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مهرزاد ابراهیمي ،استاديار ،گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،ايران

عبدالوهاب چاكرزهي ،دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،ايران
چکیده
اين مطالعه ،با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زيانبار اجتماعی ـ اقتصادی آن ،به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مـثثر بـر
جرم و جنايت در ايران میپردازد .اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم ،از مطلوبیت مورد انتظار كار قانونی بیشتر باشد ،جرم انجام میشود
كه براين اساس ،شرايط اقتصادی مانند :بی کاری ،تورم و فقر موجب افزايش نرخ ارتکاب جرم می شوند ،چون اين عوامل تفاوت میان جرم و
كار قانونی را افزايش می دهند .بدين منظور ،با استفاده از آزمون ديکی فولر تعمیم يافته ( ،)ADFآزمون همجمعی يوهانسن و مدل تصحیح
خطای برداری ( )VECMدر قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد كالن و نرخ جرم در طـول سـالهـای- 0931
0931در محدوده جغرافیايی ايران بررسی شد .نتايج حاصل نشان میدهد كه نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنايت در ايـران
دارد؛ به طوری كه با يک واحد افزايش نرخ بیکاری و تورم ،میزان جرم و جنايت بهترتیب  2/12و 0/88واحد افزايش میيابد .لذا با توجه به
اين كه در طول چند سال اخیر ،میزان تورم اقتصادی به شدت افزايش يافته و نرخ بیکاری به نحو نگرانكنندهای باال رفته و گرانی كـاالهـا و
خدمات به يکی از بزرگترين مشکالت افراد و خانوادهها تبديل شده است ،الزم است فعالیتهای مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی
مالحظه نشوند؛ بلکه در برخورد با اينگونه جرايم ،بايد علل و عوامل ارتکاب آنها نیز كه در واقع رشد نقدينگی ،افزايش تورم ،گرانی كاالها
و خدمات و بیکاری فزاينده است ،مورد مالحظه قرار گیرند.
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مقدمه و بیان مسأله

( .(Bonger, 1916برپايـه تحلیلگـری بکـر 0شـرايط اقتصـادی،

وقوع جرم به عنـوان يـک پديـده نـامطلوب اجتمـاعی ،علـل

مانند :بیکاری ،تورم و فقر موجب افزايش نرخ ارتکاب جـرم

اقتصادی و اجتماعی متعددی داشـته و بـا توجـه بـه اهمیـت

می شود ،چون اين عوامل تفاوت میان جـرم و كـار قـانونی را
2

در ســالهــای اخیــر

افزايش میدهد .ارلیچ اثرهای بیکاری ،در نرخ جرم وجنايت

مطالعات گسترده ای بـرای شناسـايی و تبیـین علـل وقـوع آن

را در نظر میگیرد .او بیان می كند كه نرخ بیکاری را میتـوان

انجام شده است ..شرايط اقتصادی جامعه ،بدون شک يکـی از

به عنوان يک مکمل شاخص فرصتهای درآمدی موجـود در

مهمترين مثلفههای مثثر بر نوع و میزان جرايم است و تالش

بازار كار قانونی در نظر گرفـت .بنـابراين ،هنگـامی كـه نـرخ

برای تبیین ارتباط فقر و جرم بر اساس ارتبـاط بـین عـواملی،

بیکاری افزايش می يابد ،نفـو افـراد در برـش فرصـتهـای

نظیــر :ســوغتغذيه ،خانــه مســکونی ایربهداشــتی ،ازدحــام و

درآمدی قانونی كاهش پیدا میكند ،به سوی انجام فعالیتهای

موضــوع جــرم در كشــورهای مرتل ـ

شلوای محل زندگی و انجام فعالیتهـای ایرقـانونی كـه بـه

9

مجرمانه ترایب میشوند .جوكوئیست با پیروی از مدل بکـر
1

عنوان نتیجهای از ناامیدی در كنار ناتوانی برای البـه بـر ايـن

و با تصريح تابع مطلوبیتی از نوع فـون نیـومن مورگنسـترون

شرايط است ،صورت گرفته اسـت .مـیتـوان گفـت فقـر بـه

برای افراد ،تابع مطلوبیت انتظاری (برای جرم و جنايت) را با

صورت مستقیم و يا ایرمستقیم باعـث افـزايش فعالیـتهـای

قید زمان حداكثر می كنـد و نتیجـه مـیگیـرد اثرهـای فقـر و

مجرمانه میشود .بنابراين ،استدالل میشود كه در هر جامعهای

نــابرابریهــای اقتصــادی ،بیکــاری و تــورم رابطــه مثبــت و

میزان جرم رابطه مستقیمی با میزان فقر دارد و افزايش فقر بـه
افزايش جرم منجر مـیشـود

(1981

 .)Jacobs,تـورم از طريـ

معنی داری با جـرايم مـالی نظیـر سـرقت دارد .تلـی

8

تـأثیر

سیاستهای اقتصاد كالن بر روی جرم را بررسی كرد و نشان

افزايش قیمت كاالها و خدمات ،قدرت خريد افـراد را پـايین

داد كه سیاستهای پولی و مالی بر روی جرم مثثرنـد .او بـه

آورده ،درآمد حقیقی آنها را كاهش میدهد .ايـن امـر ،تـوان

اين نکته اشاره كرد كه سیاستهـای مـالی از طريـ مرـار

افراد را در تأمین هزينههای الزم برای كسب رضايت در تأمین

دولتی و سیاست هـای پـولی از طريـ تـورم بـر جـرم تـأثیر

سالمت و بهداشت كـاهش مـیدهـد .همچنـین ،فشـار تـورم

میگذارند.

میتواند به بیمسثولیتی و در نتیجه سبب انحرافات اجتمـاعی

شايان كر است كـه در كنـار عوامـل اقتصـادی مـذكور،
عوامل اجتماعی ،نظیر :فرهنگ ،جامعـه ،جنسـیت و ...نیـز در

منجر شود.
بررسی رابطه میـان جـرم و بیکـاری حکايـت از ارتبـاط

ارتکاب جرم اثرگذراند؛ ولی مقالـه حاضـر تنهـا بـه بررسـی

مستقیم اين دو عامل دارد؛ به طوری كه با افزايش بیکـاری در

عوامل اقتصادی مثثر بر جرم اختصاص يافتـه اسـت .لـذا بـا

بین جوانان باالی  03سال ،نرخ جرم در جامعه افزايش يافته و

توجه به اينكه در طول چند سال اخیـر در كشـورمان ايـران،

هم جهت با اين عامل ،نقـش درآمـد در ارتکـاب جـرم نشـان

میزان تورم اقتصادی به شدت افزايش يافته ،نرخ بیکـاری بـه

می دهد در سـطو درآمـدی پـايین ،احتمـال ارتکـاب جـرم

نحو نگرانكنندهای باال رفته و گرانی كاالها و خدمات به يکی

افزايش می يابد؛ به اين علـت كـه هزينـه احتمـال دسـتگیری

از بزرگترين مشکالت افراد و خانوادههای ايرانی تبديل شـده

افرادی كه درآمد اندكی دارند ،بسیار پايین است .بـه عبـارتی،

است ،جا دارد كه فعالیتهای مجرمانه فقـط از حیـث مفهـوم

احساس اين افراد اين است كه نه تنها دريافتیهای قانونیشان
پايین است؛ بلکـه هزينـف فرصـت زمـان صـر

شـده بـرای

فعالیت هـای مجرمانـه يـا بـودن در زنـدان نیـز پـايین اسـت
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مجرد قانونی مالحظه نشوند؛ بلکـه در برخـورد بـا ايـنگونـه

( .)0930بهطوركلی ،میتوان ا عان داشـت ،اقتصـاددانانی كـه

جرايم ،علل و عوامل اقتصادی ارتکاب آنها نیز كـه در واقـع

جرم و جنايت را بررسی كردهاند ،از منظـر تحلیـل منفعـت-

رشد نقدينگی ،افـزايش تـورم ،گرانـی كـاالهـا و خـدمات و

هزينه يا بیشـینه سـازی مطلوبیـت در كنـار محـدوديتهـای

بیکاری فزاينده است ،مالحظه شوند .اين مطالعـه بـه صـورت

پرداختهاند.

