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 چكيده

 1970است كه پس از دهه اي   يكي از موضوعات بين رشته اقتصاد جرم و جنايت
هاي  ت تا جنبهده و در تالش اسشصاد توارد علم اق گري بكرهاي  ميالدي با تالش

هاي مرسوم در  در اين مقاله با استفاده از روش. دكناقتصادي جرم و جنايت را تحليل 
 Incentive-based( انگيزه مبتني برجرايم جرم به ويژه مدل تحليل اقتصادي

Model(بدين منظور. ثر بر جرم در ايران پرداخته شده استؤ، به بررسي عوامل م 
سنجي مبتني بر ددل بازاري جرم، يك مدل اقتصاگذاري و تحليل م ضمن پايه

هاي سرقت  دهنده در زمينه توضيح. طراحي و برآورد گرديده است تلفيقيهاي  داده

                                                 
 است كه نگارنده در "اقتصاد جرم و جنايت در ايران"اين مقاله بر گرفته از يك طرح تحقيقاتي به نام . 1

سسه، به جهت ؤمحترم اين مالن مسئوده، كه بدين وسيله از دا انجام "تدبير اقتصاد"سسه تحقيقاتي ؤم

 .شود پشتيباني از طرح، قدرداني مي

 شد اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتيآموخته كارشناسي ار  دانش*

Smhoseini٢٠٠٢@yahoo.com 
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اتومبيل، نتايج حاكي از آن است كه افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در 
 جامعه داراي اثر افزايشي بر ميزان سرقت اتومبيل بوده و در مقابل افزايش

تظامي و نيز رشد اقتصادي، داراي اثر كاهنده بر ميزان سرقت اتومبيل ناهاي  هزينه
 نتايج مشابهي اً بررسي و برآورد مدل سرقت از اماكن نيز تقريب،از سوي ديگر. است

دهد به نحوي كه افزايش نابرابري و ميزان جوان بودن جامعه داراي اثر  را نشان مي
گونه  انتظامي ميزان اينهاي   و در مقابل افزايش هزينهدار بر جرم بوده مثبت و معني

 . م را كاسته استياز جرا
 

 مقدمه .1

 تعريف جرم  .1-1

به عنوان مثال از ديدگاه . توان تعاريف متعددي ارائه داد از جرم با توجه به حوزه مطالعه آن مي

عيارهاي گاه جامعه شناسي مد، اما از ديدشو حقوقي جرم بر اساس قانون كشورها تعريف مي

اما با توجه به اينكه ماهيت وجود جرم در جامعه بر اساس . گيرد  ميشناختي آن مدنظر قرار جامعه

 در اغلب موارد، تعريف جرم بر اساس بنابراين،گردد  قوانين تدوين شده در آن جامعه مشخص مي

 . گيرد  ميرويكرد حقوقي آن مد نظر قرار

وري در اثر عمل خارجي در صورتي كه انجام نقض قانون هر كش«براساس ديدگاه حقوقي 

» شود وظيفه يا اعمال حقي آن را تجويز ننمايد و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده مي

بعضي ديگر نيز هر فعل يا ترك فعلي را كه نظم، صلح و آرامش ). 69: 1379قاسمي روشن، (

، همان منبع( اند  باشد، جرم ناميدهاجتماعي را مختل نمايد و قانون براي آن مجازات تعيين كرده

هاي   قانون مجازات2به عنوان مثال در قوانين جمهوري اسالمي ايران بر اساس ماده ). 70ص

فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين   هر1370اسالمي مصوب هشتم مرداد 

 ة قوانين جزايي درباررمذكو قانون 3همچنين بر اساس ماده . شود شده باشد، جرم محسوب مي

ي جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم ي كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هواهمة

بر . گردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده باشد شوند، اعمال مي

 : از عبارتند،اساس همين قانون اعمالي كه براي آنها مجازات در نظر گرفته شده است
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محاربه و فساد . 7، استعمال نوشيدني سكر آور. 6، قذف. 5، قوادي. 4، مساحقه. 3، لواط. 2، زنا. 1

اهانت به مقدسات مذهبي و . 11، اقدام عليه امنيت ملي. 10، قتل عمد. 9، سرقت. 8، االرض في

ا محو ي. 14، جعل و تزوير. 13، بيقلتهاي  ه و ترويج سكهيته. 12، سوء قصد به داخلي و خارجي

، فرار محبوسين و اخفاي مقصرين. 15، ها از اماكن دولتي شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته

تقصيرات مقامات و . 18، تخريب اموال تاريخي و فرهنگي. 17، غصب عناوين و مشاغل. 16

ات تعدي. 21، امتناع از انجام وظايف قانوني. 20، ارتشا، ربا و كالهبرداي. 19، ن دولتيامورأم

، هتك حرمت اشخاص. 23، ن دولتيامورأتمرد نسبت به م. 22، ن دولتي نسبت به دولتامورأم

افترا، توهين . 27، خيانت در امانت. 26، تهديد و اكراه. 25، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم. 24

تخلفات . 29، تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي. 28، و هتك حرمت

 .نندگيرا

ديدگاه حقوقي جرم عبارت است از توان گفت از  بدين ترتيب در يك جمع بندي كلي مي

با عنايت . »انجام هر فعلي كه قانون آن را منع نموده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است«

 نكته قابل توجه اين است كه نه تنها جرم بودن يك عمل از نظر يك حكومت  ،مذكوربه مطالب 

. شورهاي مختلف نيز متفاوت استاست، بلكه تعريف جرم در كمتفاوت هاي مختلف  اندر زم

 ، جرم تلقي شود يك فعل) تركيا ( در حالي كه در يك كشور ممكن است ارتكاب،عبارت ديگر به

عالوه بر اين موارد ممكن . در همان زمان در يك كشور ديگر ممكن است جرمي محسوب نگردد

ران يك كشور و فقدان تدوين قوانين مشخص، انجام يك ابيني سياستگذ است به دليل عدم پيش

ديدگاه جامعه نامطلوب شمرده شده و   در حالي كه از،عمل از ديدگاه حقوقي جرم شناخته نشود

اي را نام برد كه در  م رايانهيانواع جراتوان  ميبه عنوان مثال . به عنوان بزه به آن نگريسته شود

 . مدوني براي برخورد با آن وجود نداردكشورمان هنوز قانون

حوزه جامعه شناختي جرم به دليل در برگرفتن باورها و اعتقادات مردم يك جامعه، نگرش 

توان آن  در واقع بر اساس نگرش جامعه به انجام يك فعل، مي. تري به تعريف جرم دارد وسيع

 ديدگاه ،عبارت ديگربه . دكرفعل را جرم تلقي نمود و براي آن قانون مشخصي تعيين 

هاي اجتماعي آن تحليل را به صورت بنيادي و بر اساس اثر شناسي به مسئله جرم، آن جامعه



 :...هاي تلفيقي بررسي علل اقتصادي جرم در ايران با استفاده از يك مدل داده 38

 گردد كه از قراردادها مياي   تجزيه و تحليل آن، منجر به تدوين مجموعهنتيجةنمايد و  مي

در يك جامعه  هنگامي كه بحث از ميزان جرم ،بنابراين. شوند به عنوان قوانين جرم شناخته مي

شود، در حالي كه افراد نگرش كامالً جامعه شناسانه به آن دارند، براي هرگونه  به ميان كشيده مي

توانند به مستنداتي اشاره نمايند كه بر اساس تعريف حقوقي جرم،  ي، تنها ميتجزيه و تحليل كم

 .اند گردآوري شده

 

  جرم ياهاثر. 1-2

 زيانباري را به ويژه به لحاظ ياهر يك جامعه، اثربديهي است كه بروز و گسترش جرم د

گردد كه به طور  هايي از سوي اجتماع مي  جرم منجر به تقبل هزينهآثار. اجتماعي خواهد داشت

 :دكربندي  توان آن را به سه گروه كلي تقسيم كلي مي

 .شوند هايي كه قبل از بروز جرم ايجاد مي هزينه .1

 .شوند م حاصل ميهايي كه به هنگام بروز جر هزينه .2

 .آيند وجود ميه هايي كه پس از بروز جرم ب هزينه .3

گيريم كه در آن فلوچارت روابطي   ميها از شكل زير كمك هزينهاين براي بهتر نشان دادن 

 .گردد، مشخص شده است هاي جرم مي  هزينهايجادكه منجر به 

 
 

 

 

 

 

 

 هاي ناشي از جرم فلوچارت هزينه. 1شكل 

 هاي بخش خصوصي هزينه

 براي پيشگيري از جرم

 جـــرم

هاي بخش عمومي  هزينه

 براي پيشگيري از جرم

هاي قربانيانهزينه ها رسانه

رعب و ترس عمومي

فشار بر سياستگذاران
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 ، كاهش ميزان جرم و جنايتبرايفلوچارت مشخص است، جامعه اين  طور كه از همان

بخش . هاي متعددي توسط بخش خصوصي و بخش عمومي است ناچار به تحمل هزينه

هاي جديد و پيشرفته  كارگيري سيستمه مين امنيت خود، در تالش است با بأخصوصي با هدف ت

عالوه . هاي احتمالي در امان نگاه دارد آسيبخود را از گزند ) مانند محافظان( امنيتي و نيروي كار

هاي غيرمستقيمي نيز بپردازد كه اهم  هزينهبايد ، بخش خصوصي مذكورهاي مستقيم  بر هزينه

 : آنها عبارتند از

 تواند هزينه بر باشد تر كه مي هاي امن   نقل مكان به مكان)الف

 ودن اوقات فراغت در خارج از خانه پرهيز از سپري نم)ب

 هاي خاصي مانند بيمه سرقت ه بيمهافزايش تمايل ب )ج

 هايي كه جرم خيزترند نازل در محل كاهش قيمت م)د

 )خطر ( جرم بر افزايش ريسكتأثيره خاطر گذاري ب  كاهش سرمايه)ه

  زندگي به خاطر ايجاد رعب و وحشت كاهش كيفيت)و

جامعه، ناچار است از مين امنيت أاز سوي ديگر دولت يا بخش عمومي با توجه به وظيفه ت

طريق صرف هزينه در اموري مانند پليس، بازآموزي و حتي آموزش و غيره در جهت كاهش جرم 

 دولت از سويدر اين ميان، بديهي است كه صرف هزينه در امور جنايي . تالش كنددر جامعه 

 كه هاي ديگري مانند آموزش، بهداشت و يا عمران كاهش يابد د كه سهم هزينهشو موجب مي

 .استانتظامي هاي  دهنده هزينه فرصت از دست رفته هزينه اين امر خود نشان

اي است كه به   ارتكاب هر جرمي ، مستلزم صرف هزينه نيروي كار و سرمايه،از طرف ديگر

وجود ه هاي جرم به هنگام وقوع آن ب  بخش دوم هزينه،بنابراين. شود سمت آن سوق داده مي

شود كه برخي از آن  هاي متعددي حاصل مي  وقوع جرم نيز هزينه پس ازسرانجامو . آيد مي

 و بخش بسيار مهم آن ،هاي فيزيكي و انساني  مانند از بين رفتن سرمايهاستمربوط به قربانيان 

. ها ها و زندان هاي مربوط به دادگاه  مانند هزينه،شود هنگام دستگيري مجرمان ايجاد مي به
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به لحاظ هاي قربانيان و مجرمان  ندمدت ديگري نيز براي خانوادههاي بل توان هزينه همچنين مي

 .برشمرد احتمالي آن در آينده آثار

 :هاي بالقوه ناشي از جرم را به صورت زير خالصه نمود توان هزينه بدين ترتيب مي

توسط مجرمان، ( هاي اختصاص يافته به جرم هاي فرصت ناشي از زمان هزينهتمامي  .1

 ،)داري هاي نظارت و نگه تمقربانيان و يا سيس

 ،هاي مستقيم امنيتي، پليسي هزينه .2

 ،هاي مستقيم بخش خصوصي هزينه .3

 ، از جمله بر بازار كار بر ساير بازارهاتأثير .4

 ، بر كيفيت زندگي خانوارهاتأثير .5

 ،از دست دادن يا از بين رفتن اموال و افراد .6

 ، دادن قربانيان و منافع آتي آنهااز دست .7

 ،شوند متحمل مي) ها زندان( مجرمانداري از هاي نگه سيستمهايي كه  هزينه .8

 .هاي مجرمان و قربانيان  بلندمدت و آتي بر خانوادهتأثير .9

 

 بررسي آمارهاي جرم در ايران. 2

. پيش از پرداختن به آمارهاي موجود در زمينه جرم و جنايت در كشور، ذكر چند نكته مهم است

نمايند   ميزان واقعي جرم را كمتر از حد برآورد مي،وجود بديهي است كه آمارهاي منخست آنكه،

و ممكن است برخي از   گذاري شده هاي تشكيل شده در كشور پايه چرا كه تنها بر اساس پرونده

