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  چکیده
در این مقاله سعی شده .کند  یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می اثرات توسعه
از روش ي سـنجش آن  یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایـران مـورد بررسـی قـرار گیـرد و بـرا       اثرات توسعه

هـاي مختلـف    از بـین مولفـه   .اسـتفاده شـده اسـت    1363 -1385زمـانی   ي هاي تعمیم یافته در بـازه  گشتاور
اند، یعنی سطح سـواد، نـرخ    هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده یافتگی از مولفه توسعه

به دلیل تنوع موارد جرم و . رشد اقتصادي، بیکاري، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است
، جعـل،  ءاخـتالس، ارتشـا  هـا در موضـوعات    مـه در دادگـاه  هاي مختو خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده

نشـان  این مقالـه  نتایج  .استفاده شده استاموال براي شاخص جرم  محل و تخریب بال  سرقت، صدور چک
طـه مثبـت و   ببـا میـزان ارتکـاب جـرم را    ، )سوادي جمعیـت  نرخ با(یافتگی  شاخص فرهنگی توسعه، دهد می
طـه مثبـت و   ببا میزان ارتکاب جرم را )جینی بیکاري و ضریب (اجتماعی   توسعهعدم تحقق . دارد داري امعن
داري بـا   ارابطه منفی ومعن )نرخ رشد تولید ناخالص داخلی( یافتگی توسعهاقتصادي شاخص . داري دارد امعن

  . میزان جرم دارد
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  JEL: e23,  , k17, c15طبقه بندي 

 

                                                                                                 
1- m_khodaparast@um.ac.ir 

  mandana_ghafoory@yahoo.com          : نویسنده مسئول -2



  29    یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران بررسی ارتباط توسعه

 
Investigating the Relationship Between Economic 

Development and Crime in Iran 
 

M. KhodaparastMashhadi 
Associate Professorof Economics, 
FerdowsiUniversity of Mashhad 
M. GhafooriSadatieh 
PhD student in Development 
Economics, Ferdowsi University of 
Mashhad-International Department 
 

Received: 1  dec  2013                   Accept: 4  may  2014 
 

Abstract 
Effects of development on crime based on the community structure changes. in this 
Paper, the impact of development on crime rate was examined in Iran and the 
method used for it was Generalized Moments Model in the Period of 1984-2006. 
Among the different components for expressing the development, components that 
drew more attention in contemporary experimental literature have been used 
including literacy level, economic growth rate, unemployment, Gini coefficient and 
capital share of production. On the basis of the different types and the variety of 
crimes and specifically financial crimes, statistics of closed cases in courts 
regarding embezzlement, bribery, forgery, theft, issuing bounced cheques and 
property vandalization have been used for crime index. the results of this Paoer 
show that the cultural index of development (population literacy rate) has a positive 
and meaningful effect on to the crime rate. Failure toachieve social development 
(unemployment and Gini coefficient) has a positive and meaningful effect on to the 
crime rate. the economic index of development (gross domestic product "GDP" 
growth rate) has a negative and meaningful effect on to the crime rate. 
 
Keywords: economy ,crime, development, education, economic growth, 
unemployment 
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  مقدمه. 1
 ارچند بعدي کـه مسـتلزم تغییـرات اساسـی در سـاخت      است توسعه جریانیبنا به تعریف توسعه، 

اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی ونیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشـه  
توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ بـا  . کن کردن فقر مطلق است

لـت  ، از حا)قـانون ( هاي اجتماعی در داخل نظـام  هاي افراد و گروه نیازهاي متنوع اساسی و خواسته
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سوي وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادي و معنـوي   هنامطلوب زندگی گذشته خارج شده و ب
این تعریـف تاکیـد دارد کـه حرکـت در جهـت تحقـق       ). Todaro 1998( یابد بهتر است، سوق می

ابعاد گوناگون توسعه باید در چارچوب قانون صورت گیرد و بر این اسـاس هـر عبـوري از قـانون     
شواهد نیز بیانگران اسـت کـه در   . مخالف جریان توسعه است) شود زله جرم محسوب میکه به من(

کاسـته  ) رشـد اقتصـادي  (دائماً از اثـرات مثبـت توسـعه اقتصـادي     ،کشورهایی که جرم رونق داشته
ي جرم از این لحاظ که جرم مانعی براي توسـعه   بنابراین واکاوي مساله). Mauricio2001(شود  می

  .رسد یافتگی است ضروري به نظر می ی کننده آثار مثبت ایجاد شده از توسعهیافتگی و خنث 
 هاي زیر بـراي جامعهـایرانیبر شـمرده    ویژگیکشور بیست ساله  توسعه اندز در بند اول افق چشم

  :شده است
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقـی  

هـاي   هاي اسالمی، ملی و انقالبی، تاکید بر مردمساالري دینـی، عـدالت اجتمـاعی، آزادي    و ارزش
  . مند از امنیت اجتماعی و قضائی  ها و بهره مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان

عدالت، آزادي  ،د اصلی اقتصاد کشور تحقق این اهداف است وتحقق امنیتاز آنجا که رویکر
مـانع  ) جـرم (باشد و عبـور از قـانون    وکرامت انسانی براي آحاد جامعه در گروي عمل به قانون می

یـافتگی اسـت، لـذا ضـروري اسـت کـه علـل اقتصـادي،          تحقق این اهـداف و عـدم تحقـق توسـعه    
هـاي کنتـرل و حـذف     در کشور ایران مشخص شود تا راه) رمج(اجتماعی، فرهنگی عبور از قانون 

  .آن به درستی انتخاب و پیموده گردد
بر اساس شواهد، در بسیاري از جوامع، عدم توجه همزمـان، یـک انـدازه و هماهنـگ بـه ابعـاد       

بعنوان مثال افزایش نـرخ رشـد اقتصـادي    .شود  یافتگی است که باعث بروز جرم می مختلف توسعه
باعث افـزایش جـرم در   ) توسعه اجتماعی(بدون توجه به توزیع عادالنه درآمدها ) تصاديتوسعه اق(

