نهایی ،ارسا

ارائه و ارسا پروندۀ کیفری تکمیلشدۀ میهم یا میهمان به مرجع قضایی

پرونده و تعیین

جهت تعیین و تکلیف

تکلیف میهم

P3

اقدامات بعد از بازسازی صحنۀ جرم

N3

بررسی تناقضات در اعیرافات میهم یا میهمان و افهارات شهود با رفیار،

صورتجلسه

الگوی بازسازی صحنة جرم قتل با رویکرد جرمیابی
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 .3کدگذاری انتخابی :کدگذاری انیخابی عبارت است از تلفیق و توأم کردن طبقنات
به وجود آمده برای شکلگیری اولیۀ چارچو

تحقیق .در این مرحله ،جملههایی که قبالً

کدگذاری شدهاند ،دوباره باهم ترکیب شدند تا رابطۀ میان آنها قابل درک شود و سپس
نمودار مربوط به آنها ترسیم شد .فعالیت عمده و اصلی این مرحله از تحلیل ،ایااد خط
سیر داسیانی بود که همۀ طبقات را شامل شد .آنچه در این مرحلنه اتفناق افیناد ،در واقنع
تحلیل کلنگرانه بر فرآیندهایی بود که در طو تحقیق رخداده بود و پژوهشگر براسنا
تمامی دادههایی که در اخییار داشت و برداشیی که خنود در مسنیر پنرپی وخنم پنژوهش
اندوخیه بود ،خنط سنیر داسنیان را دنبنا کنرد .شنکل  ،1نمنودار مقولنههنا در کدگنذاری
انیخابی و مد پژوهش را نشان میدهد .در نهایت بنهمنظنور اعیبارینابی مند  ،مند حاضنر
مورد تأیید جامعۀ موردمطالعه قرار گرفت.
اخذ کامل
اعترافات و
عدم تناقض
در آنان

اقدامات
پیشگیرانه در
صحنه جرم
تحلیل و
تفسیر نتایج
حاصل از
تطبیق

حفاظت از
متهم در
حین انتقال
به مقر

نحوهی
تشریح و
اجرای صحنه
بازسازی

اقدامات بعد
از بازسازی
صحنۀ جرم

تنظیم گزارش
نهایی و
ارسال پرونده

تطبیق اظهارات
متهم در
بازسازی با
ارزیابیهای قبلی

توجه به رفتار
و گفتار متهم
در بازسازی

اشرافیت
کامل نسبت
به پرونده

پیشبینی
وسایل
موردنیاز

اقدامات
حینبازسازی
صحنۀ جرم

نگارش و
تنظیم
صورتجلسه

بررسی حدسیات و
ارائه قویترین
فرضیه

جمعآوری و
مستندسازی
اطالعات

اقدامات قبل
از بازسازی
صحنۀ جرم

ارزیابی
اولیه از
تهدیدات
احتمالی
انجام
هماهنگیهای
الزم

شکل  - 1نمودار مقولهها در کدگذاری انتخابی و مدل پژوهش

ارزیابی
اولیه
صحنه جرم
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بحث و نتیجهگیری
همواره مهمترین نگرانی در نقطۀ پایانی تحقیقات جنایی ،تطابق نینایج بنهدسنتآمنده بنا
اقاریر میهم است کنه در اینن راسنیا ضنرورت بازسنازی صنحنۀ جنرم قینل بنیشازپنیش
ملمو

میشود .اما به علت عدم وجود الگویی جامع و علمی بنهعننوان مبننا ،اینن اقندام

عمدتاً با روشی سنیی و سلیقهای اناام میگینرد کنه میأسنفانه نینایج آن از دقنت بناالیی
برخوردار نمی باشند و همنواره بنا خطنا همنراه اسنت .لنذا همنواره ینک خنالء در زمیننۀ
فرایندها و چگونگی اقدامات بازسازی اصنولی و علمنی صنحنۀ جنرم همنراه بنا حنداقل
میزان اشیباه و خطا محسو

است که ضرورت اناام پژوهشی در این زمیننه را مشنخد

کرد .لذا هدف کلی از اناام این پژوهش ،ارائه الگویی برای بازسازی صنحنۀ جنرم قینل
با رویکرد جرمیابی است .همانطور که در شکل  1مشهود است ،یافیهها بنهطنورکلی بنه
ارائه یک مد فرآینندی سنه مرحلنه ای جهنت بازسنازی صنحنۀ جنرم قینل بنا رویکنرد
جرم یابی خیم شد .این مد دارای سه مرحلۀ پشت سر هم و بهصنورت فرآینندی شنامل
اقدامات قبل از بازسازی صحنۀ جرم ،اقدامات حین بازسازی صحنۀ جرم و اقدامات بعند
از بازسازی صحنۀ جرم است .هرکندام از اینن مراحنل و فراینندها شنامل زینر مراحنل و
فرآیندهای خاص خود است که در راسیای بازسازی اصولی و علمنی صنحنۀ جنرم بایند
تکتک آنان رعایت شود.
از آناایی که براسا