 رقم واقعي مشخص نبودن بايد در نظر داشت كه دقيقاً به خاطر دوم آنكه،. م گزارش نشونديجرا

هاي جرم ممكن است اين امر را به ذهن متبادر  پروندهيش تعداد م مختلف در كشور، افزايجرا

افزايش ممكن است اين كه   در حالي،سازد كه ميزان جرم و جنايت در جامعه افزايش يافته است

م باشد كه اين امر نيز با توجه به يحاصل عملكرد بهتر نيروهاي امنيتي و پليسي در كشف جرا

 .اي داشته باشد راه كنندهآمارهاي خام در دسترس، ممكن است نتايج گم
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 در اين فصل ما به بررسي روند ميزان جرم و جنايت در ايران خواهيم مذكور،با علم به موارد 

 كه چرا تالش در كاهش ميزان جرم و دهد ميبررسي اين روندها احتماالً به ما نشان . پرداخت

مارها مشخص نمودن هدف ما از بررسي آ. جنايت در جامعه از اهميت بااليي برخوردار است

 پراكندگي جغرافيايي ،عالوه بر آن. هايي است كه بيشتر از همه در معرض جرم قرار دارند گروه

هايي كه گرايش به جرم دارند، از اهداف تجزيه و تحليل  تر گروه جرم و شناسايي هر چه دقيق

 .هاي جرم است داده

هاي  روند رو به تزايد آن در سال ةدهند ايران، نشان بررسي آمارهاي جرم از ديد كالن در

مي مانند ي جراة مركز آمار ايران در زمينةجدول زير خالصه برخي آمارهاي منتشر شد. اخير است

 .دهد  ميرا نشان) مجموع سرقت وسايل نقليه و سرقت از اماكن( قتل و سرقت
 

  1381 تا 1375هاي  م طي سالي روند برخي از جرا.1جدول

 سال
قتل 

 )فقره(

 رقتكل س

 )فقره(

جمعيت 

)ميليون نفر(

ميزان سرقت به 

ازاي هر يك 

 ميليون نفر

ميزان قتل به 

ازاي هر يك 

 ميليون نفر

1375 1419 100139 6/60 46/1652 42/23 

1376 1291 116140 1/60 45/1932 48/21 

1377 1358 138805 9/60 23/2279 30/22 

1378 1619 137717 9/61 83/2224 16/26 

1379 1459 122217 9/63 63/1912 83/22 

1380 1577 162759 9/64 84/2507 30/24 

1381 1945 185161 66 47/2805 47/29 

متوسط رشد 

ساالنه 

 )درصد(

57/3 18/9 23/1 85/7 34/3 

 .1381 تا 1375هاي  ايران طي سال سالنامه آماري، مركز آمار :منبع
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مي مانند سرقت ي جرا1381 تا 1375ي دوره شود ط طور كه از ارقام جدول مشاهده مي همان

هاي مذكور ميزان   به نحوي كه طي سال،و قتل عمد داراي رشدي حتي بيشتر از جمعيت بوده

 3/3 و 8/7سرقت و قتل به ازاي هر يك ميليون نفر، به ترتيب داراي متوسط رشدي معادل 

 1652 ازاي هر يك ميليون نفر، به 1375دهد كه در سال  آمارها نشان مي .اند درصد در سال بوده

.  سرقت رسيده است2805 به بيش از 1381سرقت در كشور انجام گرفته كه اين رقم در سال 

 1945 به 1375 فقره در سال 1475تشكيل شده در زمينه قتل از رقم هاي  همچنين تعداد پرونده

 . رسيده است1381فقره درسال 

مختلف به تقكيـك جـنس دستگيرشـدگان طـي          م  ي بيانگر تعداد دستگيرشدگان جرا    2جدول  

 .است 1381 تا 1371هاي  سال

 

 )ر و درصدنفارقام به (م مختلف به تفكيك جنسي دستگيرشدگان جرا.2جدول 

 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 سال

 53018 49858 42601 43187 45048 42246 41210 40109 43116 37094 40925 مردان

 4274 4688 4156 5959 8446 9761 8167 7810 6159 6679 7528 زنان

سهم 

 مردان

5/84% 7/84% 5/87% 7/83% 5/83% 2/81% 2/84% 9/87% 1/91% 4/91% 5/92% 

سهم 

 زنان

5/15% 3/15% 5/12% 3/16% 5/16% 8/18% 8/15% 1/12% 9/8% 6/8% 5/7% 

 .ز آمار ايرانهاي مختلف، مرك سال سالنامه آماري در: منبع

 

 مشهود است، طي دوره مورد نظر همواره سهم مردان از كل باالطور كه از ارقام جدول  همان    

 14 و زنان 86 بيش از زنان بوده است، به نحوي كه طي اين دوره مردان به طور متوسط جرايم

، 1376ال شود پس از س چنانكه مشاهده مي. اند  را به خود اختصاص دادهجرايمدرصد از كل 

 افزايش يافته، در حالي كه سهم زنان به مرور كاهش داشته جرايمسهم مردان از ميزان كل 

 .است
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توان دريافت كه طي دوره  ، مي1 با توجه به سن دستگيرشدگان مختلف بر اساس نمودار

شدگان،  درصد سهم از كل دستگير36وسط با  سال به طور مت34-25افراد ) 1381-1371(مذكور

 سال يا به 24-18 اين در حالي است كه سهم افراد. ند دارين سهم را در ميان مجرمانبيشتر

 درصد سهم، در رتبه بعدي 34عبارت بهتر گروه سني جوانان تنها با دو درصد اختالف يعني با 

 .قرار دارد
 

٣� ��\-%/ %%

٢٠٪

٣-�٢� \.

٣٧٪

١٧ \ -%**&

٩٪

٢-١٨� \.

٣�٪

 
 رشدگانهاي سني مختلف از كل دستگي  متوسط سهم گروه.1 نمودار

 

 .هاي مختلف، مركز آمار ايران سالنامه آماري سال: منبع

 

 كه به طور است ساله 34-25در ميان گروه مردان بيشترين سهم مجرمان مربوط به افراد 

كمترين ميزان مجرمان در گروه . دهند  مي درصد از مجرمان مرد را تشكيل36متوسط در حدود 

اين گروه از مجرمان حاكي بررسي روند سهم . متر است ساله و ك17مردان مربوط به گروه سني 

 به 1371 درصد در سال 8/11 به نحوي كه از ،هاي مورد نظر بوده  آن طي سالاز كاهش يافتن

 . رسيده است1381 درصد در سال 6

 و پس 34-25در گروه زنان نيز بيشترين سهم از مجرمان دستگيرشده مربوط به گروه سني 

در ميان . است درصد 34 و 37ست كه به ترتيب متوسط سهم آنها در دوره  ساله ا24-18از آن 

  سال18-24

34%

 سال و بيشتر35

20% 

  سال25-34

37% 

ه و كمتر سال17

9%
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)  ساله و كمتر از آن17( نمايد، سهم بيشتر نوجوانان  ميگروه زنان آنچه بيش از همه جلب توجه

 درصد از كل دستگيرشدگان 10در گروه زنان سهم اين افراد برابر . نسبت به گروه مردان است

 . درصد است8ان اين رقم برابر  اما در گروه مرداستزن 

هاي سني مختلف حاكي از آن است كه جرم در ميان   در گروهجرايمبررسي رشد ميزان 

. هاي سني ديگر داراي رشد بيشتر بوده است  سال، نسبت به ساير گروه24-18هاي سني  گروه

با متوسط  مختلف در اين گروه سني جرايم، ميزان دستگيرشدگان )1381 تا 1371(  سال10طي 

 رسيده 1381 نفر در سال 22034 به 1371 نفر در سال 15543 درصد از 2/3رشدي معادل 

 درصد در سال 2/2 سال، با متوسط رشدي معادل 34-25پس از اين گروه، دارندگان سن . است

هاي  اي نه چندان دور گروه توان انتظار داشت در آينده بدين ترتيب مي. اند بيشترين رشد را داشته

با توجه به روند مذكور . دهند را به خود اختصاص جرايمسني جوان كشور درصد بااليي از 

 درصد 50 كشور به حدود جرايم سهم جوانان از كل 1383شود تا پايان سال  بيني مي پيش

 .افزايش يابد

رسد كه عدم توجه به داليل ايجاد جرم و جنايت،  با توجه به آمارهاي موجود، به نظر مي

خصوص با توجه به جوان بودن  اين نگراني به. كند مي جدي و زيانباري بر جامعه تحميل عواقب

رسد   به نظر مي،از اين رو. جمعيت و رشد جرم در ميان آنها، از اهميت دو چنداني برخوردار است

شناختي و اقتصادي از  حقوقي، جامعههاي  آن شامل جنبههاي   جنبهتماميكه مطالعه جرم از 

نظريه اقتصاد جرم و به ، در قسمت بعد، به مرور بدين ترتيب. سيار بااليي برخوردار باشداهميت ب

هاي آن، مدل نظري و مفهومي شكل گيري جرم را از ديدگاه   و در خالل بحثپردازيم ميجنايت 

 .بندي خواهيم نمود اقتصادي صورت
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 1١نظريه اقتصاد جرم و جنايت. 3

فليشرقتصادي موضوع جرم و جنايت پرداخت، داني كه به تحليل ااولين اقتصاد
2

وي .  بود)1963( 

هاي عمومي پرداخته و  ديدگاه سياست به بررسي اهميت ارتباط ميان جرم و شرايط بازار كار از

 كه بر نحوه ،ساير كاركردهاي بازار كار مانند تعيين نرخ دستمزد و نحوه توزيع آنبر عالوه بر آن 

 توجه و دقت نظر كردهداري دارد،  ي قانوني و غيرقانوني، اثر معنيها تخصيص زمان ميان فعاليت

آزمون ارتباط ميان نرخ جرم و بيكاري در كنار ساير متغيرهاي «گيرد كه  فليشر نتيجه مي. است

نقش  جوانانتوضيحي جرم مانند سن، حاكي از آن است كه كه نرخ بيكاري بر جرم و جنايت در 

 سال به باال 16اين نتايج به ويژه براي افرادي كه داراي سن داري داشته كه  مثبت و معني

 ).554-553: 1963فليشر، (» ه استشدهستند، با اعتماد بيشتري پذيرش 

گيري افراد در   به بررسي نقش درآمد بر تصميم1966 در سال خودفليشر در مطالعه بعدي 

اساسي در زمينه ) نظريه(تئوري  «:كند بيان ميوي . زمينه اقدام به جرم و جنايت پرداخته است

تمايل بيشتر افراد كم درآمد به جرم، اين است كه كم بودن درآمد، موجب افزايش هزينه نسبي 

هزينه محتمل ناشي از دستگيري، نسبتاً «، همچنين »گردد اختصاص زمان به كارهاي قانوني مي

راي دوران زندگي خود در زمان درآمد قابل توجهي را ب) افراد با درآمد كم( كم است چرا كه آنها

اشتغال به كارهاي قانوني متصور نبوده و هزينه فرصت زمان اختصاص يافته به جرم و جنايت و 

 عالوه بر ).120ص : 1996فليشر، (» يا صرف مدت زماني از زندگي در زندان چندان زياد نيست

رم نيز افزايش يابد، به ويژه در شود كه اگر درآمد بالقوه ناشي از ارتكاب ج  فليشر يادآور مي،اين

 .هاي مالكيتي از جمله دزدي، گرايش بيشتري به سمت جرم وجود خواهد داشت جرم

هاي اقتصاددانان را براي توضيح يك رفتار اجتماعي  اگر چه فليشر اولين فردي بود كه تالش

بكركرد، اين  بيان مي
3

گرايانه  ارهاي جرمرفتهاي اقتصادي  گذار تحليل  پايه1968بود كه در سال  

                                                 
١. Economics of Crime 
٢. Fleisher 
٣. Gary Becker  
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: 1968بكر، (است كيد نمود كه جرم يك فعاليت يا صنعت  اقتصادي مهم أاين نكته ت بكر بر. بود

 فايده اين موضوع كه -به زعم وي، افراد بر اساس نظريه انسان عقاليي و با تحليل هزينه. )120

ن احتمال دستگيري و مادي جرم نسبت به كارهاي قانوني با در نظر گرفت عوايد مادي و غير

بكر تابع زيان اجتماعي ناشي از جرم را . شوند بيشتر است، مرتكب جرم مي  مجازات و شدت آنها،

 :كند  ميبه صورت زير تعريف

CbFCTCCDL  ),()( ππ ++=  

CbFجو و دستگيري و و  هزينه جستTC، زيان ناشي از جرم بوده و  Dكه در آن   π كل 

 متغيرهاي تأثيردر اين ميان . تماعي از دست رفته به خاطر مجازات افراد استزيان اج

ستم امنيتي جامعه و ميزان  كه بيانگر كارايي سياند  نهفتهF وπسياستگذاري در دو متغير