بدون ایجاد ) توسعه فرهنگی(و یا افزایش سطح سواد و اموزش ) Rodrigo 2009(گردد  جامعه می
). Becker 1968(کنـد   بسـتر عبـور از قـانون را فـراهم مـی     ) توسعه اقتصـادي و اجتمـاعی  (اشتغال 

یـافتگی   توسـعه که جرم یک نتیجه اجتنـاب ناپـذیر    دهد میالدي نشان می 1960دهه  شواهد تجربی
است زیرا معناي توسعه تا این زمان تک بعدي و به معناي رشـد اقتصـادي بـدون توجـه بـه عوامـل       

در دهـه حاضـر   گرفـت امـا شـواهد     شـکل مـی  ) توسعه اجتماعی(مهمی نظیر توزیع عادالنه درآمد 
 یــافتگی، تــوام بــا کــاهش جــرم بــوده اســت  اري از کشــورها، توســعهدر بســی بیــانگرآن اســت کــه
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)Rodrigo2009( .         زیرا با تغییرات ایجـاد شـده در مسـاله توسـعه خصوصـا نگـرش آمارتیاسـنی بـه
، زادي اسـتفاده از فرصـتهاي اقتصـادي   آ(مفهوم آزادي  به، توسعه که عالوه بر بعد اقتصادي توسعه

زادي در دسـتیابی شـفافیت بـازار،    آزادي در یافتن تسهیالت وترتیبات اجتماعی، آزادي سیاسی، آ
کند، رابطه مسقیم بین توسـعه وجـرم بـه     نیز توجه می) زادي در دستیابی امنیت وحمایت اجتماعیآ

شود چرا که توجه همزمان به ابعـاد گونـاگون    اي معکوس در بین جوامع توسعه یافته بدل می رابطه
ي افراد جامعه بتوانند در یک مسیر واحد وبدون معارض بـه   کند که همه اي فراهم می توسعه، زمینه

براین اساس با بررسـی آثـار توسـعه از ابعـاد     . )Nurynayiny2004(حرکت بالنده خود ادامه دهند 
هـاي   توان به نقاط قوت وضعف سیاسـت  گوناگون اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، برمساله جرم، می

  . یافتگی واقف گردید جهت توسعه اتخاذ شده در
داري بــین  گــردد کــه آیــا ارتبــاط معنــی گونــه مطــرح مــی از ایــن رو ســوال اصــلی تحقیــق ایــن

تـوان یافـت؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا توسـعه یـافتگی تـأثیر           یافتگی و جرم در کشور ایران می توسعه
عه، جـرم را افـزایش و   داري بر وقوع جرم داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است کدام ابعاد توسـ  معنی

  اند؟ کدام ابعاد توسعه کاهنده میزان جرم بوده
مبانی نظـري   -3پیشینه تحقیق -2مقدمه -1: بخش تدوین گردیده است 5با این هدف مقاله در 

  نتیجه گیري و پیشنهادات  -5براورد وتجزیه و تحلیل مدل  -4
  

  پیشینه تحقیق.2
یافتگی وجرم  توسعههاي گوناگون  مولفهی رابطه نتایج تحقیقات در برخی کشورها که به بررس

  :اند در جدول زیر نشان داده شده است پرداخته
 

  مبانی نظري  .3
و جرم به ) اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي(رابطه توسعه براي تببین ادبیات نظري راجع به در ذیل 

هـاي اخیـر مـورد توجـه      کـه در ادبیـات نظـري سـال    هایی براي بیان مفهوم توسعه اشاره شده  مولفه
  .استمحققین بوده 
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  در جوامع مختلف یافتگی وجرم توسعههاي گوناگون  مولفهرابطه  بررسی): 1(جدول 
  نتیجه  عنوان  محقق

  12013سوزان
 ،بررسی علل جرم

  .دهد جرم را افزایش می% 69/0افزایش نابرابري دستمزد % 1  انگلستان

  22012کامرون
 –عوامل اقتصادي 

  اجتماعی جرم، کانادا
افزایش مهارت نوجوانان و جوانان، افزایش سرمایه سرانه اجتماعی و افزایش 

  .دهد گذاري، جرم را کاهش می نرخ بازگشت سرمایه

بررسی رابطه توسعه   32011ترانس
  روستا وجرم، امریکا

تجدید حیات روستا وایجاد گردشگري در روستاباعث کاهش جرم درروستا 
  .دشو وشهر می
  

عوامل موثر بر جرم،   42011سیدهارتا
  انگلستان 

افزایش نرخ دستگیري مجرمان و  یعنیکاهش جرم به دلیل افزایش هزینه جرم 
هر افزایش یک در صدي در هزینه پلیس . ضریب نفوذ پلیس بوده است

ضرب و شتم، % 56کالهبرداري، % 33جیب بري، % 20دزدي، % 17کاهش 
  .جنسی را در پی دارد جاوزت% 50سرقت اموال، %  20

استفان 
  52010مچین

آثار توسعه بررسی 
آموزش و (فرهنگی 

  امریکا  ،بر جرم) پرورش

هاي توسعه فرهنگی نظیر آموزش و پرورش، هنر، موسیقی،  افزایش هزینه
در امریکاست وجرم کاهنده ) ساله  14- 24مجرمین ( ورزش، کاهنده جرم 

  .اثرات مثبت توسعه فرهنگی است 

  2009 ویگررود
یافتگی و  توسعهرابطه 

جرم، منتخبی از 
  کشورهاي جهان 

اما جرم توام با توسعه، افزایش  ،رابطه مثبت بین توسعه و جرم وجود دارد
  . یابد یافتگی، افزایش می یابد بلکه جرم با نابرابري ناشی از توسعه نمی