مرتل

س ری زمانی بوده و برای كل ايـران در فاصـله زمـانی -0931

در حالی مکتب سوسیالیسم برای نقش عوامـل اقتصـادی

از بیان مسأله و اهمیت موضوع ،در

در وقوع جرم نهايت اهمیت را قائل است و معتقد است ريشه

 0931انجام می شود .پ

ادامه مبانی نظری و ادبیات موضوع بررسی شده است .سـس

كلیه جرايم را بايد در عوامل اقتصادی جسـتجو كـرد ،مکتـب

مدل اقتصادسنجی به كـار بـرده شـده معرفـی مـیگـردد و در

تحقیقی اعتقاد دارد وقوع جرم نتیجه انحصاری يکی از عوامل

نهايت ،پ

از ترمین مدل ،نتايج و پیشنهادها ارائه میگردد.

انسانی ،اجتماعی يا اقلیمی نیست .درسـت اسـت كـه هنگـام
ارتکاب هر بزه خاص ،يکی از عوامل بر عوامل ديگر فزونی و

مباني نظری و ادبیات موضوع

برتری دارد؛ ولی امتزا و تركیب هر سه عامل برای ارتکـاب

جرم پديـده ای چنـد وجهـی اسـت كـه همـواره مـورد نظـر

بزه ضروری است.
در قالب ديدگاه جامعه شناختی ،ارتبـاط بـین متغیرهـای

جامعه شناسان ،روان شناسان ،حقوقـدانان و اقتصـاددانان بـوده
است .بدون شـک ،يکـی از جنبـههـای وقـوع جـرم عوامـل

مرتل

اقتصادی ،نظیر :تورم ،بیکاری ،فقر ،نحـوه توزيـع درآمـد و ...

اجتماعی -اقتصادی اهمیت دارد و نیز ارتباطات بین فـردی و

است .مطالعات خـارجی و داخلـی تجربـی زيـادی در مـورد

سطح فرهنگ را كه رابطه معناداری با انواع معینی از جرم دارد،

رابطه عوامل اقتصادی و جرايم انجام شـده اسـت كـه بیشـتر

نشان میدهد .ديدگاه جامعهشناسی ،همچنین به عواملی كه در

آنها به رابطه مثبت بین اين دو اشـاره دارنـد :ارلـیچ (،)0379

محیط بر رفتار جنايی مثثرند ،مانند :زمان ،مکان ،كیفیت وقوع

چابمن ،)0373( 0ژاكوب ،)0380( 2وانـگ ،)0338( 9ژانـگ

رفتار جنـايی ،ماننـد :سـن ،نـژاد ،جـن

و وضـعیت

1

جرم و نوع اسلحه به كار رفته نیز تأكید میكند )ستوده و همکاران،

7

.)0973

( ،)0337ويت و همکاران ،)0338( 8توشیما ،)2111( 3ملونی

ملونی ،)2111( 7رافائل و ايمر ،)2110( 8سید ياسـرگیالنی و

ديـدگاه روانشـناختی ،بــر تمـامی صـفات روانــی و

و

ويژگیهای شناختی افراد كه باعث میشود روانشناسان آن را

همکــاران ،)2100( 00فیصــل ســلطان ،)2100( 02صــادقی و

به عنوان عامل مهمی در شناخت و كنترل رفتار در نظر بگیرند،

همکاران ( ،)0981حسن نـژاد ( ،)0981كشـاورز و همکـاران

اشاره میكند .روانشناسان در تحلیل وقوع جرم ،از مفهومی به

( ،)0983فطرس و همکاران ( ،)0931عیسـیزاده و همکـاران

نام اختالل شرصیت ضد اجتماع كمک مـیگیرنـد .اصـطال

همکـــارن ،)2113( 3تنـــگ ،)2113( 01چـــولی فیلیـــس

اختالل شرصیت ضد اجتماع توسـط روانپزشـکان و االـب
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روان شناسان برای مجرمانی به كار برده میشود كه در همنوايی
با هنجارهای اجتماع شکست خوردهانـد و بـه قـانون احتـرام
نمیگذارند و رفتارهايی از خود نشان میدهند كه بـه دسـتگیر
شدن آنها منجر میشود (گسن ريموند ،0388 ،ترجمه :كینیا،

.)0971

در قالب ديدگاه ژنتیکی و زيسـت شـناختی ،تعـدادی از
مردم به لحاظ آناتومی ويژگیهايی دارند كه در بـین مجرمـان
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مشترك است .اين ويژگیهای جسمانی میتواند چنین باشـد:

بازار كار از ديدگاه سیاست عمومی پرداخته و عالوه بر آن ،بر

جمجمه ایرطبیعی ،بینی پهن ،گوشهای بزرگ ،لبهای كلفت

ساير كاركردهای بازار كار مانند تعیین نرخ دسـتمزد و نحـوه

و گوشتآلود ،آرواره بزرگ ،گونههای استروانی و برجسته و

توزيع آن توجه كرده است .وی با بررسی رابطه میان جـرم و

( ...طريقی شکراهلل)0988 ،

بیکاری نتیجه می گیرد كه ارتباط مستقیمی میان نرخ جـرم بـا

ديدگاه اقتصادی ،رويکرد اقتصاددانان به جرم و جنايت از

بیکاری وجود دارد؛ به طوری كه بـا افـزايش بیکـاری در بـین

دريچه منفعت ˚ هزينه است؛ به همین دلیـل ،انسـان هنگـامی

جوانان باالی  03سال ،نرخ جرم در جامعه افزايش مـیيابـد.

مرتکب جرم میشود كـه هزينـه آن از منـافعش كمتـر باشـد.