 πبا حداقل سازي تابع زيان اجتماعي نسبت به دو متغير. استهاي در نظر گرفته شده  مجازات

 1.توان روابط مهمي را در زمينه ميل افراد به جرم به دست آورد  ميFو

يابد كه منافع ناشي از آن از طريق افزايش احتمال  بديهي است كه جرم هنگامي كاهش مي

افزايش «همچنين . هاي مجازات، كاهش يابد و يا هزينه) تقويت نيروهاي پليس( دستگيري

ع افراد و يا افزايش در توانايي آنها از طريق آموزش بيشتر منجر به كاهش تمايل درآمد مشرو

، ص همان منبع(» شود افراد براي ورود به كارهاي غير قانوني و درنتيجه كاهش تعداد جرم مي

با استفاده از آمار اياالت متحده نشان داده است كه ) 1991( 2يد همين امر گروگرأيدر ت). 177

مال دستگيري افراد بسيار مؤثرتر از افزايش زمان زنداني شدن افراد براي كاهش جرم افزايش احت

" خنثيريسك" مجرمان، چرا كه است
موارد، بكر نشان داد كه شاخص اين عالوه بر . نديست ن3

                                                 
 به احتمال تبن اجتماعي نسيرات نهايي تابع زياي جز تغنيستهاي فوق چيزي   بديهي است كه مشتق.1

 .اي در نظر گرفته شدهه دستگيري و شدت مجازات

٢. Grogger 
خطـر  ، بدين معني است كه فرد هيچ ترجيحـي را ميـان بـازدهي و    )Risk Neutral(  خنثيخطر ژةوا. 3

 خطـر  دوست براي بازدهي بيشتر حاضر است به نسب          خطراين در حالي است كه فرد       . ناشي از آن، ندارد   

خطـر را در شـرايط برابـر،        هاي كـم      گريز، همواره موقعيت   خطر در حالي كه فرد      ،شتري را تحمل نمايد   بي

  ).13  فصل ١٩٩٠,Silbererg  به.ك.نبراي آشنايي بيشتر ( دهد ترجيح مي



  47  95 مجله برنامه و بودجه، شماره

داري  داراي ارتباط معني) تعداد افراد داراي درآمدي كمتر از نصف ميانه درآمدي( نابرابري درآمدي

 . جرم و جنايت استبا نرخ 

ارليچ
1

هاي جرم را بسط  با وارد كردن درآمد و نحوه توزيع آن به مدل بكر، تحليل) 1973( 

اساساً به درآمد ) ويژه جرم مالكيتيه ب( كند كه عايدي يك جرم وي اشاره مي. بيشتري داد

قانوني در هاي  ميانگين فرصت«توان  كند كه مي ارليچ فرض مي. داردبستگي قربانيان بالقوه 

ميانگين سطح درآمد افرادي كه داراي درآمدي «را با استفاده از » دسترس براي مجرمان بالقوه

در اين شرايط براي يك ميانه درآمدي . تقريب زد» ندهستكمتر از ميانه درآمدي افراد جامعه 

تواند حاكي از شاخصي براي نشان دادن تفاوت  مشخص و داده شده، نابرابري درآمدي مي

ارليچ در مدل اقتصادسنجي خود با استفاده از . هاي قانوني و غير قانوني باشد پرداختي به فعاليت

، دريافت كه خانوارهاي باالي ميانه درآمدي نسبت به ديگر 1960آمار اياالت متحده در سال 

هاي  ها، گروگانگيري، آدم ربايي، تجاوز و به ويژه جرم ها بيشتر در معرض مواجهه با قتل گروه

 . مالكيتي هستند

گذاري نمود كه در آن افراد با فرض  ، با پيروي از روش بكر، مدلي پايه)1973( 2جوكوئيست

هاي  نمايند كه در آن هزينه را ميان كارهاي قانوني و غير قانوني تقسيم مي داشتن زمان ثابت، آن

وي با تصريح تابع . استثر گيري آنها مؤ مالي و رواني و عايدي انتظاري ناشي از جرم در تصميم

جوكوئيست، مدل . نمايد  آن را با قيد زمان حداكثر مي ،3 مورگنسترن-مطلوبيتي از نوع فون نيومن

 شهرداري اياالت متحده با مشاهداتي 53 براي 1960هاي سال  مورد نظرش را با استفاده از داده

ايش نسبت دستگيرشدگان به تعداد گيرد كه افز  مي هزار نفر آزمون نموده و نتيجه200 تا 25از 

هاي   چرا كه هزينهدهد كاهش مي، ميزان جرم را )كارايي نيروهاي امنيتي و انتظامي(ها  جرم

 .كاهد  و مطلوبيت انتظاري را ميافزايد ميانتظاري جرم را 

                                                 
١. Ehrlich 
٢. Sjoquist 
٣. Von Neumann-Morgenstern 
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 كه روش ديگري براي فرموله اند انجام داده) 1975( 1 بالك و هينكهرامطالعه مهم بعدي 

 آنها با مدنظر قرار دادن مدل ارليچ و. حوه انتخاب جرم توسط افراد بيان نمودندساختن ن

 : كه دارند اظهار ميجوكوئيست، 

 را 2قانوني زمان بر هاي غير به طور مشخص بكر، ارليچ و جوكوئيست، نتايج فعاليت« 

ه دست ب3٣تنها بر اساس توزيع ثروت و بدون حل يك مسئله انتخاب چند بعدي

در يك حالت خاص، ممكن اند كه تنها  هايي رسيده بدين ترتيب آنها به جواب. دآورن مي

 ).313: 1975هينكه،  بالك و (»است رخ دهد

هاي قبلي، مربوط به تعريف رفتار جرم گرايانه  ترين انتقاد بالك و هينكه به مدل در واقع مهم

در كارهاي قانوني و ف شده آنها، زمان صر. استدر راستاي ثروت افراد، اي  به عنوان مسئله

 به نحوي كه تخصيص زمان ،اند قانوني را به روشي متفاوت در تابع مطلوبيت وارد نمودهغير

 با در نظر گرفتن نظريه رجحان «به زعم آنها . صورت ضمني بر ثروت افراد مؤثر است به

توان  گر، نميهاي دي اند، بدون در نظر گرفتن محدوديت صورتي كه گذشتگان در نظر گرفته به

همان منبع، ص  (»را بر جرم به وضوح نشان داد... ها و   متغيرهايي مانند ثروت، مجازاتتأثير

هاي قانوني و  دهند كه اگر زمان اختصاص يافته به فعاليت  مي در واقع آنها نشان). 323

به صورت صريح وارد تابع مطلوبيت شود، بر اساس نظريات كالسيك رجحان  غيرقانوني

هاي مجرمانه  استخراج نمود؛ چرا كه افزايش بازدهي فعاليتهيچ اثر ايستاي تطبيقي را توان  ينم

 براي ، از اين رو؛ي اثر ثروت است و هم اثر جانشينياهاي قانوني، هم دار نسبت به ساير فعاليت

 .اثر ثروت بايد با قيودي محدود گردد  آنكه اثر جانشيني به خوبي ديده شود،

 شرايط اقتصادي بر ميزان جرم، يكي از موضوعات اصلي كه به خصوص بكر و تأثيرهمراه با 

 و همچنين شدت ،گذاري عملكرد نيروهاي امنيتي و پليستأثير، اند كردهكيد أتبر آن ارليچ 

                                                 
١. Block & Heinke 
٢. Time-Consuming illegal Activities 
٣. Multiattributes 
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بر اين اساس فرض شده بود، . هاي بزهكارانه است هاي اعمال شده بر سطح فعاليت مجازات

 ها را نيز مدنظر قرار  دستگيري و ميزان مجازات، خطرب جرم دارندافرادي كه تمايل به ارتكا

 اين موضوع را در اياالت 1996 و 1973هاي  ارليچ با استفاده از مطالعات خود در سال. دهند مي

 . متحده بررسي كرده است

 ها و شدت آنها از دو ديدگاه مد نظر قرار  و كيفر مجازاتجرايم موضوع كشف ،تحليلاين در 

توان از دو  هاي امنيتي را مي  سياستتأثير نشان داده است،  )1981(همچنان كه ارليچ . گيرد مي

صدد   درمذكورهاي  از ديدگاه بازدارندگي سياست.  بررسي كرد2سازي  و ناتوان1ديدگاه بازدارندگي

گاه  در حالي كه از ديد،هاي ارتكاب جرم براي همه مجرمان بالفعل و بالقوه است تعديل هزينه

ن مثالً از طريق تبعيد و يا افزايش اسازي، درصدد حذف بازار جرم براي گروهي از مجرم ناتوان

 ).311: 1981ارليچ،  (دوره حبس آنهاست

 بازدارندگي هاي همچنين شامل اثر ،مجرمانهاي ناتوانمندسازي  از آنجا كه اغلب مجازات

يكي از معدود مطالعات  در.  مشكل است هر يك از آنها به صورت مجزاآثاربرآورد تجربي  است، 

هاي اياالت متحده در سال  انجام شده در اين زمينه با استفاده از يك برآورد رگرسيوني براي داده

 ها از طريق اثر بازدارندگي آنها  مجازاتتأثيرترين  ، ارليچ نتيجه گرفته است كه مهم1960

 .آيد به وجود مي

 در زيراكند،   مي نمود پيداريسكازدارندگي به خاطر مسئله ات مهم اثر بتأثيريكي ديگر از 

حداكثرسازي مطلوبيت انتظاري افراد از درآمدهاي غيرقانوني، يك كارگزار اقتصادي بسته به 

به عنوان مثال بكر و ارليچ در . دهد  ميي كه حاضر به پذيرش آن است، واكنش نشانخطردرجه 

 گريز زمان ريسك خنثي نسبت به يك فرد يسكرهايشان نشان دادند كه يك فرد  تحليل

عالوه بر اين، بكر با در نظر گرفتن يك فرد . دهد  ميبيشتري به كارهاي غيرقانوني اختصاص

                                                 
١. Deterrence 
٢. Incapacitation 
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 تأثيردهد كه افزايش احتمال دستگيري افراد، ممكن است   مي گريز در مدل خود نشانريسك

 .اشدها داشته ب بازدارندگي بيشتري نسبت به افزايش شدت مجازات

، به بررسي اثر نابرابري دستمزد و افزايش بازدهي )1993( 1جون، مورفي و پيرس

، 1989 تا 1963هاي  دهند كه طي سال  ميآنها نشان. اند متخصصان در اياالت متحده پرداخته

 درصد افزايش يافته، اما اين افزايش براي همه به طور 20متوسط دستمزد هفتگي مردان تا 

 درصد در دوره 5در حالي كه دستمزد نيروي كار ساده حتي به ميزان . استيكسان رخ نداده 

دليل . داشته است درصد افزايش 40مورد اشاره كاهش داشته، دستمزد نيروي كار متخصص تا 

چنين . توان به خاطر تغيير تقاضا به سمت نيروي كار متخصص دانست هايي را مي چنين تفاوت

به عنوان مثال، . لعات به عنوان دليل اصلي جرم شناخته شده استهايي در برخي از مطا نابرابري

 .ثير نابرابري بر جرم را به آزمون تجربي رسانده استأموضوع ت) 2000(2كلي

، هرگاه افرادي با سطح زندگي پايين و فقير در مجاورت افرادي با سطح )2000( به زعم كلي

 ،عالوه بر اين. يابد  ميهي انتظاري جرم افزايشهاي بيشتر قرار گيرند، بازد زندگي باال و فرصت

معموالً افراد مختلف داراي اهداف يكساني براي كسب موفقيت  3 مرتونكششبر اساس نظريه 

در اين . هاي قانوني براي رسيدن به اين اهداف به طور برابر توزيع نشده است  اما فرصت،هستند

هاي  ه اهداف مورد نظرشان، اگر بتوانند از روشافراد براي دستيابي ب...  «شرايط به زعم مرتون

). 2002سانچز و ديگران، (» مرتكب جرم خواهند شد   و اگر الزم باشد،كنند ميقانوني استفاده 

ويژه با مقايسه خود با جامعه، درصدد  هاي كمي هستند، به بدين ترتيب افرادي كه داراي فرصت

هر چه .  قانوني به اهداف مورد نظرشان دست يابندآيند كه از طريق انجام كارهاي غير مي آن بر

 خود به نكته ةكلي، در مقال. اين نابرابري بيشتر باشد، فشار بر اقشار كم درآمد بيشتر خواهد شد

 :نمايد  ميمهمي اشاره

                                                 
١. Juhn, Murphy & Pierce 
٢. Kelly 
٣. Merton’s Strain Theory 
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 بلندمدت آن توجه هاي اجتماعي نابرابري، اقتصاددانان اغلب به اثرهاي در بررسي اثر«

