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 چكیده
مهـم و   هـاي  یـدگاه از د یكـي اسـد.   يکاهش جرم الزام يمجرمانه برا يبروز رفتارها یلمطالعه دال
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 یـر دسـد آمـده بـا متغ    به یجاستفاده شده اسد. نتا يپانل یممنظور از روش انتقال مال ینا ي. براداس
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  مقدمه -1

تواند به  وجود قوانین یكسان، میزان جرم در مناطس مختلف متفاوت اسد. این موضوع مي با
گیـري مجریـان قـانون و تفـاوت در      دو دلیل باشد: تفاوت در اجراي قوانین و میـزان سـخد  

   ای  اقتصادي و فرهنگي و حتي جغرافیاي مناطس مختلف.شر
هـاي  هاي مهم و اساسي در بررسي شـرای  محیطـي ارتكـاب جـرم، ویژگـي     یكي از دیدگاه

اقتصادي محی  اسد که  منجر به شكل گیري اقتصاد جرم شده اسـد. شـروع تجقیقـات حـوزه     
(. بكــر 2،2008انو و مونتولیــوبونـ داد )( نســبد 1968) 1تــوان بـه مطالعــه بكـر  اقتصـاد جــرم را مـي  

و رفتـار   بـرد  کارگیري براي ارتكاب جرم به  ( یك مدل عقالیي اقتصادي را براي تصمیم1968)
 فایده توصیف کرد.  -هزینه بر اساسگیري عقالیي فرد و  مجرمانه را نتیجه تصمیم

 شـده  هارائـ توس  بكر را توسعه داد و نتایج تئوریك مـدل   شده ارائه( مدل 1973) 3چیارل
ــاالت   ــراي اقتصــاد ای ــب ب ــدا اغل ــد   ابت ــرار گرف ــون ق ــورد آزم ــد  متحــده م ــاتي مانن )مطالع

  (.1996، 7؛ فریمن1996، 6ویدل ؛1994، 5؛ مارول و مودي4،1980وید
صـورت تجربـي مـورد بررسـي و      اقتصاد جرم براي سایر کشـورها بـه   هاي مدل جیتدر به

تفاده قرار گرفد. با توجه به اینكـه  گذاري در جهد کاهش نرخ جرم مورد اس براي سیاسد
هـاي انتظـامي،   مدت مانند افزایش نیروهاي انتظامي، افـزایش بودجـه  با اتخاذ اقدامات کوتاه

ي اامـا پـ  از دوره   کـرد، هاي مجرمانـه را محـدود    تواند فعالیدابزارهاي امنیتي مي يارتقا
یـابي  ریشـه  ،بنـابراین  .ا تغییر دادیکرد ها را تشدید  آن بایداثربخشي خود را از دسد داده و 

دالیل بروز رفتارهاي مجرمانـه در راسـتاي رفـ  بسـترهاي انگیزشـي ارتكـاب جـرم الزامـي         
جملـه ایـران از    نماید. این مهم در کشورهاي بـا وجـود جمعیـد جـوان از    ناپذیر مياجتناب

 اهمیتي بیشتر برخوردار اسد.
( بـا  1392 تـا  1379هـاي اسـتاني )  ادهثر بـر جـرم در قالـب د   ودر این پژوهش، عوامل مـ 

استفاده از رویكرد انتقال مالیم پـانلي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـد. در ادامـه در قالـب         

                                                                                                                   
1- Becker 

2- Buonanno and  Montolio 

3- Ehrlich 

4- Witte 

5- Marvell and Moody 

6 - Levitt 

7- Freeman 
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ثر بـر جـرم و ارائـه مطالعـات مـرتب       وسازي رفتار مجرمانه، عوامـل مـ   ادبیات تحقیس به مدل
ناسـب، نتـایج   پرداخته شده اسد و سپ  با معرفي الگوي تحقیـس و تشـریح روش تحقیـس م   

گیـري نیـز بخـش پایـاني تحقیـس را      وتحلیل قرار گرفته اسد. نتیجـه  رگرسیوني مورد تجزیه
 تشكیل داده اسد.

 

 ادبیات تحقیق -2
هاي مجرمانه و ( براي اولین بار به ارائه یك مدل براي تحلیل انتخاب بین فعالید1968) بكر

گیــري در خصــوص  ي تصــمیماقتصــادي را بــراعقالیــي كرد. وي یــك مــدل اقــدامقـانوني  
-هزینـه  بـر اسـاس  و عقالیـي  گیري  و رفتار مجرمانه را نتیجه تصمیمبرد  کار ارتكاب جرم به

 فایده توصیف کرد. 
( کـرد. در ادامــه  1968( اقـدام بـه گسـترش مـدل ارائــه شـده توسـ  بكـر)       1973ارلـیچ) 
عوامـل   ثیرتـا ( بـراي رفتـار مجرمانـه ارائـه و     1973) سازي طراحي شـده توسـ  ارلـیج    مدل

هاي مجرمانه بررسي شده اسد. در ضمن بررسي هر یـك   مختلف بر فرآیند انتخاب فعالید
 ثر، مطالعات مرتب  با آن نیز مورد اشاره قرار گرفته اسد.واز عوامل م
 

 های قانونی و غیرقانونی سازی انتخاب بین فعالیت مدل -1-2
هـایش متفـاوت از افـراد     انگیـزه  شود، ناشي از ایـن نیسـد کـه    اینكه فردي مرتكب جرم مي

بكـر،  اسـد ) هـاي انتظـاري ارتكـاب جـرم      بلكـه تفـاوت در منـاف  و هزینـه     ،مجرم اسدغیر
هـاي   سازي اقتصادي رفتار مجرمانه نیاز به تعریف مفاهیم و روش براي مدل ،بنابراین .(1968

مینـاني کـه   هاي انتخـاب در شـرای  نااط   توان از همان تئوري بلكه مي ،جدیدي وجود ندارد
 براي تحلیل رفتار مجرمانه استفاده کرد. گیرد مورد استفاده قرار مي کننده مصرفبراي 

توانـد زمـان تخصـیص داده بـراي فعالیـد را بـین فعالیـد         کنـیم کـه فـرد مـي    فرض مـي 
)شي از فعالید قانوني تخصیص دهد. عایدي نا (l) يقانونو  (i) يرقانونیغ )W t

l l
تـابعي از   

دهـد کـه بـدون ریسـك اسـد. فعالیـد        زماني اسد که براي فعالید قـانوني تخصـیص مـي   
عـدم  ( و aمجـازات ) دستگیري و  پیشامدمجرمانه با ریسك همراه اسد و ممكن اسد دو 

رخ دهد. در حالـد عـدم دسـتگیري فـرد دارایـي       ip1و ipاحتماالت ( باb) يریدستگ
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( )W ti i آورد و در حالد مجازات بـه انـدازه    را به دسد مي( )i iF t    .از دسـد خواهـد داد
 .گیریم در نظر مي (1معادله )صورت  تاب  مطلوبید فرد را به

(1 )               ( , t )S cU U X 

کل SXهاي غیر بازاري و براي مصرف یا فعالید شده دادهزمان تخصیص tcکه در آن
( 2صـورت معادلـه )   ي بـه دیـ ( عاb) يریدسـتگ عدم  حالد دراسد که  فردي ها یيدارا

 خواهد داشد.