عالوه بر اين ،نقش درآمد را در ارتکاب به جرم افراد بررسـی

همچنین ،عوامل متعدد ديگری ،نظیر :فقر ،بیکاری ،نابرابری در

كرد و به اين نتیجه رسید كه سـطح درآمـدی پـايین ،احتمـال

توزيع درآمد ،صنعتیشدن شهرها و پديدة شهرنشینی بر وقوع

ارتکاب جرم را افزايش میدهد؛ به اين علت كه هزينه احتمال

جرم مثثر است و تأثیرات آن نیز اندازهگیری شده است؛ حتی

دستگیری برای افرادی كه درآمد انـدكی دارنـد ،بسـیار پـايین

اقتصاددانان درجه تأثیرگذاری عوامل اجتمـاعی ديگـری نظیـر

است .به عبارتی ،احساس اين افـراد ايـن اسـت كـه نـه تنهـا

آموزش ،مجازاتهای پیشگیری كننده و ....را بر وقـوع جـرم

دريافتیهای قانونی شان پايین است؛ بلکه هزينف فرصت زمـان
صر

اندازهگیری كردهاند (سیرافزار و همکاران.)0988 ،

بدون ترديد ،فقر ،نابرابریهای اقتصادی ،بیکاری و تـورم

شده برای فعالیت های مجرمانه يا بـودن در زنـدان نیـز

پايین است.
9

در زمره مهمترين معضالت جامعه بشری است كه از جايگـاه

اين مطالعات توسط ادوين چادويک ( ،)0823گری بکر

ويژهای بین ساير مسائل اقتصادی برخوردار اسـت .مشـکالت

( )0338و ارلیچ ( )0379ادامه پیدا كرد .در اين میـان ،ابتکـار

فقر ،بیکاری و تورم صرفاً منحصر بـه پیامـدهای خـود آنهـا

دستیابی به تجزيه و تحلیل اقتصاد جرم و جنايت از آن گـری

نیست؛ بلکه مشـکالت ايـن عوامـل اقتصـادی زمـانی شـدت

بکر است .بکر نرستین اقتصاددانی بود كـه پديـده جـرم را در

می يابد كه آنها بستر ساز انحرافـات مـیگردنـد و در واقـع،

دستگاه هزينه  -فايده فرموله نمود .او اين گونه عنوان نمود كه

مکانیزم تأثیرگذاری اقتصاد بر اجتمـاع عمومـا از كانـال فقـر،

فرد مجرم مطلوبیت انتظاری حاصل از ارتکاب جرم را بیش از

بیکاری و تورم نشأت میگیرد.

هزينههای انتظاری ارتکاب جرم محاسبه نموده و در نهايت ،به

بونقر )0303( 0بیان میكند كـه عوامـل اقتصـادی ،عامـل

اين نتیجه میرسد كه اقدام به يک عمل خال

قانون خـالص

اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تـأثیرات قابـل

ارزش مطلوبیت انتظاری وی را مثبت نمود و به سود ايـن فـرد

توجهی نیز بر فعالیت هـای فـردی از جملـه جـرم دارنـد؛ بـه

است كه نقض قانون و هنجارشکنی را انجـام دهـد .منظـور از

خصوص اگر اين تعامل اقتصادی سطح فقر ،نابرابری درآمدی

هزينه فرصت؛ يعنی تمام درآمدهايی كه يک فرد با توجـه بـه

و هزينههای فرصت اقتصادی باشـند .وقـوع جـرم در جامعـه

توانايیها ،استعدادها و آموزشهايی كه ديده اسـت ،از طريـ

منابع برش خصوصی و عمـومی در مبـارزه و

قانونی و مجاز كسب مینمايد .در جوامعی كه بیکاری گسترده؛

موجب اتال

كنترل با جرم میشود و با تهديد امنیت اقتصادی و اجتماعی،

به ويژه در سنین جـوانی و نوجـوانی وجـود دارد و بـه علـت

انگیزههای تولید و سـرمايهگـذاری را كـاهش مـیدهـد و در

توزيع نامناسب ثروت ،درآمد و رانت بین درآمدهای قـانونی و

نهايت به بیکاری ،تـورم و فقـر مـیانجامـد .در ايـن ارتبـاط،

ایرقانونی شکا عظیمی به وجود میآيد ،انگیزهای برای انجام

فلیشر )0339( 2به بررسی اهمیت ارتباط میان جرم و شـرايط

فعالیتهای ایرقانونی به وجود میآيد كه بسته به نوع و شدت

Bonger
Fleisher

1
2

Chadwick
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میشـود؛ امـا مـادامی كـه ايـن

كلی 8در سال ( )2111تحقیقات جون ،مورفی و پیـرس

مجازاتها (در ادبیات اقتصادی مجازات يعنی هزينه) كمتر از

( )0339را مورد آزمون تجربی قرار میدهد و بیـان مـیكنـد،

درآمدهای ایرقانونی يا فعالیتهای مجرمانه باشد ،اشراص به

بازدهی انتظاری جرم ،زمانی كه افراد با سطح زندگی پايین در

سمت اين فعالیتها جذب میگردند.

كنار افراد دارای سطح زندگی بـاال قـرار مـیگیرنـد ،افـزايش

مجازاتها اين انگیزه تضعی

3

ارلیچ از جمله افرادی بود كه مطالعات بسـیار وسـیعی را

می يابد .وی بیان میكرد ،افرادی كه دارای فرصتهای انـدكی

انجام داد .می توان بیان داشـت تـأثیرات مطالعـات او در ايـن

در مقايسه با جامعه هستند ،برای رسیدن به اهـدا

خـود بـه

حوزه به لحاظ گستردگی از تمام اقتصاددانان بیشتر بودهاست.

كارهای ایرقانونی دست میزنند.

او در سال  0379با وارد كردن درآمـد و نحـوه توزيـع آن بـه

توشیما )2111( 7به بررسـی رابطـه میـان شـاخصهـای

مدل بکر ،تحلیلهای جرم را بازتر كرد .همچنین ،وی در سال

اقتصادی و جرم در 17منطقه ژاپن میپردازد و به ايـن نتیجـه

 0388ارتباط معنیداری بـین سـطح آمـوزش (تحصـیالت) و

میرسد كه میان نرخهای بیکـاری ،قتـل و سـرقت مسـلحانه

مجرمان در اياالت متحده آمريکا يافت .وی در مطالعات ديگر

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
8

خود در سـالهـای  0380و  0333بـه مطالعـه در خصـوص

مطالعــه رافائــل و ابــم ( )2110بــا اســتفاده از دادههــای

تأثیرات مجازاتها و تمام عوامل بازدارنـدگی (بـا رويکـردی

تلفیقی برای 81ايالـت امريکـا طـی دوره  ،0337 -0370اثـر

اقتصادی) در كاهش پديده جرم و جنايت پرداخت.

بیکاری را بر هفت گروه از جرايم بررسی كردهاند .يافتههـای

آلن )0333( 0معتقد است ،با تأكیدی كه در تئوری جـرم

تحقی نشان میدهد كه بیکـاری رابطـه مثبـت معنـا داری بـا

بر بیکاری شده است ،اثر تورم بر وقوع فعالیتهـای جنـايی،

جرايم علیه اموال دارد؛ بهطوری كه يک درصد كاهش بیکاری

مورد افلت واقع شده است .طبـ نظـر برنـر )0373( 2تـورم

موجب كاهش يک تا 8درصدی اين نوع جرايم میشود .برای

موجب كاهش قدرت خريـده شـده و هزينـههـای زنـدگی را

جرايم خشونتآمیز نتايج تركیبی حاصل گرديد؛ بدين صورت

افزايش میدهد .در نتیجه ،از آنجايی كه فرد قادر نرواهد بود

كه بیکاری رابطه مثبت با سرقت همراه با خشونت و ضرب و

در سطح اسـتانداردی از زنـدگی بـاقی بمانـد ،ممکـن اسـت

جر دارد؛ ولی با قتل عمد و تجاوز دارای رابطه منفی است.
3

امروقلـو ،ملــو و رايــت ( )2110در مطالعــه خــود بیــان

مرتکب جرم شود؛ هر چند اين پديده به تدريج رخ میدهد.
النگ و ويت )0380( 9معتقدند نرخ جرم بـر اثـر تـورم،

می كنند اگر برواهیم تأثیر بیکـاری بـر بـروز پديـده جـرم را

افزايش پیدا میكند؛ زيـرا لحظـات سـرت موجـب تحريـک

بررسی كنیم ،بايد هرم سنی را در نظر بگیريم؛ زيرا آن گروه از

رفتارهای جنايی میشود؛ ضمن آنكـه تـورم موجـب كـاهش

بیکارانی دست به جرم و جنايت میزنند كه در سنین جـوانی

ظرفیتهای جامعه برای ايجاد موانع در برابر جرم مـیگـردد.

و نوجوانی قرار دارند.