اين مقاله ) اما... (ش رشد اقتصادي و كاهش تشكيل سرمايه انسانينمايند، مانند كاه مي

 .» آن بر جرمتأثير: پردازد  مي)مدت در كوتاه(تر آن  به بررسي اثر بسيار سريع

 نابرابري حتي در تأثير، )مانند قتل عمد( 1جناييهاي  دهد كه براي جرم  ميكلي، نشان

بررسي آمارهاي مورد استفاده . وار، بسيار زياد استحضور متغيرهايي مانند فقر، نژاد و تركيب خان

مناطقي كه   در،هاي پايين اجتماع بودند وي نشان داد كه اگر چه بسياري از مجرمان از اليه

 .نابرابري بيشتر بوده، تمايل بيشتري براي ارتكاب جرم وجود داشته است

و نابرابري دستمزد بر جرم ثير شرايط اشتغال أبه بررسي ت )1999( 2بوردت، الگوس و رايت

اند كه در آن كارگزاران در زمينه   پوياي بازار كار را طراحي نمودهآنها يك مدل. اند پرداخته

 كه ست قبلي آنهاة مطالعةمبناي مدل آنها بر پاي. گيرند  ميهاي مالكيتي تصميم مشاركت در جرم

در . ندهستجوي كار و صادفي در جست و كارگران به طور ت،ها دستمزد را تعيين نموده در آن بنگاه

هاي بازار جرم  جو در بازار كار برقرار باشد، هر كارگري به تناوب با فرصتو شرايطي كه اثر جست

شود و تصميم خود را براي ورود به آن  از طريق مقايسه عايدي آن با بازارهاي قانوني، مواجه مي

 شرايط تصميم كارگزاران بستگي به وضعيت در اين. دهد  ميفايده انجام -از طريق تحليل هزينه

آنها براي بررسي ارتباط . ها دارد بازار كار، احتمال دستگيري و مجازات و همچنين شدت مجازات

اند كه در آن هر سه متغير فوق به   مدلي طراحي نموده، نابرابرينيزمتقابل بيكاري، جرم و 

دل مختلف ممكن است روي دهد كه در يكي در مدل آنها چهار تعا. ندشو  ميصورت درونزا تعيين

د، آنهايي كه دستمزد شو از آنها كارگران شاغل به دو گروه تقسيم و در نهايت مشخص مي

 گيرند، كمتر مرتكب جرم  ميكنند، در مقايسه با كساني كه دستمزد كمتري  ميباالتري دريافت

 .گردند مي

                                                 
١. Violence Crime 
٢. Burdett, Lagos & Wright 
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 متقابل اشتغال و گرايش افراد به ياهرهاي مهم در زمينه اث هاي اخير يكي از تالش در سال

اند كه بر اساس آمار سال  بيني كرده آنها پيش. است )2001( 1جرم بررسي امروقلو، مرلو و راپنت

 و بدين ترتيب آنها ،اند، شاغل بوده  درصد افرادي كه مرتكب جرم شده79 اياالت متحده، 1980

. داري بركاهش جرم نخواهد داشت ثر معني كاهش بيكاري اجهتها در  اند كه تالش نتيجه گرفته

 نرخ بيكاري نسبت به 1996اند كه اگر چه در سال  گيري، مدعي شده آنها براي توجيه اين نتيجه

بدين ترتيب .  بيكاري براي گروه جوان كاهش چنداني نداشته است، كاهش داشته1980سال 

جزيه بازار كار بر اساس هرم سني، بايد گيرند كه در تحليل اثر نيروي كار بر جرم، ت  ميآنها نتيجه

 .مد نظر قرار گيرد

نمايند كه مطالعات قبلي تنها به اثر نرخ بيكاري بر جرم  بيان مي )2002( 2وينبرگ و موستارد

به زعم آنها براي بررسي . اند مطمئني به دست نياورده نتايج چندان ،و از اين رواست پرداخته 

 ويت و راچنين رويكردي . در كنار نرخ بيكاري مدنظر قرار گيردتر بايد نرخ دستمزد نيز  دقيق

نتايج، حاكي از آن بوده است كه كاهش . اند در انگلستان و ولز به كار گرفته) 1998( 3ديگران

 مثبتي بر افزايش تأثيرمداوم نرخ دستمزد نيروي كار ساده و همچنين افزايش بيكاري مردان، 

 .جرم داشته است

 

 و تجربي جرم در ايرانمدل نظري . 4

هاي عرضه و تقاضا به روشني به  با استفاده از نظريهتوان   مي،موضوع جرماقتصادي در تحليل 

كه جرم نيز همانند يك كاال داراي عرضه و شود  مي فرض بر اين اساس. مقاصد اصلي رسيد

چرا كه ( استي مانند سرقت تا حدودي قابل درك جرايمچه براي قبول اين فرض اگر. ستتقاضا

، در برخي موارد ديگر )توان عرضه و تقاضاي كاالي به سرقت رفته را از هم تشخيص داد مي

                                                 
١. Imrohoraglu, Merlo & Rupent 
٢. Weinberg & Mustard 
٣. Witte et al. 
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توان با بيان اين واقعيت كه در اين گونه   مياين مسئله را. رسد  ميمانند قتل كمي دشوار به نظر

 .باشد، حل نمود) خود مجرم( كننده ممكن است يك نفر كننده و عرضه  تقاضا،موارد

 مختلف در زمينه جرم، بازار آن شامل دو مؤلفه عرضه و هاي  هاز ديد كلي بر اساس نظري

هاي امنيتي و قضايي جامعه  ناپذير از آن يعني سيستم  و عالوه بر آن يك مؤلفه جدايي،تقاضا بوده

 .دهنده شماي كلي بازار جرم است  نشان2شكل . است

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماي كلي بازار جرم. 2شكل 

 

 عمل بازار جرم، در اين قسمت درصدد ة نحوةتوجه به مدل نظري ارائه شده در زمينبا 

ثر بر جرم را شناسايي ؤيم كه با استفاده از آن بتوان عوامل مهستتصريح يك مدل اقتصادسنجي 

 . كردو تحليل 

طور كه اشاره شد، از ديدگاه تحليل حاضر، براي جرم نيز همانند ساير كاالها و  همان

با داشتن عرضه و . ندهستعرضه و تقاضا تصريح نمود كه تابعي از عوامل متعدد توان  مي خدمات

به عبارت ديگر، اگر تقاضا و عرضه جرم را . توان با حل آن به معادله جرم رسيد تقاضاي جرم مي

 :هيم داشت، نشان دهيم، درا ين صورت خواcS و cDبه ترتيب با 

 عرضه جرم
بازارتقاضاي جرم

جرم

 سيستم امنيتي و قضايي جامعه
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 نشان دهنده ميزان جرم بوده و cكه در آن 
١

x و 
٢

xثر بر ؤدهنده ساير عوامل م  به ترتيب نشان

 :توان نشان داد كه  با حل سيستم فوق مي. ندهستتقاضا و عرضه جرم 

)(
٢١

xxfc ∪=  

در . ر اين مسئله است كه جرم تابعي از متغيرهاي اثرگذار بر عرضه و تقاضاي آن استكه بيانگ

 همانند ،از اين رو. نيست، چيزي جز فرم حل شده سيستم تقاضا و عرضه جرم مذكور ةواقع رابط

هر فرم حل شده ديگري، بيانگر مكان هندسي تغييرات جرم در طول زمان به ازاي مقادير 

 بايد اين نكته را مد نظر قرار داد ،از سوي ديگر.  گنجانده شده استfدر تابع متغيرهايي است كه 

ثر است، در بروز پديده جرم تنها ؤگيري جرم م فتار دو طرف عرضه و تقاضا در شكلكه اگرچه ر

د و واز اين رو الزم است كه تحليل جرم از ديدگاه فرد مجرم بررسي ش. ثر استؤمجرم م

بدين ترتيب در تشريح مدل .  و تقاضا را بر رفتار مجرم تحليل نماييمثر بر عرضهؤمتغيرهاي م

 .پردازيم  ما به بررسي نحوه انتخاب از ديدگاه فرد مجرم مي،تجربي

گذاري اين مدل اين است كه افراد به صورت عقاليي رفتار   مهم در پايههاصل موضوع

 و از طريق تحليل به دست آمدهع يعني رفتار خود را بر اساس حداكثرسازي مناف. نمايند مي

 نبوده و 1 خنثيريسككنيم كه افراد   مي فرض،از سوي ديگر. ندكن فايده تنظيم مي -هزينه

 فرد ،بدين ترتيب. دهند  ميها واكنش نشان  و مجازاتجرايممد شدن سيستم كشف انسبت به كار

معادله . هاي آن باشد نه كه منافع انتظاري ناشي از آن بيش از هزيشود ميهنگامي مرتكب جرم 

 :است) nb( نشان دهنده منفعت خالص ناشي از ارتكاب جرم) 1(

                                                 
١. Risk Neutral 
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)1( upwcRpnb .)١( −−−−= 

 :كه در آن 

P:احتمال دستگيري  

R:منافع ناشي از جرم  

c :هزينه اجرايي جرم( ريزي و اجراي جرم  هزينه برنامه( 

W:هاي قانوني و   درآمد ناشي از فعاليت 

u :مجازاتي است كه در صورت دستگيري ممكن است اعمال گرددميزان . 
 

هاي اخالقي است، منافع خالص جرم بايد بيش از  ا اين فرض كه هر فردي داراي ارزشب

هاي  شآستانه مورد نظر بايد بر اساس ارز. دشوباشد تا وي مرتكب جرم ) m(يك آستانه مشخص

يك مقدار پولي مشخص به آن، با ساير اخالقي فرد تعريف شده باشد تا بتوان با تخصيص 

 :بيانگر ارتباط ميان جرم و منافع خالص ناشي از آن است)2(رابطه . متغيرها مقايسه نمود

)2( d=١          if  mnb ≥
d=٠          if  mnb ≤

 اگر مقدار آن يك باشد به معني  بيانگر تصميم افراد براي ارتكاب جرم بوده كهdكه در آن 

 .ارتكاب آن و اگر مقدار آن صفر باشد به معني عدم ارتكاب آن است

 جرم و با تجميع اين رفتارها، رفتاري فرد مجرم در ارتكاب) سازوكار(با دانستن مكانيزم 

ور دست آورد كه چيزي جز فرم حل شده مورد اشاره در سطه  جرم را ب1توان تابع جمعي شده مي

ارتكاب جرم هاي   چه عواملي بر منافع و هزينهاًال مطرح است كه اساسؤاكنون اين س. يستباال ن

 .شود مياين موضوع در قسمت بعد اشاره به ثرند؟ ؤم

                                                 
١. Aggregate 
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 متغيرهاي مستقل : هاي جرم توضيح دهنده. 4-1

در اين قسمت ما به متغيرهاي اقتصادي موجود در مجموعه
٢١

xx ايم و نحوه  كردهره اشا ∪

ايي نهدر واقع هدف . كنيم ميگيري افراد در زمينه انجام جرم را تحليل  گذاري آنها بر تصميماثر

 .م ايستاي تطبيقي استيبيني عال ش از مطالعه حاضر، پيشاين بخ

 

 تجارب گذشته افراد  .4-1-1

 اين متغير به چند .است) ١-dt( تجربيات گذشته فرد،اولين متغير اساسي كه مدنظر قرار خواهيم داد

 محكوميت فرد منجر به ايجاد نخست آنكه،. گيري افراد در زمينه جرم اثر دارد صورت بر تصميم

هاي كاري و درآمد  گردد كه اين امر فرصت اي منفي از وي در جامعه و بازار كار مي چهره

 2 يادگيري در حين عملهاي جرمي از طريق فرآيند  تجربهدوم آنكه، 1.كاهد  ميرا) w(انتظاري

  پس از انجام هر جرم آستانه اخالقي افراد آنكه، سوم. كاهد  ميرا) c( بعدي جرايمهزينه اجرايي 

)m (به عالوه شدت جرم جامعه در دوره قبلي. شود به تدريج كاسته مي)Dt-از طريق كاهش )١ ،

جرم اثر  بر افزايش هزينه اجرايي جرم و نيز كاهش احتمال دستگيري و وجدان عمومي جامعه

 .مثبتي دارد

 

 رشد اقتصادي . 4-1-2

)  بيشترW( تر هاي كاري بيشتر و جذاب از يك سو منجر به بروز فرصت) G( رشد اقتصادي

 به خاطر بهبود ثروت جامعه درآمد انتظاري ناشي از جرم ،اما از سوي ديگر. دشو بخش قانوني مي

)R (توان گفت اثر نهايي رشد اقتصادي بر جرم و جنايت در  بدين ترتيب مي. گردد نيز افزوده مي

 .جامعه نامشخص است

                                                 
در ديـدگاه جامعـه شناسـانه جـرم         ) Labeling(شايد اين موضوع، به نحوي بيانگر نظريه برچسب زني        . 1