(2 )               ( ) ( )b i i l lX W W t W t   

Wکه در آن     ( را 3رابطـه ) نیـز   مجـازات . در حالـد دسـتگیري و   اسـد دارایي اولیه فـرد
 .خواهیم داشد

(3 )           ( ) ( ) ( )a i i i l lX W W t F t W t    

و محـدودید   عدم دستگیري و دسـتگیري و مجـازات  حالد  دوتظاري براي مطلوبید ان
 .خواهد بود (4معادله )زماني به صورت 

(4 )               
( , t ) ( ) ( , t ) ( , t )

t t t t

t t t

S c b c a c

o i l c

i l c

EU X p U X pU X  

  

  

1

0 0 0
 

به  (5معادله )صورت  به ، شرط اولیه تعادلزماناز حداکثرسازي مطلوبید با توجه به قید 
 .آیددسد مي

(5 )           ( )

( ) ( ) ( )

i l a

i i l b

w w pU X

w f w p U X


 

  1
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,که در آن  , fi l i
i l i

i i i

dW dW dF
w w

dt dt dt
   (( 5. شرط تعادل مطرح شـده )معادلـه )  1اسد

شـیب مـرز    دهنـده  نشـان اسد. سـمد چـپ برابـري     کننده مصرفمشابه همان شرط تعادل براي 
 ((.1ي اسد نمودار )تفاوت يبشیب منحني  دهنده نشانمحدودید( و سمد راسد امكانات )

 های مجرمانه و قانونی در الگوی تخصیص زمانی بین فعالیت تعادل -(1نمودار )

 
 

 .اسد (6معادله )شرط ثانویه حداکثر شدن مطلوبید انتظاري به صورت 

(6 )     
( ) U (X )( ) U (X )( )

( ) U (X )( ) U (X )( )

b i l a i i l

i l i i l
b a

i i i i i

p w w p w f w

dw dw dw df dw
p p

dt dt dt dt dt

       

       

2 21

1 0
 

 

از یك دوره به یك دوره دیگر وجود نداشته باشـد   ها رجحاناگر تغییر سیستماتیك در 
مجرمانـه خواهـد    رفتاربا وجود دستگیر شدن، فرد اقدام به تكرار  ییر نكندمكانات تغو مرز ا

محكومیـد،   بـار   كزیرا بعد از یـ  ،کرد. حتي ممكن اسد با شدت بیشتري جرم تكرار شود
بلندمـدت( از بـازار کـار     گـاه امكانات فعالید قانوني به سـبب سـابقه محكومیـد و دوري )   

ي مجـرم، ناهنجـاري   نـ یب کوتـه ناشـي از   رم ضـرورتا ،تكـرار جـ  بنابراین  .کند کاهش پیدا مي
بلكه ممكن اسد ناشي از کـاهش امكانـات قـانوني     ،رفتاري یا ضعف در خودکنترلي نیسد

  (.1973ارلیچ، باشد )فرد مجرم 

                                                                                                                   
)(( باید 5ري شرط تعادل )معادله )براي برقرا -1 )i i lw f w   منفي باشد که به  این مفهوم اسد که مجازات نهایي

 فعالد مجرمانه بیشتر از عایدي خالص نهایي ناشي از بازتخصیص زمان از کار قانوني به غیرقانوني اسد.
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 عوامل موثر بر ارتکاب جرم -2-2
ا تحـد  تواند انتخاب فرد ر قرار دهد، مي تاثیرهر آنچه هزینه و فایده عمل مجرمانه را تحد 

 ثر بر جرم شامل موارد زیر اسد:وطورکلي عوامل م قرار دهد. به تاثیر

 

 شرایط اقتصادی -1-2-2

 های بازار کار* ویژگی

اسـد  هـاي غیرقـانوني    بیكاري: درآمد ناشي از کار جایگزیني بـراي درآمـد فعالیـد    -الف
رد بیكـار اسـد،   (. وقتي که ف2004، 2ماچین و مغیر و 1975، 1؛ بال  و هنكه1973 ارلیچ،)

هاي قانوني کمتـر از زمـاني اسـد کـه شـاغل اسـد کـه باعـث افـزایش           ي فعالیدیبازده نها
 (. 1968 بكر،شود )احتمال ارتكاب جرم مي

اخـتالل در ایـن    هرگونـه واسطه اشتغال، بخشي از ساختار رواب  اجتماعي اسد و  فرد به
سبد به زماني کـه بیكـار اسـد بـراي     بیشتري را ن مراتب بههاي واسطه جرم، هزینه ساختار به

 وي در پي خواهد داشد.  

( معتقد هستند که بیكـاري، انگیـزه افـراد بیكـار را بـراي ارتكـاب       1985) 3کانتور و الند
ترس از اخراج و عدم  واسطه بهاثر مستقیم( و انگیزه افراد شاغل را نیز دهد )جرم افزایش مي

بیكاري بر میـزان   تاثیر. نتیجه 5(4اثر متنيدهد )ميقرار  تاثیرامكان یافتن شغل مناسب، تحد 
 جرم، حاصل برآیند این دو اثر اسد.

)با فرض اینكه احتمال یـافتن شـغل برابـر    ) 0 باشـد، شـرط تعـادل در الگـوي      1
 .خواهد بود (7معادله )صورت  هاي قانوني و مجرمانه به تخصیص زماني بین فعالید

                                                                                                                   
1  - Block and Heineke 

2- Machin and Meghir 

3- Cantor and Land  

4- Contextual Effect 

ها ایجاد یك رفتار اشاره اثر متني یك اصطالح روانشناختي اسد که به تاثیر عوامل محیطي بر واکنش فرد نسبد به محر  -5
(. در باب   Liebe and et. al, 2016دارد. ثابد شده اسد که فااي ارائه محر  بر پاسخ به محر  تاثیرگذار اسد )

ارتكاب جرم در محیطي با بیكاري باال )به واسطه ترس از عدم امكان اشتغال دوباره و امكان اخراج سری  در  هايبیكاري، محر 
 صورت ارتكاب جرم( تاثیر کمتري روي افراد شاغل دارند. 
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(7 )                      ( )( ) '( )

p( ) '( )

i l a

i i l b

p w w U X

w f w U X

 
 

 

1 

با افزایش در مقدار سمد چپ شرط تعادل، الزم اسد که مقدار سمد راسـد افـزایش   
و افـزایش زمـان    aXیابد که با توجه به اصل نزولي بودن مطلوبید نهایي با کـاهش مقـدار   

1اسد ریپذ امكانبراي فعالید مجرمانه  افتهی اختصاص
. 

