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بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)
محسن نوغانی دخت بهمنی ،دانشیار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ،ايران


سیداحمد میرمحمدتبار ،دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،ايران
چکیده

وقوع جرم ،به عنوان يک پديده نامطلوب اجتماعی ،علل روانی ،اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد .با توجه به اينکه از طرفی عامل اقتصاادی،
عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابلتوجهی بر روی وقوع جرم دارد ،از طرف ديگر ،تحقیقات متعاددی در زمیناه
عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ايران صورت گرفته؛ ولی جمعبندی فراگیری از اين تحقیقات وجود ندارد ،تحقیق حاضر به دنباال شناساايی
مهمترين عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ايران است .روش تحقیق مقاله حاضر ،فراتحلیل است .جامعه آماری تحقیق،
اکثر مقاالت معتبر علمی هستند که در سالهای  1951تا  1932با موضوع عوامل اقتصادی جرم منتشر شدند .نتايج اندازه اثرات نشاان داد کاه
بیشترين عوامل مؤثر بر متغیر سرقت ،به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی ،نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند .همچنین ،تأثیرگذارترين عوامل بر
متغیر جرمِ کل ،به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی ،نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند .بیشاترين عوامال تأثیرگاذار بار متغیار قتال ،باه ترتیاب
متغیرهای نرخ بیکاری ،نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر هستند.
کلیدواژهها :عوامل اقتصادی ،جرم ،سرقت ،قتل ،فراتحلیل.
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مقدمه

برای سرمايهگذاری بر منابع انسانی و فیزيکی در اختیار دولت

زندگی اجتماعی تحت تأثیر و حاکمیت قواعد ياا هنجارهاای

قرار میگیرد و اين وضعیت در نهايت موجب کااهش ساط

اجتماعی است .هنجارها به صورت ساده ،راهنمای رفتارهاای

تولید و سرمايهگذاری در جامعه میشود (مداح.)911 :1931 ،

آمارهای جرم در ايران حکايات از نوساانی باودن میازان

مناسب و نامناسب افراد جامعه در موقعیتهای معین تعريا
میشوند .هنجارها به عرف ،آداب و رسوم و قانون طبقهبنادی

جرم دارد؛ به طوری که در برخی از موارد میزان جرم در طول

میشوند .جرم به آن دسته از اعمال اشااره دارد کاه از لحاا

دورههای مختل

هنجارهای حقوقی يا اجتماعی مربوطه به منزله اعمال انحرافی

در طول دورهای روند افزايشی و در طول دورهای ديگر روناد

يا ضدّ اجتماعی تعیین و ارزيابی میگردد و مجازات به دنباال

کاهشاای را داراساات؛ باارای مثااال ،آمارهااای مسااتخر از

دارد (کالينارد و میر .)2 :2115 ،1جارم ياک موضاوع ترسانا و

پروندههای تشکیل شده در حاوزه اناواع جارم در ساالهاای

جدی برای عموم ماردم در سراسار دنیاسات .اماروزه ،ماوارد

در ايران (مطابق با دادههای جدول  )1نشان مایدهاد:

مختل

روند افزايشی دارد و در مواردی میزان جرم

2

مجرمانه زيادی مثل :سرقت ،تجااوز و جارا م جنسای ،دزدی

نرخ انواع سرقتهای عادی شاامل سارقت از منازل ،مغاازه،

شاابانه از مناازل ،قتاال ،آدمربااايی و  ...از رسااانههااا گاازارش

اماکن دولتی ،وساايل نقلیاه و احشاام در ساال 125/1 ،1938

میشوند .اين موارد میتوانند هر کجا ديده شوند و تعداد آنها

مورد بوده که اين تعاداد در ياک روناد افزايشای در طای 18

براساس مناطق مختل  ،متفااوت اسات .میازان بااالی جارم،

سال ،در سال  1931به  839/3مورد رسایده اسات .همچناین،

احساس ناامنی در مردم ايجاد مایکناد ،بناابراين ،جارم ياک

افزايش نرخ دستگیرشدگان مرتبط با عوامل توزيع کننده ماواد

مشکل بزرگ در جامعه است.

مخدر ،مثل :قاچاقچی ،توزيع کننده ،حمل کننده و نگهدارناده

جرم همراه با شکستن قانون ،باینظمای و از باین رفاتن

مواد مخدر به طور نسبی در سالهای اخیر نیز تأيید میشاود؛

امنیت و آسايش مردم است که از اين نظر ،وقوع آن آثار منفی

به طوری که شاخص تعداد کال دستگیرشادگان باه جمعیات

برای جامعه در پی دارد .برای مثال ،انجام فعالیتهای مجرمانه

کشور در سال  31نسبت به سال  ،38در يک سیر صاعودی از

در هر منطقه ،کیفیت زندگی در آن منطقه را کاهش و ريساک

 38/1مورد سرقت در هر صد هزار نفر جمعیت در ساال ،38

را در انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی افزايش مایدهاد

به  998/8مورد در سال  31رسیده است .محاسابه نارخ جارم

که به اين ترتیب ،ساط رفااه کااهش و هزيناههاای زنادگی

برای جرا م ضرب و جرح و قتل (شامل قتل عمد و غیرعمد)

افزايش میيابد .از سوی ديگر ،وقوع جرم در هر منطقه دولت

نشاندهنده افزايش نرخ اين جرا م از ساال  38باه  51اسات؛

را مجبور میسازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و

ولی اين روند از سال  51به  58روناد کاهشای داشاته اسات.

تأمین حقوق شهروندان ،باه توساعه کمّای و کیفای نهادهاای

همچنین ،نرخ جرا م ضرب و جرح و قتل از ساال  58باه 31

مبارزه با جارم براردازد و هزيناههاايی را در جهات تعقیاب،

روند افزايشی داشته است .باهطاور کلای ،نتاايج جادول  1و

دستگیری و نگهاداری مجرماان متحمال شاود کاه انجاام آن

آمارهای مربوط به جرا م در ايران نشااندهناده نوساان نارخ

موجااب کاااهش منااابع عمااومی در ديگاار امااور اجتماااعی و

جرم است .تحقیقات مختلفی برای پاسخ به اين علت جرم در

اقتصادی ،مانند :زيرساختهای اقتصادی ،آموزشی و بهداشتی

ايران انجام شده است که در اداماه باه نتاايج برخای از آنهاا

میشود .در واقع ،با افازايش هزيناههاای مباارزه باا جارم در

اشاره میشود.

جامعه ،نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی تحت تاأثیر
قرار میگیرد؛ به گونهای که با رشد اين هزينهها ،منابع کمتری
Clinard and Meier

1

نرخ هر جرم عبارت است از تعداد سالیانه آن جرم تقسیم بر تعداد جمعیت آن
سال ضرب در 111111
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جدول  -1روند نرخ برخی از جرائم طی سالهای  1731تا 1731
جرائم
سال

جمعیت
(میلیون نفر)

1938
1951
1958
1931

21/2
21/3
31/1
38/1

نرخ انواع سرقت

نرخ قتل

125/1
281/3
981/8
839/3

9/13
1/83
1/32
9/18

نرخ ضرب و

نرخ دستگیرشدگان مرتبط با

جرح

مواد مخدر

33/5
129/9
8/92
32/1

38/1
131/2
153
998/8

منبع :مرکز آمار ايران طی سالهای  1938تا 1931

تقسیمبندیهای مختلفی از رويکردهای تبیینکنناده جارم

اجتماااعی ،يااک کاانش متقاباال بااین افااراد و جامعااه اساات.

در ادبیات نظاری جارم صاورت گرفتاه اسات .يکای از ايان

فعالیتهای مجرمانه باه عناوان نتیجاه کانش متقابال افاراد و

تقسیمبندیهای جامع و مهم توسط سیگل )2111( 1ارا ه شد.

فرايندهای جامعهپاذيری اتفااق مایافتاد .براسااس نظرياات

سیگل در اين کتاب ،پانج رويکارد را در تبیاین جارا م مهام

رويکاارد انتقااادی ،علاات جاارم بااه نااابرابریهااای اقتصااادی،

میداند کاه عبارتناد از :رويکارد انتخااب عاقالناه ،2رويکارد

اجتماعی و سیاسی برمیگردد .اين نابرابریهاا در جامعاه باه

صفات ،9رويکرد ساختارهای اجتماعی ،1رويکارد فراينادهای

تضاد منافع افراد برخوردار از امکاناات و افاراد غیربرخاوردار

اجتماعی 8و رويکرد انتقاادی( 2تضااد) .در رويکارد انتخااب

منجر می شاود کاه ايان تضااد بیشاتر افاراد را مساتعد انجاام

عاقالنه بیشتر بر اين تأکید میشود که مجرم در ارتکاب جارم

رفتارهای مجرمانه میکند.