دوين و همکاران )0388( 1از سه عامل زير به عنوان عـواملی

فابیو سانچز ( 01)2112در مطالعه خود به بررسی عوامـل

ياد میكنند كه باعث ايجاد يک رابطه مثبت بین تورم و جـرم

اقتصادی جرم در كشور كلمبیا میپردازد و نتیجه میگیرد كـه

میشوند :وقفه بین تعـديلهـای قیمـت و دسـتمزد ،ترريـب

نابرابریهای اقتصادی همواره بـه عنـوان يکـی از مهـمتـرين

اعتماد در نهادهای اجتماعی و كاسـته شـدن تـوان اقتصـادی
جوامع.
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عوامل اقتصادی (بالقوه) در ارتکاب جرم؛ به خصوص جرايم

اما هیچ مدركی دال بر علیت معکوس وجود ندارد و همچنین،

علیه اموال محسوب میشود.

شواهد نشان داده است كه قانونگذار يا دولـت مـی توانـد بـا

( 0)2111نیز دريافت كه اگـر موجـودی پـولی كـه

كنترل نرخ تورم و بیکاری میزان جرم و جنايـت را در مـالزی

توسط يک كارگزار اقتصادی نگهداری میشود يا بـه عبـارتی،

كاهش دهد .عالوه بر اين ،اقتصاد طر

عرضه ممکـن اسـت

منابع مالی كه در خطر وقوع جرم قرار دارد ،به اندازهای باشـد

با يک سیاستگذاری درست هـر دو نـرخ تـورم و بیکـاری را

كه بر مطلوبیت نهايی جرم اثر بگذارد ،در ايـن صـورت نـرخ

به طور همزمان كاهش دهد و در نهايت ،نرخ جرم و جنايت را

تورم در وقوع جرم مثثر خواهد بود .باألخره بـا ثابـت بـودن

در مالزی كاهش دهد.

تل

دستمزدها ،افزايش در نرخ تورم ،قدرت خريد فرد را كـاهش

تنــگ و لــین )2113( 1در مقالــهای بــا عنــوان «شــاخص

داده و هزينه زندگی افزايش می يابد و اين خود میتواند فـرد

فالكت به عنوان يک عامل اثرگذار بر وقوع جـرم و جنايـت»

را به سمت فعالیتهای ایر قانونی بکشاند.

در آمريکا پرداختهاند .برای وجود رابطـه بلندمـدت از آزمـون

سید ياسر محمود گیالنی و همکاران ( )2113در مقالهای

حدود و برای انجام آزمـون علییـت از روش Fچنـد رتبـهای

با عنوان «بررسی رابطه بین بیکاری ،فقـر و تـورم بـا جـرم و

استفاده شده است .اين نتیجه حاصل شد كه شاخص فالكـت

جنايــت ،رابطــه همگرايــی و تجزيــه و تحلیــل در پاكســتان»

به طور مثبت با نرخ جرم ارتباط دارد .بهعالوه ،اثـر انگیزشـی

پرداختند .نتايج علیت گرنجر نشان میدهد كه بیکاری ،فقـر و

جرم بیشتر از اثر فرصتی جرم است و آزمون علیت نشـان داد

تورم باعث بهوجود آمدن جرم و جنايت در پاكستان میشـود.

كه شاخص فالكت علت میزان تغییرات جرم و جنايت است.

8

3

همچنین در هم انباشتگی جوهانسن حـداكثر احتمـال آزمـون

جولی فیلیس  ،كنت سـی .لنـد ( ،)2100در مقالـهای بـا

علیت گرنجر اعمال شده يک رابطه دراز مدت همراه با علیت

عنوان «ارتباط بین نوسانهای نرخ بیکاری و جـرم و جنايـت:

بــین متغیرهــا يافتــه شــد .علیــت گرنجــر از روش تــودا و

تجزيه و تحلیـل در شهرسـتان ،ايـالتی و در سـطح ملـی» بـه

ياماموتو2تست شده اسـت .نتـايج بـهدسـت آمـده از آزمـون،

بررسی ارتباط بین نوسانهای نرخ بیکاری و جـرم و جنايـت

مدارك و شواهدی را از وجود يک رابطه همگرايی میان جرم

در سطح شهرستان ،ايالتی و ملی در اياالت متحده امريکا طی

و جنايت ،بیکاری ،فقر و تورم دراز مـدت در پاكسـتان ارائـه

سال های  0378 -2118میپـردازد .نتـايج گويـای سـازگاری
درخورتوجهی با توجه به همزمان بودن فرصتها و اثرهـا در

میدهد.
9

چور فون تنگ (  ،)2113در مطالعهای بـا عنـوان رابطـه
میان نرخ جرم و جنايـت بـا بیکـاری و تـورم در مـالزی ،بـه

انگیزه بیکاری بر نرخ جـرم و جنايـت در سـطح شهرسـتان،
ايالتی و ملی برای انواع جنايت است.

بررسی موضوع با استفاده از دادههـای سـاالنه میـزان جـرم و

آلتینداگ )2100( 7در مطالعه خود در كشورهای ارويـايی

جنايت شاخص قیمت مصر كننده و میزان نرخ بیکـاری ،در

نتیجه میگیرد اثر بیکاری بر پديده جرم؛ بهويژه جرايم امـوال

طـی دوره زمـانی 0371-2113مطالعـه پرداخـت .نتـايج ايـن

به طور معنیداری مثبت است.

مطالعه ،حاكی از اهمیت دو عوامل تورم و بیکاری بـر انگیـزه

در حوزه اقتصاد ايران ،مطالعاتی نظیر صادقی و همکاران

جرم و جنايت در مالزی است .اين مطالعه نشان داد كـه نـرخ

( ،)0981حسیننـژاد ( ،)0981كشـاورز و همکـاران (،)0983

بیکاری و تورم علیت گرنجر جرم و جنايت در مالزی اسـت؛

فطرس و همکاران ( ،)0931عیسینژاد و همکاران( )0930و...
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نشان میدهند در ايران نیز همانند بسیاری از نقاط دنیا ،عوامل
اقتصــادی در كنــار ســاير عوامــل اجتمــاعی و فرهنگــی در

متغیرهای مورد استفاده عبارتند از LCRM :لگاريتم جـرم
و جنايت LUM ،لگاريتم بیکاری و  Uجمله اختالل.

شکلگیری جرم مثثر است .اكثر قريب به اتفاق اين مطالعات،

بدين منظور ،قبل از برآورد رابطه بلندمدت ،برای اطمینان

عوامل اقتصادی جرم را بـه عنـوان يکـی از مـثثرترين

از قابل اعتماد بودن نتايج ،به بررسی ساكنپذيری متغیرهـا بـا

حذ

استفاده از آزمون ديکی فولر تعمیم يافته ( )ADFمیپردازيم و

راههای كاهش جرم و جنايت پیشنهاد میكنند.

با توجه به نتايج سـاكنپـذيری متغیرهـا مـدل مناسـب بـرای
تصریح مدل

ترمین انتراب خواهد شد .در ادامـه ،بـه منظـور نشـان ورود

رويکرد اقتصاددانان به جرم و جنايت از دريچه منفعت ˚ هزينه

متغیر سوم؛ يعنی تورم بر رابطه بـین نـرخ جـرم و جنايـت و

است؛ به همین دلیل ،انسان هنگامی مرتکب جرم میشود كـه

بیکاری ،مدل زير برآورد می گردد:

هزينه آن از منافعش كمتر باشد .همچنین ،عوامل متعدد ديگری

()9

نظیر :فقر ،بیکاری ،نابرابری در توزيـع درآمـد ،صـنعتی شـدن

()1

شهرها و پديده شهرنشینی بر وقوع جرم مثثر است و تأثیرات

 :INتورم است.