مثبـد   تـاثیر انـد و  عنوان متغیر توضیحي اسـتفاده کـرده   اغلب مطالعات از نرخ بیكاري به
گولــد و  ،(2001) 2رابمــ-انــد. رافائــل و وینتــریــد قــرار دادهdبیكــاري بــر جــرم را مــورد تــا

ــاران ــورمن و 2002) 3همك ــان(، ک ــ( و 2005) 4موک ــاالت 2008) 5نیل ــراي ای ــده،  ( ب متح

ــار  ــت( و او2005) 6ادم ــوئد، 2007) 7لآگــر و س ــراي س ــانو )( ب ــا، 2006بون ــراي ایتالی ( ب

( براي فیلیپـین، فطـرس و   2011) 9( براي کشورهاي اروپایي، پاتالینگوگ2012) 8آلتینداگ
دار مثبــد و معنــي تــاثیرایــران  ( بــراي1391) نــژاد و همكــاران( و عباســي1391) همكــاران

 ( بـراي اسـتان  2014) 10سـترالند ومكویسـد و  اما بلو ،اندبیكاري بر جرم را به دسد آورده

دهـد. در برخـي از مطالعـات نیـز )فـوگر و      یـد قـرار نمـي   یهاي سوئد ایـن رابطـه را مـورد تا   
عنـوان عامـل    نرخ بیكـاري جوانـان بـه    (2013 ،13؛ آدبایو2014، 12؛ آالبي2009 ،11همكاران

 قرار گرفته اسد. مدنظرثر وم
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2- Raphael and Winter‐Ebmer 

3- Gould and et. al 

4- Corman and Mocan 
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مین نیازهاي اولیـه بخشـي   ااشتغال قانوني در تدستمزد: چنانچه دستمزد حاصل از  سطح -ب
دهـد. در قالـب الگـوي انتخـاب،     از افراد ناتوان باشد، احتمال ارتكاب جـرم را افـزایش مـي   

، عایدي نهایي ناشي از افزایش زمـاني فعالیـد   (lW) يقانونافزایش عایدي ناشي از فعالید 
بـراي   .1را افزایش خواهد داد و سمد چپ شـرط تعـادل افـزایش خواهـد یافـد      lwقانوني

 باثبـات  افزایش یابد که بـراي ایـن منظـور    aXکاهش سمد راسد شرط تعادل، باید مقدار
 سایر شرای  باید زمان فعالید مجرمانه کاهش یابد.

ت دربـاره ارتبـاط بیكـاري و جـرم را     ( علد وجود نتایج متفـاو 2002) گولد و همكاران
 کنـد. صـرف مطالعـات بـر نـرخ بیكـاري ذکـر مـي       تاکیـد  عدم توجه به دستمزدها بـه دلیـل   

ــ  1998) 2گروگــر ــاملي م ــي را ع ــان در  و( ســطح دســتمزد حقیق ثر در ارتكــاب جــرم جوان
سـطح دسـتمزد حقیقـي در مطالعـه      تاثیر( نیز 2011کند. پاتالینگوگ )متحده بیان مي ایاالت

( در مطالعــه 1994) 3امــا ویــد و تــا  ،دهــدقــرار مــيتاکیــد هــاي فیلیپــین را مــورد  یالــدا
آمـوزش و  ) يقـانون هـاي   دارنـد کـه مشـارکد در فعالیـد    تاکیـد   نكتـه متحده بر این  ایاالت
بیشتري بر کـاهش جـرم در مقایسـه بـا درآمـد اشـتغال و یـا امكانـات          تاثیر نفسه يفاشتغال( 

 .آموزشي بسیار مناسب دارد
قوانین بازار کار: در استخراج نحوه انتخاب فرد براي تخصیص زمان بین کـار قـانوني و    -ج
اما عایـدي کـار    انوني با نا اطمیناني همراه نیسد،شود که درآمد کار قي، فرض ميرقانونیغ

مجرمانه با نااطمیناني همراه اسد. با وارد کـردن نااطمینـاني بـراي عایـدي ناشـي از فعالیـد       
)قانوني، )lW t که از درآمد قطعي کمتر خواهد بود.  شود تبدیل به یك عایدي انتظاري مي 

 بایـد با افزایش سمد چپ شرط تعادل و با توجه به اصل نزولي بودن مطلوبیـد نهـایي،   

aX هاي مجرمانه اسد. کاهش یابد که مستلزم افزایش زمان براي فعالید 
تورم: در مواجهه با تورم، افراد امكانات متفـاوتي را بـراي جبـران کـاهش قـدرت خریـد       -د

ایـن محـدودید    ،خیر اسـد اکه قدرت انطباق درآمد قانوني کم و بـا تـ   آنجا خود دارند. از
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iتورم منجر به افزایش ؛ندارد وجودهاي غیرقانوني  براي عایدي فعالید lw w  شـود و   مـي
 شود.  هاي مجرمانه مي در نتیجه منجر به افزایش زمان براي فعالید

 2ن، الریدسـن و زر (2002) 1دونالـد ددمـن و مـك    رابطه مثبد بین تورم و جرم توسـ  
یـد قـرار   یتا مـورد ( بـراي ایـران   1391همكـاران ) و  زاده يسیع( براي اتحادیه اروپا و 2013)

نرخ  نرخ بیكاري+فالکد )طه بلندمدت نرخ ( راب2009) 3گرفته اسد. همچنین تان  و لین

 4متحـده، صـبور و همكـاران    بـراي ایـاالت   2005تـا   1960تورم( با جرم را طي دوره زماني 
( بـراي  2011( رابطه بلندمدت نرخ فالکد و جرم براي پاکسـتان، پیرایـي و برزگـر )   2016)
 5و و همكـاران ( در ایـران و تامـای  محـل  يبـ جعل سـند، ارتشـاء و چـك    ) ياقتصادهاي جرم
 اند.( براي فیلیپین استنتاج کرده2013)
، یكـي از نتـایج مـدرنیزه شـدن را افـزایش      6یمدورخصنعتي شدن: تئوري مدرنیزه شدن  -هـ

تـر داراي  (. جوام  با تكنولوژي ساده و جمعیـد همگـن  2004، 7)وبر داندجرم و جناید مي
کـه در جوامـ     مـي هسـتند درحـالي   االجـرا و محك ، الزمرمبهمیـ غ هنجارهاي اجتماعي نسبتا

ماننـد صـنعتي شـدن و    ) ياجتمـاع  -پیشرفته بـا تغییـرات گسـترده در سـاختارهاي اقتصـادي     
کمتـر حاضـر بـه     درگمي در هنجارهاي جامعـه احتمـاال  شهرنشیني( افراد به دلیل ابهام و سر
ي ریـ گ میتصـم (. این تحلیل در قالـب  81996توشیما،هستند )پذیرش نظم و اناباط گروهي 

بـه ایـن صـورت کـه      ؛ي و محاکمه ظاهر شـود ریدستگتواند در قالب عامل احتمال  فرد، مي
کنـد و ایـن    پیچیدگي رواب ، امكان شناسایي و دستگیري مجرمان را با پیچیدگي مواجه مي

شود. در نتیجه منجر به افزایش زمـان فعالیـد    باعث کاهش احتمال دستگیري و مجازات مي
در چارچوب کلي جامعه با روابـ  انسـاني پیچیـده امكـان تقابـل       نهمچنیشود.  مجرمانه مي
 ها بیشتر خواهد بود که دلیلي براي تراکم بیشتر جرم در سطح جامعه اسد.  انگیزه

                                                                                                                   
1- Deadman and MacDonald 

2- Lauridsen and Zeren 

3  - Tang and Lean 
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7- Weeber 

8- Tsushima 
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تاثیر مثبد صـنعتي شـدن ژاپـن بـر جـرم را نتیجـه گرفتـه اسـد.          (1996) مایتوشمطالعه 
نعتي به عنوان متغیر صـنعتي شـدن   هاي ص( از متغیر تعداد کارگاه1384همكاران )صادقي و 
 دار به دسد آمده اسد.اند که تاثیر آن منفي و معنياستفاده کرده