برآورد هزينه فايده میکند و پس از آن بهترين تصمیم را برای

با توجه به رويکردهاای تبیاینکنناده کاه توساط سایگل

ارتکاب جرم در بهترين زمان میگیرد .رويکرد صافات باه دو

( )2111ارا ه شده است ،حوزه اقتصاادی از اهمیات وياژهای

دسااته نظريااات زيسااتشناساای -اجتماااعی و نظرياااات

برای تبیین جرم برخوردار اسات؛ باه ايان علات کاه در ساه

روانشناختی تقسایم مایشاود .تعیاینکنناده اصالی جارم در

رويکرد از پنج رويکرد اصلی تبیینکننده جارم ،نقاش عوامال

نظريات زيستشناسی اجتمااعی ،صافات زيساتی مبتنای بار

اقتصادی (اعم از خرد و کالن) مهام اسات .محاسابه هزيناه-

وراثاات در افااراد اساات .شخصاایت غیرعااادی و صاافات

فايده بارای ارتکااب رفتارهاای مجرماناه در افاراد در قالاب

روانشناختی کلید اصالی در تعیاین رفتارهاای ضاداجتماعی

نظريههای انتخاب عاقالناه ،نشااندهناده اساتفاده از مباحا

است .براساس نظريات روانشناختی ،بین بیماریهای ذهنای،

اقتصاد خرد در جارمشناسای اسات .تاأثیر عوامال سااختاری

اختالالت شخصایتی و جارم رابطاه وجاود دارد .در رويکارد

اقتصاد ،مانند :فقر ،بیکاری ،تورم و طبقه بر جرم ،جزو مباح

ساااختارهای اجتماااعی ،الاازامهااای اقتصااادی و اجتماااعی،

اقتصاد کالن قرار دارد .همچنین ،عوامل اقتصادی مثل نابرابری

تعیینکنندههای اصلی الگوهاای رفتارهاای مجرماناه هساتند.

اقتصادی و طبقاتی جزو مباح

اقتصادی کالن اسات ،کاه در

جرم در اين رويکرد ،نتیجه موقعیتهای افراد در سااختارهای

قالب نظريات انتقادی قرار میگیرد .بنابراين ،حاوزه اقتصااد و

اجتماعی اسات .رفتارهاای مجرماناه در رويکارد فراينادهای

عوامل مطرح شده در اين حوزه ،میتواند تبیین چناد ساطحی
(خرد و کالن) از عوامل مؤثر بر جرم ارا ه دهاد .تبیاین چناد

1

Siegel
rational choice perspective
3
Trait perspective
4
Social Structure perspective
5
Social Process perspective
6
Critical perspective
2

سطحی يکی از مزيتهای حوزه اقتصادی است که حوزههای
ديگر از آن محروم هستند .سط تبیین نظريات زيستشناسای
اجتماعی و روانشناساانه در حاد ساط خارد اسات و از آن
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فراتاار نماایرود .سااط تبیااین نظريااات حاضاار در رويکاارد

آنها در افراد هستند .در صورتی کاه نهادهاا و ساازمانهاای

فرايندهای اجتماعی (نظريه کنترل اجتمااعی هیرشای ،نظرياه

کارگزار جامعه پذيری ،نظیر :خانواده ،مدرسه ،بازار و وساايل

برچسب ،نظريه پیوند اجتماعی سااترلند و  )...بیشاتر در حادّ

ارتباط جمعای کاارآيی الزم را نداشاته باشاند ،جامعاه دچاار

متوسط هستند .نظرياتِ رويکرد سااختارهای اجتمااعی (مثال

بیسازمانی اجتماعی شده و پیامد آن ،شیوع رفتار انحرافای در

کجارو ،نظرياه

جامعه است .پارسونز ،آنومی را نیز حاصل گسایختگی کامال

بیهنجاری ،نظريه فشار) و نظريات رويکارد انتقاادی (نظرياه

نظم هنجاری میدانست (احمدی .)81 :1951 ،با توجه به ارتبااط

صنعتی شدن ،واقعگرايی چپ ،فمینیسات انتقاادی) بیشاتر در

تنگاتن

بین خرده نظامهای نظريه پارسونز و مطابق شاکل ،1

حد کالن هستند .مایتاوان نتیجاه گرفات کاه ياک رويکارد

میتوان استنباط کرد که خردهنظام اقتصاد هم به طور مساتقیم

نمیتواند تبیین کاملی از جرم ارا ه دهد و بايد دنبال حاوزهای

و هم به طور غیرمستقیم با خردهنظام اجتماع و عنصر اساسای

از علم گشت که با تبیین چندسطحی و تبیاین چنادرويکردی

آن؛ يعنی انسجام رابطه دارد .بنابراين ،میتاوان بیاان کارد کاه

جرم را بررسی کند .حوزه اقتصااد و نظرياات موجاود در آن

اختالل در خردهنظام اقتصاد (مثال تاورم ،ناابرابری درآمادی،

میتواند هم تبیین چندسطحی (سطوح خارد و کاالن) و هام

بیکاااری و  )...ماایتوانااد بااه اخااتالل در خااردهنظااام اجتماااع

تبیااین چناادرويکردی (رويکاارد انتخاااب عاقالنااه ،رويکاارد

(بینظمی ،کجروی و جرم) منجر گردد.

نظريات بیسازمانی اجتماعی ،خارده فرهنا

در طی دو دهه گذشته ،باه علال متعاددی میازان جارا م

ساختارهای اجتماعی و رويکرد انتقادی) از جرم ارا ه کند.
رابطه اقتصاد و جرم در نظريه پارسونز )1381( 1هم قابل

مختل

به طور فزاينده ای در کشور افازايش يافات و مشاکل

بررسی است .مسأله اساسای نظرياه تحلیال کانش پارساونز،

جرا م به عنوان يک مشکل اجتماعی در جامعه مطرح شد .اين

مسأله نظم اجتماعی است .پارسونز چهار شکل کارکردی عاام

خود به تزايد میزان تحقیقات علمی در حاوزههاای مطالعااتی

را برای هر نظام اجتماعی در هار ساطحی مطارح ماینماياد:

مرتبط با موضوع جرم در چند دها گذشاته در کشاور منجار

انطباق با محیط ،دستیابی به هدف ،انسجام و حفظ انگاره های

شد؛ به طوری که جامع علمی با اطالعات وسیع و انباشاتهای

فرهنگی .پارسونز مشکل اساسی نظام اجتمااعی را عمادتا در

در باب ابعاد سبب شناختی مواجه شده است .تحقیقات انجام

اصالی پارساونز در

شده درباره عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ايران ،گروهای از

تبیین انحرافات اجتماعی بر مبنای پیش فرضای کاه در ماورد

عوامل اقتصادی را مؤثر بر میزان جرم میداند؛ برای مثال ،اين

خرده نظامهای چهارگانه :فرهن  ،اجتماع ،سیاست و اقتصااد

تحقیقات متغیرهايی ،مثل :بیکااری ،ناابرابری درآمادی ،فقار،

مطرح کرده ،شکل گرفته است .کارکردهای مناسب هر يک از

تورم ،تراکم جمعیت ،صنعتی شدن ،شهرنشینی و  ...را مؤثر بر

اين خرده نظامها و ارتباط و کنش متقابال باین آنهاا ،عامال

میزان جرم در کشور گزارش کردهاند (حسینینژاد1951 ،؛ صادقی،

کنترل کننده جامعاه و همچناین ،عامال بقاا و پاياداری نظاام

1951؛ مداح1931 ،؛ گرشاسبی1931 ،؛ مهرگان و فخر1931 ،؛ عباسینژاد،

اجتماعی است .در مقابل ،عدم تعادل و بیسازمانی در هر يک

1931؛ فطرس و همکاران .)1931 ،در حوزه اقتصادِ جرم باه علات

از خرده نظامها ،حیات جامعه را تهديد کارده ،زمیناه را بارای

تعدد تحقیقات موجود و تکثر عوامل اقتصادی مؤثر بار جارم،

رفتااار انحرافاای فااراهم ماایسااازد .از نگاااه جامعااهشناساای

يک آشفتگی و ابهام درباره عامل يا عوامل اقتصادی مهم مؤثر

پارسونزی ،نهادها و سازمانهای اجتماعی ،عوامال اجرايای و

بر جرم در کشور وجود دارد .لذا اين سؤال در حاوزه عوامال

ابزارهای جامعهپذيری ،الگوهاای رفتااری و درونای سااختن

اقتصادیِ جرم مطرح میشود که در ياک جماعبنادی جاامع،

بعد انسجامی میبیند (توبی .)2118 ،2بحا

Parsons
Toby
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جامعه ايران دارناد تحقیاق حاضار باا بهارهگیاری از روش

کدامند .همچنین ،اين تحقیاق باه شناساايی اناواع متغیرهاای

فراتحلیل در خصوص تحقیقات انجاام شاده در حاوز جارم

اقتصادی مؤثر بر جرم ،انواع روشهای تحقیق باهکاار رفتاه و

پرداخته و میکوشد به اين سؤال پاسخ دهد که تأثیرگذارترين

انواع نظريات تبیینکننده در اين حوزه میپردازد.