سازمان ملل 
62007  

رابطه توسعه و جرم، 
  آمریکاي مرکزي 

تعداد مجرمین، وسیع شدن . یافتگی از عوامل موثر بر جرم است توسعهعدم 
اقتصاد زیرزمینی، پایین بودن رشد اقتصادي، افزایش فاصله فقیر و غنی، 

علل افزایش جرم شناخته شده  و افزایش فساد اداري، افزایش بیکاري رسمی
  .اند

                                                                                                 
1- Susan 
2- Cameron 
3- Terance 
4- Siddhartha 
5- Stephen 
6- UNODC 
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  12001ماریکو
رابطه رشد اقتصادي 

 وجرم، کلمبیا 

درصد، رونق یافتن  3درصد به  5صلی کاهش رشد از رقم یکی از علل ا
صنعت جرم و سرازیر شدن سرمایه و نیروي کار به این بخش معرفی شده 

 . است

  22004استیون
علل کاهش جرم در دهه 

منتخبی از میالدي،  70
  کشورها

کاهنده جرم  ،رشد اقتصادي، افزایش ضریب نفوذ پلیس و افزایش جریمه جرم
  .است

تجزیه عوامل جرم زا،   32000جنی
  استرالیا

کاهنده جرم  ،وافزایش دستمزد) انسانی –اجتماعی (افزایش سرمایه سرانه 
علل هاي بی سرپرست  کاهش ازدواج و اشتغال، افزایش تعداد خانواده. است

  . اندجرم  افزایش

  41996ارلیچ
بررسی بازار جرم و 
جنایت، پنجاه ایالت 

  امریکا 
  .سرقت راافزایش میدهد% 04/2نابرابري افزایش % 1

  2005صادقی
تحلیل عوامل اقتصادي 

استان 26اثرگذار برجرم، 
  کشور ایران 

  .دهد قتل را افزایش می 39/0سرقت و  090/0افزایش نابرابري % 1

عیسی زاده 
  .فقر و بیکاري وتورم سه علت اصلی جرم اند  ایران ،بررسی علل جرم  2012

 ،ارتباط بیکاري و سرقت  2011گرشاسپی
  .دهند نابرابري درآمد،طالق، شهرنشینی وبیکاري، سرقت را افزایش می  ایران

 ،بررسی اثار فقر بر جرم  2011مداح
  .دهند جوان بودن جمعیت، فقر ونابرابري، جرایم مالی را افزایش می  سمنان

حسینی 
  2005نژاد

بررسی عوامل اقتصادي 
  ایران ،موثر بر سرقت

نابرابري منجر به افزایش سرقت اتومبیل و افزایش درآمد منجر به افزایش 
  . شود کاهش سرقت اتومبیل می

  محاسبات تحقیق:منبع
( هر چه سطح سـرمایه سـرانه   ،5از دیدگاه اقتصاد خردي بکر: )اجتماعی و انسانی(مایه سر) 1-3

                                                                                                 
1- Mauricio 
2- Steven 
3- Jenny 
4- Ehrlich 
5- Becker  
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نیـز  کنند و  افراد باالتر باشد، وقت زیادي صرف استفاده یا نگهداري از آن می) اجتماعی و انسانی 
موجب افزایش بهره وري و به دنبال آن در یک نظام اقتصادي بـه صـورت   به این دلیل که سرمایه، 

ان وکاهنـده میـز  دهـد   پرداختن به جرم را افـزایش مـی   فرصت کند، هزینه میافزایش دستمزد بروز
اما بکر در نظریه معروف خود که جرم را بعنوان یک صنعت یا فعالیت ) Becker1964(جرم است 

داند که سـود ناشـی از    گیرد به شرطی داشتن سرمایه را مقدمه کاهش جرم می اقتصادي در نظر می
 بیش از سود عمل مجرمانـه باشـد و در غیـر ایـن حالـت سـرمایه را      ) غیر مجرمانه(هاي مولد  فعالیت

اما از دید گاه اقتصاد کالن نیز اگر اسـتفاده بیشـتر   ). Becker1968(داند  یکی از علل بروز جرم می
گردد، افـزایش سـرمایه   ) بیکاري(از سرمایه در تولید منجر به ازاد شدن نیروي کار از چر خه تولید 

  . کاهنده جرم نخواهد بود
ي هر چـه دسـتمزد یـک فـرد افـزایش      در ادبیات نظر: درآمدو نحوه توزیع  سرانهدرآمد) 2-3 

بنـابراین،  . یابـد  افـزایش مـی   )یعنی رها کردن کار و پرداختن به جـرم (یابد، هزینه ارتکاب جرم  می
دسـتمزد  البته به این شرط که . )Becker2007( یابد تقاضاي جرم و انجام اعمال مجرمانه کاهش می

  .) Paolo2007(یابد وري افزایش  مطابق سطح سواد و بهره
 سـط یچبا پرداختن به نقش درآمد و نحوه توزیع آن در کنار مدل بکر، توانست این مـدل راب لار

هر گاه افراد با سطح درآمد پایین در مجاورت افراد با سـطح درآمـد بـاال    وي اثبات نمود که  .دهد
هاي بیشتري براي ارتکاب جرم در اختیـار دارنـد، بـازدهی جـرم بـراي       گیرند چون فرصت قرار می

، به اثرات درآمد در بررسی آثار نابرابري معموالً نکته قابل توجه آن است که. یابد نها افزایش میآ
شـود در حالیکـه اثـر     مانند کاهش رشداقتصادي و تشکیل سـرمایه انسـانی توجـه مـی    آن بلندمدت 

  ) .Ehrlich 1996(شود  است که نادیده گرفته میمدت آن در افزایش وقوع جرم  کوتاه
هـاي بـی    توانـد در قالـب خـانواده    کـه مـی   عـدم توسـعه اجتمـاعی   : هاي اجتمـاعی  یبآس) 3-3

تغذیه و به دنبال آن ضعف جسمانی و پرخاشگري، کمبود مهارت  ءسرپرست، آمار طالق باال، سو
بر اساس فرضیه بکر مبنـی بـر    بروز نماید، جوانان و نوجوانان و بروز پدیده کودکان وافراد خیابانی