بررسیهایی که در مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش صورت گرفنت،

هی الگوی از پیش تعیین شدهای در زمینه بازسازی صحنۀ جرم وجود نداشنت .لنذا اینن
نقد ،همواره بازسازی صحنۀ جرم را در دسییابی به اطالعات زمانبر کنرده بنود ،مینزان
دقت اطالعات آن را کاهش میداد ،سبب افزایش میزان خطا در تحقیقات منیشند و در
نهایت موجب ایااد نگرانی در نقطۀ پایانی تحقیقات جنایی در زمینۀ درست بودن نینایج
میشد؛ چراکه بازسازی صحنۀ جرم همواره بهصورت سنیی و مبینی بنر تاربنه و سنالیق
اناام میشد و اصوالً الگوی مشخد و از پیش تعیینشدهای بهعنوان مبننای کنار وجنود
نداشت .بر این اسا  ،با ارائه یافیههای این پژوهش که به یک الگنو در زمیننۀ بازسنازی
صحنۀ جرم قینل بنا رویکنرد جنرمینابی خنیم شند؛ منیتنوان انیظنار داشنت در صنورت

الگوی بازسازی صحنة جرم قتل با رویکرد جرمیابی

بهکارگیری این الگو در تحقیقات جنایی ،میزان خطا بخصوص در رویکرد جرمیابی قیل بنه
حداقل خود برسد؛ چراکه این الگوی طراحیشده ،یک الگوی علمی ،نظناممنند ،یکپارچنه،
جامع و مناسب برای بازسازی اصولی و علمی صحنۀ جرم قیل در راسیای کشف سنریعتنر و
دقیقتر است .به عالوه ،وجود این مد که براسا

نظنرات میخصصنان تندوین شنده اسنت

میتواند در زمینۀ کشف جرم و شناسایی مارم با دقت و سرعت بیشیری به دسنیگاه قضنایی
و سایر سازمانهای مسئو کمک کند .همچنین ،آالم و دردهایی را که بنر قربانینان و اقنوام
آنها برجای ماننده اسنت ،تسنکین یابند تنا از اینن طرینق نظنم و امنینت بیشنیری در جامعنه
حکمفرما شود و زمینه برای افزایش اعیماد بیشنیر منردم نسنبت بنه پلنیس (بخصنوص پلنیس
علمی) و دسیگاه قضایی فراهم آید و از طرفی ،گامهایی اساسی در راسیای علمیتنر کنردن
فرایندهایی اجرایی پلیس و افزایش بیشازپیش اقیدار ناجا در منطقه و جهان برداشیه شود.
براسا

یافیههای پژوهش ،پیشننهاد منیشنود کنه نینایج اینن پنژوهش از طرینق روشهنای

مخیلف آموزشی هماننند توزینع بروشنورهای سنازمانی ،برگنزاری کارگناههنای آموزشنی،
اسیفاده از رسانههای عمومی و شخصی و بخصوص برگزاری کنال هنای آموزشنی ضنمن
خدمت برای میولیان و ماریان بازسازی صحنۀ جنرم قینل بنا رویکنرد جنرمینابی بخصنوص
کارآگاهان ،کارآگاهیاران ،قضات ویژه قیل ،افسران پیشگیری کوپ و کارشناسان پزشنکی
قانون ی ارائه و آموزش داده شود تا از این طرینق بنا در اخیینار داشنین ینک الگنوی علمنی و
مناسب از پیش تعینین شنده بنه عننوان مبننای کنار در مواجهنه بنا جنرائم جننایی و بازسنازی
صحنه های جرم بخصنوص قینل ،هنم از صنرف هزیننههنای اقیصنادی ،اجیمناعی و سیاسنی
کاسیه شود و هم نیایج جرمیابی بهصورت دقیقتر و با صرف زمان کمیری به نییاه برسد.

سپاسگزاری
بدینوسیله گروه پژوهش از تمام مشارکتکننندگان در پنژوهش کنه در جهنت انانام اینن
تحقیق ما را همراهی و یاری کردهاند و بهطور ویژه از همکاریهنا ،راهنمناییهنا و زحمنات
جنا آقای دکیر علی جهانگیرپور به جهت اسیخراج و ویرایش این مقاله صمیمانه تقندیر و
تشکر میکنند.
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