متغیرهای اقتصادی مؤثر بار جارم در تحقیقاات انجاام شاده
اقتصاد

سیاست

فرهن

اجتماع

شکل  -1خرده نظامهای نظریه پارسونز ()1311

پیشینه نظری

کمترين هزينه (ضرر) برايشان مهیا شود (ايد.)2111 ،1

عوامل اقتصاادی ماؤثر بار جارم دارای مبناای نظاری اسات.

نظريه انتخاب عاقالنه بین مدلهاای ايساتا و پوياا بارای

نظريات تبیینکننده عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم باه دو دساته

تببین جرم تفاوت قا ل میشود .در يک مدل ايستا ،افراد هزينه

اصلی تقسیم مایشاوند .دو نظرياه اصالی شاامل -1 :نظرياه

و فايده ارتکاب جرا م را در يک دوره زمانی باا هام مقايساه

عقالنی جرم و  -2نظريه راديکالِ اقتصادِ سیاسیِ جرم هستند.

میکنند .در يک مدل پويا ،افراد چند دوره را در نظر میگیرند.

هر نظريه بار عوامال متفااوتی اشااره مایکناد کاه بار جارم

بنابراين ،مدل پويا تأثیر عنصر زمان را ،برخالف مدل ايستا ،در

تأثیرگذارند.

نظر دارد.
2

 -1نظريه عقالنی جرم :اقتصاد را میتوان به عنوان علمی

 -1-1مدل ايستای جرم :بکر ( )1325بیان مایکناد کاه

کرد که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را باهوسایله

يک نظريه سودمند رفتارهای مجرمانه مایتواناد رويکردهاای

نیروی هاای عرضاه و تقاضاا بارای پاساخگويی باه نیازهاای

بیهنجاری ،مشکالت روانای ،وراثات و تحلیالهاای

تعري

مختل

جامعه ،بررسی میکند .به همین صورت ،اقتصااددانان

انتخاب عاقالنه را در تبیین جرم بهکار برد .بکر يک مدل ايستا

مدعی هستند که جرم نتیجاه انتخااب فاردی باین اساتفاده از

را که در آن افاراد در ياک باازه زماانی تصامیم باه ارتکااب

منابع کمیاب زمان و تالش در فعالیتهای مشروع و نامشروع

رفتارهای مجرمانه میگیرناد ،بساط داد .او مادعی اسات کاه

است .يک فرض اصلی اين است که وقت تصمیمگیری ،افراد

تحلیلهای هزيناه-فاياده باه افاراد اطالعااتی بارای انتخاابِ

عقالنی هستند و بهتارين گزيناه را باا توجاه باه اطالعاات و

ارتکاب يک عمل مجرمانه میدهد (بکار .)1325 ،وی همچناین

منابعشان انتخاب میکنند .افراد میدانند که بايد منافعشان را از

بیان میکند که چون افراد اطالعات کامال ندارناد ،باه دنباال

طريق انتخاب گزينههای عقالنی ارتقا دهند تا بیشترين فايده و

بیشترين فايده قابل انتظار هستند .افراد سود نشاأت گرفتاه از

مختل

Eide
Becker

1
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فعالیتهای مجرمانه را با سود منبع

از فعالیاتهاای قاانونی

مقايسه میکنند .فرض ديگر مدلِ بکر ،ترجیحات پايدار است.

احتمال دستگیری باع

به خطر افتادن گرفتن شاغل افاراد در

آينده میشود ،ارتکاب جرم کمتر میشود.

بر اساس اين فرض ،احتمال و شدت تنبیه بر میزان جرم تأثیر

 -2نظريااه راديکااالِ اقتصااادِ سیاس ایِ جاارم :ماادلهااای

میگذارد .بکر مدعی است که احتمال و شدت تنبیه از طرياق

اقتصادی ديگر تببینکنناده جارم بار روی تصامیمات فاردی

عمل به عنوان بازدارنده جرم به کاهش اعمال مجرماناه منجار

براساس عامل زمان بین فعالیتهای قانونی و غیرقانونی تمرکز

میشود (جاکوب.)2111 ،1

میکنند .مدل راديکال اقتصاد سیاسی بار روی عوامال اصالی

 -2-1مدل پويای جرم :اين نوع از مادلهاا ،جارم را در

سیاسی و اقتصادی -اجتماعی که منجر باه جارم مایگردناد،

طول زمان بررسی میکند .مدل پويا ،تجربیاات گذشاته را باا

متمرکز است .عوامل اصلی در اين نظريه ،شاامل :محرومیات

رفتارهای معطوف به آينده ترکیب میکند .رفتارهای گذشته و

نسبی ،فقر و نابرابری ،بیکاری و طبقه میشود .همه اين عوامل

چگااونگی دسااتگیریهااای قبلاای باار تصاامیمات زمااان حااال

بههم وابستهاند.

تأثیرگذار هستند .اين مدل ،همچنین بررسی میکند که چطاور

 -1-2محرومیاات نساابی :عاماال محرومیاات نساابی بااه

تصمیمات حاضر متأثر از نتايج آينده مرتبط با شاغل و فواياد

تفاوتهای گوناگونِ درآمدی در بین طبقات مختلا

جامعاه

قابل انتظار است .با استفاده از اين مدل ،شواهدی وجاود دارد

توجه دارد .براساس اين ديدگاه ،افراد خودشاان را متعلاق باه

که عوامال مهام پایشبینای رفتارهاای مجرماناه را مشاخص

گروهی می دانند که در آن زندگی می کنند .درجاه محرومیات

میکند؛ برای مثال ،دادگاه نوجوانان برای جرا می که افراد زير

بااه صااورت تفاااوت در شااده میااان انتظااارات ارزشاای

 15سال مرتکب شدند ،مجازات کمتر و ماليمتری؛ به نسابت

(خواستهها) و توانايیهای ارزشی (داشتههای) افراد اسات .در

افراد بزرگسال تعیین میکند .به اين ترتیب ،پیشبینی میشاود

اقتصاد نئوکالسیک ،افراد شانسهای شاغل و درآماد خاود را

که افراد زير  15سال؛ به خاطر ماليمات در مجاازات؛ جارا م

براساس ساطوح آماوزش و وضاعیت باازار کاار آزاد تعیاین

بیشتری مرتکب شوند (ايمای و کريشنا.)2111 ،2

میکردند .در مدل محرومیت نسبی ،افاراد سرنوشات خاود را

ويلیامز و سایکلس )2111( 9بیاان مایکنناد کاه سارمايه

مشابه هماالن خود در

میکنند (نیکرسون .)1359 ،1دانزيگار و

اجتماااعی از طريااق اثاار باار روی هنجارهااای اجتماااعی باار

ويلر )1338( 8و دانزيگر ( )1332مطالعاتی درباره رابطاه باین

تصمیمات فردی در ارتکاب جرم تأثیر میگذارد .آنها مادعی

رهیافت محرومیت نسبی و فعالیتهای مجرمانه (دزدی شبانه

هستند که مشارکت در اعمال مجرمانه ،ارزش سرمايه فردی را

و سرقت) انجام دادند .يافتههاای ايان تحقیقاات حکايات از

در سرمايه اجتماعی ،ازدوا  ،شهرت و شغل کاهش مایدهاد.

رابطه مثبت بین نابرابری درآمد و رفتارهای مجرمانه دارد.