در  جـرم را  سـطح یابـد   مبادرت به جرم کاهش می) اقتصادي ( رایط، هزینه فرصت آنکه در این ش
 گـردد  افزایش تعداد مجرمین از یک سو باعث کاهش رشـد اقتصـادي مـی   .دنده افزایش می جامعه

نمایـد بـا افـزایش     هایی که اقتصاد صرف مبارزه، پیشگیري و حذف آثار جرم می هر چه هزینه زیرا
هایی که قرار بود صرف بخش تولید شود به ایـن بخـش سـرازیر     تعداد مجرمین افزایش یابد، هزینه
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آنهایی که به قـانون  ( از سوي دیگر افزایش تعداد مجرمین  .شود می ،شود و رشد اقتصادي کند می
  . دهد ، با ایجاد اثرات روانی و عادي شدن عمل مجرمانه سطح جرم را افزایش می)کنند ل نمیعم

تراکم بـیش از حـد شـهرها و بـروز پدیـده شهرنشـینی و نیـز حتـی         : مسائل اقتصاد شهري) 4-3
هاي منتهی به آن و نیـز افـزایش    با بزرگراه منطقه ها و عدم تطبیق تراکم تراکم بیش از حدساختمان

بـروز پدیـده حاشـیه نشـینی، باعـث بـروز        .سـازد  تـر مـی   ه خانه تا مدرسه، بستر جـرم را آمـاده  فاصل
بـه علـت عـدم    شـود و مبـادرت بـه جـرم در ایـن فضـاها        هاي اقتصـادي و اجتمـاعی مـی    ناهنجاري

 . )unodc2004(گیرد  ، بیشتر صورت میبرخورداري از امکانات امنیتی شهري
افـزایش نقـش دولـت در ایجـاد اشـتغال،       به هدفافزایش حجم دولت که  :حجم دولت) 5-3

هاي جرم خیزي، افزایش سرمایه گذاري بـراي ایجـاد تغییـرات فرهنگـی و نهـادي بـا        کاهش زمینه
و ایجـاد عـدالت اجتمـاعی صـورت      رویکرد زندگی براي زنـدگی، توجـه بـه آمـوزش و پـرورش     

نباید از نظر دور داشت که جرم خیـزي،  . شودجرم  کاهش یافتگی و توسعهتواند سبب  میگیرد  می
بنابراین تالش دولت در جهت حفـظ حجـم   . خود کاهنده اثرات مثبت ایجاد شده در اقتصاد است

هاي قبلی دولت نیـز   مفید خود، عالوه بر رشد بیشتر اقتصاد منجر به افزایش اثر بخشی سایر سیاست
  .گردد می

بـدیهی اسـت کـه منـافع ناشـی از جـرم از طریـق        : جامعـه  کارایی سیستم امنیتی و قضایی) 6-3
یابد و ارتکاب به جرم یک عمل  می هشافزایش احتمال دستگیري مجرم و نیز شدت مجازات، کا

تـاثیر  تـوان   می). Becker1968(کنند شود و افراد کمتري این فعالیت را انتخاب می غیر اقتصادي می
. زدارنـدگی از جـرم و نـاتوان سـازي جـرم بررسـی نمـود       مسائل امنیتی و قضایی را با دو دیدگاه با

یعنی واقعی کردن هزینه ارتکاب جرم براي مجرمـان   هاي ارتکاب جرم دیدگاه بازدارندگی، هزینه
. استو دیدگاه ناتوان سازي، درصدد حذف بازار جرم  دهد بالقوه و بالفعل را مورد توجه قرار می
جامعه موجب حرکت افراد جامعـه در مسـیر قـانون وتوسـعه     هر دو دید گاه با ایجاد زمینه الزم در 

  ).Hosynynezhad2005(گردند  همه جانبه می
زمانیکه فرد بیکـار اسـت بـه علـت پـایین آمـدن هزینـه فرصـت ارتکـاب جـرم،           : بیکاري) 7-3

بر اساس دیدگاه بازدارندگی در تحلیل آثار بیکاري بر جرم . یابد مبادرت به انجام جرم افزایش می
شـود صـورت    اي که فراوانی جرم درآن گروه بیشتر دیده می ید ایجاد اشتغال براساس گروه سنیبا

گیرد، اما بر اساس دیدگاه ناتوان سازي که در صدد حـذف بـازار جـرم اسـت بایـد ایجـاد اشـتغال        
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  ).Hosynynezhad2005(هاي سنی فعال اقتصاد صورت پذیرد  وحذف بیکاري براي تمامی گروه
ــا : وســطح ســوادآمــوزش ) 8-3  شــود مکــانیزم اثرگــذاري آمــوزش بــر جــرم تشــریح مــی  3ب

)Stephen2010(،        اول همان نظریه معروف بکر است که آمـوزش بـه دلیـل آنکـه مسـتلزم صـرف
کـاهش  ) توان آنها را مجرمان بـالقوه دیـد   که می(زمان براي کسب آن است، زمان در اختیار افراد 

  .یابد یابد پس انگیزه مبادرت به انجام جرم، کاهش می می
اشتغال بـر اسـاس هـرم جمعیـت      دوم اگر آموزش و یا تحصیالت منجر به ایجاد اشتغال شود و

و نیـز اگـر دسـتمزد افـراد شـاغل در تطـابق کامـل بـا بهـره وري و میـزان            توزیع شود،افراد باسواد 
میـزان جـرم    ،باشـد ) اعم از صرف زمـان ویـا صـرف هزینـه    (اند  هایی که براي تحصیل نموده هزینه

یابی به قـدرت تفکـر قـوي    سوم آنکه افراد با کسب آموزش و تحصیل به دلیل دست. یابد کاهش می
ناشـی از عمـل مجرمانـه     درامـد صـورتی کـه    اما(حالت اشتغال  تر در صورت بیکاري و یا حتی در