آن نیـز انـدازهگیـری شـده اسـت؛ حتـی اقتصـاددانان درجـه
تأثیرگــذاری عوامــل اجتمــاعی ديگــری ،نظیــر :آمــوزش،

نتایج تجربي مدل

مجازاتهای پیشگیری كننده و ....را بر وقوع جرم اندازهگیری

در اين برش برای يافتن رابطه میان بیکاری و تورم با جـرم و

كردهاند.

جنايت با استفاده از يک مدل خود همبسته برداری ،به كمـک

در اين مطالعه ،ارتباط جرم و جنايت با متغیرهای بیکاری
و تورم با استفاده از آزمون ديکی فولر تعمـیم يافتـه،)ADF( 0
آزمون هـم جمعـی يوهانسـن ،مـدل تصـحیح خطـا بـرداری

2

نرمافزار  Eviews 5فرضیههـای تحقیـ را آزمـون كـرده ،بـه
سثالهای تحقی پاسخ خواهیم داد.

( )VECMو آزمون والد در قالب خود توضیحبرداری بررسـی

آزمون ریشه واحد

میشود .دادههای آماری مربوط به اين متغیرها ،از سايت مركز

بهطور كلی ،يک فرايند تصادفی هنگامی ساكن نامیده میشود

آمار ايران و بانک مركزی ،با استفاده از دادههای سری زمـانی

آن در طی زمان ثابـت باشـد و مقـدار

كه میانگین و واريان

برای سال هـای 0931-0931اسـتررا شـده اسـت .در ايـن

كوواريان

مطالعه شاخص جرم و جنايت ،شامل :قتل عمد ،سرقت اموال

دو دوره بستگی داشته و ارتبـاطی بـه زمـان واقعـی محاسـبه

و دزدی اسـت .در ضـمن ،بـرای برآوردهـا و تحلیـل آمـاری

كوواريان

نداشته باشد .به منظور بررسی سـاكن پـذيری هـر

مدلها از نرمافزار  Eviews 5استفاده شـده اسـت،كه از مـدل

متغیر با استفاده از آزمون ديکـی -فـولر تعمـیم يافتـه فرضـیه

زير استفاده میشود:

آن بین دو دوره زمانی ،تنها به فاصله يا وقفه بـین

در مقابــل فرضــیه

آزمــون

()0

میشود .اگر قدر مطل آماره  ADFمحاسباتی از مقدار بحرانی

()2

جدول بزرگتر باشد ،فرضیه صـفر رد شـده و متغیـر سـاكن
است .در ایر اين صورت ،متغیر در سـطح ایرسـاكن بـوده و
بايد آزمون ساكنپذيری روی تفاضـل مرتبـه اول آن صـورت
Augmented dickey-fuller test
Vector error correction model

1
2

گیرد .نتايج آزمون ساكن پذيری ديکی -فولر تعمـیم يافتـه در
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سطح و با عرض از مبدأ و همچنین ،در سطح و با روند بیانگر

ساكن پذيری متغیرها در حالت عرض از مبـدأ و بـا يـک بـار

عدم ساكن پذيری متغیرهاست .در ايـن صـورت ،بـه بررسـی

تفاضلگیری میپردازيم.

جدول  -1نتایج آزمون ساكنپذیری دیکي -فولر تعمیم یافته با یک بار تفاضلگیری و عرض از مبدأ
نام اختصاری

نام متغیر
لگاريتم نرخ بیکاری

L
UM
L IN

لگاريتم جرم و جنايت

L
CRM

لگاريتم تورم

نتیجه آزمون

آماره محاسبه شده
- 8/19

ساكن

- 3/29

ساكن

- 3/89

ساكن

 - 2/33مقدار بحرانی در سطح : %8
مأخذ :يافتههای تحقی

همانطوركه در جدول ( )0مشاهده می شـود ،بـرای هـر

آزمون شکست ساختاری از آزمون پرون استفاده شده اسـت.

سه متغیر لگار يتم نرخ بیکاری ،لگاريتم تورم و لگاريتم جـرم

انجام آزمون شکست ساختاری كه موجب تغییر در عرض از

و جنايت ،میزان آماره محاسبه شده بیشتر از مقدار بحرانی در

مبدأ تابع روند میشود ،صورت پذيرفت .با توجه به نتايج به

سطح  %8است كه بیانگر ساكن پذيری متغیرهـا بـا يـک بـار

دست آمده از آزمون شکست ساختاری در حالـت عـرض از

تفاضلگیری است.

مبدأ تابع روند میتوان بیان كرد كه شکست ساختاری علـت

نظر به اينکه متغیرها در سـطح سـاكن نیسـتند ،ايـن امـر

ساكن نبودن متغیرها نیست؛ بنابراين ،فرضیه صـفر مبنـی بـر

ممکن است به علت وجود شکست ساختاری باشد؛ بنابراين،

وجود ريشه واحد را نمیتوان رد كرد .سس

آزمون شکست

در سالهايی كه شکسـت سـاختاری رخ داده ،مـیتوانـد در

ساختاری با تغییر در شیب و عرض از مبدأ تابع روند انجـام

عرض از مبدأ تابع روند ،شیب تابع روند و يا هـم عـرض از

میشود كه نتايج آن در جدول ( )2آمده است.

مبدأ و هم شیب تابع روند تغییر ايجـاد نمايـد .بـرای انجـام
جدول  -2نتایج آزمون شکست ساختاری در حالت تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند
جدول

نتیجه

معادله
)LU=3/98-9/33DU+0/29DTB75-0/01DTT- 0/11T+0/97LU(-1)1 - /110dLU(-1

- 9/08 1/8

- 1/21

ایرساكن

)LInf=1/08-0/20DU-1/78DTB-1/82DTT-1/81T+1/39lInf(-1) +1/93dlInf(-1

- 2/18 1/0

- 9/78

ایرساكن

)Lcrm=21/32-2/02DU75+1/87DTB75-0/23DTT- 1/08T+1/81Lcrm(-1) 1- /91dLcrm(-1

- 1/19 1/9

- 1/07

ایرساكن

محاسباتي

ماخذ :يافتههای تحقی

همان طور كه در جدول ( )2مشـاهده مـیشـود ،قـدر

تعیین وقفه بهینه

جدول كوچکتر است .در نتیجه،

برای برآورد روابط بلندمدت و كوتاهمـدت ،ابتـدا الزم اسـت

آزمون شکست در حالت عرض از مبدأ و شیب تابع روند نیز

0

مطل

محاسباتی از

ایرساكن است .به طور كلی ،میتوان بیان كرد كـه شکسـت

حداكثر وقفه بهینه با استفاده از الگوی خود همبسته بـرداری
2

تعیــین گــردد .بــرای ايــن منظــور ،از معیارهــای آكائیــک و

ساختاری ،علت ساكن نبودن متغیرها نبـوده اسـت و تمـامی
متغیرها در سطح ایرساكن هستند.

Vector Autoregression
Akaike Criterion

1
2
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شوارتز -بیزين 0استفاده كرده و وقفه بهینـه را بـا اسـتفاده از

وقفه بهینه معادل  0است.

معیارهای فوق بهدست میآوريم .نتايج اين آزمون بـرای هـر
دو الگوی بیکاری و جرم و جنايت و الگوی تورم و جـرم و

برآورد رابطهه بلندمهدت بهین متغیرهها بها اسهتفاده از آزمهون
همجمعي یوهانسن

جنايت به ترتیب در جداول ( )9و ( )1آمده است.