به عبارت ديگر ،افراد با خانواده و شغل خوب اگار باهخااطر

 -2-2فقر و نابرابری :تفااوت در میازان فقار و رفااه باه

ارتکاب جرم دستگیر شوند ،در مقايسه با افرادی که اين منابع

عنوان عوامل تأثیرگذار در تنوع میزان جارم اسات .طرفاداران

را ندارند؛ بیشتر ضرر میکنند .به طور کلای ،مایتاوان نتیجاه

برنامااههااای باازرگ اجتماااعی دولاات فاادرال در دهااه 1321

گرفت که مجرمان وقتی که نتاايج اقادامات حاضرشاان را در

معتقدند که بهبود فقر بهوسیله ارتقای شرايط زندگی افراد و به

آينده ترسیم مینمايند ،به صورت عقالنی رفتاار مایکنناد .در

موجب آن ،کاهش مشارکت در فعالیتهای مجرمانه در نهايت

همین راستا ،ايمای و کريشنا ( )2111شواهدی يافتند که وقتی

به کاهش میزان جارم منجار مایشاود (جااکوب .)2111 ،بارای
بررسی ارتباط بین نابرابری و جرم ،تفاوتهای درآمدی افاراد
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فقیر و غنی میتواند در زمان سنجش میزان جرم در شاهرهای

مطالعه طولی در فیالدلفیا 1استفاده کردند و يافتند کاه بیکااری

مورد استفاده قارار گیارد (فلیشار .)1332 ،1هرچناد کاه

اثرهای معناداری بر مشغولیت در اعمال مجرماناه دارد .آنهاا

نیکرسون ( )1359مدعی است اين رهیافت مبتنی بر شواهدی

پی بردند که میازان جارم؛ بخصاوص جارا م ماالی؛ در دوره

است که بیشتر جرا م در اجتماعات فقیر اتفاق میافتد و فقارا

بیکاری باال ،زياد است .نتاايج مطالعاات ديگار (لويات،1332 ،8

اکثر؛ در مقايسه با افراد ثروتمند؛ خودشان را قربانی مایکنناد.

ويت 2و همکاران )1333 ،هم از رابطه مثبت بین بیکااری و جارم

اين جرا م ممکن است بهوسیله هزيناههاای کمتار مارتبط باا

حکايت دارد.

مختل

ارتکاب جرم در قلمارو آشانا تبباین شاود .گاوردن)1339( 2

 -1-2طبقه :تالشها برای ارتباط فعالیتهای مجرمانه به

مدعی است که سرمايهداری و ناابرابری مارتبط باا آن باعا

ايده خاص تضاد طبقاتی ،اغلاب باه تحلیالهاای مارکسیسام

افزايش جرم میشود .در ديدگاه گوردن ،رفتارهای مجرمانه به

برمیگردد .استفاده از قانون مفروضه نظاممندی از تبعیض علیه

عناوان بخشای از سااختار جواماع سارمايهداری و تضاادهای

طبقات فقیر است .تیلور 3و همکاران ( )1338پیشبینی کردند

اقتصادی -اجتماعی نتیجهای از اين سااختار اسات .باه طاور

که رفتارهای انحرافی ممکن است عکسالعمل به چالشهاای

کلی ،جرم پیامدِ تالش فقرا بارای ايجااد حضاور بهتار بارای

زندگی در يک جامعاه دارای تضااد باشاد .تضااد طبقااتی در

خوشان است.

توجه به جرا م؛ مثل دزدی شبانه و دساتبرد؛ و در مقايساه باا

 -9-2بیکاری :مدلهای مختلفای رواباط گونااگون باین

جرا م يقه سفید آشکار میشود .در جارا م يقاه سافید مقادار

بیکاری و جرم را بررسی میکنند .برخی از مدلهای اقتصادی

منابع مالی بیشتری در مقايساه باا جرا مای مثال دزدی شابانه

هم هزينه ارتکاب جرم را کم میکند و هم نیاز به درآمادهای

دستبرد ،دزدياده مایشاود (سایمون و وايات .)1352 ،5گاوردون

مکمل از منابع ديگر؛ در مقايسه باا شاغل قاانونی را افازايش

( )1339بیان میکند که جرا م يقه سفید عموما توسط افراد از

میدهد .نظريههای راديکال پیشبینی میکنند کاه بیکااری باه

طبقات مرفه جامعه ،تا طبقات فقیار انجاام مایشاود .جارا م

افزايش فقر منجار مایشاود .سارس محرومیات ناشای از آن،

قديمی مثل دزدی به علت ارتکاب آنها باه صاورت پنهاانی،

هزينههای فعالیتهای مجرمانه و مجازات را کاهش مایدهاد.

تمايل به عدم خشونت دارند .جرا م جديدتر مثل جارا م يقاه

اين نتیجه غیرمساتقیم ،باه افازايش تضاادها منجار مایشاود.

سفید ،اغلب مستلزم روياارويی مساتقیم ياا ارعااب و برخای

انتظارات افراد از درآمدهای بالقوهشان در بازار کار میتواند بر

اوقات نیازمند ساکت کردن قربانی برای رهاايی از دساتگیری

زمینههای ارتکاب جرم آنها تأثیر بگذارد .باه طاور کلای ،در

هستند .گوردن همچنین بیان میکند افرادی کاه در گتوهاا ياا

صورت وجود يک شکاف قابل توجه بین آنچه افراد معتقدناد

اقلیتها زندگی میکنند ،هرگز فرصت اخاتالس از باناک ياا

قابل دسترس است (تجربه گروه) و آنچه قابل دسترس نیست

افاازايش ساارمايه چناادمیلیون دالری را بااا کالهباارداری ،پیاادا

(تجربه جامعاه بازرگتار) ،افاراد ايان شاکاف را باه عناوان

نمیکنند.

محرومیت نسبی در میکنند .بناابراين ،هزيناه فرصاتهاای
جرم به علت برگشت به شغل قانونی حداقل به نظر میرساد،
کاهش میيابد .تورن بری و کريستنسان )1351( 9از دادههاای
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محرومیت

فقر و

نسبی

نابرابری

افزایش

بیکاری

تضاد

انتظار فایده بر هزینه

انتظار فایده بر هزینه

طبقاتی

جرم در یک زمان

جرم در طول زمان
افزایش

افزایش

میزان جرم

میزان جرم
شکل  -2مدل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم ،جاکوب ()2111

شکل  ،2مدل عوامل اقتصاادی ماؤثر بار جارم را نشاان

سازگار با اهداف تحقیق را ايجاد نمايد (قربانیزاده و حسن نانگیر،

میدهد .به طور کلی ،در ياک جماعبنادی مختصار از مباانی

 .)1939در تعري

ديگر ،فراتحلیل عباارت از رويکارد کمّای/

نظری ،میتوان بیان کرد که نظريات اقتصادی تبیینکننده جارم

عددی است که برای ترکیب نظاممند /روشمند تحقیقات قبلی

به دو دسته نظريات سط خرد و نظريات سط کالن تقسایم

و آنچه توسط محققان پیشین انجام شده است ،برای دساتیابی

میشوند .نظريه عقالنی جرم که بیشتر به تصامیمگیاری افاراد

به جمعبندی درباره بدنه تحقیق و کش

دانش جدياد انجاام

برای ارتکاب اعمال مجرمانه توجه دارد ،جزو نظريات ساط

میشود .اين روش کمّی میتواند به اثربخشی يافتههاا ،کشا

خاارد اساات .نظريااه راديکااال اقتصاااد سیاساای کااه بااه تااأثیر

خالء علمی و برنامهريزی برای پژوهشهای جدياد در زمیناه

ساختارهای اقتصادی بر میزان جارم توجاه دارد ،باه نظرياات

موضوع کاربردی مورد نظر منجر شود (لی.)2111 ،9

در فراتحلیل ،ادبیات موضوع از منابع مکتوب ،مورد مرور

سط کالن تعلق دارد.

نظاممند 1قرار میگیرد تا مشخص شود که بر مبنای تحقیقاات

روش
فراتحلیل 1را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیلها مینامناد
و در واقع ،روش کمّی برای تلفیق نتايج تحقیقاات مساتقل و
مشابه و ترکیب يافتههای آنها برای ارزياابی اثربخشای عمال
آزمايشی است (ايگر 2و همکااران .)2111 ،ايان روش رويکاردی
واض  ،بدون ابهام و نظاممند دارد و سعی مایکناد پیامادهای
Meta-analysis
Egger

1
2

گذشته ،اثر يک متغیر روی متغیر ديگر چقدر است .اين روش
مشابه تحقیقات مقطعی است که در آن موضوع ماورد مطالعاه
به جای افراد ،نتايج تحقیقات اسات .فراتحلیال ناوعی مارور
ادبیات است که در آن برای تلخیص يافتههاای پاژوهشهاای
مختلفاای کااه روی موضااوع واح ادی انجااام شااده اساات ،از
روشهای کمّی استفاده میشود .در اينجا بر ايان نکتاه تأکیاد
Li
Systematic review

3
4
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میشود که فراتحلیل فقط زمانی به کار مایرود کاه مطالعاات