توانند اقدامات امنیتی پلیس را خنثی کنند و به اصطالح در جنـگ نـرم    می) آن باشد هزینهبیشتر از 
  .با پلیس، برنده بازي باشند

سـواد   -1: محـور دارد  4هـا، سـواد    گیـري مهـارت   ازهبر اساس تعریف سازمان بـین المللـی انـد   
سواد حـل   -4سواد محاسبه  -3سواد سند به معنی مهارت استفاده از اطالعات  -2خواندن ونوشتن 

مساله با استفاده از هدایت فکر و عمل، بر این اساس سواد و یا آموزش باید منتج به ایجـاد مهـارت   
هــاي اقتصــادي از بــروز جــرم جلــوگیري نمایــد  فعالیــتگــردد تــا بــا ایجــاد توانــایی پــرداختن بــه  

)1998Michael.(  
  

  برآورد و تجزیه و تحلیل مدل -4
 1363-85در دوره زمانی  ایران ساالنهمطالعه حاضر بر اساس اطالعات :هاي آماريداده) 1-4

اطالعـات مـورد اسـتفاده از    . انجـام شـده اسـت   GMM(1(یافتـه   و به روش مدل گشتاورهاي تعمیم
ن و مرکز تحقیقات مرکزي جمهوري اسالمی ایرا آمارهاي منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک

  .مع آوري شده استاستراتژیک ج

                                                                                                 
1- GeneralizedMomentsModel 
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عوامل مؤثر بر میزان جرم و جنایت در پژوهش حاضر به صـورت  :معرفی متغیرهاي مدل) 2-4
2تابعی ( , , , , )C f RGDP H UN Gini RK نظور ازدر نظر گرفته شده است که در آن م:  

RGDP    رشد تولید ناخالص داخلی-H     درصد افراد باسواد کشور-UN  نرخ بیکاري 
RK        رشد سهم سرمایه از تولید- Gini ضریب جینی 
 C2هـاي   هـاي مختومـه در دادگـاه    زاي مـدل از تعـداد پرونـده    به عنوان متغیـر درون : متغیر جرم

امل اختالس، ارتشا، جعل، سرقت، تصرف عدوانی و عمومی در رابطه با جرایم اموال و اشخاص ش
بدیهی است تعـداد زنـدانیان مربـوط بـه      .مزاحمت، صدور چک بالمحل و تخریب استفاده شده است

زمانی مربوط به زندانیان مـابین  جرایم فوق متغیر قابل اعتمادتري است اما به دلیل فقدان آمار دقیق سري 
از شـاخص خـوب اسـتفاده    ) تعداد زنـدانیان (وخوبتر ) مههاي مختو تعداد پرونده(دو شاخص خوب

 .شده است
در این قسمت، عوامل مؤثر بر جرم در قالب دو مدل تشریح شده است تا با  :تصریح مدل) 3-4

ورود همه متغیرهاي مورد نظردر یک مدل از درجه ازادي و قدرت توضیح دهندگی مـدل کاسـته   
  :باشد ت زیر میمعادالت به کار گرفته شده به صور. نشود

2 0 1 2 3 4 84( ) ( ) ( ) ( )t t t tLog C RGDP Log H Log UN D            
2 0 1 2 1 2 3 4 5 84( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t tLog C Log C RK Log Gini RGDP D              

به منظور اجتناب از رگرسیون کاذب در مدل، ابتدا ایستایی متغیرهـا از طریـق آزمـون ایسـتایی    
( )KPSS  ارائه شده است) 2(بررسی و نتایج در جدول.  

  
)آزمون ریشه واحد ): 2(جدول )KPSS  

  مقادیر بحرانی  LMآماره   متغیر
1%  5%  10%  

2( )Log C  0.1397  0.2160  0.1460  0.1190  
( )Log H  0.1761  0.2160  0.1460  0.1190  

( )Log UN  0.0991  0.2160  0.1460  0.1190  
( )RGDP  0.09534  0.2160  0.1460  0.1190  

( )RK 0.1563  0.2160  0.1460  0.1190  
( )Log Gini 0.0840  0.2160  0.1460  0.1190  

  محاسبات تحقیق:منبع
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 .ایستا بوده اندبا توجه به نتایج حاصل از آزمون ایستایی تمامی متغیرها در سطح 
تخمین  ه منظورب. استفاده شده استGMMطور که مطرح شد در مطالعه حاضر از روش همان

. ي این روش الزم است ابتدا متغیرهاي ابزاري به کـار رفتـه در مـدل مشـخص شـوند      مدل به وسیله
تر باشند، باید تعداد مشـاهدات بـه    طمینانها از نقطه نظر پایداري قابل ا براي اینکه نتایج در این مدل

د، زیرا ممکن است مواقعی که تعداد مشاهدات کوچک است بـه دلیـل   ني کافی بزرگ باش اندازه
از طریـق کـاهش تـورش نمونـه      GMMتخمین زن . تورش زیاد، تفسیر نتایج با مشکل مواجه شود

بـرآورد الگوهـا بـه روش گشـتاورهاي     خالصه نتایج حاصل از . دهد پایداري تخمین را افزایش می
  :نشان داده شده است) 3(یافته در جدول تعمیم

-شود تمامی عالئم ضرایب مبتنی بر مبانی نظـري مـی  مالحظه می) 3(همان طور که در جدول 
بـزاري بـه   مذکور به درستی تصـریح و در نتیجـه متغیرهـاي ا    هانسن، مدل Jبا توجه به آماره. باشد

  . باشند و مدل از قدرت توضیح دهندگی باالیی برخوردار استکار گرفته شده در مدل معنادار می
نـرخ رشـد   توسعه اقتصـادي کـه بـا     1363-1385هاي  با توجه به نتایج حاصل از مدل  طی سال

وسـعه  به عبـارت بهتـر بـا ارتقـاء سـطح ت     . داشته استجرم تبیین شده است، تاثیر منفی بر  اقتصادي
  .گردد اقتصادي حرکت مردم در چارچوب قانون تسهیل می