2

به منظور برآورد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها از روش
حداكثر درست نمايی يوهانسن استفاده میشود .برای انجـام

جدول  -3نتایج تعیین وقفه بهینه الگوی دومتغیره
آماره شوارتز-

وقفه

آماره آكائیک

آزمون همگرايی از آزمونهای يوهانسن؛ يعنی آزمون حداكثر

بیزین
0/17

1

0/97

*
���/

0

مقادير ويژه 9و اثر 1بهره برده مـیشـود .در ايـن آزمـون اگـر
آمارههای محاسـباتی از مقـادير بحرانـی در سـطح  8درصـد

1/71

2

0/23

1/78

9

0/79

0/18

1

0/99

*

8

0/32

1/83

بیشتر باشد ،فرضیه مقابل پذيرفته میشود .در ايـنجـا تعـداد
بردارهای همجمعی با توجه به وقفه بهینه و آزمونهای اثـر و
حداكثر مقدار ويژه تعیـین مـیگـردد .جـداول ( )8و ( )3بـه

1/18

ترتیب نتايج آزمون اثـر و حـداكثر مقـدار ويـژه را بـرای دو

ماخذ :يافتههای تحقی

الگوی دو متغیره و سه متغیره نشان میدهند.

همانطور كه در جدول ( )9مشاهده میشود ،وقفه بهینـه
بر اساس معیار آكائیک معادل  1و بر اساس شوارتز -بیـزين
معادل 0است .در اين مطالعـه معیـار شـوارتز -بیـزين مـورد
توجه است؛ در نتیجه ،وقفه بهینه معادل 0است.
جدول  -4نتایج تعیین وقفه بهینه الگوی سه متغیره
وقفه

آماره شوارتز -بیزین

آماره آكائیک

1

2/73

2/31

0

*

2/01

2

9/12

2/10

9

9/19

2/87

1

9/31

*

8

1/93

2/13

2/72

0/78

ماخذ :يافتههای تحقی

همان طور كه در جدول ( )1مشاهده میشود ،وقفه بهینه
بر اساس معیار آكائیک معادل  1و بر اساس شوارتز -بیـزين
معادل  0است كه با مالك قرار دادن معیـار شـوارتز -بیـزين
Schwatrz ˚ Baysian Criterion

1

2

Johansen Cointegration
3
Eigen value
4
Trace
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جدول  -5نتایج آزمون اثر و حداكثر مقادیر ویژه در تعیین تعداد بردارهای همجمعي الگوی دو متغیره
فرضیه صفر

فرضیه

آمار محاسباتي

مقدار بحراني  5درصد

مقابل
r =0

آزمون اثر

r

03/89

08/13

r

1/92

9/81

r =0

r

03/21

01/23

r

r

1/92

9/81

r
آزمون حداكثر مقدار ويژه
ماخذ :يافتههای تحقی

مقايسه آماره آزمونهای اثـر و حـداكثر مقـدار ويـژه بـا

هم جمعی برای متغیرهای مدل تعیین شـده اسـت كـه بیـانگر

مقادير بحرانی در سطح  8درصد در جدول ( )8نشان میدهد

وجود رابطه بلند مدت میان نـرخ بیکـاری و جـرم و جنايـت

كه بر اساس هر دو آزمون اثر و حداكثر مقدار ويـژه 0 ،بـردار

است .بردار ارائه شده در جدول ( )3قابل مشاهده است.

جدول  -6نتایج حاصل از برآورد بردار همجمعي الگوی دو متغیره
متغیر

بردار همجمعی نرمال نشده

بردار همجمعی نرمال شده

لگاربتم جرم و جنايت

2/19

0

لگاريتم نرخ بیکاری

- 1/39

- 2/12

ماخذ :يافتههای تحقی

معادله برآورد شده به صورت زير است:
()8

جرم و جنايت به میزان  2/12واحد میگردد .در نتیجه ،فرض

LCRM = 2/12LU

ضمنی ما در خصوص تأثیر عوامل اقتصادی بهويژه بیکاری بر

()2/70

جرم و جنايت تأيید شد.
سس

با توجه به معادله ( )8رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ جرم

آزمون هم جمعـی بـر اسـاس الگـوی سـه متغیـره

و جنايت به صورت مثبت برآورد شده است؛ به صـورتی كـه

پرداخته شده است،كه نتايج آن بر اساس آزمون اثر و حـداكثر

افزايش يک واحد در نرخ بیکاری ،موجـب افـزايش در نـرخ

مقدار ويژه برای الگوی سه متغیره در جدول ( )7آمده است.

جدول  -7نتایج آزمون اثر و حداكثر مقادیر ویژه در تعیین تعداد بردارهای همجمعي الگوی سه متغیره
فرضیه صفر

فرضیه

آمار محاسباتي

مقدار بحراني  5درصد

مقابل
آزمون اثر

آزمون حداكثر مقدار ویژه

ماخذ :يافتههای تحقی

r =0

r

36/44

27/77

r

r

12/42

15/47

r

r

0/000

3/44

23/65

21/13

12/42

14/26

r =0

r

r

r

r

r

0/000

3/44
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مقايسه آماره آزمونهای اثـر و حـداكثر مقـدار ويـژه بـا

بین متغیرها از الگوی تصحیح خطا استفاده شده اسـت .نتـايج

مقادير بحرانی در سطح  8درصد در جدول ( )7نشان میدهد

حاصل از اين ترمین برای الگوی اول (رابطه بیکاری و جـرم

كه بر اساس هر دو آزمون اثر و حداكثر مقدار ويژه ،يک بردار

و جنايت) در جدول ( )3و برای الگوی دوم كه با ورود متغیر

هم جمعی برای متغیرهای مدل تعیین شده وجود دارد .جـدول

تورم است ،در جدول ( )01ارائه شده است .شايان كر اسـت

( )8بردارهای ارائه شده را نشان میدهد.

از آن جا كه وقايع مرتلفـی در طـول دوره مـورد مطالعـه در
ايران روی داده است ،بنابراين ،وارد كردن متغیرهـای مجـازی

جدول  -4نتایج حاصل از برآورد بردار همجمعي الگوی سه متغیره
متغیر

بردار همجمعی نرمال

بردار همجمعی نرمال

نشده

شده

جرم و جنايت

0/99

0

نرخ بیکاری

- 3/17

- 1/89

نرخ تورم

- 2/02

- 0/88

در بهتر جـواب دادن نتـايج الگـو مـثثر خواهنـد بـود .متغیـر
مجازی

با مقدار يـک ،بـرای سـالهـای جنـگ تحمیلـی

( )0931-0933و ساير سالها صفر و متغیر

با مقدار يک

برای سال 0978و ساير سالها صفر ،به علت افت شديد نرخ
بیکاری در اين سال ،وارد الگو شدهاند.