توسط وول  1تبديل به اندازه اثر با ترکیب اندازه های اثار باه

مورد بررسی کمّی باشند .در فراتحلیل ،ابتدا موضاوع انتخااب

روش هانتز و اشمیت 8تحلیل قارار گرفتناد .همچناین ،بارای

میشود .سرس مسأله فرموله و مطالعاتی جمعآوری میشاوند

تفسیر اندازه اثر از جدول کاوهن 2بهاره گرفتاه شاد (مطاابق

که با موضوع مرتبط بوده و همگی فرضی يکسانی را بررسای

جدول .)2

کردهاند .مشخصههای مطالعات کدگاذاری و اساتخرا شاده،
آمارهها و میانگین و ساير دادههای آماری به انداز اثر 1تباديل

جدول  -2جدول توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آمارهها

میشود .درنهايت ،انداز اثرها باا هام ترکیاب شاده و اناداز

(کوهن)1333 ،

اثرهای ترکیب شده ،تفسیر مایشاود (باروناساتین 2و همکااران،
.)2113

در اين تحقیق ،ابتدا با اساتفاده از روش مارور نظااممناد

معنی اندازه اثر

مقدار r

مقدار d

اندازه اثر کم
اندازه اثر متوسط
اندازه اثر زياد

کمتر از 1/9
از  1/9تا 1/8
 1/8و بیشتر

کمتر از 1/8
از  1/8تا 1/5
 1/5و بیشتر

مقاالت بررسی میشود .در مرور نظاممند به موضوعاتی مانناد
انواع میزان همکاری محققان ،روش تحقیق مقاالت ،متغیرهای

یافتهها

استفاده شاده در مقااالت و ناوع چاارچوب نظاری پرداختاه

نتايج جدول  9نشان میدهاد کاه سارقت باا  51درصاد (12

میشود .بعد از مرور نظاممند ،به بررسی اندازه اثر هر ياک از

مورد) بیشتر به عنوان متغیر وابسته بررسی شد .بعد از سرقت،

متغیرها پرداخته شد.

متغیرهای جرا م کل با  22/8درصد (چهار مورد) و متغیر قتل

جامعه آماری اين بررسی ،اکثر مقاالتی با موضوع عوامال

با  21درصد (سه مورد) در رده بعدی قارار دارناد .متغیرهاای

اقتصادی مؤثر بر جرم در ايران است که در مجاالت معتبار از

جرا م خشن ،جرا م مرتبط با مواد و خودکشای هار کادام باا

سال  1951تا پايان سال 1932چاپ شده است .شرط انتخااب

 2/8درصد (يک مورد) کمترين میازان را در قارار گارفتن باه

مقاالت هم پرداختن باه موضاوع عوامال اقتصاادیِ جارم در

عنوان متغیر وابسته به خود اختصاص دادند.

موضوع مقاالت است .در نهايت 18 ،مقاله مرتبط با موضوع از
مجالت معتبر انتخاب و تحلیل شدند .برای تحلیال اطّالعاات
جمعآوری شده از پژوهشهای مورد نظر ،پس از کدگاذاری،
از برنامااه فراتحلیاال جااامع 9باارای انجااام محاساابات آماااری
فراتحلیل استفاده شد؛ بادين ترتیاب کاه آزماونهاای آمااری
استفاده شده در فرضیات ،پس از طريق فرمولهای ارا ه شاده

جدول  -7توزیع فراوانی و درصدی بر حسب متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته
سرقت
جرا م کل
قتل
جرا م خشن
جرا م مرتبط با مواد
خودکشی

فراوانی

درصد حضور در  11مقاله

12
1
9
1
1
1

51
22/8
21
2/8
2/8
2/8

اندازه اثر ( )Effect sizeآمارهای است که اهمیت اثر آزمايشی يا شدت رابطه

يافتههای جدول  1حکايت از آن دارد که  89/8درصد (5

بین دو متغیر را منعکس میکند .ابتدا اندازه اثر هر مطالعه محاسبه میگردد و سرس

مورد) از تحقیقات انجام شده مورد بررسی توسط يک محقاق

با هم مقايسه میشوند و در نهايت ،اندازه اثر کلی رابطه

نوشته شده است و اين مقدار دارای بیشترين میزان است .پس

اندازه اثر مطالعات مختل

بین دو متغیر يا اثر آزمايشی در چند مطالعه محاسبه میشود تا درباره تأثیرگذاری
آن اثر آزمايشی يا رابطه بین دو متغیر نتیجهگیری شود (بروناستین و همکاران،
.)2113

4

Borenstein
comprehensive meta-analysis

2
3

Wolf
Haunter and Schmite
6
Cohen
5
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از آن ،تحقیقات دو و سه نفاره انجاام شاده هار کادام باا 21

براساس يافتههای جدول  52/8 ،2درصاد ( 19ماورد) از

درصد (سه ماورد) دارای بیشاترين میازان هساتند .همچناین،

تحقیقات مرور شده در زمیناه عوامال اقتصاادی جارم دارای

تحقیقات دارای چهار نويسنده با  2/8درصد ( 1مورد) در رتبه

مبانی نظری هستند .اين در حالی است که حدود  19/8درصد

بعدی قرار دارند .میزان همکاری و کاار گروهای محققاان در

(دو ماورد) تحقیقاات انجاام شاده دارای چهاارچوب نظااری

تحقیقات مرور شده در زمینه عوامال اقتصاادی جارم در حاد

است .يکی از انتقادهايی که به مطالعات مرور شده وارد است،

است و محققاان در ايان زمیناه باهصاورت نامناسابی

اين است که با توجه به اينکه هماه ايان تحقیقاات باه دنباال

میشاود مساأله

بررساای رابطااه و دارای فرضاایه بودنااد ،ملاازم بااه داشااتن

عوامل اقتصادی جرم از چند زاويه متفاوت نگريسته و تحلیال

چهارچوب نظری مشخص و معین هساتند .فرضایه مناساب،

نشود.

فرضیهای است که از چارچوب نظری مناسب مستخر شاود

ضعی

بهطور گروهی باهم کار میکنند که اين باع

و فرضیات تحقیقات با توجاه باه نداشاتن چاارچوب نظاری
جدول  -4توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان همکاری محققان
محققان

فراوانی

درصد

يک نفر
دو نفر
سه نفر
چهار نفر
جمع کل

5
9
9
1
18

89/8
21
21
2/ 8
111

مناسب و مشخص دارای مبنای نظری مستکمی نیست.
جدول  -6توزیع فراوانی و درصدی بر حسب داشتن مبانی یا
چارچوب نظری
مبانی یا چهارچوب نظری

نتايج جدول  8و مرور متون تحقیقاتی برگزيده برحساب

فراوانی

درصد

مبانی نظری

19

52/8

چهارچوب نظری

2

19/8

جمع کل

91

111

روش تحقیق نشان میدهد که نوع روشهای به کاار رفتاه در
مطالعات مربوط به عوامل اقتصاادی جارم کمتار دارای تناوع

جدول  3نشان میدهد که فراوانی متغیرهاا در فرضایاتِ

است .روشهای به کار گرفته شده در مطالعات مرور شاده در

تحقیقات مرور شده عوامال اقتصاادیِ جارم ،مشاتمل بار 19

دو دسته سری زمانی 1و دادههای تلفیقی تقسیم میشود .روش

متغیر است .براساس نتايج اين جدول ،متغیر نارخ بیکااری باا

سری زمانی که نوعی مطالعه طولی در طول زمان است ،با 51

 52/8درصد ( 19مورد) حضور در تحقیقاات دارای بیشاترين

درصااد ( 12مااورد) بااه عنااوان شااايعتاارين روش مطالعااه در

میزان است .بعد از نرخ بیکاری ،نرخ نابرابری درآمدی باا 11

تحقیقات مرور شده مطرح است .در رده بعدی روش دادههای

درصد ( 2مورد) حضور در مرتبه بعدی قارار دارد .متغیرهاای

تلفیقی که ترکیبی از روش ساری زماانی و دادههاای مقطعای

نرخ فقر و نرخ تراکم جمعیت هر کدام با  99/8درصاد (پانج

است ،با  21درصد (سه مورد) قرار دارد.