اقتصادي که با متغیرهـاي ضـریب جینـی و بیکـاري تبیـین شـده        –عدم تحقق توسعه اجتماعی 
، به عبارت دیگر با افزایش نـرخ بیکـاري و ضـریب جینـی،     بر ارتکاب جرم داشته است اثر مستقیم
  .یابد جرم افزایش می

بنا . متغیر نرخ باسوادي تبیین شده است رابطه همسویی با جرم داشته استتوسعه فرهنگی که با 
آموزش، مادامی که منجر به ایجاد مهارت و یا درآمـد شـود بـه دلیـل ایجـاد هزینـه       ،8-3به قسمت 

 3/2بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد با سوادي زنـان  . شود فرصت منجر به کاهش جرم می
و این در حالی است که بسته به جرایم مختلف، نرخ رشد جرم در میان زنان  برابر مردان بوده است

افزایش نـرخ بـا سـوادي     .تقریباً نصف مردان و در برخی جرایم نرخ رشد منفی گزارش شده است
زنان به دلیل ایجاد مهارت حل مساله و قوه تحلیل باالتر و نه به دلیل ایجاد شغل و درآمد منجـر بـه   

ان آنان شده زیرا در عین حال که جمعیت زنان باسواد رشد قابل تـوجهی داشـته   کاهش جرم در می
اي نیافته است، یعنی زنـان   رشد قابل مالحظه) ساله جویاي کار 65-15زنان (اما جمعیت فعال زنان 

کند کـه فـرد وارد    اند و جرم زمانی بروز می باسواد با درصد بسیار کمی در شمار فعالین قرار گرفته
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پـس  . قـرار گیـرد  ) مولـد (کار شود و در مقام انتخـاب بـین فعالیـت مجرمانـه و غیـر مجرمانـه       بازار 
امـا در  . توان نتیجه گرفت که توسعه فرهنگی در جامعه زنان منجر به کاهش جرم گردیده است می

محقق شده اما تـوام بـا افـزایش جـرم بـوده      ) هرچند کمتر از زنان(بین مردان افزایش نرخ باسوادي 
  .ه این دلیل که افزایش نرخ باسوادي مردان، توام با افزایش بیکاري در بین انان بوده استاست ب
  

  تصریح مدل): 3(جدول

  )2(مدل   )1(مدل   متغیر
  tآماره ضرایب tآماره  ضرایب

( )C  31.96 -  23.4 -  
)0.0000(  20.18  3.06  

)0.0078(  

2( ( 1))Log C   -   -  0.68  4.35  
)0.0000(  

( )Log H  9.6  68.34  
)0.0000(   -   -  

( )Log UN  1.34  4.45  
)0.0004(   -   -  

( )RGDP  0.005 -  2.19 -  
)0.0434(  0.05 -  2.11 -  

)0.0520(  

( )Log Gini  -   -  20.50  2.96  
)0.0096(  

( )RK  -   -  0.031  3.32  
)0.0046(  

84D  2.2-  6.06 -  
)0.0000(  1.95 -  2.92 -  

)0.0105(  
2R  0.76  0.78  
2R  0.70  0.71  

  هانسن Jآماره 
0.2646  

)0.9990(  
0.0851  

)0.9583(  
  محاسبات تحقیق:منبع

  



  )پژوهشی - علمی( پنجمشماره , دانشنامه حقوق اقتصادي  40

لذا افزایش درصد باسوادي مادامی که با نرخ اشتغال متناسـب همـراه نگـردد بـه مثابـه افـزایش       
بطور خالصه توسـعه فرهنگـی جامعـه بـا ایـن دو      . جمعیت است و اثر مستقیم بر افزایش جرم دارد

افزایش نرخ باسـوادي در مـردان کمتـر از    مکانیزم قطعی، توام با افزایش جرم بوده است اول آنکه 
زنان بوده است و دوم جمعیت فعال مردان بیش از جمعیت فعال زنان اسـت در نتیجـه اثـار توسـعه     

گـردد و   فرهنگی بر میزان جرم در کل جامعه مغلوب اثر بزرگتر که همان جامعه مـردان اسـت مـی   
و نیـز رشـد ناکـافی نیروهـاي پلـیس و      تواند ناشی از بیکـاري   علت بروز آن مطابق مبانی نظري می

افراد با کسب آموزش و تحصیل به دلیـل دسـتیابی بـه قـدرت تفکـر قـوي تـر در         قضایی باشد زیرا
صورتی که منافع ناشـی از عمـل مجرمانـه بیشـتر از      اما(حالت اشتغال  صورت بیکاري و یا حتی در

  .خنثی کنند توانند اقدامات امنیتی پلیس را  می) مضار آن براي آنها باشد
افزایش سهم سرمایه از تولید توام با افزایش جرم بوده است، بـا ایـن تحلیـل کـه بـه کـارگیري       

گـردد و از ایـن طریـق     تولیدات سرمایه منجر به بیکاري بیشتر نیروي کار و یا افزایش نـابرابري مـی  
  .شود منجر به افزایش جرم می

بیشـتر باشـد منجـر بـه افـزایش جـرم در       ) یعدم توسعه اجتماع(هر چه میزان جرم در دوره قبل 
  .گردد دوره جاري می

  
 نتیجه گیري جمع بندي و  -5

اول آنکه بنا به تعریف : بررسی رابطه ابعاد گوناگون توسعه و جرم از چند جهت ضروري است
دوم انکـه  . توسعه، عمل در چارچوب قانون، تضمین کننده موفقیت در پیمودن مسیر توسـعه اسـت  

عدالت، آزادي و کرامت انسانی که در سند چشم انداز توسعه کشور ایران به عنـوان   ،تحقق امنیت
یافتگی  مانع تحقق توسعه) جرم(باشد و عبور از قانون  هدف آمده است درگروي عمل به قانون می