کنـد کـه نـابرابري باعـث ایجـاد تاـاد بـین        بیـان مـي   1نابرابري: تئوري محرومید نسـبي  -و
هاي مختلف و در نتیجه منجر بـه عـدم توافـس اجتمـاعي بیشـتر و عـدم رعایـد قـانون          گروه

(. تاثیر مثبد نـابرابري بـر   2002، 2همكاران)فاجزیلبر و  نسبد به هم خواهد شدتوس  افراد 

( 2002همكاران )( براي آفریقاي جنوبي، فاجزیلبر و 2005) 3جرم توس  دمومبین  و اوزلر

( بـراي  2012)4، چینتراکـان و هـرزر  افتهی توسعهو  توسعه  حال دربراي منتخبي از کشورهاي 
(، 1384همكاران )( براي سائوپائولو، صادقي و 2009)5و و سوارزایاالت متحده، اسكورزافا

اما جنیـنگ    ،ید شده اسدی( براي ایران تا1390فخر )و مهرگان و گرشاسبي  (1390مداح)
ي نابرابري بر سرقد اموال در انگلسـتان و ولـز را بـه دسـد     معن يب( تاثیر 2012) 6همكارانو 

 آورده اسد.

 
 های جمعیتیویژگی -2-2-2
ي اقتصادي بیشـتر  ها فرصدشهرنشیني: حرکد افراد به سمد شهرها براي دستیابي به  -لفا

ي اجتمـاعي و اقتصـادي، تـالش    هـا  فرصد(. عدم برابري 2012 ،7سوحاسد )و کسب رفاه 
 ي مرز امكانات کنـد و افـزایش  مواز ریغمنتج به انتقال  ( رابیشترX) شتریببراي کسب رفاه 

نسبد کار غیرقانوني به قانوني را به دنبال داشته باشـد. بـه دلیـل تـراکم جمعیـد و سـادگي       
، 8)گلیـزر و سـاکردوت   رواب  اجتمـاعي، احتمـال دسـتگیر شـدن در منـاطس شـهري کمتـر       

 ( اسد.1999

                                                                                                                   
1  - Relative Deprivation 

2- Fajnzylber  and et. al 

3- Demombynes and Özler 

4- Chintrakarn and Herzer 

5- Scorzafave and Soares 

6- Jennings and et. al 

7  - Soh 

8- Glaeser and Sacerdote 
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ي روابـ  پایـدار خـانواده    پاشـ  هـم  ازدر برخي از موارد باعث  ها به شهرهاانتقال خانواده
مثبـد   تـاثیر (. 2012 سـوح، شود )به بروز سرقد، فحشا و سایر اشكال جرم ميشده و منجر 

قـرار  تاییـد  ( مـورد آزمـون و   1996) مایتوش(، 1995) 1شهرنشیني بر جرم در مطالعات مسیح
 گرفته اسد.

ي و انرژي جواني، زمینـه و  خواه ادهیزترکیب سني جمعید: افراد جوان به دلیل روحیه  -ب
رتكاب جرم دارند. براي فرد جوان، افزایش زمان کار و کـاهش زمـان   امكان بیشتري براي ا

شـود کـه در صـورت کمبـود و      مصرف باعث انتقال منحني امكانات بـه سـمد راسـد مـي    
جـایي غیـر مـوازي و افـزایش نسـبد فعالـد        نابرابري امكانـات کسـب درآمـد باعـث جابـه     

میشـل  ) ي باالیي دارندریپذ سكیرشود. همچنین افراد جوان  ي تعادلي ميقانونغیرقانوني به 
تفـاوتي بـه سـمد محـور      ي باال منجر به انتقال منحنـي بـي  ریپذ سكیر(. 2007، 2زور -و بن

کاهش(. در مطالعاتي این متغیر مورد استفاده قرار گرفته اسـد کـه از   bXشود ) عمودي مي
 اشاره کرد. (2012) نداگیلتآ( و 2008) مونولیوو و توان به بونانوآن جمله مي

توانـد  ي و قومیتي: اعتقاد غالب بر این اسد که ناهمگني جمعیتـي مـي  زبان تنوع مذهبي، -ج

بخشي از ناهمگني اجتمـاعي   .(1982، 3هانسمن و کوگلِيشود )منجر به افزایش میزان جرم 
انـد کـه   تـه شناسان بـه ایـن نتیجـه دسـد یاف     جامعهي و زباني اسد. مذهبشامل تنوع قومیتي، 

هاي قومي و اجتماعي بـه افـزایش فاصـله اجتمـاعي انجامیـده و زمینـه را بـراي        کثرت گروه
 محسـني، اسـد )  نيكشـ که خود مبنایي بـراي هنجار کند مي و فردگرایي فراهم يطلب رقابد
 ساز تااد مقاصد و مناف  افراد اسد.  ي و مذهبي زمینهزبان (. همچنین تعصبات قومي،1395

جرم و ترس از جـرم اسـد )حوقـه و     ندهیو مهاجرت عامل افزا يتیقوم يهادیوجود اقل
جمعیـد خارجیـان بـر جـرم در مطالعـات       تـاثیر . (2012، 5و همكاران يانچیب 4،2016رومهد

( بـراي  2000) هـاي هلنـد، انتـورف و اسـپنگلر     ( براي ایالـد 2012) 6آ  چوما  و ترویل

( بـراي  2005کشـور، دمـومبین  و اوزلـر )    57( بـراي  2013) 7يلـ ح و هاي آلمـان، ر  ایالد

                                                                                                                   
1  - Masih 

2- Michael and Ben-Zur 

3- Hansmann and Quigley 
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هـاي اسـپانیا مثبـد و     ( براي ایالد2008) ویمونتولدار( و بونانو و  معني تاثیر) يجنوبآفریقاي 
( بـراي ونكـوور   2012اندرسون )( و 2017اندرسون )اما ها و  ،داري حاصل شده اسدمعني
( بـراي بـیش از   2012چـون ) اند.  هدار به دسد آورد ناهمگني قومیتي را غیرمعني تاثیرکانادا 
امـا تنـوع زبـاني و      د،دار بر قتل نـدار معني تاثیردهد که تنوع مذهبي  صد کشور نشان ميیك

 داري دارد.معني تاثیرقومیتي 
 

 آموزش -3-2-2
در شرای  یكسان اقتصادي، افراد تحصیلكرده تمایل کمتري بـه ارتكـاب جـرم دارنـد.     