ماخذ :يافتههای تحقی

معادله برآورد شده به صورت زير است:
()3

جدول  -7نتایج تخمین مدل دومتغیره به كمک الگوی تصحیح خطای
برداری (متغیر وابسته ،جرم و جنایت)

CRM= 1/89U+0/88inf
()2/46

متغیر

()2/10

همان طور كه معادله ( )3نشان میدهد ،اثر نرخ بیکاری بـر

ضریب

آمارهT

عرض از مبدأ

1/29

2/13

)CRM(-0

- 1/19

2/03

)UN(-0

1/87

2/02

بیکاری ،میزان جرم و جنايت  1/89واحد افزايش میيابد؛ در

()- 0

- 1/88

- 9/73

- 1/38

9/18

حالی كه در الگـوی دو متغیـره نـرخ بیکـاری و نـرخ جـرم و

1/03

2/90

میزان جرم و جنايت با ورود متغیر نرخ تورم به عنـوان متغیـر
سوم ،بیشتر میگردد؛ به گونه ای كه يک واحد افزايش در نرخ

جنايت ،افزايش يک واحد در نرخ بیکاری ،به افزايش جرم و
جنايت به میزان  2/12واحد منجر میگردد .همچنـین ،رابطـه

With, no cross term:1/32

LM:1/12

:1/83

ماخذ :يافتههای تحقی

میان تورم و جرم و جنايت در مدل به صورت مثبـت بـرآورد
شده است و میتوان گفت يک واحد افزايش در تورم موجب

آن چه در مدل تصحیح خطا ،بیش از همه حـايز اهمیـت
است ،ضريب جمله تصحیح خطاست كه نشاندهنده سـرعت

 0/88واحد افزايش در جرم و جنايت میگردد.

تعديل فرايند عدم تعادل به سمت تعادل در بلندمـدت اسـت.
برآورد رابطه كوتاهمدت با اسهتفاده از آزمهون تصهحیح خطهای
برداری

همان گونه كه در جدول ( )3مشاهده مـیشـود ،ايـن ضـريب
معنیدار و دارای عالمت منفی است .همچنـین ،بـا توجـه بـه

1

الگوی تصحیح خطای برداری بیان میكند كه تغییـرات متغیـر

اينكه ضريب تصحیح خطا معادل  -1/88به دست آمده است،

از رابطه تعادلی بلندمدت (كه با جـزغ

در نتیجه اگر شوكی به مدل وارد شود ،تقريباً يک سـال زمـان

تصـحیح خطــا بیـان مــیشــود) و تغییـرات ســاير متغیرهــای

نیاز دارد تا دوباره مدل به تعادل برسد؛ يعنی در هر سـال88 ،

توضیحی است .در اينجا به منظور بررسی رابطه كوتـاهمـدت

درصد از عدم تعادل ،در دوره بعد تعديل میشود .همان طـور

وابسته تابعی از انحرا

Vector Error Correction Model

1

كه در جدول ( )3مشاهده مـیشـود ،تمـامی متغیرهـا از نظـر
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آماری معنیدار هستند و با توجه به جدول ( )3-1ضـرايبD1

دارد تا دوباره به سمت تعادل حركت كند.

معنی دار و منفی شده و اين بیانگر آن است كـه جنـگ باعـث

نتــايج بــهدســت آمــده آزمــونهــای تشریصــی شــامل

كاهش جرم و جنايت شده است؛ هر چنـد كـه جنـگ باعـث

خودهمبستگی و ناهمسانی واريـان

بیـانگر ايـن اسـت كـه

افزايش جرم و جنايت میشود؛ ولی به علت روحیه ايثارگری

الگوی جمالت خطـای واريـان

و فداكاری ملت ايران در اين دوران ،جنگ باعث كاهش جرم

خودهمبستگی در مدل تأيید میگردد.

همسـانند .همچنـین ،عـدم

و جنايت شده است .همچنین ،ضريب  D2معنـیدار و مثبـت
شده و اين نشاندهنده آن است كـه ،افـت شـديد بیکـاری در

نتیجه و پیشنهادها

سال  78باعث افزايش جرم و جنايت شده است .شايان كـر

جرم را میتوان از ديدگاههای متفاوتی ،چون :جامعـهشناسـی،

اسـت بـرای اطمینـان از نتـايج بـهدسـت آمـده ،آزمـونهــای

روان شناسی ،حقوق ،اقتصاد و حتـی زيسـتشناسـی بررسـی

تشریصی شامل خودهمبستگی و ناهمسانی واريـان  0انجـام

كرد .از دهه  0371میالدی به بعد با تحلیـلهـای گـری بکـر،

شده است .در الگوی دو متغیره ارزش احتمالی  1/32به دست

تحلیلهای جرم مورد توجه جدی اقتصاددانان قرار گرفت..

آمده از آزمون وايت 2نشاندهنده آن اسـت كـه فرضـیه صـفر

از ديرباز ،موضوع جرم و رابطه آن بـا شـرايط اقتصـادی

را نمـیتـوان رد كـرد ،بنـابراين

مورد توجه جرمشناسان بوده است .در واقع ،روند رو به رشد

همساناند .همچنین احتمـال  1/12در

جرم در جوامع ،با توجه به عواقب زيانبار آن؛ بهويژه به لحاظ

 LMنشان میدهد كه فرضیه صفر مبنی بـر

اجتماعی ،مطالعه در زمینه عوامل مـثثر بـر جـرم را بـه يـک

مبنی بـر همسـانی واريـان
جمالت خطا واريان
آزمون (الگرانژ)

9

عدم وجود خود همبستگی را نمیتوان رد كرد.

ضرورت تبديل كرده است .با توجه بـه آمارهـای موجـود در
زمینه جرايم ،میزان جرم و جنايت در ايران نیز طی سالهـای

جدول  -10نتایج تخمین مدل سه متغیره به كمک الگوی تصحیح

گذشته افزايش داشـته اسـت .بنـابراين ،بررسـی و شناسـايی

خطای برداری (متغیر وابسته ،جرم و جنایت)

عوامل به وجودآورنده جرم در ايران برای جلـوگیری از رشـد

متغیر
عرض از مبدأ

ضريب
1/09
- 1/98

آمارهT
0/13
2/11

)UN(-0

1/89

2/31

)Inf(-0
()- 0

1/98

2/31

- 1/91
1/22

- 2/91
2/78

1/98
LM: 1/10

2/31
:1/19

)CRM(-0

With, no cross term:1/82

آن بايد مورد توجه قرار گیرد .از آنجا كـه عوامـل اقتصـادی
يکی ازعوامل در وقوع جرم هستند ،اين مطالعه بـا اسـتفاده از
رويکردهای اقتصادی به شناسايی مثلفههای اقتصادی اثرگـذار
بر جرم و جنايت در ايران پرداخت .نتايج ايـن مطالعـه نشـان
دادند كه :
 )0نرخ بیکاری اثر مثبت بر میـزان جـرم و جنايـت در ايـران
دارد؛ به طوریكه ب ا يک واحد افزايش در نرخ بیکاری ،میـزان

ماخذ :يافته هایتحقی

جرم و جنايت  2/12واحد افزايش میيابد.

همان طور كه در جدول ( )01مشاهده میشـود ،ضـريب
تصحیح خطا معادل  -1/91درصد به دسـت آمـده اسـت؛ در
نتیجه ،اگر شوكی به مدل وارد شود ،تقريباً  9سال زمـان نیـاز
1

Heteroskedasticity
With test
3
Lagrange Multiplier Test
2

 )2نرخ تورم اثر مثبت بر نرخ جرم و جنايت در ايران دارد؛ به
طوری كه يک واحـد افـزايش در نـرخ تـورم ،میـزان جـرم و
جنايت را  0/88واحد افزايش میدهد.
 )9اثر نرخ بیکاری بر میزان جرم و جنايت با ورود متغیر نرخ
تورم به عنوان متغیر سوم ،بیشتر میگردد؛ به گونهای كـه يـک

ارتباط میان نرخ جرم و جنايت با تورم و بیکاری در ايران
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واحد افزايش در نرخ بیکاری ،میزان جرم و جنايـت را 1/89
واحد افزايش میدهد؛ در حالی كه در الگوی دو متغیـره نـرخ
بیکـاری و نـرخ جـرم و جنايـت ،افـزايش  0واحـد در نــرخ
بیکاری ،به افزايش جرم و جنايت به میزان  2/12واحد منجـر

رهنما.
افشار ،ا .)0983(.جرم ،بزه و اجتماع ،پورتال اينترنتـی پايگـاه
خبری سرا .