مورد) ردههای بعدی را به خود اختصاص دادند .پاس از ايان
متغیرها ،متغیر نرخ شهرنشینی با  22/8درصد (چهاار ماورد)،
متغیرهای نرخ طالق ،نرخ جمعیت جوان و نرخ تاورم باا 21

جدول  -1توزیع فراوانی و درصدی بر حسب روش تحقیق
روش تحقیق
سری زمانی
دادههای تلفیقی (سری زمانی و دادههای مقطعی)
جمع کل

فراوانی

درصد

12
9
18

51
21
111

Time Series

درصد (سه مورد) و متغیر صنعتی شادن باا  19/8درصاد (دو
مورد) قرار دارناد .همچناین ،متغیرهاای نارخ درآماد سارانه،
توسعه اقتصاادی -اجتمااعی ،نارخ اجااره بهاا و هزيناههاای
1
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اجتماعی هر کدام با  2/8درصد (ياک ماورد) کمتارين میازان

سط خرد در ارتکاب جرم توجه دارد؛ ولی متغیرهای مادّنظر

حضور به عنوان متغیرهای مستقل را دارا هستند.

تحقیقات مرور شده ،متغیرهايی کالن اسات کاه ارا اه مباانی
نظری با سط تحلیل خرد برای متغیرهاايی باا ساط تحلیال

جدول  -3توزیع فراوانی و درصدی بر حسب متغیرهای حاضر در

کالن مناسب نیست .بیشتر ايان تحقیقاات باه نظرياه اقتصااد

فرضیه

سیاسی که به عوامل اقتصادی کالن مؤثر بر جارم اشااره دارد،

ردیف

متغیر

فراوانی

نرخ بیکاری
نابرابری درآمدی
نرخ فقر
نرخ تراکم جمعیت
نرخ شهرنشینی
نرخ طالق
نسبت جمعیت جوان
نرخ تورم
نرخ صنعتی شدن
نرخ درآمد سرانه
توسعه اقتصادی اجتماعی
نرخ اجاره بها
هزينه انتظامی

19
2
8
8
1
9
9
9
2
1
1
1
1

درصد حضور
در  11مقاله

1
2
9
1
8
2
3
5
3
11
11
12
19

52/8
11
99/8
99/8
22/8
21
21
21
19/8
2/8
2/8
2/8
2/8

کمتر پرداختند و تنها در مواردی اند  ،برخی از تحقیقات در
مبانی نظریشان به عوامل اقتصادی کالن مؤثر بر جارم اشااره
کردند .همچنین ،با توجه به اينکه اکثار تحقیقاات حاضار باه
نظريه انتخاب عاقالنه اشاره کردند ،خاود ايان نظرياه را هام
خااوب توضاای ندادنااد و بیشااتر تحقیقااات فقااط بااه ارا ااه
تاريخچهای از روند شکلگیری نظرياات اقتصاادی ماؤثر بار
جرم اشاره کردند .انتظار میرفت وقتی نظريه انتخاب عقالنای
به عنوان نظريه تبیینکننده عوامل مؤثر بر جرم مطرح میشود،
حداقل مدلهای ايستا و پويای اين نظريه مطرح شاود کاه در
هیچکدام از اين تحقیقات مارور شاده چناین کااری صاورت
نگرفت.

براساس دادههای جدول  ،5بیشترين میزان نظريه اساتفاده
شده به نظريه انتخاب عاقالنه مربوط مایشاود؛ باهطاوریکاه
 52/8درصاد ( 19مااورد) از تحقیقاات ماارور شاده در زمینااه
عوامل اقتصادی جرم از نظريه انتخاب عاقالنه استفاده کردناد.
پس از ايان نظرياه ،نظرياات فعالیاتهاای روزماره ،آناومی،
بیسازمانی اجتماعی و نظرياات فمینیساتی هار کادام باا 2/8
درصد (يک مورد) در رده بعدی بیشترين نظريه استفاده شاده
در مطالعات مرور شده قرار دارند.

جدول  -8توزیع فراوانی و درصدی بر حسب نظریات مورد استفاده
ردیف

متغیر

فراوانی

درصد حضور در 11
مقاله

1
2
9
1
1

انتخاب عاقالنه
نظريه فعالیتهای روزمره
نظريه بیسازمانی اجتماعی
نظريه آنومی
نظريه فمینیست

19
1
1
1
1

52/8
2/8
2/8
2/8
2/8

جاادول  ،3هشاات مااورد از بیشااترين اناادازههااای اثاار

نکتهای که در اين قسمت میتوان آن را نقد کرد ،مرباوط

متغیرهای اثرگذار بر جرمِ سرقت را نشان مایدهاد .در متغیار

به نوع نظريات استفاده شده در اين تحقیقات مرور شده است.

نابرابری درآمدی ،نتايج آزمون همگونی حکايت از معنااداری

تحقیقات مرور شده به بررسی متغیرهای کالنی ،مثل :بیکاری،

اين آزمون دارد ،که نشان مایدهاد مطالعاات تاا حاد زياادی

نابرابری درآمد ،فقر و تراکم جمعیت بر میزان جرم میپردازد؛

ناهمگوناند ،تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باياد

ولی برای تبیین نظری و ارا ه ياک مبناای نظاری از نظريااتی

از مدل آثار تصادفی باه منظاور ترکیاب نتاايج اساتفاده کارد.

استفاده میکنند که عوامل خرد اقتصادی مؤثر بر جارم توجاه

درواقع ،اين آزمون به ما میگويد که چهار فرضی مرباوط باه

دارند .همانطور که در مبانی نظری تحقیق حاضار هام باه آن

رابط نابرابری درآمدی و جرمِ سارقت ،باه شادت باه لحاا

اشاره شد ،نظريه انتخاب عاقالنه بیشتر به انگیزههای افاراد در

ويژگیها و مشخصههاای مطالعاات متفاوتناد .نتاايج اثرهاای
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تصادفی نشان میدهاد کاه رابطاه ناابرابری درآمادی و جارمِ

بايد بررسی کرد .با توجه به نتاايج ايان جادول ،رابطاه نارخ

سرقت ،در چهار فرضیه بررسای شاده معاادل  1/25مثبات و

تراکم جمعیت و جرمِ سرقت در اين پنج فرضایه برابار ،1/88

معنادار است .با توجاه باه جادول تفسایر انادازه اثار کاوهن

مثبت و معنادار است .با توجه جدول کوهن ،انادازه اثار باین

(جدول  ،)1اندازه اثر بین نابرابری درآمدی و جرمِ سارقت در

نرخ تراکم جمعیت و جرمِ سرقت در اين پنج مطالعه در حادّ

چهار مطالعه در حد قوی است.

قوی است .نتايج اثرهای ترکیبی ثابت نشان میدهد که رابطاه

با توجه به آزمون همگونی و اثرهاای ترکیاب تصاادفی،

نسبت جمعیت جوان و جرمِ سرقت در چهار فرضایه حادود

رابطه بین نرخ بیکااری و جارمِ سارقت در  11فرضایه برابار

 ،1/88مثبت و معنادار بود .با توجه به جدول کوهن مایتاوان

 ،1/85مثبت و معنادار بود .با توجه جدول کوهن ،انادازه اثار

نتیجه گرفت که اندازه اثر ترکیبای نسابت جمعیات جاوان و

بین نرخ بیکاری و جرمِ سرقت در اين  11مطالعه در حد قوی

جرمِ سرقت در چهار مطالعه در حدّ قوی است .در متغیر نرخ

است .نتايج اثرهای ترکیبی تصادفی نشان میدهاد کاه رابطاه

شهرنشینی ،معناداری در آزمون همگونی حکايت از ايان دارد

نرخ تورم و جرمِ سرقت در سه فرضیه حدود  ،1/83مثبات و

که مطالعات تا حد ناهمگوناند .همچنین ،با توجه باه آزماون

معنادار بود .با توجه به جدول کوهن میتوان نتیجه گرفت کاه

همگونی و اثرهای ترکیب تصادفی ،رابطه بین نرخ شهرنشینی

اندازه اثر ترکیبی نرخ تورم و جرمِ سارقت در ساه مطالعاه در

و جرمِ سرقت در سه فرضیه برابر  ،1/81مثبت و معنادار باود.

حد قوی میباشد .همچنین باا توجاه باه آزماون همگاونی و

با توجه به جدول کوهن ،اندازه اثر بین نرخ شهرنشینی و جرمِ

اثرات ترکیب تصادفی ،رابطه بین نرخ فقر و جارمِ سارقت در

سرقت در اين سه مطالعه در حدّ قاوی اسات .نتاايج اثرهاای

چهار فرضیه برابر  ،1/82مثبت و معنادار بود .با توجه جادول

ترکیبی تصادفی نشان میدهد کاه رابطاه نارخ طاالق و جارمِ

کوهن ،اندازه اثر بین نرخ فقر و جارمِ سارقت در ايان چهاار

سرقت در دو فرضیه حادود  ،1/81مثبات و معناادار باود .باا

مطالعه در حدّ قوی است.