سطح بیشـتر آمـوزش    -1دهد: را تحد تاثیر قرار مي آموزش از سه طریس ارتكاب جرم
هاي غیرقـانوني   و هزینه فرصد تخصیص زمان براي فعالیداسد مقارن با درآمد بیشتر 

یـابي بـراي تخصـیص    آموزش در فرآینـد بهینـه   -2(. 2003، 1دهد )بونانومي شیافزارا 

بونـانو،  ) 2دهـد ییـر مـي  هاي قانوني و غیرقانوني، ترجیحـات افـراد را تغ   زمان بین فعالید
اختصاص بخشي از زمان در دسترس براي تحصیل،  -3(. 2009، 3؛ بونانو و لئونیدا2003

دهـد  ي را کاهش ميرقانونیغهاي قانوني و  زمان در دسترس براي تخصیص بین فعالید
 (. 1994، 4واید و تآاوچن)

(،  بونـانو و  2004) 6(، لـوچنر و مـورتي  1996) 5توسـ  فـریمن   شـده  انجـام هـاي  بررسي
( وجـود  2004سـوآرز ) ( و 2012اندرسـون )  (،2013) 7(، تكلي و گون سوي2009) دایلئون

 دهد.قرار ميتایید رابطه منفي بین آموزش و جرم را مورد 

  

                                                                                                                   
1- Buonanno 

 (Civilization Effectاثر تمدن ) -2

3- Buonanno and Leonida 

4  - Witte and Tauchen 

5- Freeman 

6  - Lochner and Moretti 

7  - Tekeli and Günsoy 
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 شرایط آب و هوایی -4-2-2
ــوري  ــد تئ ــاي انتخــاب عقال هرچن ــه ــاثیري، ی ــد   ت ــواملي مانن ــوا آبع ــدل وه ــاي  را در م ه

تاثیرگذار اسد. گیري رفتار مجرمانه ي هر منطقه بر شكلوهوا آبشك بي اام ،اند نگنجانده
انـد. از  قـرار داده  مـدنظر ثر بر جرم این عامل را نیز وشناسي در بررسي عوامل من جرممحققا

 4( و وایـد 2014) 3(، رانسون1990) 2(، کوهن1979) 1توان به فلدمن و جارمنآن جمله مي
 ( اشاره کرد.2014)
 

 سیستم انتظامی و قضایی -5-2-2
در فرآیند انتخاب، هر چـه نااطمینـاني درآمـد غیرقـانوني بیشـتر       گریزبراي یك فرد ریسك

شـود. بـا   مـي  هـاي غیرقـانوني اختصـاص داده    بیشتر(، زمان کمتري براي فعالیدFp,باشد )
تر شده و درآمـد انتظـاري   کارکرد مناسب سیستم انتظامي و قاائي، احتمال کشف جرم بیش

 کند.فرد از ناحیه فعالید غیرقانوني کاهش پیدا مي
اي که باید به آن توجه کرد این اسد که بخش مهمي از جرائم در قالب مدل ارائـه  نكته

شـود. در ایـن مـوراد    اما برخي از جرائم با هـدف نفـ  مـالي انجـام نمـي      ،گیردشده قرار مي
مي متفاوت اسد. تفاوت به این صورت اسد کـه در جـرائم   شرای  اقتصادي ک تاثیرتحلیل 

بـه دنبـال کسـب درآمـد از مجـراي      با اهداف مالي، فرد به دلیل شرای  اقتصـادي نامناسـب   
ساز ایجاد شـرای  روانـي   سب اقتصادي زمینهااما در جرائم مالي شرای  نامن ،قانوني اسدغیر

شـود. بـر همـین    معـه از جملـه جـرم مـي    نامناسب براي بروز رفتارهاي مغایر با هنجارهاي جا
 بیني کرد. شرای  اقتصادي را در هر دو نوع از جرائم پیش تاثیرتوان  اساس مي
 

 ها و مدل تحقیقداده -3
بـه عنـوان    1392 تـا  1379اسد که بازه زمـاني   5هاي ایرانجامعه آماري تحقیس شامل استان

مورد نیاز( انتخاب شده اسد. با توجـه  هاي با توجه به محدودید در دسترسي به داده) نمونه

                                                                                                                   
1  - Feldman and Jarmon 

2  - Cohn 

3- Ranson 

4  - White 

 هاي تهران و البرز با عنوان تهران ادغام شده اسد.هاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي با عنوان خراسان و استاناستان -5



 1396، پاییز 66شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     138

 

 

لگـاریتمي   شـكل هاي در دسترس، معادله رگرسیوني بـه  داده به ادبیات تحقیس و محدودید
 .1برآورد شده اسد( 8معادله )
(8 )(Linf) (Ly) (Leq) (Lue) (Lin)it it it it it it itLCI U            

اشــكال  ( بــا توجــه بــهCI) شــده بــراي محاســبه شــاخص جــرم  اشــكال در نظــر گرفتــه
 ایـران،  اسـالمي  جمهـوري  انتظـامي  به نقـل از نیـروي  ) رانیاشده توس  مرکز آمار  گزارش
شده بـراي قتـل عمـد و      هاي تشكیلآمار( شامل پرونده  اداره وبودجه، برنامه و طرح معاوند
وجـرح و صـدمه،    عمد، خودکشي، مجموع سـرقد از امـوال عمـومي و دولتـي، ضـرب     غیر

 تظاهر به چاقوکشي و مسموم کردن عمدي اسد.  تهدید، اجبار و اکراه،
صورت نسبتي از جمعیـد در محاسـبه شـاخص جـرم )امنیـد( بـه روش        به نامبردهموارد 
ــی  ــن و     2تاپس ــ  چ ــن روش توس ــد. ای ــده اس ــتفاده ش ــ  )اس ــه )( 1992هوان وو و ارائ

وو و )بس  و گسترش پیـدا کـرد    1981در سال  3( و توس  هووان  و یون2010همكاران،
گیـري   تـرین روش تصـمیم   شـده  ( و شناخته2006لو و همكاران،  جهانشاه و 2010مكاران،ه
  قابـل ( اسد. این روش یك روش منطقـي و  4،2009کاندا  اوغلو و همكاران) ارهیمعچند

 ،7اولسـون  ؛ 6،2007؛ وان  و چان 2010، 5وو و همكاران) ياضیربا محاسبات ساده  فهم
شـود،   آل مثبد انجـام مـي   اساس ایده ومي که فق  بر( اسد که برخالف روش تاکسن2004

کنـد.  هـا لحـاظ مـي   بیشترین و کمترین مقدار هر شاخص را در محاسبات و انتخـاب گزینـه  

(، روش تاپسـی  کمتـرین تغییـر در    1998) 8سازي زاناکی  و همكـاران  براساس نتایج شبیه
 گیري چندمعیاره داراسد.هاي تصمیم رتبه را نسبد به سایر روش

                                                                                                                   
 اسپنگلر و تفاده شده در تحقیس انتورفهاي دردسترس( در مدل اسمدل تحقیس با تعدیالتي )با توجه به داده -1

 هاي آلمان حاصل شده اسد.براي ایالد (2000)

2- Technique for Order of  Preference by Similarity to Ideal Solution 

3  - Hwang and Yoon 

4- Kandakoglu and et. al  

5- Wu and et. al 

6- Wang and Chang 

7- Olson 

8- Zanakis 
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و پرکــاربردترین روش  نیتــر مهــمشــود کــه ایــن روش  ي فــوق باعــث مــيهــا يژگــیو
(. در ایـن روش، معیارهـاي مـورد    1،2007شـیح و همكـاران  باشد )گیري چند معیاره  تصمیم

شوند. حـداکثر و حـداقل مقـدار    مقیاس مي )همه مثبد یا منفي( شده و بي نظر همگي همسو
)براي تمامي معیارها( از مقـدار   ها هر یك از گزینهي و فاصله اقلیدسي یشناسا ،مشاهده شده