از ایـن رو  . است و سوم آنکه جرم مانع توسعه و خنثی کننده اثار مثبت ایجاد شده از توسعه اسـت 
در کشـور ایـران بـه    ) جـرم (اثیرات توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی بر عبـور از قـانون   بررسی ت

کند تا عوامل ایجـاد مـانع توسـعه و خنثـی کننـده توسـعه را بشناسـد و در         سیاست گذار کمک می
  .جهت حذف وکنترل آن، راه و سیاست صحیح را انتخاب و طراحی نماید

توسعه اقتصادي بـا شـاخص نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص       (دراین رابطه، به بررسی ارتباط توسعه 
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داخلی سرانه و توسعه انسانی با شاخص نرخ باسوادي جامعه و توسعه اجتماعی با شـاخص ضـریب   
نتـایج حـاکی از ان اسـت کـه     . و میـزان جـرم پرداختـه شـد    ) جینی و بیکاري و جرم در دوره قبـل 

یـزان ارتکـاب جـرم رابطـه مثبـت و      بـا م ) نـرخ باسـوادي جمعیـت   (یافتگی  شاخص فرهنگی توسعه
بـا میـزان    )وجرم در دوره قبـل ضـریب جینیـ  و بیکاري(اجتماعی  توسعه عدم تحققداري دارد،  معنا

نـرخ رشـد تولیـد    (یـافتگی  شـاخص اقتصـادي توسـعه   . داري دارد ارتکاب جرم رابطـه مثبـت و معنـا   
  . داري با میزان جرم دارد رابطه منفی ومعنا) ناخالص داخلی 

  :پردازیم اساس و برپایه آمار به چند توصیه سیاستی می بر این
توجه به نقش توسعه فرهنگی در جلوگیري از بـروز جـرم بسـیار حـائز اهمیـت و مـورد توجـه        
کشورهاي توسعه یافته است از این رو توجه بـه ارتقـاء سـطح و عمـق باسـوادي بایـد مـورد توجـه         

ها بالغ بر  سوي مراکز آمار ایران و سازمان زندان ازمار منتشره آبا توجه به  .سیاستگذاران واقع شود
درصد زندانیان مهارت خواندن و نوشتن دارند اما این میزان از سـواد بـراي ایجـاد عـدم امکـان       80

پذیري جرم کافی نیست و براي بازدارندگی از جرم نیازمند افزایش در سطح و عمق سواد و ایجاد 
حتی اگر تعبیر از افزایش سواد نه تنها نـرخ باسـوادي   . ال هستیماشتغال به ازاي هر نیروي باسواد فع

توان بر موثر بودن ان بر کاهش جـرم معتقـد    چنان نمی هاي تحصیل هم باشد اما هم که افزایش سال
گردد که منجر به مهارت در زمینـه   بود، زیرا آموزش امور و دانشی باعث عدم مبادرت به جرم می

لـذا بـه   . ارت حل مسائل فرد در محیط کار یـا منـزل و یـا جامعـه گـردد     تولیدي و اقتصادي و یا مه
شـود کـه محتـواي     مراکز اموزشی کشور اعم از آموزش و پرورش ویا آمـوزش عـالی توصـیه مـی    

اي تغییر یابد که موجد مهارت در زمینه تولید و در زمینه  دروس و دانش ارائه شده به افراد به گونه
  .فراد باشد تا حد امکان اثر بازدارندگی آن بر جرم افزایش یابدحل مسائل فردي و اجتماعی ا

توجه به این نکته نیز ضروري است که با افزایش سطح سواد وفراوانـی افـراد باسـواد نیروهـاي     
هاي خـود بـراي مقابلـه بـا مجرمـان بـالقوه        به دنبال افزایش توانمندي باید پلیس وسیستم قضایی نیز

آموزش و تحصیل به دلیل دستیابی به قـدرت تفکـر قـوي تـر در صـورت      افراد با کسب  زیراباشند 
بیکاري و یا حتی در صورتی که منافع ناشی از عمل مجرمانه بیشـتر از مضـار آن بـراي آنهـا باشـد      

  .توانند اقدامات امنیتی پلیس را خنثی کنند می
اه مدت افـزایش  کوت دربلند مدت کاهش رشداقتصادي و  در آمد در آثار نابرابرياز آنجا که 

گذاران به این مساله توجه نمایند و براي ثمربخشی بیشتر  است بهتر آن است که سیاستوقوع جرم 
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مدت به توزیع عادالنه تر درآمدها توجه نمایند و ایجـاد اشـتغال و    هایشان حتی در کوتاه به سیاست
  .رفع بیکاري را در سرخط اهداف خود قرار دهند

تولیدناخالص داخلی سرانه که منجر به کاهش سطح جرم شده است در باب افزایش نرخ رشد 
گونـه کـه اشـاره     البته همـان . رسد اولین راهکار اصلی مبارزه با جرم افزایش سطح تولید به ذهن می

شد افزایش نرخ تولید واشتغال بـه تنهـایی حـالل مشـکالت نیسـت بلکـه بایـدمنافع ناشـی از تولیـد          
هـاي فسـاد اقتصـادي     مجرمانه افزایش داد وبا جلوگیري از ایجاد زمینـه مد آ واشتغال رادر مقابل در

  .تولید را جذابیت بخشید واز رونق جرم کاست...ومالکیتهاي رانتی و
هاي کارافزا و در کنار آن رونق بخشـی بـه صـنایع مولـد      ایجاد صنایع کاربر و ورود تکنولوژي

فـع بیکـاري و کـاهش فاصـله طبقـاتی      تواند سیاستی درسـت در جهـت ر   خصوصاً صنایع کاربر می
 . وجرم در کشور باشد

  
References 
[1]- Alison Oliver (2012) .The Economics of Crime: an Analysis of Crime Rates 

in America. the Park Place Economist Volume X. 
[2]- Bandyopadhyay March. (2011). an Analysis of Crime and Crime Policy 

Siddhartha CIVITAS Institute for the Study of Civil Society Department of 
Economics, University of Birmingham. 

