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 مقدمه

تواندبهدوباوجودقوانینیکسان،میزانجرمدرمناطقمختلفمتفاوتاست.اینموضوعمی

میزانسخت اجرایقوانینو تفاوتدر شرایطدلیلباشد: تفاوتدر و قانون گیریمجریان

دیدگاه از یکی حتیجغرافیایمناطقمختلف. فرهنگیو اقتصادیو اساسی و درهایمهم

گیریهایاقتصادیمحیطاستکهمنجربهشکلبررسیشرایطمحیطیارتکابجرمویژگی

می اقتصادجرمرا شروعتحقیقاتحوزه است. (1968توانبهمطالعهبکر)اقتصادجرمشده

گیری،ارتکابجرمبهکاربرد(یکمدلعقالییاقتصادیرابرایتصمیم1968نسبتداد.بکر)

فایدهتوصیفکرد.ارلیچ-گیریعقالییفردوبراساسهزینهانهرانتیجهتصمیمورفتارمجرم

شدهاغلببرایشدهتوسطبکرراتوسعهدادونتایجتئوریکمدلارائه(ابتدامدلارائه1973)

متحدهموردآزمونقرارگرفت.اقتصادایاالت

یوبروزجرائمکهدرنقطهمقابلمیاناقتصادوامنیتبهعبارتیمیانرشدوتوسعهاقتصاد

استمیامنیتواقع بهشده کرد تنگاتنگمشاهده متقابلو رابطه تدوینیکگونهتوان ایکه

استراتژیمطلوبوکارآمد،رشدوتوسعهپایداروامنیتملیمستلزمرابطهمیاناقتصادوامنیت

امنیتوعدمشناختایناستبی و اقتصاد رابطه نهتوجهیبه امررشدوتوسعهرابطه تنها

می دشوار را روبهپایدار جدی مخاطرات با نیز را امنیت بلکه میسازد ورو )پناهی سازد

(.1396:3همکاران،

جوامعامروزیبه در مشکالتموجود دربیکارییکیاز و خصوصجوامعجهانسوم

جرم ازلحاظ که است غرب کنونی بحران یکعاملشرایط بروزشناسی در اجتماعی مؤثر

می سنجشواقع مورد ارزشبزهکاری جوان، قشر در مخصوصاً افزایشبیکاری هایشود.

نابودیمی به را انواعآسیبفرهنگیجامعه آمدن وجود درازمدتباعثبه در هایکشاندو

د.کنصورتاجتماعیدرشخصبیماربروزمیصورتفردیوهمبهشودکههمبهاجتماعیمی

یک استاز آسیباجتماعی درچار مغبونیفردیکه احساسحقارتو ازلحاظروانی سو

میمی طلبکار جامعه از و محرومیتخودکند مسئول را جامعه چون سویدیگر از و شود
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انتقاممی احساس نوعی میپندارد، پرورش او در برایکشی او کوشش ترتیب بدین یابد.

شود.غیرقانونیوضداجتماعیافتاده،بهسرقتوجنایتکشیدهمیبسادرمجاریفقرزداییچه

هایدهدکهروندروبهرشدارتکابجرائمطیسالدرخصوصایرانبررسینشانمی

رغمتشدیداقداماتامنیتیوتجهیزنیروهایانتظامیمانندافزایشنیروهایانتظامی،گذشته،به

هایمجرمانهرامحدودکردتواندفعالیتابزارهایامنیتیمیهایانتظامیارتقایافزایشبودجه

هاراتشدیدکردیاتغییرداد.بنابرایندادهوبایدآنایاثربخشیخودراازدستاماپسازدوره

یابیدالیلبروزرفتارهایمجرمانهدرراستایرفعبسترهایانگیزشیارتکابجرمالزامیریشه

اجتناب استو مؤلفهناپذیر از یکسری به باید صورتگرفته تدابیر تمام کنار در هایکه

چنانبدیهیوهاییکهشایدآنشناسیوارتکابجرائمتوجهکردمؤلفهاثرگذاردرحوزهجرم

بررسی حوزه از که نشده لحاظ اقتصاد،روشن نظیر اجتماعی علوم حوزه دانشمندان های

هاهمانوضعیتاقتصادیمغفولماندهاست.اینمؤلفهشدهوشناسیخارجروانشناسیوجرم

اهمیتی ایراناز اینمهمدرکشورهایباوجودجمعیتجوانازجمله ورفاهیجامعهاست.