افروغ ،ع .)0973( .چشمانـداز نظـری بـه تحلیـل طبقـاتی و
توسعه ،تهران :انتشارات فرهنگ دانش.

میگردد.
بر اساس نتايج اين مطالعه ،توصیههای سیاستی زير برای
جلوگیری از ارتکاب جرم و كاهش نرخ جرم در ايـران ارائـه
میشود .اين توصیهها میتواند دولت را در امـر سیاسـتگذاری
به منظور كاهش نرخ جرم ياری رساند.

اردبیلی ،م .)0983( .حقوق جزای عمومی،

اول ،تهران :نشر

میزان.
تا زمان ،د .)0931( .مجرم كیست جـرم شناسـی چیسـت ،
تهران :انتشارات كیهان.

 -0جوان بودن جامعـه ايـران ،مـی توانـد تهديـدی در زمینـه

جوانمرد ،ب« .)0983( .درآمدی بر دو نظريه جـرم شـناختی

افزايش جرم در جامعه تلقی گردد؛ زيرا افراد جـوان بـیش از

تراوي

هیريشی» ،نشريه تعالی حقوق ،سال دوم،

بقیه افراد جامعه حاضر به قبول خطر ناشـی از جـرم هسـتند؛

ش ،11صص  017تا .013

پ

حسین نژاد ،م« .)0981( .بررسی علل اقتصادی جرم در ايـران

به اين مقوله توجه شود.

 -2متغیرهای اقتصادی میتوانند به نحو شايانی در تبیین جرم

با استفاده از يک مـدل داده هـای تلفیقـی (مـورد

مثثر واقع شوند .به عبارت ديگر ،میتوان اين ادعا را كه جرم

سرقت )» ،مجله برنامـه و بودجـه ،ش ،38صـص

دارای ريشههای اقتصادی است ،پذيرفت و به آن توجه ويـژه

.98 -80
رابینســون ،)0319( . ،فلســفه اقتصــادی ،ترجمــه :بايزيــد

نمود.
 -9به منظور كاهش نرخ جرم ،دولت بايـد توجـه خـاص بـه
مقوله بیکاری؛ بهويژه بیکاری جوانان و اترـا سیاسـتهـای
مناسب اشتغالزا برای كاهش نرخ بیکاری را ،در دسـتور كـار

ســتوده ،ه.؛ میرزايــی ،ب .و پازنــد ،ا ،)0973( .روانشناســی
جنايی ،تهران :انتشارات آوای نور 1
ستوده ،ه .)0982( .آسیبشناسی اجتماعی ،تهـران :انتشـارات

خود قرار دهد.
 -1برای كاهش جرم ،سطح عمومی قیمتها (تورم) در كشور
كاهش و اصال گردد؛ زيـرا افـزايش كـاال و خـدمات نشـان
میدهد كه تورم عامل مهمی در افـزايش شـکا

مردوخی ،تهران :شركت سهامی كتابهای جیبی.

آوای نور.
سريرافراز ،م.؛ سادات مکیان ،س .و فهیمی فـر،

.)0988( .

طبقـاتی در

«پیشــگیری از وقــوع جــرم و جنايــت :بسترســاز

كشور ماسـت ،و ايـن خـود باعـث افـزايش جـرم در كشـور

جامعه ايمن» ،برگزيـده مجمـوع مقـاالت دومـین

میشود.

همايش جامعه ايمن شهر تهران ،صص .218-328

 -8اثر ترريبی بیکاری از اثر ترريبـی تـورم بسـیار شـديدتر

شفیع آبادی ،ن .)0932( .سـرمايهگـذاری داخلـی ،بیکـاری و
جرم (مطالعه موردی :استان قزوين،)0988 -0931

است.

منبع :سايت میعاد.
صادقی. ،؛ شقاقی شهری ،و .و اصغرپور« .)0982( . ،تحلیل

منابع
آيسنیک ،اچ .)0377( . .جـرم و شرصـیت ،ترجمـه :پاشـا
شريفی ،حسـن و نجفـی زنـد ،تهـران :انتشـارات

عوامل اقتصادی اثرگذار برجرم در ايـران» ،مجلـه
تحقیقات اقتصادی ،ش  ،38صص .31-38
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طريقــی ،ش .)0988( .روانشناســی و روانپزشــکی كیفــری،
تهران :انتشارات دهردا.
طباطبايی .)0930( . ،رابطـه جـرايم مـالی و تـورم ،تهـران:
امروز ،كد خبر .023828
عیسیزاده ،س.؛ مهرانفر . ،و مهرانفـر ،م« .)0930( .بررسـی
ارتباط میان جرم و شاخصهـای كلیـدی اقتصـاد
كالن در ايـران» ،فصـلنامه راهبـرد يـاس ،ش ،23
صص .10
فطرس ،م.؛ دالئی میالن ،ع .و قربانسرشت ،م« .)0931( .اثرات
فقر ،بیکاری و شهرنشینی بر جرايم علیه اموال در
استانهای ايران» ،فصـلنامه رفـاه اجتمـاعی ،سـال
دوازدهم ،ش  ،13صص .237-273
فری ،آ .)0977( .جامعهشناسی كیفری ،تهران :شركت سهامی
انتشار.

قاسمیروشـن ،ا« .)0983( .عوامـل اجتمـاعی جـرم» ،نشـريه
معرفت ،ش  ،93صص .73-33
قرايیمقدم ،ا« .)0930( .افزايش خشـونت در جامعـه بـر اثـر
تورم و بیکاری» ،جامعه خبری تحلیلـی الـ ،كـد
خبر.078111
كوتر ،ر .و يولن ،ت .)0988( .حقوق و اقتصاد ،ترجمه :يداله
دادگر و حامده اخوان هزاوه ،تهران :علم نور.
كینیا ،م .)0971( .مبانی جرمشناسی ،تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
كینز ،م .)0393( .نظريه عمومی اشتغال ،بهره و پول ،ترجمـه:
منوچهر فرهنگ ،تهران :نشر نی.
گسن ،ر .)0388( .مقدمههايی بر جرمشناسی ،ترجمه :مهـدی
كینیا ،تهران :انتشارات مترجم.
مهرگان ،ن .و گرشاسبی فرر ،س« .)0931( .نابرابری درآمدی
و جرم در ايران» ،فصلنامه پژوهشهای اقتصـادی،
سال يازدهم ،ش  ،1صص .013 -028
مرو خراسـانی ،م« .)0988( .تـورم و رابطـه آن بـا فقـر در
ايران» ،روزنامه دنیای اقتصاد ،ش .0039

محسنی ،م .)0981( .كلیـات حقـوق جـزا ،تهـران :انتشـارات
دانشگاه ملی ايران.
نجفی ابرند آبادی ،ع« .)0971( .بزهکاری و شرايط اقتصادی»،
مجله تحقیقات حقوقی ،ش  ،3ص .229-221
نجفی توانا ،ع .)0977( .جرمشناسی ،تهران :انتشارات خیام.

نوفرســـتی ،م .)0978( .ريشـــه واحـــد و هـــم جمعـــی در
اقتصادسنجی ،تهران :خدمات فرهنگی رسا.
ولیدی ،م .)0972( .حقوق جزای عمومی ،تهران :مركـز نشـر
داد .
واريان ،ه .)0333( .رويکردی جديد بـه اقتصـاد خـرد میانـه،
ترجمه :سید جواد پورمقیم ،تهران :نشر نی.
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