[3]- Becker Gary. (1964). Human Capital: ATheoretical and Empirical 
Analysis, With Special Reference to Education. University of Chicago 
Press. 

[4]- Becker Gary. (1968). Crime and Punishment: an Economic Approach. 
the Journal of Political Economy. 

[5]- Becker Gary. ( 2007) .Crime and Economic Development. University of 
Chicago Press. 

[6]- Cameron McIntosh and JovianLi. (2012). an Introduction to Economic 

Analysis in Crime Prevention: the Way, How and So What 
(Canada)www.Publicsafety.gc.ca/ncpc. 

[7]- UNODC. (2007).Crime and Development in Central 

America/www.unodc.org. 
[8]- UNODC. (2004) .Crime and Development in Africa/www.unodc.org. 
[9]- Drake Ford W. (2002). the Impact of an Intensive Program to Increase the 



  43    یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران بررسی ارتباط توسعه

Literacy Skills of Youth Confined to uvenile Corrections. Journal of 
Correction Education, 53(4), 139‐144. 

[10]- Ehrlich Isaac. ( 1996). Crime, Punishment, and the Market for Offenses. 

Journal of Economic Perspectives Vol. 10, p43-67. 
[11]- Emily Shapiro. (1999). Cost of Crime a Review of the Research Studies 

Information Brief Minnesota House of preventatives' Research Department. 
[12]- Fotros, MH. (2012). The effects of poverty, unemployment, urbanization on 

crimes against property in Tehran. Journal of Social WelfareNo 46.(in 
Persian) 

[13]- Frederick, Malek. (2008). Corruption Perception Index of Sal2003Ta 2008. 
Center for Strategic Research(in Persian). 

[14]- Garshasbi, Saeed. (2011). Relationship of unemployment and theft. Journal 
of Social Welfare 40. (in Persian). 

[15]- Hosynynezhad, SeyedMorteza. (2005). Determining the Causes of Economic 
crime In IRAN(Theft). Journal Budget Plan No. 95(in Persian) 

[16]- Jost Peter. (2001) .Crime, Coordination and Punishment, an Economic 
Analysis. International Review of Law & Economics. Vol. 2123-p46.  

[17]- Jenny Williamson. (2000).An Analysis of the Crime As Work Model: 
Evidence From the 1958 Philadelphia Birth Cohort Study University of 
Adelaide, South Australia. 

[18]- Michael R. Bloom. (1998). Developing Employability Skills Through 
Engagement with the Western Canon of Great Books .University’s 
Integrated Studies Program. 

[19]- Maddah, Majid. (2011). Effects of poverty on crime Semnan. Social Security 
Studies No. 25. (in Persian). 

[20]- Mauricio Cardenas. (2001).Economic Growth in Colombia: a Reversalof 
Fortune ? CID Working Paper No. 83. 

[21]- Mahmoodi MJ. (2009). Tehran and other cities in the Human Development 
Index.  Journal ofPopulation Shmarh67.(in Persian). 

[22]- Nurynayiny, MS. (2004). Amartya Sen Iranian explanation of attitudes. Center for 
Strategic Research(in Persian). 

[23]- Olivier Marie. (2013) .A  Cointegration Analysis of Crime, Economic 
Activity, and Police Performance in São Paulo City .Journal of Applied 
Statistic. 

[24]- Paolo Buonanno. (2007). Identifying the Effect of Education On Crime, 
Evidence from the Italian Regions. 

[25]- Rodrigo Reis. (2009).Development, Crime and Punishment, Accounting for 
International, University of Chicago. 

[26]- Sadeghi, Hossein. (2005). Analysis of Economic Factors Affecting Crime in 
Iran, Journal of Economic Research, No. 68(in Persian). 

[27]- Sohnen Migration. (2012).Paying for Crime: A Review of the Relationships 
Between Insecurity and Development in Mexico and Central America.  



  )پژوهشی - علمی( پنجمشماره , دانشنامه حقوق اقتصادي  44

[28]- Steven D. Levitt. (2004). Understanding Why Crime Fell in The1990s: Four 
Factors That Explain the Decline and Six That Do Not , Journal of Economic 
Perspectives, Volume 18, Number 1, Pages 163– 191 . 

[29]- Siegel Larry. (2001). Criminology: Theories, Patterns and Typologies, 
Belmont, CA: Wadsworth Thomas Learning. 

[30]- Susan Mc Vie. (2013). Analysis of Crime, University of EdinburghLinking 
Neighborhood. 

[31]- Stephen Machin. (2010). The Crime Reducing Effect of Education, 
University College London, London School of Economics. 

[32]- Siddhartha Bandyopadhyay. (2011). an Analysis of Crime and Crime Policy. 
CIVITAS: Institute for the Study of Civil Society. 

[33]- Max Planck. (2005). Analysis of the European Crime and Safety Survey (EU 
ICS), the  Burden of Crime in the EU Research Report.  

[34]- Tahmasp, J. (2012). Human Development Index Rank and Position in the 
World. Center for Strategic Research(in Persian). 

[35]- Terance J. Rephann. (2011). Links between Rural Development and Crime 
,Papers in Regional Science78:p 365-386. 

[36]- Taylor Francis. (1989). Theories of Crime and Development: an historical 
Perspective the Journal of Development Studies.  

[37]- Todaro, Michael. (1998). Economic development in the Third World. 
Translation GholamAliFarjad, Institute for Research in Planning and 
Development, Sixth Edition(in Persian). 

[38]- The professional Technical Organization of the Country (2011). Skills, 
professional Training and Empowerment of Vulnerable Groups in the Office 
of Deputy Social Damage(in Persian). 

[39]- Wayne Osgood. (2000).Based Regression Analysis of Aggregate Crime Rate. 
Journal of Quantitative Criminology, Vol. 16, No. 1. 

[40]- Yisazade, Saeed. (2012). Relationship Between Crime and Macro Indicators. 
Journal of Development Strategy No. 29(in Persian). 

  