 (1391:2بیشتربرخورداراست.)فیضپوروهمکاران،

)بزهکاری( جرائم بروز در بیکاری عامل تأثیر که گردیده پژوهشسعی این در درواقع

میانبه اهدافدیگراینپژوهشبررسیرابطه از بررسیقرارگیرد. عنوانهدفاصلیمورد

نرختورمونرخارزحقیقیدررابطهباجرائماست.دراینپژوهشعواملمؤثربرجرائمدر

داده سالقالب برای زمانی سری های 1360های مارکوف1394تا رویکرد از استفاده با

رسیقرارگرفتهاست.سوئیچینگموردبر

زمینهسازمان اینشرحاستکهدرقسمتدوم به هایاقتصادیارتکابدهیاینمطالعه

بررسیپیشینه به قسمتسوم، در جرائم، با حقیقی ارز نرخ و تورم بیننرخ رابطه و جرم

شناسیتحقیق،مدلکاربردیوهایتوصیفی،درقسمتپنجم،روشتحقیق،قسمتچهارمداده

گیریوتحلیلنتایجودرقسمتآخر،نتیجههایصورتگرفته،درقسمتششمتجزیهتصریح

شدهاست.هایسیاستیبررسیوتوصیه
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 مبانی نظری

را1968)1بکر مجرمان عقالیی رفتار اقتصادی صرفاً تحلیل با و نظری مدل یک ارائه با )

رموبافرضاینکهافرادعقالییرفتارموردبررسیوتحلیلقراردادهاست.بکرپسازتعریفج

کندکهدرآنازعواملیمانندکلکنند،یکتابعمطلوبیتموردانتظاربرایمجرمبالقوهارائهمیمی

گردیده پولیمجازاتاستفاده مقدار و جرم احتمالمحکومیتدرآمدپولیناشیاز مطلوبیت،

مطلوب تابع حداکثرسازی از استفاده با سپس انفرادیاست. جرم تقاضای تابع یت

در iتعدادجرائمیاستکهفردکندکهدرآنراتعریفمی=صورتبه

شدهبرایمجرم،مجازاتتعیین،iاحتمالمحکومیتبرایفرددهد،یکدورهانجاممی

ع افزایشسایر با است. ارتکابجرم بر ایناستارتکابجرمواملمؤثر انتظار

موردبررسی جرم از ناشی موردانتظار سود منظر از را تحقیقاتبعدیجرم در و کاهشیابد

هایصورتتفاوتمیاندرآمدهاوهزینهقراردادند.دراینتابعسودموردانتظارناشیازجرمبه

انت تعریفمورد جرم از ناشی بیشازظار جرم نهایی منافع اگر آن در نحویکه استبه شده

هاینهاییموردانتظارجرمباشد،ارتکابجرمتوجیهاقتصادیداردوبنابراینجرماتفاقهزینه

هایموردانتظارناشیازجرمافتد.طبقاینتحلیلهرعاملیکهمنافعجرمراافزایشیاهزینهمی

بهرا انتظارعنوانکاهشدهددرارتکابجرممؤثراست. مثالباوجودبیکاریوفقردرجامعه،

بهمی جرم به فقیر و بیکار افراد چراکه افزایشیابد، نرخارتکابجرم عنوانیکفرصترود

هایاجتماعیآنانراجبراننمودهتواندکمبودهایدرآمدیومحرومیتنگرند،کهمیدرآمدیمی

ازسویدیگرهزینهفرصتمجازاتوموقعیت بهبودبخشد. هایاقتصادیواجتماعیآنانرا

زندانودستگیریبرایافرادبیکاروفقیرنسبتبهافرادشاغلوپردرآمدکمتراست،درنتیجهاین

رادرابهتوانندسودموردانتظارناشیازجرمرابرایمجرمانبالقوهافزایشدادهوافدوعاملمی

ارتکابجرمتشویقکنندوباعثافزایشنرخجرموجنایتدرجامعهگرددند.درکنارمبانی

)نظریارائه توسطبکر تکمیل1968شده و توسطارلیچ( دیگریاز1973-1972)2شده نوع )

                                                           
1 Becker (1968) 
2 Ehrlich (1973-1972) 
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نتلر توسط نظری ارائه1984)1مبانی مدل( تجربی استفاده لحاظ از که است سازیشده