توجه به جدول کوهن میتوان نتیجه گرفات کاه انادازه اثار

در متغیر نارخ تاراکم جمعیات ،عادم معنااداری آزماون
همگونی نشان میدهد که نتايج تلفیق اثرها را به صورت ثابت

ترکیبی نرخ طالق و جرمِ سرقت در دو مطالعه در حاد قاوی
است.

جدول  -3اندازه اثرهای ترکیبی عوامل مؤثر بر جرمِ سرقت
آماره

فراوانی

اثرهای ترکیبی

متغیرهای مستقل

مطالعه

ثابت

نابرابری درآمدی
نرخ بیکاری
نرخ تورم
نرخ فقر
نرخ تراکم جمعیت
نسبت جمعیت جوان
نرخ شهرنشینی
نرخ طالق
*

1
11
9
1
8
1
9
2

*

1/22
*1/83
*1/85
*1/88
*1/88
*1/88
*1/89
*1/81

اثرهای ترکیبی

فاصلهاطمینان

فاصلهاطمینان

تصادفی

اثرات ثابت

اثرهای تصادفی

*

1/25
*1/85
*1/83
*1/82
*1/81
*1/85
*1/81
*1/81

1/82-1/32
1/13-1/28
1/11-1/39
1/11-1/23
1/11-1/22
1/95-1/25
1/99-1/25
1/95-1/33

1/91-1/53
1/11-1/31
1/12-1/51
1/28-1/32
1/95-1/23
1/92-1/32
1/28-1/31
1/11-1/58

*

آزمون

درچه

همگنی

آزادی

13/1
*21/2
*3/ 1
*11/2
8/ 1
3/ 2
*1/ 1
*8/ 1

9
3
2
9
1
9
2
2

به معنای سط معناداری کمتر از  1/18و معناداری دارد.

نتايج جدول  11حکايت از اين دارد که در متغیر نابرابری

ناهمگوناند ،تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باياد

درآمدی ،نتاايج آزماون همگاونی حکايات از معنااداری ايان

از مدل آثار تصادفی باه منظاور ترکیاب نتاايج اساتفاده کارد.

آزمااون دارد ،کااه نشااان ماایدهااد مطالعااات تااا ح ادّ زيااادی

درواقع ،اين آزمون به ما میگوياد کاه دو فرضای مرباوط باه
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رابط ناابرابری درآمادی و جارمِ کال ،باه شادت باه لحاا

بررسی کرد .با توجه به نتايج اين جدول رابطه نرخ بیکاری و

ويژگیها و مشخصههاای مطالعاات متفاوتناد .نتاايج اثرهاای

جرمِ کل در اين سه فرضیه برابر  ،1/92مثبت و معنادار اسات.

تصادفی نشان میدهد که رابطه نابرابری درآمدی و جرمِ کال،

با توجه به جدول کوهن ،اندازه اثر بین نارخ بیکااری و جارمِ

در دو فرضیه بررسی شده معادل  1/93مثبت و معنادار اسات.

کل در اين سه مطالعه در حد متوسط است .همچنین ،با توجه

با توجه به جدول تفسیر انادازه اثار کاوهن ،انادازه اثار باین

به آزمون همگونی و اثرهای ترکیب ثابت ،رابطه بین نرخ فقار

نابرابری درآمدی و جرمِ کال در دو مطالعاه در حادّ متوساط

و جرمِ کل در دو فرضیه برابر  ،1/92مثبت و معناادار باود .باا

است .در متغیر نرخ بیکاری ،عدم معناداری آزماون همگاونی

توجه به جدول کوهن ،اندازه اثر بین نرخ فقر و جارمِ کال در

نشان میدهد که نتايج تلفیق اثرها را باه صاورت ثابات باياد

اين دو مطالعه در حد متوسط است.

جدول  -11اندازه اثرهای ترکیبی عوامل مؤثر بر جرمِ کل
آماره

فراوانی

اثرهای ترکیبی

متغیرهای مستقل

مطالعه

ثابت

نابرابری درآمدی
نرخ بیکاری
نرخ فقر
*

2
9
2

*

1/11
*1/92
*1/92

اثرهای ترکیبی

فاصلهاطمینان

فاصلهاطمینان

تصادفی

اثرهای ثابت

اثرهای تصادفی

*

1/93
*1/92
*1/92

1/18-1/21
1/18-1/81
1/11-1/81

1/91-1/51
1/18-1/81
1/11-1/81

آزمون

درچه

همگنی

آزادی

*

3/ 1
1/ 8
1/15

1
2
1

به معنای سط معناداری کمتر از  1/18و معناداری دارد.

يافتههای جدول  11نشاان مایدهاد کاه در متغیار نارخ

میدهد که نتايج تلفیق اثرها را به صورت ثابت باياد بررسای

بیکاری ،نتايج آزمون همگونی حکايت از عدم معنااداری ايان

کرد .با توجه به نتايج اين جدول ،رابطه نرخ صانعتی شادن و

آزمااون دارد ،کااه نشااان ماایدهااد مطالعااات تااا حااد زيااادی

جرمِ قتل در اين دو فرضیه برابر  ،1/92مثبت و معنادار اسات.

همگوناند و تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه اسات .نتاايج

با توجه جدول کوهن ،اندازه اثر بین نرخ صنعتی شدن و جرمِ

اثرهای ثابت نشان میدهد که رابطه نرخ بیکاری و جرمِ قتال،

قتل در اين دو مطالعه در حد متوسط است .همچنین ،با توجه

در سه فرضیه بررسی شده معادل  1/93مثبت و معنادار اسات.

به آزمون همگونی و اثرهای ترکیب ثابت ،رابطه بین نرخ فقار

با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن ،اندازه اثر باین نارخ

و جرمِ قتل در سه فرضیه برابر  ،1/98مثبت و معنادار باود .باا

بیکاری و جرمِ قتل در سه مطالعه در حاد متوساط اسات .در

توجه به جدول کوهن ،اندازه اثر بین نرخ فقر و جرمِ قتال در

متغیر نرخ صنعتی شدن ،عدم معناداری آزمون همگونی نشاان

اين سه مطالعه در حدّ متوسط است.

جدول  -11اندازه اثرات ترکیبی عوامل مؤثر بر جرمِ قتل
آماره

فراوانی

اثرهای ترکیبی

اثرهای ترکیبی

فاصلهاطمینان

فاصلهاطمینان

آزمون

درچه

متغیرهای مستقل

مطالعه

ثابت

تصادفی

اثرهای ثابت

اثرات تصادفی

همگنی

آزادی

نرخ بیکاری
نرخ صنعتی شدن
نرخ فقر
*

9
2
9

*1/93
*1/92
*1/98

به معنای سط معناداری کمتر از  1/18و معناداری دارد.

*1/95
*1/92
*1/92

1/13-1/88
1/11-1/83
1/11-1/89

1/11-1/83
1/11-1/83
1/11-1/29

2/ 8
1/32
8/ 9

2
1
2
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خالصه و نتیجه

نرخ شهرنشینی و نرخ طالق بیشترين تأثیر را بر متغیر وابساته

جرم همراه با شکستن قانون ،بینظمی و از بین رفتن امنیت و

سرقت داشتند .همچنین ،تأثیر همه اين متغیرهاای مساتقل بار

آسايش مردم است که از اين نظر ،وقوع آن آثاار منفای بارای

متغیر سارقت در حاد قاوی باود .متغیار ناابرابری درآمادی،

جامعه در پی دارد .در طی دو دهه گذشته ،به داليال متعاددی

بیشترين تأثیر را بر متغیر وابسته جرمِ کل به خاود اختصااص

به طور فزايندهای در کشور افزايش يافت

داد .نرخ بیکاری و نرخ فقر در رده بعدی بیشاترين متغیرهاای

و مشکل جرا م به عناوان ياک مشاکل اجتمااعی در جامعاه

تأثیرگذار بر متغیر جرمِ کل بودند .تاأثیر هماه ايان متغیرهاای

مطرح شد .باتوجه به افزايش تعداد تحقیقات موجود در حوزه

مستقل بر متغیر جرمِ کل در حد متوسط بود .بیشاترين متغیار

جرم و شناسايی عوامل اقتصادی متعدد مؤثر بر جرم ،نیااز باه

تأثیرگذار بر متغیر وابسته جارمِ قتال ،مرباوط باه متغیار نارخ

انجام تحقیقی ترکیبی برای شناسايی مهمترين عوامل اقتصادی

بیکاری میشود .پس از اين متغیر ،متغیرهای نرخ صنعتی شدن

مؤثر بر جرم احسااس مایشاود .لاذا هادف از ايان تحقیاق

و نرخ فقر بیشترين تأثیر را بر متغیر جارمِ قتال در تحقیقاات

فراتحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم و شناسايی مهامتارين

مرور شده داشتند .همچنین ،تأثیر همه اين متغیرهاای مساتقل

عامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در اياران

بر متغیر قتل در حد متوسط بود.