 .)1372( رجوع كنيد به كوئن. باشد

٢. Learning by doing 
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 نابرابري درآمدي  .4-1-3

اگر فرد ثروتمند باشد، . بستگي به موقعيت درآمدي افراد دارد) INEQ(  نابرابري درآمديتأثير

افزايش نابرابري درآمدي اثر محركي بر گرايش وي به سمت جرم نخواهد داشت در حالي كه 

براي يك فرد فقير، افزايش نابرابري درآمدي، به دليل افزايش شكاف ميان درآمد قانوني و 

) 2000(1فانزيلبر، لويزا و لدرمن. تواند در ارتكاب به جرم مؤثر باشد ، مي)R-W(غيرقانوني 

معتقدند كه نابرابري درآمدي از طريق كاهش آستانه اخالقي افراد به واسطه اثري كه آنها اثر 

توان   مي،از اين رو.  مثبتي بر افزايش تمايل افراد به جرم خواهد داشتتأثيرنامند،   مي2دتحسا

 .دشو نتيجه گرفت كه افزايش نابرابري درآمدي منجر به افزايش ميزان جرم و جنايت مي

 
 سطح آموزش .4-1-4

. م مؤثر باشدگيري آنها در زمينه جر به چند طريق ممكن است بر تصميم) E(  افرادآموزشسطح 

همچنين آموزش از . تواند به افزايش درآمدهاي قانوني منتهي شود سطوح باالي آموزش مي

 آموزش ،از سوي ديگر. كند  فرهنگي به افزايش سطح آستانه اخالقي فرد كمك ميآثارطريق 

يا ممكن است درآمد ناشي از ) Cكاهش( ممكن است هزينه اجرايي انجام جرم را كاهش دهد

در ابتدا  نهايي آموزش بر تصميمات فرد در زمينه جرم، تأثير ،بنابراين). Rافزايش ( بيافزايد جرم را

هاي اقتصادي قانوني  توان تا حدي ادعا نمود كه اگر فعاليت اما مي. رسد  مينظره نامشخص ب

هاي غيرقانوني بيشتر متقاضي نيروي كار ماهر و متخصص باشند، بسيار محتمل  نسبت به فعاليت

توان نتيجه گرفت كه  بدين ترتيب مي. است كه آموزش منجر به كاهش تمايل فرد به جرم گردد

هاي اقتصادي به استفاده از نيروهاي متخصص در جامعه  به مرور زمان با افزايش گرايش فعاليت

آموزش ميزان تمايل جامعه به   افزايش سطح -شود ايجاد ميفناوري  كه به دليل پيشرفت -

 .ا بكاهدسمت جرم ر

                                                 
١. Fajnzylber, Loayza & Lederman 
٢. Envy Effect 
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 توان امنيتي و قضايي  .4-1-5

افزايد كه اين   ميرا) U( و ميزان مجازات آنها) P( ، احتمال دستگيري)PJ(توان پليسي و قضايي 

اين امر تحت عنوان عامل بازدارندگي شناخته . كاهد  ميجرمبه تمايل فرد براي ارتكاب از امر 

 .شده است

يني نمود كه يك فرد هنگامي مرتكب جرم خواهد ب توان پيش  ميمذكوربا توجه به مسائل 

 :شد كه نامساوي زير برقرار باشد
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 : خواهيم داشتf بر اساس تابع باال ةبا بازنويسي رابط
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با فرض يك مدل احتمال . است بردار متغيرهاي توضيحي مشخص كننده جرم Xكه در آن 

 fي نحوه تصميم گيري افراد در زمينه ارتكاب به جرم و همچنين فرم تابعي خطي خطي برا

 :معادله رگرسيوني زير را خواهيم داشت

 

ηβ += Xd  
 

. شود  كه فرض خطي بودن تابع فوق به صورت اختياري در نظر گرفته مياست ذكر شودالزم 

. د، تا بتوان به راحتي به تجميع رابطه فوق پرداختان ها بيشتر از آن جهت بنا نهاده شده اين فرض

ند و نه خرد، معادله رگرسيوني لحاظ شده باال بايد هستهاي ما از نوع استاني  با توجه به آنكه داده

 با تجميع رابطه فوق در مقطع افراد و براي يك ،از اين رو. در سطح استاني قابل كاربرد باشد

 :دوره زماني مشخص خواهيم داشت

ttt XD εβ +=  



  59  95 مجله برنامه و بودجه، شماره

 :تري بنويسيم، خواهيم داشت رابطه را به صورت صريحاين به عبارت ديگر اگر بخواهيم 
 

tiititititi otherPJeGCRIMECRIME ,,�,�,٣,٢١٠
)١( εηββββββ ++++++−+= 

 

هاي استاني   اثر ويژگيiηدهنده استان و زمان بوده و   به ترتيب نشانt و iكه در آن زير انديس 

 .علوم است كه براي ما ناماست

 

 ها   داده. 4-2

 چنـين   نخسـت آنكـه،   . ندهسـت مورد استفاده در تحليل جـرم داراي سـه كاسـتي مهـم              هاي    داده

توان نتيجـه    گيري شده و بدين ترتيب مي      آمارهايي به احتمال بسيار زياد، كمتر از حد واقعي اندازه         

دوم . اسـت ) روشـمند (وابسته هر چه كه باشد داراي نوعي خطـاي سيسـتماتيك             گرفت كه متغير  

 خطـاي   .اسـت جرم ناشي از خطاي انتخـاب نمونـه         هاي    دادههاي    ترين كاستي  يكي از مهم  آنكه،  

ي بـه نحـوي باشـد كـه نتوانـد           گيـر   روش نمونـه   دهـد كـه اساسـاً       انتخاب نمونه هنگامي رخ مي    

 جـرم تنهـا بـر اسـاس     هـاي     با توجه به آنكـه داده     .  خصوصيات تصادفي بودن باشد    ةدهند انعكاس

را ها تنها مجرمان و كسـاني        و اين پرونده  است  گيري شده    تشكيل شده در سال اندازه    هاي    پرونده

. تواند به عنوان شاهد مناسـبي از جامعـه تلقـي شـود             گيرد، نمي  ميدر بر   اند   كه مرتكب جرم شده   

ت در مطالعـا  . آوري آن است   هاي جرم مرتبط با نحوه جمع       يكي ديگر از مشكالت داده     سوم آنكه، 

از . اسـت  ثبـت شـده      جرايمد كه بر گرفته از آمار       شو  تجربي در زمينه جرم از آمارهايي استفاده مي       

چنـدان درسـتي    هاي     بر اساس چنين آمارهايي نتيجه     اين رو، به هنگام مقايسه دو منطقه، معموالً       

ي تنها بـه ايـن دليـل كـه نيروهـا          است   آمار جرم در يك منطقه ممكن        ،در واقع . شود مينگرفته  

بـا توجـه بـه    . امنيتي و پليسي در آن منطقه بهتر عمل كرده باشند، بيشتر از منطقه ديگري باشـد         

تـر هـر يـك از         در ادامه به بررسي تفصيلي     ،جرمهاي    گيري داده   در اندازه  مذكوراهميت خطاهاي   

خطـاي  « و   »خطـاي انتخـاب نمونـه     «،  »گيـري كمتـر از حـد       خطـاي انـدازه    «ينوآنها تحت عنا  

  .زيمپردا مي »ها  دادهآوري جمع
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 گيري كمتر از حد  خطاي اندازه .4-2-1

گيـري   تجربي اين امكان وجود دارد كه ميزان واقعي جرم به درسـتي انـدازه             هاي     در تحليل  عموماً

با توجه به آنكه متغير وابسـته       . در واقع اين امر ناشي از ويژگي پنهان بودن جرم است          . نشده باشد 

صورت اگر كمتر از حد برآورد شدن متغير وابسته بـه            ، در اين  استخ جرم   در مدل مورد نظر ما نر     

 صورت گرفته باشد، نتايج حاصل از برآورد دچـار نقصـان تـورش يـا ناسـازگاري                  روشمندصورت  

اما در مورد ما كه متغير وابسته به طور حتم كمتر از حـد    . )4فصل  : 1997جانستون،   (نخواهند بود 

در واقع در اين    .  نيست، موضوع فرق دارد    روشمندگيري   چار خطاي اندازه  برآورد شده و در نتيجه د     

∗(حالــت، اگــر ميــان مقــدار واقعــي متغيــر وابســته 
ty( گيــري شــده آن رابطــه  و مقــدار انــدازه

ttt vyy += )(٠ برقرار است كه در آن البته      ∗ ≠tvE طور كه   ، همان در چنين شرايطي  .  است

 و سـاير ضـرايب بـدون    ، داراي تورش بودهأ، بيان نموده، تنها ضريب عرض از مبد    )2003( كندي

 ).129: 2003كندي،  (اريب و سازگار هستند

 

 خطاي انتخاب نمونه. 4-2-2

گيرد، تورش در انتخـاب       مي يكي از خطاهاي آماري ظريفي كه دامن برخي از مطالعات تجربي را           

شود كه نمونه وي صرفاً شامل مشاهداتي باشد          محقق زماني دچار خطاي مذكور مي     .  است 1نمونه

كـه  اي    به عنوان مثـال، در مطالعـه رفتـار مجرمـان، نمونـه            . استكه در معرض تغيير قرار گرفته       

تواند رفتار ساير     اين نمونه نمي  . دهد  مي دار را تشكيل   صرفاً شامل زندانيان است، يك نمونه تورش      

تـوان    به منظور رفع ايـن معضـل مـي        .   توضيح دهد  ،معه را كه در معرض جرم قرار دارند       افراد جا 

 كه در معرض جرم قرار دارند اما در نمونـه ديـده            يد كه ساير افراد   كرانتخاب    گونه ديننمونه را ب  

تـوان بـه تحليـل قابـل          در واقع، در پرتو مقايسه رفتار اين دو گـروه مـي           . شوند لحاظ   نيزاند    نشده

دو گروه به ترتيب گروه رفتار و       اين  در ادبيات اقتصادسنجي،    . ان دست يافت  ممجري از رفتار    يااتك

 .شوند ناميده مي 2گروه كنترل

                                                 
١. Sample-Selection Bias 
٢. Treatment & Control Group  



  61  95 مجله برنامه و بودجه، شماره

دهـد كـه      مـي   نمونـه، در مـواقعي رخ      توان گفـت اريـب انتخـاب        موضوع مي اين  با توجه به    

ـ    ). 1979،  1هكمـن  (گيري به صورت غيرتصادفي انجام شده باشد       نمونه ن امـر در واقـع       وقـوع اي

، قابـل   3»هـا  فقـدان داده  «، است كه همانند خطـاي       2»خطاي مشخص نمايي يا خطاي تصريح     «

تـوان بـا اسـتفاده از روش         اين حالت مي   در برخالف ساير خطاهاي مشخص نمايي،    . بررسي است 

  بدين ترتيب كه مقـدار تخمينـي متغيرهـاي حـذف شـده را              ،را به نحو احسن رفع كرد      خاصي آن 

 .توابع رفتاري پرداخت به برآورد  در ميان متغيرهاي توضيحي قرار داد وتوان مي

داراي خصوصـيت   ) يـا اجـزاء   ( افـراد محتمـل اسـت كـه        هنگـامي    »انتخاب نمونـه  «خطاي  

 عضـويت   ، مثال براي .خصوصيت وجود دارد  بارة اين   هاي مختلفي در   مثال.  باشند 4»انتخابيخود«

كـه بـه    ...  يا اقدام بـه يـك عمـل مجرمانـه و           موزشي شركت در يك دوره آ     ،در اتحاديه كارگري  

 بـه طراحـي و بـرآورد مـدلي بـراي            1979هكمن در سال     .گيرد  مي انتخاب خود مشاهده صورت   

 :مدل مورد نظر وي به صورت زير بود. توضيح عرضه نيروي كار پرداخت
 

iii xw
١١١

εβ +=         )1(  

iii xe
٢٢٢

* εβ +=        )2(  
 

، در واقـع بيـانگر مشـاركت        )2(دهنده دستمزد بازاري هر فرد است و معادله           نشان )1( ةمعادل

*. ، مشغول به كار باشـد     iشود كه فرد      هنگامي مشاهده مي  ،  wi بنابراين   5.فرد در بازار است   
ie در ،

متغير مجازي معرفي كنـيم  توانيم يك  شود و ما تنها مي   كه مشاهده نمي   استواقع متغير شاخص    

 كه اگر فرد به كار مشغول باشد عدد يك و اگر در بازار كار مشـاركتي نداشـته باشـد عـدد صـفر                        

شـود    اين امر باعث مـي    . ، برابر يك باشد   eiشود كه     ، هنگامي مشاهده مي   wiپس  . كند  مي اختيار

                                                 
١. Heckman 
٢. Specification Error 
٣. Missing Data 
�. Self-Selection 

ت گرفتـه از تـابع      أ در واقع اين معادله بيانگر تمايل فرد به كار كردن در دستمزد جاري اسـت كـه نشـ                   .5