 گیرد.  حداقل و حداکثر مورد محاسبه قرار مي
از تقسیم مجمـوع فاصـله اقلیدسـي از مقـدار      جرم یك متغیر منفي اسد با توجه به اینكه

بنابراین، حداکثر هر جرم به مجموع فاصله اقلیدسي از حداکثر و حداقل استفاده شده اسد. 
 یشتر شاخص به معني امنید بیشتر اسد.مقدار ب

مجمـوع مخـارج خـوراکي و     از نسـبد هـا   به دلیل عدم دسترسي به ضریب جیني اسـتان 
( eq) عنـوان شـاخص نـابرابري درآمـدي     غیرخوراکي دو دهك باال به دو دهك پـایین بـه  

( inf) ي محاسـبه تـورم  استفاده شده اسد. از شاخص قیمد کاالها و خدمات مصرفي بـرا 
اي اسـتخراج و بـا    هـاي منطقـه   از حسـاب  (y) هـاي  استفاده شده اسد. تولیـد سـرانه اسـتان   

( ind) استفاده از شاخص قیمد کاالها و خدمات مصرفي واقعي شده اسد. صنعتي شـدن 
فزوده بخش صنعد به کل تولید داخلـي اسـتان حاصـل شـده )مسـتخرج از      ا از تقسیم ارزش

 هاي آماري استخراج شده اسد.از سالنامه 2(ueنرخ بیكاري )و اي(  هاي منطقه حساب
 

 روش تحقیق -4
ي زمـاني و  هـا  يناهمگنیكي از الزامات مهم در برآورد معادالت رگرسیون پانلي، گنجاندن 

کنـد تـا ضـرایب رگرسـیون در     هایي که این امكان را فراهم ميعي اسد. یكي از روشمقط
ایـن  . اسـد  3(PTR) يا آسـتانه طول زمان و بین مقاط  تغییر کند، رویكرد رگرسیون پـانلي  

رویكرد به دلیل جهش شدید در مدل، دو مشاهده با اختالف ناچیز را در دو رژیـم متفـاوت   

( و 2005) 4همكـاران که توس  گـونزالز و   PSTRقالب رویكرد  دهد. این ایراد درقرار مي

                                                                                                                   
1- Shih and et. al 

هاي اخیر، نرخ بیكاري و به تب  آن، اثر کمتر از تعریف بیكاري در طول دورهتغییر کرده و با توجه به تعریف سال -2

 مرکز توس  شده گزارش بیكاري نرخ از هاي در دسترس به اجبارشود، اما با توجه به دادهحد اندازه واقعي برآورد مي

 اسد. شده استفاده آمار

3- Panel Threshold Regression (PTR) 

4- González  and et. al 
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تـر از   ، رف  شده اسد. این رویكرد یك حالد عمـومي شده ارائه( 2005) 1همكارانفو  و 
کند که انتقال از یك رژیم بـه رژیـم دیگـر     اسد که این امكان را فراهم مي PTRرویكرد 

(. 2006، 2؛ کولتـاز و هـورلین  2005 گـونزالز و همكـاران،  شـود ) صورت تـدریجي انجـام    به
هـاي پـانلي داراي نـاهمگني مقطعـي و      تعمیم انتقال مالیم بـه داده PSTR  رویكردهمچنین 
 (. 2011، 3چان  و چیان اسد )زماني 
گونزالو همكـاران،  زاسد ) برونیك مدل با اثرات ثابد با برآوردگرهاي  PSTRمدل 
یي خطي در نظر گرفته شـود کـه امكـان تغییـر     تواند به عنوان مدل تابلو این مدل مي(. 2005
 عنـوان  به( یا 2005، 4فو  و همكاران و 2005گونزالز و همكاران، ) کند فراهم ميرا  رژیم

(. بـر اسـاس   2005 ،همكـاران یك مدل غیرخطي اما همگن در نظر گرفته شود )گـونزالز و  
تـاب  انتقـال بـین     با دو رژیم و یـك  PSTR( یك مدل 2005همكاران )گونزالز و مطالعات 
 .قابل تبیین اسد (9معادله )صورت  به ها میرژ
(9 )                        g(q ,c; )it i it it it ity x x u      0 1 

g(q;که در آن ,c)it   .تاب  انتقال پیوسته و نرمال شده بین صفر و یك اسد 

 5چه گرنجـر و تراسـویرتا  ( تاب  انتقال لوجستیك را همانند آن2005همكاران )گونزالز و 

هـاي سـري زمـاني در     ( براي داده1996) 6ن و تراسویرتا( و جانس1994) رتایتراسو(، 1993)
( آن را 2005همكـاران ) گیرند کـه فـو  و    در نظر مي (10معادله )صورت  اند به نظر گرفته
 .دانند ترین شیوه مي معمول

(10 )        (q , ) ( exp( (q )) , ....;
m

it it j m

j

g c c c c c  



   
1

1 2
1

1 0 

)بردار که در آن , ,...., )mc c c c  1 هـاي تغییـر    بـرداري از پارامترهـایي اسـد کـه مكـان      2
mسـرعد تغییـر رژیـم اسـد. اگـر       دهنـده  نشان دهند و  رژیم را نشان مي 1   باشـد، دو

,صـورت   رژیم حـدي وجـود خواهـد داشـد و ضـریب شـیب در دو رژیـم بـه          0 0 1 

                                                                                                                   
1- Fok and et. al 
2- Colletaz and Hurlin 

3- Chang and Chiang 

4- Fok  and et. al 

5- Granger and Terasvirta 

6- Jansen and Terasvirta 
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خواهد بود. براي عمومید بخشیدن به تاب  انتقال جهد پوشش بیش از دو رژیم متمایز مدل 
 .شود نوشته مي (11معادله )صورت  به

(11 )      ( )g(q ; ,c)
r

j

it i it it it it

j

y x x u   


   0 1
1

 

)که در آن  )g(q ,c), j , ,....; mj

it  1 . در اسـد  (11انتقـال ) ي از تـاب   تـر  کامـل شكل  2
m,العات تجربي در نظر گرفتن دو یـا سـه رژیـم )   مط m 1 گـونزالز و  اسـد ) ي ( کـاف 2

 (.2005همكاران، 
براي برآورد معادله رگرسیون انتقال مالیم پانلي، سه مرحله تصریح، تخمـین و ارزیـابي   

انجـام   PSTRمـدل  شود. در مرحله تصـریح، آزمـون مـدل پانـل همگـن در مقابـل        طي مي
، 1هـاي ضـریب الگرانـژ والـد     ( آمـاره 2006کولیتاز و هورلین )شود که براي این آزمون  مي

2ضریب الگرانژ فیشر
3و نسبد راسد نمایي 

 ((.12)معادله ) اند را ارائه کرده 

(12 )                    
( ) ( ) / k

/ (TN N mk)

( (SSR ) (SSR ))

m
W W

TN SSR SSR SSR SSR
LM LM

SSR SSR

LR Log Log

 
 

 

  

0 1 0 1

0 0

1 02

 

 

ها( در مقابل وجود دو تك رژیمي بودن رواب  بین متغیر) يخطاگر فرضیه وجود رابطه 
رژیم رد شود، شرای  براي اسـتفاده از روش انتقـال مالیـم پـانلي برقـرار اسـد. ایـن رابطـه         