میزان جرا م مختل

است.
نتايج مرور نظام مند نشان میدهد که متغیرهاای سارقت،

پیشنهادهای روشی

جرا م کل و قتل بیشتر به عنوان متغیار وابساته قارار گرفتناد.

با توجه به يافتههای تحقیق ،برخی از نواقص تحقیقات مارور

میزان همکاری و کار گروهی محققان در تحقیقات مرور شده

شده در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم به شرح زير است:

اساات؛

میزان همکاری و کار گروهی در تحقیقات مرور شاده در

بهطوریکه نتايج تحقیق حکايت از اين دارد که  89/8درصاد

حدّ ضعیفی بود و اين روند منجر به اين مایشاود کاه مساأله

( 5مورد) از تحقیقات انجام شده ماورد بررسای توساط ياک

مورد بررسی از زوايای مختل

نگريسته نشاود و ايان امکاان

محقق نوشته شده است .روش سری زمانی باا  51درصاد باه

وجود دارد که غفلت از برخی زوايا اعتبار کار را کاهش دهد.

عنوان شايعترين روش مطالعه در تحقیقات مرور شده مطارح

لذا پیشنهاد میشود بررسیهای بعدی درباره موضوع ،از چناد

در زمینااه عواماال اقتصااادی جاارم در حااد ضااعی

است .متغیر نرخ بیکاری دارای بیشترين حضور در تحقیقاات

محقق و متخصص در زمینههای مختل

استفاده کند.

است .پس از نرخ بیکاری ،نارخ ناابرابری درآمادی در مرتباه

وجود چارچوب نظری مشاخص بارای تحقیقاات دارای

بعدی قرار دارد .متغیرهای نارخ فقار و نارخ تاراکم جمعیات

فرضیه امری مهم و ضروری است؛ لذا تحقیقات مرور شده به

ردههای بعدی را به خود اختصااص دادناد .بیشاترين میازان

علت داشاتن فرضایه باياد چاارچوب نظاری مشاخصتار و

نظريه استفاده شده به نظريه انتخاب عاقالنه مربوط مایشاود؛

مستحکمی داشته باشند .از محققان آتی در اين موضوع ،انتظار

بهطوریکه  52/8درصاد از تحقیقاات مارور شاده در زمیناه

میرود که چهارچوب نظری مشخص و مدوّنی داشته باشند و

عوامل اقتصادی جرم از نظريه انتخاب عاقالنه استفاده کردند.

صرفا به بیان تاريخچهای از نظريات اقتصادی ماؤثر بار جارم

نتااايج فراتحلیاال گويااای آن اساات کااه متغیاار نااابرابری

اکتفا نکنند.

درآمدی ،بیشترين تأثیر را بر جرمِ سرقت در مطالعاات مارور

سط تحلیل برخای از نظرياات باه کاار رفتاه در مباانی

شده دارد .پس از اين متغیار ،متغیرهاای نارخ بیکااری ،نارخ

نظری تحقیق با متغیرهای مورد بررسی در تحقیاق همخاوانی

تورم ،نرخ فقر ،نرخ تراکم جمعیت ،نسابت جمعیات جاوان،

نداشت و در حالی کاه ساط سانجش متغیرهاای حاضار در
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تحقیق کالن بود ،بیشتر محققان از نظريه با سط خرد (نظريه

معرفهای محرومیت نسبی هستند .بنابراين ،میتوان بیان کرد

انتخاب عقالنی) استفاده کردند.

که محرومیت نسبی در جامعه اياران (باا معارفهاای فقار و
نابرابری درآمدی) بیشترين تأثیر را بر میزان جرم دارد.

پیشنهادهای نظری

بیکاری هم عامل مهم ديگری در تببین جارم در کشاور

به طور کلی ،نتاايج ايان بررسای نشاان داد کاه اکثار عوامال

است .مطابق نظريه راديکالِ اقتصادِ سیاسیِ جرم نرخ بیکااری

اقتصادی موجود در رويکرد اقتصاد سیاسی بر وقوع جارم در

با میزان جرم رابطه مثبت دارد که در جامعه اياران ايان رابطاه

ايران ،تأثیر زيادی دارند .مؤيد اين ادعا ،اندازه اثرهای ترکیبای

تأيید گشت.

عوامل اقتصادی مؤثر بر انواع جرا م در تحقیقات مارور شاده

تورم هم از عوامل تأثیرگذار بر میازان جارم در نظرياات

در ايران بود.

اقتصادِ جرم بیان شد که در فراتحلیلی از رابطه ايان متغیار باا

نتايج تحقیق حاضر نشان داد که عامال ناابرابری درآماد،

جرم در ايران ،اين رابطه پشتیبانی شد.

فقر ،بیکاری و تورم و تأثیر بسیار زيادی بار اناواع جارا م در

مدلی از عوامل اقتصادی مهم ماؤثر بار جارم در زيار باا

ايران دارد که اين تأثیر در رويکرد انتقاادی اقتصاادی سیاسای

توجه به فراتحلیل از تحقیقات اقتصادِ جارم در جامعاه اياران

پیشبینی میشد.

ارا ه میگردد.

نتايج تحقیق حاضر با فرض تاأثیر محرومیات نسابی بار
میاازان جاارم سااازگار اساات .فقاار و نااابرابری درآماادی از

نابرابری درآمدی

بیکاری
تورم

انواع جرم

محرومیت نسبی

فقر
شکل  -7مدل نظری پیشنهادی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران

1

1

پیکانهای خط تیرهای (> )----نشاندهنده روابط احتمالی بین متغیرهاست که در اين تحقیق بررسی نشدهاند و فقط طبق نظريات اقتصادی اين روابط برقرار شدند .اين در

حالی است که پیکانهای خط صاف روابطی هستند که در اين تحقیق ،آزمون شدند .نکته قابل ذکر ديگر در اين مدل اين است که جهت همه روابط رسم شده در مدل مثبت است.
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با توجه به شکل  ،9متغیر مکنون محرومیت نسابی از دو

دادههااای تلفیقاای بااین اسااتانی» ،پااژوهشهااا و

معرف آشکار نابرابری درآمدی و فقر تشکیل شده است .نتايج

سیاستهای اقتصاادی ،ساال بیساتم ،ش ،21ص

نوشتار حاضر نشان داد اين متغیرها تأثیر زياادی را بار اناواع

.52-28

جرم در جامعه ايران دارند که در مدل بین اين متغیرها و انواع

فطرس ،م.؛ میالن ،ع .و قربان سرشت ،م« .)1931( .اثرات فقر،

جرم پیکانهايی با جهت مثبت رسم گردياد .همچناین ،نتاايج

بیکاری و شهرنشینی بار جارايم علیاه اماوال در

فراتحلیل در راستای نظريات راديکال اقتصاادِ سیاسای نشاان

استانهای ايران» ،فصلنامه رفااه اجتمااعی ،ساال

داد که در جامعه ايران ،بیکاری بر انواع جرم تأثیر بسزايی دارد

دوازدهم ،ش  ،12ص .935-233

که در اين مدل يک جهت مستقیم بین بیکااری و اناواع جارم

گرشاسبی فخر ،س« .)1931( .ارتباط بین بیکاری و سرقت در

کشیده شد .تورم هم از جمله عوامل اقتصادی مهام ماؤثر بار

ايران» ،فصالنام رفااه اجتمااعی ،ساال ياازدهم،

جرم جامعه ايران است و به اين دلیل مسیر مستقیمی از تاورم

ش ،11ص .121-111

به سمت جرم در مدل حاضر رسم گرديد .رابطه بین بیکااری

مداح ،م« .)1931( .تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جارم

و فقر و روابطی که بین تورم با متغیرهای ناابرابری درآمادی،

(سرقت) در سط استان هاای کشاور» ،فصالنامه

مثال

پژوهشنامه اقتصادی ،سال يازدهم ،شاماره ساوم،

بیکاری و فقر ترسیم شد ،از نظريات اقتصاادی مختلا

نظرياه منحناای فیلیاارس 1گرفتاه شااد تاا رواباط دروناای بااین
متغیرهای اقتصادی مؤثر بر جارم در جامعاه اياران روشانتار

ص .921 -919
مهرگان ،ن .و گرشاسبی فخر ،س« .)1931( .نابرابری درآمد و
جرم در ايران» ،فصلنامه پژوهشهاای اقتصاادی،

شود.

سال يازدهم ،ش  ،1ص .128-113
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