 .مطلوبيت وي است
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 باشند، چرا كه افـرادي كـه        ، داراي همبستگي مثبت   i٢ε و i١εكه احتماالً جمالت مشاهده نشده    

بـدين ترتيـب    . شود، با احتمال بيشتري كار خواهند كـرد         اي باالتري به آنها پيشنهاد مي     ه  دستمزد

، منجـر بـه تـورش و        )1(استفاده از روش حداقل مربعات معمولي بـراي تخمـين ضـرايب مـدل               

فقط افرادي قابل مشاهده هسـتند      ) 1( در نمونه مدل     ،ربه عبارت ديگ  . دشو ناسازگاري ضرايب مي  

اگر فردي دسـتمزد انـدكي بيشـتر را  بـراي            . كه راضي به كاركردن در دستمزدهاي جاري باشند       

  1. و در نمونه ما ظاهر نخواهد شد،عرضه نيروي كار خود طلب نمايد، احتماالً بيكار مانده

 

 ها   آوري داده خطاي جمع .4-2-3

هاي  آوري داده  جمعةهاي بسيار معمول در بررسي نظريه جرم، ناشي از ماهيت نحويكي از خطا

هايي  هاي جرم براساس گزارش مورد استفاده در تحليلهاي  چنانكه مشخص است، داده. استآن 

به . شوند آوري و گزارش مي امنيتي و نيروهاي پليسي جمعهاي   سيستماز سوي است كه عمدتاً

هايي است كه  تجربي جرم، همان گزارشهاي   مورد استناد در بررسيعبارت ديگر آمارهاي

اند كه اين آمارها به شدت نسبت به عملكرد اين نيروها حساس  دست آوردهه نيروهاي امنيتي ب

توان حالتي را فرض نمود كه در آن آمارهاي جرم در زمان يا مكان خاصي  در واقع مي. است

 به خاطر افزايش ميزان جرم نباشد بلكه به خاطر عملكرد ش لزوماًيافته باشد اما اين افزايافزايش 

به هنگام تحليل آمارها اي   كننده چنين امري ممكن است نتايج گمراه. بهتر نيروهاي امنيتي باشد

 2.به بار آورد

                                                 
مقاله توانيد به  هايي ارائه شده است كه براي آشنايي با آنها مي  براي رفع اريب انتخاب نمونه، روش.1

Heckman(١٩٧٩) و كتاب Maddala(١٩٨٣)فصل نهم مراجعه نماييد . 
 كه در آن استان قم به عنوان هاي اخير يكي از نشريات كشور اقدام به انتشار آماري نمود در ماه. 2

هايي مبتني بر آمارهاي مركز  بديهي است كه چنين گزارش. خيزترين استان كشور معرفي شده بود جرم

در . باشد تشكيل شده در مراجع قضايي ميهاي  گردد كه منبع اصلي آنها تعداد پرونده منتشر ميايران  آمار

جرم وجود دارد ممكن است نتايج هاي  آوري داده چنين شرايطي عدم توجه به مشكلي كه در جمع

ن است چنانكه عنوان شد، ممك. اي در زمينه جرم خيز بودن استان قم به همراه داشته باشد كننده گمراه

آمار باالتر جرم در استان قم به اين دليل ايجاد شده باشد كه نيروهاي امنيتي در اين استان داراي 

 .  اند عملكرد بهتري بوده
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موضوع، در بررسي تجربي جرم و جنايت در ايران لحاظ كردن كارايي اين با توجه به 

با توجه به آنكه آمار . رسد جرم بديهي به نظر ميهاي  ميان توضيح دهندهنيروهاي امنيتي در 

 براي چنين كاستي 1دقيقي در زمينه كارايي نيروهاي امنيتي جامعه وجود ندارد، از متغير جايگزين

براي . استانتظامي صرف شده در هر استان هاي  اين متغير جانشين، هزينه. استفاده شده است

جهت صرف شده همگي در هاي  تغيري، فرض اساسي آن است كه هزينهكارگيري چنين م به

كه بايد به آن اشاره كرد، وجود ارتباط اي   نكته. كاراتر نمودن توان امنيتي استان بوده است

توان استدالل نمود كه هرگاه سياستگذاران  در واقع مي. دوطرفه  ميان اين متغير و نرخ جرم است

هاي  طقه و در دوره جاري باشند، در دوره بعد اقدام به افزايش هزينهشاهد افزايش جرم در يك من

انتظامي استان با يك وقفه بستگي به ميزان جرم در هاي  يعني هزينه. نندك انتظامي استان مي

انتظامي در مدل به عنوان جايگزيني هاي   به جاي استفاده از هزينه،از اين رو. دوره قبل دارد

 .منيتي استان از متغير جرم با يك وقفه زماني استفاده خواهد شدبراي كارايي و توان ا

 

 روش اقتصادسنجي  .4-2-4

هـاي    و داده2عمدتاً بر دو ساختار آماري مختلف، يعني سري زماني) ايستا و پويا(هاي تجربي    مدل

هاي زماني، مقدار متغيرهـاي مختلـف مـدل،          هاي مبتني بر سري    در مدل . ندهست مبتني   3مقطعي

هاي مقطعي، زمان به هيچ عنوان نقشي        هاي مبتني بر داده    بعي از زمان است، حال آنكه در مدل       تا

بـه عنـوان مثـال، مطالعـه        . اسـت نداشته و مقدار متغيرهاي مختلف مدل تابعي از مقاطع مختلف           

هاي مختلف كشور، مبين يك مدل مبتنـي         ميزان وقوع جرم در يك سال معين، به تفكيك استان         

 . اي مقطعي استه بر داده

هايي كه صرفاً مبتني بر آمارهاي سري زماني و يا مقطعي            در برخي از مطالعات، طراحي مدل     

كند و منجر بـه كـاهش اعتبـار           مي  بر نتايج حاصل، تحميل    اي  است، فروض ضمني محدودكننده   

                                                 
١. Proxy Variable 
٢. Time Series 
٣. Cross-Section 
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 زماني  هاي سري   مثال، طراحي يك مدل مبتني بر داده       براي. شود  نتايج به دست آمده از مدل مي      

كه موضوع مطالعه آن بررسي ميزان جرم در كل كشور باشد، داراي اين فرض ضمني اسـت كـه                   

الگوي رفتاري مجرمان در استان سيستان و بلوچستان دقيقاً با الگوي رفتاري مجرمان در اسـتان                

 اجتماعي و فرهنگي متفـاوت      –اما واضح است كه به دليل شرايط اقتصادي         . تهران يكسان است  

 بـراي افـزايش دقـت       بنـابراين . كننده اسـت  مذكور تا حدود زيادي محدود     فرض   ،ها ين استان در ا 

از سوي ديگر، صرف نظر كردن از زمان و پـرداختن           . مطالعه، تفكيك اين دو مقوله ضروري است      

هاي مختلـف و    از پوياييزيراتواند چندان قابل توجيه باشد  نيز نمياي    هاي منطقه  صرف به تفاوت  

 . شود فتارهاي مجرمانه در طول زمان چشمپوشي ميتعامل ر

 سـري زمـاني و      هـاي  ، در اين مطالعه سعي شده است كه عمـدتاً از تلفيـق داده             بدين منظور 

هـاي مقطعـي در    دادهتلفيق . گردد، بهره گرفته شود اطالق مي 1هاي تلفيقي مقطعي كه بدان داده

زمينـه تحليـل    توانـد محقـق را در         ورد كـه مـي    آ  مي از آمارها را به وجود    اي    مجموعهطول زمان،   

دوره زمـاني   ايده اصلي اين است كه از جامعه خاصي، در هـر            . مسائل پيچيده اقتصادي ياري دهد    

توزيع متغيرهـا   امكان تغيير   از آنجا كه    . شود  ميگردآوري  تصادفي  اي    ، نمونه ...)نظير سال، ماه و     (

 اعتبـار خـود را از دسـت       معمـوالً   2٢ توزيـع  فرض يكسـان بـودن    محتمل است، لذا    در طول زمان    

رو،  از ايـن .  بمانـد پـا برجـا  توانـد   ميهمچنان غير همبسته بودن آنها كه فرض  در حالي دهد،   مي

مشـاهدات مسـتقلي كـه داراي توزيـع يكسـان           توانـد     هاي مقطعي در طول زمان مـي       تلفيق داده 

 اگر  ،به عبارت ديگر  . نامند تلفيقي مي  هاي  اصطالح داده به  اين مشاهدات را    . ايجاد نمايد 3٣،نيستند

هـاي خاصـي     يعني براي مقطع  ( داشته باشيم    Tبراي هر مقطعي، مشاهداتي در طول دوره زماني       

هاي مقطعي به وجـود      هاي زماني و داده      تلفيقي از سري   ) مشاهده داشته باشيم   ، دوره زماني  Tدر

Tt بـراي  ١×k يـك بـردار    txفرض كنيد . شوند   ناميده مي  هاي تلفيقي  دادهآيد كه     مي L,١= 

 :مدل در سطح جامعه به قرار زير است.  باشد١×k يك بردارβبوده و

                                                 
١. Panel Data 
٢. Identical Distribution Assumption 
٣. Independent, not Identically Distributed (i. n. i. d) 
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Ttuxy ttt ,,٢,١ L=+= β          

 

 دوره زماني   پنجانداز خانوار طي     دهنده پس   زير توضيح  ةبراي مثال معادل  .  يك اسكالر است   tyكه

 :است

�,,٢,١
٣٢١٠

L=++++= tueduageincSav ttttt ββββ           
 

 سن  tageنوارهاي سواد تحصيلي سرپرست خا     ، تعداد سال  tedu درآمد ساالنه،    tincكه در آن  

. بوده و ايستاسـت   1١هاي تلفيقي خطي   از يك مدل داده   اي     اين مدل، نمونه   .استسرپرست خانوار   

 :نمودتوان به صورت زير ارائه   مي تلفيقي را هاي  دادهيك مدل در حالت عمومي 

TtucXy itiitit ,,٢,١, L=++= β      

اول، متغيرهايي كه      .استشامل سه نوع متغير معلوم      بوده و    k×١بردار  ك  ي itXكه   طوريه  ب

 دوم، متغيرهـايي كـه      . ثابت هستند  i  مقاطع مختلف  كند ولي در    مي  تغيير tدوره زماني   در طول   

 و سوم، متغيرهـايي كـه هـم در طـول            .كنند ولي در طول زمان ثابت هستند        مي  تغيير iبه ازاي   

كـه از   اي     نيز متغير غير قابل مشـاهده      ic. متغير هستند مقاطع مختلف   به ازاي   دوره زماني و هم     

 مبـين   iاگـر   . شـود    ياد مـي   3 ، ناهمگوني غير قابل مشاهده     2آن به عنوان جزء غير قابل مشاهده      

 نيـز اطـالق     5 و يا ناهمگوني فردي    4 اثر فردي  icافراد باشد، در اين صورت در برخي از موارد به           

و هـا    ، اسـتان  توان همين اصطالحات را در مورد خانوارها، شـهرها          به صورت مشابه، مي   . گردد  مي

 گفتـه   6 نيز خطاها و يا جمـالت اخـتالل فـردي          ituجمله  به  . ديگر واحدهاي مقطعي به كار برد     

 . كنند  مي تغييرi و tشود چرا كه اين جمالت در طول  مي

                                                 
١. Linear Panel Data Model 
٢. Unobserved Component 
٣. Unobserved Heterogeneity 

�. Individual Effect 
�. Individual Heterogeneity 
�. Idiosyncratic Errors 
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  1ثابـت بدان معني كه آيا اين متغيـر اثـر          . شود   نيز اغلب دو مقوله مطرح مي      ic متغير مورددر  

 را يـك    icتـوان بـه طـور مقتضـي متغيـر             بـه عبـارت ديگـر، آيـا مـي         . 2است و يا اثر تصـادفي     

 پارامتري كـه قـرار اسـت تخمـين زده           مثابهبايست به    ميمتغيرتصادفي در نظر گرفت و يا اينكه        

 به عنوان يك متغيـر      icهاي تلفيقي، اگر     در رهيافت متداول بررسي مدل    . شود، مدنظر قرار گيرد   

 بـه   ic زماني كه    ،در مقابل . شود   گفته مي  »اثر تصادفي    «تصادفي در نظر گرفته شود، بدان يك        

عنوان يك پارامتري كه قرار است براي هـر يـك از مقـاطع تخمـين زده شـود، در نظـر گرفتـه                        

هـاي تصـادفي فـراوان از     گيـري  براسـاس نمونـه  . شـود  ته مـي  گف»اثر ثابت « بدان يك    شود،  مي