یك ناهمگني اسد که مخـتص مقـاط  و یـا زمـان نبـوده و بـر اسـاس         دهنده نشانغیرخطي 
شود. حال اگر آزمون وجود رابطه خطي بـا فـرض صـفر حالـد     مقدار متغیر انتقال تعیین مي

بـه  ) دو تاب  انتقال( آزمون شـود ) میرژیك تاب  انتقال( در مقابل فرض وجود سه ) میژردو 
فـرض وجـود رابطـه غیرخطـي در خطاهـاي رگرسـیون حالـد دو رژیمـي(          عبارت دیگـر، 

کنـد کـه فـرض     ها را نیز تعیین کرد. این آزمون تا جایي ادامـه پیـدا مـي   توان تعداد رژیم مي
 .تعیین خواهـد شـد   ها میرژرت تعداد تواب  انتقال و تعداد صفر آزمون رد نشود. در این صو

مرحله اول که فـرض صـفر دال بـر عـدم وجـود       جز بهمراحل بعدي آزمون خطي ) ،بنابراین
 دهد.رابطه خطي اسد( مرحله ارزیابي را تشكیل مي

                                                                                                                   
1- Wald Lagrange Multiplier 

2- Fischer Lagrange Multiplier 
3- Likelihood Ratio 



 1396، پاییز 66شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     142

 

 

اي(. بـه تبعیـد از   وجـود چنـد مقـدار آسـتانه    )ها ممكن اسد چند بار تكرار شوند رژیم
براي تعیین تعداد  (2015همكاران )( و حیدري و 2010) 1يجود(، 2006) نیهورلز و کولتا

 ((.13)معادله ) نقاط تغییر رژیم از معیارهاي آکاییك و شوارتزبیزین استفاده شده اسد

(13 )               ( ) ( )
k k

n n
RSS RSS

AIC e SBC e
n n

 
2

 

ناقض از معیـار شـوارتز   کند. در صورت ت اغلب این دو معیار نتایج یكساني را حاصل مي
ي را تـر  خالصـه هـاي کـم، مـدل     در داده (؛ چـون معمـوال  2010جـودي،  شـود )  استفاده مي
 .2کند انتخاب مي
 

 وتحلیل تجزیه -5
ي متغیرها براي اجتناب از بروز رگرسـیون کـاذب الزامـي اسـد. نتـایج      یاطالع از درجه پایا

آزمـون ایـم،    (،LLC) 3ن، لین و چـو لوی آزمونهاي آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون

(، فیشر)بر اساس دیكي فولر تعمیم یافتـه و فیلیـپ  پـرون( و بریتونـ      IPS) 4پسران و شین
دهد که متغیرهاي تحقیس ترکیبي از انباشتگي از درجه صفر و یك هسـتند. آزمـون   نشان مي

 .دهـد ر مـي قـرا تاییـد  جمعـي در معادلـه رگرسـیون را مـورد      نیز وجـود هـم   5جمعي کائو هم
 توان به برآورد معادله رگرسیون پرداخد. بدون بروز رگرسیون کاذب مي ،بنابراین

متغیر انتقال انتخاب شود و وجود رابطه غیرخطـي   بایدبراي استفاده از انتقال مالیم پانلي 
هـاي اقتصـادي،   توانـد بـر مبنـاي تئـوري     قـرار گیـرد. انتخـاب متغیـر انتقـال مـي      تاییـد  مورد 
انتخـاب شـود. ایـن     6داري رابطه خطـي ي جامعه آماري تحقیس و یا بر مبناي معنيها ویژگي

                                                                                                                   
1- Jude 

شود براي آشنایي کامل کالم و عدم امكان ارائه توضیحات بیشتر در قالب مقاله، پیشنهاد مي براي اجتناب از اطاله -2
( و کولتاز و هورلین، 2005همكاران )(،فو  و 2005همكاران )با روش انتقال مالیم پانلي به مقاالت گونزالز و 

 ( مراجعه شود.2006
3- Levin–Lin–Chu Test 

4- Im, Pesaran and Shin 

5- Kao 

هها   توان متغیرهای مختلف را برای آزمون وجود رابطه غیرخطی استفاده کهرده و از بهین آن  برای این منظور می -6
کند. بهه عبهارت دیگهر، آزمهون     متغیری را انتخاب کرد که فرض رابطه غیرخطی را با قدرت آماری بیشتری رد می

   تواند هم به عنوان آزمون تصریح و هم به عنوان آزمون انتخاب متغیر انتقال تلقی شود.وجود رابطه غیرخطی می
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تواند از بین متغیرهاي توضیحي رگرسیون و یا متغیري خارج از مدل انتخاب شـود.   متغیر مي
داري رابطــه  در ایــن تحقیــس مبنــاي انتخــاب متغیــر انتقــال، شــرای  اقتصــادي ایــران و معنــي

تغییرات شاخص قیمـد کاالهـا و خـدمات    تورم )اساس متغیر بر همین  غیرخطي بوده اسد.
وجود ) متغیر انتقال انتخاب شده اسد. نتیجه آزمون وجود رابطه غیرخطي عنوان بهمصرفي( 

 ((.1)جدول ) دو رژیم( در مقابل فرض خطي بودن نتیجه زیر را حاصل کرده اسد
 

 مدلآزمون وجود رابطه غیرخطی در  -(1) جدول

m  2 m 1  تعداد نقاط تغییر رژیم 

TLM 
FLM 

WLM

 TLM FLM WLM

 
 صفر و فرض مقابل فرض

356/37 
(000/0

) 

539/3 
(000/0

) 

631/35 
(000/0) 

771/31 
(000/0

) 

062/6 
(000/0

) 

518/30 
(000/0) 

: :H r H r 0 10 1 

77/8 
(554/0

) 

778/0 
(65/0) 

673/8 
(563/0) 

283/2 
(809/0

) 

408/0 
(843/0

) 

276/2 
(81/0) 

: :H r H r 0 11 2
 

 افزار متلب(خروجی نرم) های تحقیقمنبع: یافته

 
H:) يرخطیغفرض وجود رابطه  r 1 ( در مقابل عدم وجود رابطه غیرخطـي در هـر   1

(. تصـریح غیرخطـي  تاییـد  ) دو حالد وجود دو نقطه تغییر و یك نقطه تغییر قابـل رد نیسـد  
r) رییـ تغدر خطاهـاي یـك تـاب     آزمون وجود رابطه غیرخطـي  همچنین  1)    نیـز رد شـده

ارزیـابي عـدم وجـود    اسـد ) دو رژیم( کافي انتقال )دهد اعمال یك تاب  اسد که نشان مي
 رابطه غیرخطي در خطاهاي حالد دو رژیمي(. 
 يجـود (، 2006) نیهـورل به تبعیـد از کولتـاز و    تغییر رژیم ممكن اسد چند بار رخ دهد.

( بــراي بررســي تعــداد نقــاط تغییــر رژیــم از معیارهــاي 2015همكــاران )حیـدري و   ( و2010)
شوارتز بیزین استفاده شده که هر دو معیـار دال بـر وجـود یـك نقطـه تغییـر       آکاییك و 

اي بـراي  دو رژیـم( بـا یـك حـد آسـتانه     ) یك تـاب  انتقـال   ((. بنابراین2اسد )جدول )
 اثـرات خـاص فـردي در جـدول     شود که نتایج با رف  بررسي رواب  غیرخطي انتخاب مي

 ( ارائه شده اسد.3)
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 آزمون انتخاب تعداد نقاط تغییر -(2)جدول 

SBC AIC  

3472/6- 4688/6- m 1 
3294/6- 4611/6- m  2 

 های تحقیق منبع: یافته                     

 
 ای برآورد معادله عوامل موثر بر شاخص جرم با دو رژیم و یک مقدار آستانه -(3)جدول 

LIND LU LDIS LY LINF 
0235/0 

(7488/1) 
 

 

0357/0- 
(7169/1) 

 

 
 

0401/- 
(2526/2-) 

 

 
 

0064/0- 
(4306/0-) 

 

 

0864/0- 
(2462/3-) 

 


 

0841/0- 
(1253/2-) 

 


 

0593/0- 
(235/2-) 

 

 

0558/0 
(9211/0) 

 

 

1158/0 
(8533/3) 

 

 

0291/0- 
(8754/1-) 

 


 

/  2 4325                                                                                   /c  3 3345 
 افزار متلب(خروجی نرم) های تحقیق منبع: یافته
 

 28اي تـورم بـراي تغییـر رژیـم برابـر      دهد که سطح آسـتانه نتایج به دسد آمده نشان مي

سطوح باالي تورم( و مابقي در رژیـم  دوم )ها در رژیم داده درصد 13. حدود 1اسد درصد
ر گرفته اسد. اغلب نقاط قرار گرفتـه در رژیـم دوم مربـوط بـه     سطوح پایین تورم( قرااول )
دهـد. بـا   هـا را نشـان مـي    ( بوده اسد که شدت تورم در ایـن سـال  1390دهه ) ریاخهاي  سال

با افزایش سطح تـورم شـدت    تاثیربلكه این  ،یابدافزایش تورم نه تنها سطح جرم افزایش مي
 کند.   بیشتري پیدا مي
داري بر سطح امنیـد نـدارد،    یین تورم( درآمد سرانه واقعي تاثیر معنيسطوح پااول )در رژیم 

دار اسـد   رژیم دوم( تاثیر درآمد سرانه واقعي بر امنیـد مثبـد و معنـي   تورم )اما در سطوح باالي 
هـایي کـه از درآمـد     بنابراین، در شرای  تورمي، اسـتان  که با انتظارات تئوریك نیز مطابقد دارد.

 ردار هستند، سطح جرم کمتري را تجربه خواهند کرد.  سرانه باالیي برخو
دار  نابرابري درآمدي در سطوح پایین تورم )رژیم اول( بـر سـطح امنیـد منفـي و معنـي     

درگیري جامعه  ،بنابراین .ي بر جرم نداردتاثیراما در سطوح باال )رژیم دوم( نابرابري  ،اسد

                                                                                                                   
 است. 28حدودا برابر  3345/3آنتی لگاریتم  -1
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عتي شـدن در  صـن  تـاثیر شود.  ري درآمدي مينابراب تاثیرداري  با تورم باال منجر به عدم معني
دار اسـد. بـه    تاثیر منفي و معنياما در رژیم دوم این  ،دار اسدمعنيسطوح پایین تورمي غیر

در شرای  تورمي شـدید، پیچیـدگي روابـ  در قالـب توسـعه بخـش صـنعد         عبارت دیگر،
بیكـاري در هـر دو    شـود.  کند و منجر به افزایش جرم و کاهش امنید مي بروز پیدا مي شتریب

 دار بر سطح امنید دارد. ي معنيتاثیررژیم 
 

 گیرینتیجه -6
داري رابطـه   در قالب روش انتقـال مالیـم پـانلي بـا توجـه بـه شـرای  اقتصـاد ایـران و معنـي          

ي حاصل از حالـد  خطاهامتغیر انتقال انتخاب شد. ارزیابي  عنوان بهغیرخطي، لگاریتم تورم 
دو رژیـم( بـراي پوشـش دادن بـه     انتقـال ) که اعمـال یـك تـاب      دو رژیمي نشان از آن دارد

رابطه غیرخطي( کافي اسد و معیارهاي آکائیـك و شـوارتز بیـزین    ) ونیرگرسناهمگني در 
 دهند.قرار ميتایید اي( را مورد  مقدار آستانه) رییتغنیز وجود یك نقطه 

ار مهــم در تعیــین عالمــد ضــرایب بــا انتظــارات تئوریــك منطبــس بــوده و تــورم عــاملي بســی
که شرای  تورمي شدید باعث تشـدید تـاثیر بیكـاري،     طوري تاثیرگذاري متغیرهاي دیگر اسد به
آفریني درآمد سـرانه و صـنعتي شـدن در تعیـین سـطح جـرم        عدم تاثیر نابرابري درآمدي و نقش

 ذکر کرد: توان به عنوان اشارات سیاستيشود. بر اساس نتایج به دسد آمده، موارد زیر را ميمي
نتایج تحقیس دال بر اهمید باالي تورم در ایجاد فااي مجرمانه دارد به نحوي کـه روابـ     -

تـورم بـر جـرم     نـده یفزادهـد. اثـر   بین جرم و سایر عوامل موثر را نیـز تحـد تـاثیر قـرار مـي     
 دهنده اهمید کنترل این پدیده مزمن در اقتصاد ایران اسد. البته چنانچه این کنتـرل بـه   نشان

 تواند موثر واق  شود.قیمد کاهش اشتغال و افزایش بیكاري باشد، چندان نمي

تاثیر مثبد صـنعتي شـدن بـر تـراکم جـرم، نیـاز بـه کنتـرل بیشـتر و مـدیرید بیشـتر رفتارهـاي              -
کند. این موضـوع در شـرای  تـورمي بـا     تر شدن رواب  اجتماعي را مطرح مياجتماعي با پیچیده

. به عبارت دیگر، در شرای  تورم شدید بـه دلیـل مشـكالت معیشـتي     اهمید بیشتري مطرح اسد
شود، رواب  پیشچیده ناشي از صنعتي شدن، تعارضـات بیشـتري را بـین افـراد ایجـاد      که ایجاد مي

شود. کاهش مقـررات غیرضـروري، بهبـود کیفیـد مقـررات و      کرده و منجر به افزایش جرم مي
توانـد عـاملي در جهـد کـاهش     صـنعتي شـدن مـي   هماهنگي قواني و مقررات به افزایش سـطح  

 اثرات صنعتي شدن بر جرم باشد. این موضوع در شرای  وجود تورم باال بارزتر اسد.
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امـا نحـوه توزیـ  ایـن      ،هـاي جـرم اسـد   افزایش سطح قدرت خرید الزمه کاهش انگیـزه  -
نشـیني  حاشـیه  قدرت خرید نیز به همان اندازه اهمید دارد. نابرابري عامل فقر برخي اقشار و

 اسد. توسعه اقتصادي همراه با عدالد اجتماعي الزمه کاهش جرم در ایران اسد.

با توجه به اینكه تاثیر درآمد واقعي سرانه در شرای  تورمي بارزتر اسـد، افـزایش قـدرت     -
تواند به عنوان یك عامل بازدارنده مهم بـراي کنتـرل اثـرات تـورم     خرید مناطس مختلف مي

 د.شدید عمل کن
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