 .  تصادفي هستندic غير قابل مشاهده ياهتوان فرض كرد كه  اثر مشاهدات مقطعي، مي

تـوان متـذكر شـد،        مي icكه در ارتباط با     اي    ترين مقوله  طور كه قبالً عنوان شد، مهم      همان

Tt بـه ازاي     itXگي و يا عدم همبستگي آن با متغيرهاي توضيحي معلوم           همبست ,,٢,١ L= 

اثر تصادفي مترادف با همبستگي صفر بين متغيرهـاي توضـيحي معلـوم و اثـر غيـر قابـل                    . است

 : مشاهده است و يا به عبارت ديگر
 

TtcXCov iit ,,٢,١,٠),( L== 
 

 شـود، در   ياد مي»اثر تصادفي فردي « به عنوان  icردي، زماني كه از متغير      در مطالعات كارب  

 .  غير همبسته استitx با icواقع فرض بر آن است كه 

ني نيست  بدين مع » اثر ثابت « در مطالعات اقتصاد سنجي مبتني بر مباحث اقتصاد خرد، واژه           

 بلكه داراي اين مفهوم ضمني است كـه امكـان همبسـتگي             ، است  يك متغير غيرتصادفي   icكه  

مطالعـات  اگـر در   ،بنـابراين .  وجـود دارد itx و متغيرهاي توضـيحي  icبين اثر غير قابل مشاهده    

 . خواهد بودitx باic ناميده شود، به معني امكان وجود همبستگي »اثر ثابت استان « icتجربي 

                                                 
١. Fixed Effect 
٢. Random Effect 
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 نتايج تجربي. 4-3

هاي   شده، در اين قسمت به بررسي نتايج تجربي حاصل از برآورد مدلمطرحبا توجه به مطالب 

هاي سرقت اتومبيل و سرقت از اماكن بررسي  امر ابتدا مدلبراي اين . پردازيم ميجرم در كشور 

 .دهيم مي خطرناك شامل مدل توضيح دهنده علل قتل را نشان جرايم و سپس مدل شود مي

 

 مدل سرقت اتومبيل  .4-3-1

 :شدمدل مورد استفاده براي برآورد مدل سرقت اتومبيل به صورت زير تصريح و برآورد 

 

GDPR

EDNRYNGRatioRobAutoRobAuto itititit

�

�٣٢١٠

                       

)١(__

β
βββββ

+
+++−+=

 

 :كه در آن 

Auto_Rob : تشكيل شده در زمينه هاي  نرخ سرقت اتومبيل كه حاصل تقسيم تعداد پرونده

 .ستها انواع سرقت اتومبيل به كل جمعيت در استان

Ratio  : نسبت متوسط هزينه دهك دهم به دهك اول در استانi-  ام 

YNG :  در استان )  سال24 تا 18(نسبت جمعيت جوانانi- ام 

EDNR :آموزشي استان هاي   سرانه هزينهi-1376واقعي سال هاي   ام به قيمت 

POLR  :انتظامي در استان هاي  سرانه هزينهi-1376واقعي سال هاي   ام به قيمت 

GDPR  : توليد ناخالص داخلي سرانه استانi-1376واقعي سال هاي   ام به قيمت 

بيني شده و مقادير  مقادير پيش 2براي بررسي خوبي برازش مدل برآورد شده در نمودار 

 .هاي تهران، اصفهان، فارس و آذربايجان شرقي نشان داده است واقعي ميزان سرقت را در استان
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 هاي منتخب بيني شده سرقت در استان پيشمقادير واقعي و . 2 نمودار

 .اند  از هم متمايز شدهF بيني شده با حرف مقادير واقعي و پيش: توجه
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 مدل برآورد شده براي توضيح نرخ سرقت در ،دهد نمودار نشان مياين طور كه  همان

 به نحوي دكن مطلوبي، مقادير واقعي را باز توليد هاي مذكور توانسته است به صورت نسبتاً استان

 .كه ميزان خطا به شدت پايين است

 براي FGLS با استفاده از مدل اثر ثابت و روش مذكورنتايج حاصل از برآورد معادله 

تايج حاصل از اين برآورد نشان ن.  يك گزارش شده استپيوستهاي مختلف كشور در  استان

ثير أ اين تولي ، داشتهثير منفي بر سرقت دوره جاريأدهد كه ميزان سرقت در دوره قبل ت مي

هاي امنيتي بهتر و   توان نتيجه گرفت كه استفاده از سيستم به اين ترتيب مي. دار نيست معني

عملكرد نيروهاي پليسي كه در قالب اين متغير تاحدودي قابل بررسي است، اگر چه داراي اثر 

 . سرقت اتومبيل گرددداري باعث كاهش ميزان ا نتوانسته به طرز معنيه اما اين اثر،منفي است

داري بر  ثير مثبت و معنيأ، داراي تاستكه بيانگر ميزان نابرابري در جامعه  Rateمتغير 

شود  فزايش نابرابري در جامعه موجب مي ا،به عبارت ديگر. ميزان سرقت اتومبيل در جامعه است

 در افزايش سرقت تواند ومبيل افزايش يابد و همين امر ميايدي انتظاري ناشي از سرقت اتكه ع

 .ثر واقع شودؤدر جامعه م

بررسي ميزان جوان بودن جامعه نيز حاكي از اين مسئله است كه با افزايش جمعيت جوان در 

 ضريب اين متغير نيز مثبت و در سطح زيرايابد،   كشور، ميزان سرقت نيز افزايش ميهاي استان

ن شدن ساختار سني جمعيت در صورتي بدين ترتيب جوا. دار است  درصد معني99اطمينان باالي 

 سياستگذاران كنترل و هدايت نگردد، ممكن است عواقب وخيمي را به از سويكه به نحوي 

 .همراه داشته باشد

 اين موضوع است كه ةدهند سرانه انتظامي در هر استان نشانهاي  ثير هزينهأت بررسي

انتظامي هاي  افزايش هزينه. دشو تواند منجر به كاهش ميزان جرم در جامعه افزايش آنها مي

 احتمالشود كه همين امر  منجر به افزايش توان نيروهاي پليسي و انتظامي در جامعه مي

 1.دهد انجام جرم را افزايش ميهاي   و در نتيجه هزينهبرد باال ميدستگيري مجرمان را 

                                                 
ها به دليـل هـم خطـي بـا           آموزش استان هاي    نه هزينه  كه متغير سرا   شود  در اينجا الزم است يادآوري      . 1

 . انتظامي از مدل نهايي حذف گرديدهاي  متغير سرانه هزينه
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سرانه استان است كار گرفته شده، متغير درآمد ه آخرين متغيري كه در مدل سرقت اتومبيل ب

در اينجا نيز مشاهده . كه به عنوان شاخصي براي نشان دادن فقر مطلق به كار گرفته شده است

 اين اثر براي سرقت ،تواند به كاهش جرم منجر شود شود اگرچه افزايش درآمد سرانه مي مي

 .دار نيست اتومبيل معني

 

 مدل سرقت از اماكن .4-3-2

هاي تابعي مختلف، فرم بهترين مدلي كه به عنوان   با فرمهاي مختلف پس از برآورد مدل

 : به صورت زير استبه دست آمد،متغيرهاي توضيح دهنده سرقت از اماكن 

GDPRPOLREDNRYNGRateHRob
��٣٢١٠

ββββββ +++++=  

 :كه در آن

HRob : تشكيل شده در زمينه انواع هاي  نرخ سرقت از اماكن كه حاصل تقسيم تعداد پرونده

 .ستها ت در استانسرقت از اماكن به كل جمعي

Ratio  : نسبت متوسط هزينه دهك دهم به دهك اول در استانi-  ام. 

YNG :  در استان )  سال24 تا 18(نسبت جمعيت جوانانi- ام.  

 EDNR:آموزشي استان هاي   سرانه هزينهi-1376واقعي سال هاي   ام به قيمت 

POLR  :انتظامي در استان هاي  سرانه هزينهi-1376واقعي سال هاي   ام به قيمت 

GDPR  : توليد ناخالص داخلي سرانه استانi-1376واقعي سال هاي   ام به قيمت 

 

مدل كلي فوق پس از برآوردهاي مختلف تنها براي سه متغير نابرابري درآمدي، سرانه 

نتايج حاصل از برآورد .  دار گرديد انتظامي و نسبت جمعيت جوان به كل جمعيت معنيهاي  هزينه

همانند .  نشان داده شده است2 پيوست در FGLSرابطه با استفاده از مدل اثر ثابت و روش ين ا

 قسمت نمودار مقادير واقعي و حالت قبل براي اطمينان از خوبي برازش مدل مورد نظر در اين

نمايش  3هاي تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي در نمودار  بيني شده را براي استان پيش

 . شده استداده
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 بيني شده سرقت از اماكن  روند مقادير واقعي و پيش. 3نمودار 

 .اند دهش از هم ديگر متمايز Fبيني شده با حرف  مقادير واقعي و پيش: توجه
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طور كه از اشكال باال نيز مشهود است، اگر چه خوبي برازش در اين مدل به ميزان  مانه

 .نيست، در حد رضايت بخشي است) به ويژه براي استان فارس( مدل سرقت اتومبيل

دهد كه نابرابري درآمدي در اينجا نيز  از سوي ديگر، بررسي نتايج حاصل از برآورد نشان مي

ضريب اين متغير در سطح اطمينان . ي بر ميزان سرقت از اماكن استداراي اثر مثبت و افزايش

 جهتتوان نتيجه گرفت كه هر سياستي كه در   مي،بدين ترتيب. دار و مثبت است  درصد معني81

د كم كنميزان سرقت از اماكن را مكن است يح مصرغيركاهش نابرابري درآمدي باشد، به طور 

 .كم خواهد كرد سرقت را چرا كه درآمد مورد انتظار ناشي از

شد،  بيني مي  طور كه پيش بررسي شاخص جوان بودن جمعيت نيز همان،از سوي ديگر

 درصد 99غير در سطح اطمينان ضريب اين مت. ثير مثبت آن بر ميزان سرقت استأبيانگر ت

د توان نتيجه گرفت كه افزايش نسبت جوانان به كل افرا بدين ترتيب مي. دار و مثبت است معني

تواند منجر به افزايش جرم  د، ميشوجامعه، در صورتي كه برنامه مشخصي براي جوانان تدوين ن

 .گردد

امنيتي هاي   متغيرهاي بازدارنده در ارتكاب به جرم در اين معادله هزينهآثارثير أبراي بررسي ت

. دار است عني مثير آن بر جرم معكوس و كامالًأتوان دريافت كه ت و پليسي نيز نهفته شده كه مي

به تواند  ميانتظامي در كاهش سرقت از اماكن است كه هاي  اين موضوع بيانگر اهميت هزينه

 .عنوان يك راهكار سياستي به كار گرفته شود

 

 هاگيري و پيشنهاد بندي، نتيجه جمع.5

يت وجود با توجه به اينكه ماه. توان تعاريف متعددي از آن ارائه داد بسته به حوزه مطالعه جرم، مي

 در اغلب شود، بنابراين ميجرم در جامعه بر اساس قوانين تدوين شده در آن جامعه مشخص 

از . گيرد  ميمختلف قرارهاي  موارد، تعريف جرم بر اساس رويكرد حقوقي آن، مد نظر بررسي

ديدگاه حقوقي، نقض قانون هر كشور در اثر عمل خارجي در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال 

در قوانين جمهوري . شود آن را تجويز ننمايد و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده ميحقي 
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 هرفعل يا 1370هاي اسالمي مصوب هشتم مرداد   قانون مجازات2اسالمي ايران بر اساس ماده 

 .شود ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي

لحاظ اجتماعي  ويژه به  زيانباري را بهآثارش جرم در يك جامعه، بديهي است كه بروز و گستر

 :به صورت زير خالصه نمودتوان  ميهاي بالقوه ناشي از جرم را  هزينهبه طور كلي . خواهد داشت

مجرمان، قربانيان ( هاي اختصاص يافته به جرم هاي فرصت ناشي از زمان  هزينهتمامي .1

 ،)داري هاي نظارت و نگه و يا سيستم

 ،هاي مستقيم امنيتي، پليسي هزينه  .2

 ،هاي مستقيم بخش خصوصي هزينه  .3

 ،ير بازارها از جمله بر بازار كار بر ساثيرأت  .4

 ، بر كيفيت زندگي خانوارهاتأثير  .5

 ،از دست دادن يا از بين رفتن اموال و افراد  .6

 ،انيان و منافع آتي آنهااز دست دادن قرب  .7

 ،شوند متحمل مي) ها زندان( مجرمان ازداري هاي نگه هايي كه سيستم هزينه  .8

 .هاي مجرمان و قربانيان  بلندمدت و آتي بر خانوادهتأثير  .9

 

از اين رو . رسد ثر بر جرم ضروري به نظر ميؤ، مطالعه در زمينه عوامل مآثار مذكوربا وجود 

شده هاي اقتصادي مرتبط با آن تهيه   شناخت ابعاد مختلف جرم و ديدگاهجهتمطالعه حاضر در 

اقتصادي اثرگذار بر جرم در ايران هاي  لفهؤند، شناسايي مك ترين هدفي كه دنبال مي و مهماست 

 .است

، پس از بررسي كليات موضوع در فصل اول و همچنين اين پرسشپاسخگويي به به منظور  

 . جرم در جامعه، در فصل دوم به بررسي روند ميزان جرم و جنايت در ايران پرداخته شدياهاثر

ده، حاكي ش نيروهاي امنيتي كشف و ثبت از سويي كه جرايمبررسي آمارهاي موجود در زمينه 

به عنوان مثال در سال . گذشته استهاي  از افزايش ميزان جرم و جنايت در جامعه طي سال
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 سرقت در كشور انجام گرفته كه اين رقم در سال 1652  به ازاي هر يك ميليون نفر،1375

موارد بررسي آمارهاي دستگيرشدگان اين عالوه بر .  سرقت رسيده است2805 به بيش از 1381

 سرقت در 1652  به ازاي هر يك ميليون نفر،1375دهد كه در سال   آمارها نشان ميجرايم

عالوه بر .  سرقت رسيده است2805 به بيش از 1381كشور انجام گرفته كه اين رقم در سال 

 53/1 رشد به طور متوسط ةدهند رشدگان مختلف نيز نشانبررسي آمارهاي دستگيمذكور موارد 

  . است1381 تا 1371هاي   سالدردرصدي 

ال را به ذهن متبادر ؤروند رو به رشد جرم در جامعه با توجه به عواقب زيانبار آن، اين س

ال بسته به ؤسازد كه علت افزايش جرم در جامعه چيست؟ براي پاسخگويي به اين س مي

توجيهات مختلفي به عنوان دليل توان  مير زمينه مطالعه جرم مد نظر باشد، رويكردي كه د

 كه جرم به داليلي اقتصادي، افزايش داشته چنين ادعا كردتوان  اين ميان ميدر . مطرح نمود

براي بررسي درستي اين ادعا الزم است كه با استفاده از رويكرد اقتصادي به شناخت و . است

 . دهد پرداخت كه موضوع اصلي تحقيق حاضر را تشكيل ميايت مسئله جرم و جنتبيين 

مهم نظريه هاي   بررسي اقتصادي موضوع جرم در ايران، مطالعات اصلي و پايهجهتدر 

در ادامه . هاي اخير بررسي شد هاي بعدي تا سال گرفت و پيشرفتقرار اقتصاد جرم مورد كنكاش 

ثر ؤبا استفاده از رويكرد كمي به برآورد عوامل مبا تصريح الگوي نظري و تجربي جرم در ايران، 

 بارهدر اين . بر جرم و جنايت در قالب دو جرم سرقت اتومبيل و سرقت از اماكن پرداخته شد

و براي برآورد آن از آمارهاي به كار گرفته شد تلفيقي هاي  ي بر دادهنسنجي مبتهاي اقتصاد مدل

 . گرديد، استفاده1380 تا 1377هاي  استاني در سال

دهد  ثر بر سرقت اتومبيل و اماكن نشان ميؤهاي مورد اشاره در زمينه عوامل م برآورد مدل

بررسي . اند ثر بودهؤگيري جرم و جنايت در جامعه م از عوامل اقتصادي در شكلاي   كه مجموعه

ابري دهد كه افزايش نابر سرقت اتومبيل نشان ميهاي  مدل مورد استفاده در زمينه توضيح دهنده

و افزايش نسبت جوانان در جامعه داراي اثر افزايشي بر ميزان سرقت اتومبيل بوده و در مقابل 

از . انتظامي و درآمد سرانه داراي اثر كاهنده بر ميزان سرقت اتومبيل استهاي  افزايش هزينه
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 به ،دهد  نتايج مشابهي نشان مي بررسي و برآورد مدل سرقت از اماكن نيز تقريباً،سوي ديگر

 و در دارددار بر جرم  جوان بودن جامعه اثر مثبت و معنينحوي كه افزايش نابرابري و ميزان 

 . كاهد انتظامي به ميزان قابل توجهي از بروز جرم ميهاي  مقابل افزايش هزينه

جرم و جنايت هاي  دهنده دهنده چند موضوع اساسي در زمينه توضيح فوق نشانهاي  بررسي

 :در ايران است

به عبارت ديگر . ثر واقع شوندؤتوانند به نحو شاياني در تبيين جرم م تغيرهاي اقتصادي ميم .1

 .اقتصادي است، پذيرفتهاي  توان اين ادعا را كه جرم داراي ريشه مي

 بيفزايد، نقش قابل عوايد ناشي از انجام جرم مكن است برنابرابري به عنوان متغيري كه م .2

توان پذيرفت كه افزايش نابرابري در  رو مي از اين. امعه داردتوجهي در اقدام به سرقت در ج 

 .افزايد  مينيزجرم بر جامعه 

 زيراتواند تهديدي در زمينه افزايش جرم در جامعه تلقي گردد،  جوان بودن جامعه ايران، مي .3

 . ناشي از جرم هستند رخطافراد جوان بيش از بقيه افراد جامعه حاضر به قبول 

بيشتر براي نيروهاي انتظامي و نيز هاي  نيتي جامعه از طريق اختصاص هزينهافزايش توان ام .4

تواند نقش قابل توجهي در  هاي امنيتي، مي  بخش خصوصي در قالب انواع سيستماز سوي

 . زمينه كاهش جرم در جامعه ايفا نمايد

همانند توان استنباط نمود كه در ايران نيز  با توجه به نتايج حاصل از بررسي حاضر، مي

گيري جرم در جامعه در كنار ساير مسائل  بسياري از نقاط دنيا، مسائل اقتصادي نيز در شكل

طور كه از نتايج بررسي مشخص شد، دو عامل نابرابري و  همان. استثر ؤاجتماعي و فرهنگي م

گيري جرم در جامعه مطرح  اثرگذار بر شكلهاي  لفهؤترين م جوان بودن جامعه به عنوان مهم

 كاهش نابرابري در جامعه بايد به عنوان يك ،بدين ترتيب به عنوان اولين راهكار سياستي. تندهس

هاي  اين در حالي است كه بررسي روندهاي موجود در سال. هدف مشخص همواره دنبال گردد

تواند موجبات   شمسي بوده است كه اين امر مي70اخير حاكي از افزايش نابرابري در اواخر دهه 

 .  جرم را در جامعه فراهم نمايدافزايش



 :...هاي تلفيقي بررسي علل اقتصادي جرم در ايران با استفاده از يك مدل داده 76

هاي  شود كه در سال بيني مي  با توجه به جوان بودن جمعيت كشور پيش،از سوي ديگر

البته اين بدان معني نيست كه نتوان براي اين پديده . چندان دور، روند افزايش جرم ادامه يابد نه

گامي به سمت ارتكاب جرم و ها نشان داد كه نيروي جوان هن انديشيد، چرا كه بررسياي   چاره

در اين ميان افزايش بيكاري . جنايت كشيده خواهد شد كه هزينه فرصت انجام جرم پايين باشد

 و شودتواند منجر به كاهش هزينه فرصت ارتكاب جرم  به ويژه در ميان جمعيت جوان جامعه مي

نمايد  ييد ميأرا تاي   پديدهي موضوع نيز چنين بررسي كم. تمايل آنها را براي ارتكاب جرم بيفزايد

ثير منفي بر ميزان جرم بوده و بديهي أ افزايش رشد اقتصادي در قالب درآمد سرانه، داراي تزيرا

 .است كه افزايش رشد اقتصادي به معني افزايش اشتغال و كاهش بيكاري است
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 خروجي كامپيوتري نتايج حاصل از برآورد مدل سرقت اتومبيل. 1پيوست 

 ثرثابتابه روش 
 

Dependent Variable: ARR? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: ٠٩/٢�/٠�   Time: ٢٢:٣� 
Sample: ١٣٨١ ١٣٧٩ 
Included observations: ٣ 
Total panel (balanced) observations ٣
 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ARR?(-١) -٠�١٠٩٩٢
 ٠�٠- �٢٠٢�٩�٠ ��٢٨�٨��٩٠٠ 
RATE? ��٢٧E-٠
 ١��٨E-٠
 ٣��

٠ ١٣٣�٠٠٠٩ 
YNG ٠�٠١٠

٠ ٠�٠٠١٧٠٧ 
�٢�٣٩٩
 ٠�٠٠٠٠ 

POLR?/POP? -٣�٧٨E-١ ١٠�٢
E-٢- ١٠�٠ ��٩٨٩١�٠٠�
 
GDPR?/POP? -٣�٢٨E-١٢ ��١٧E-٠- ١٢.
٣��٧
 ٠��٢٨� 
Fixed Effects     
_AZEAST--C -٠�٠٠٠٩١٣    

_BKH--C -٠�٠٠٠٩
٢    
_ESFN--C ٠�٠٠٠
�٣    
_FARS--C ٧�١�E-٠�    
_HMN--C -٠�٠٠٠٨٨٠    
_KHOZ--C -٠�٠٠٠�
�    
_KHRN--C ٧�٠٧E-٠�    
_KMH--C -٠�٠٠٠٨٨�    
_MZN--C -٠�٠٠١١
٢    
_SISN--C -٠�٠٠١٠�٩    
_THN--C ٠�٠٠٠٩�٨    
_ZANJ--C -٠�٠٠٠
١٨    

Weighted Statistics     

R-squared ٠�٩٧٢٣٢١     Mean dependent var ٠�٠٠١��� 
Adjusted R-squared ٠�٩�٩٠١٣     S.D. dependent var ٠�٠٠٠٨٠٢ 
S.E. of regression ٠�٠٠٠١٨١     Sum squared resid 
�٢�E-٠٧ 
F-statistic ١

�٨
٣٣     Durbin-Watson stat ٢�٣٣٩٨١٢ 
Prob(F-statistic) ٠�٠٠٠٠٠٠    

Unweighted Statistics     

R-squared ٠�٩
٢٨٧٩     Mean dependent var ٠�٠٠١٠
٨ 
Adjusted R-squared ٠�٩٣١
١٩     S.D. dependent var ٠�٠٠٠٨٠٩ 
S.E. of regression ٠�٠٠٠٢١١     Sum squared resid ٨��٩E-٠٧ 
Durbin-Watson stat ١�٩٩٧١١�    
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 خروجي كامپيوتري نتايج حاصل از برآورد مدل سرقت از اماكن. 2پيوست 

 به روش اثر ثابت
 

Dependent Variable: HRR? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: ٠٩/٢
/٠�   Time: ٠١:٠٨ 
Sample: ١٣٨١ ١٣٧٨ 
Included observations: � 
Total panel (balanced) observations �٨ 
Convergence achieved after 
 iteration(s) 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RATE? ٢�٠�E-١ ٠٧��٧E-١ ٠٧�٣٠٣١
٠ ٨�١٩٧٨ 
POLR?/POP? -٨��١E-١٠ 
�٩٣E-١٢٢- ١٢�

٠ ٧٧�٠٠٠٠ 

YNG ٠�٠ ٠١٣٢٠٠�٨ ٠٠٠١�٣
�١
٠ ١٧٩�٠٠٠٠ 
Fixed Effects     
_AZEAST--C -٠�٠٠١١٧٠    

_BKH--C -٠�٠٠١١
�    
_ESFN--C -٠�٠٠٠٣��    
_FARS--C -٠�٠٠١٠

    
_HMN--C -٠�٠٠١١١٧    
_KHOZ--C -��٧�E-٠�    
_KHRN--C -٠.٠٠٠٨�
    
_KMH--C -٠�٠٠٠
�
    
_MZN--C -٠�٠٠٠٨٨
    
_SISN--C -٠�٠٠١٢٠
    
_THN--C -٠�٠٠٠�٠٩    
_ZANJ--C -٠�٠٠١٠٧
    

Weighted Statistics     

R-squared ٠�٩٧٧٧١٧     Mean dependent var ٠�٠٠�٣٢٠ 
Adjusted R-squared ٠�٩
٨٢
�     S.D. dependent var ٠�٠٠�٠٢٣ 
S.E. of regression ٠�٠٠٠٧١٧     Sum squared resid ١�
٩E-٠� 
F-statistic ٧٢٣�٩٧
٢     Durbin-Watson stat ٢�
٢٢١٧٩ 
Prob(F-statistic) ٠�٠٠٠٠٠٠    

Unweighted Statistics     

R-squared ٠�٣١��٢�     Mean dependent var ٠�٠٠٠٩٣� 
Adjusted R-squared ٠�٠٢٣�٧�     S.D. dependent var ٠�٠٠٠٧٢� 
S.E. of regression ٠�٠٠٠٧١٧     Sum squared resid ١�
٩E-٠� 
Durbin-Watson stat ١�٨١�٠�
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