تصمیماقتصاد مشابه شرایط در افراد نتلر عقیده به باشد. راهگشاتر شاید یکسانیسنجی های

دیگررفتارافرادتاحدودبسیاری،بابررسیشرایطمحیطیواجتماعیکهویعبارتگیرند.بهمی

شناسیرابایدبینیاستورفتارهاینابهنجاروغیرعادیدربحثجرمدرآنقرارداردقابلپیش

ترتیبعواملاقتصادیشناختیبهاینعنوانیکعنصراجتماعیتلقیکرد،نهیکعنصرزیستهب

عنوانعواملاساسیدربروزفعالیتمجرمانهدرجامعهدرنظربهمعرفیتوانندبهواجتماعیمی

(.1384:3پردازد)صادقیوهمکاران،اینعواملمی

تورم و بیکاری

هایدرآمدیهایپاییندرآمدیرابدترووضعیتدهکدهایدهکتورم،وضعیتنسبیدرآم

بهترمی دهکباالرا بهایندلیلکهغالباً بگیرانبادرآمدثابتهایپاییندرآمدی،حقوقکند.

جزقانونحداقلدستمزدهستندکهتوانتعدیلدستمزدهایخوددرمقابلتورمراندارندوبه

شودتوانیبرایحفظقدرتخریدخودندارندودرتبازنگریمیسالهازجانبدولکههمه

دهک این مقابل سرمایهنقطه دلیل به اغلب که هستند، ثروتمندان داراییها در هایگذاری

درمقابلتورممبادلهیاقدرتقیمتغیرقابل قدرتخریدخودرا گذاریدرکاالهاوخدمات،

بهافزایشقدرتخریدخودوکنندوحتیدرمقاطعیکهشرحفظمی قادر دهد، ایطاجازه

(.1387:5جهشبهسطوحمطلوبیتباالترنیزهستند)شاکری،

سال ایراندر آمار دهکپاییندرآمدی1390گزارشمرکز اینحقیقتاستکه بیانگر

یباالهاکنندامانرختورمبرایدهکهموارهنرختورمشدیدتریازتورممیانگینراتحملمی

همچنینشدتاینتفاوتدرسال متوسطاست. از کمتر بهطورعمومیغالباً تورم هاییکه

سال بقیه بیشاز است، شدیدتر سال در جمله از و بوده 1387ها میانگین تورم 5/25که

آنکهاینشاخصبرایدرصدراتحملکرده،حال29شدهرادهکاول،تورمدرصدیاعالم

(.درتبیینجایگاهحساساجتماعی1390اعالمشد)پورتالمرکزآمارایران،8/21دهکدهم

هایصورتگرفتهبراخبارمنتشرهبهزبانانگلیسی،حاکیازآناستکهدربینتورم،بررسی

                                                           
1 Neteller (1984) 
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وجویرایانهواژگانمختلفاقتصادی،تورمبیشترینکاربردرادارد.اینبررسیبرپایهجست

NEXISخبرازآرشیو All Newsهادرواقعبازتابیصورتگرفتهاست.توجهویژهاینرسانه

است متغیر این اجتماعی حساس جایگاه ).از جدول مختلف1در واژگان کاربرد میزان )

اقتصادیدراخبارمذکورآمدهاست.

 ( آثار اجتماعی تورم1جدول )

 کل اخبار منتشره واژه اقتصادی
 های اخبار منتشرشده طی سال

 1995-1996 

 255987 872004 تورم

 161939 602885 بیکاری

 114190 3116995 فقر

 106354 179911 رشداقتصادی

 50278 147887 شاخصقیمت

(1393نژاد،منبع:)عباسی

 های مختلف ( وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی دهه2جدول )

 1394-1390 1390 1380 1370 1360 دهه

 84/22 26 73/14 4/24 17 متوسطنرختورم

منبع:بانکمرکزی

دهندۀدومشخصهدرایراناست:یکینوسانباالی(نشان2بررسیروندتورمدرجدول)

نرختورمدرایراناستکهازپیامدهایآنکاهشکاراییسازوکارقیمتدرتخصیصمنابع

بینییصمنابعشدهوپیشاستواینخودموجبباالبردنریسکتجاریواختاللدرتخص

کند،ویژگیدیگراستمرارتورمبهصورتمزمناست،آیندهرابرایعامالناقتصادیمشکلمی

هایاقتصادیمردمووضعیتحالهایآماروارقامموجودنگاهیبهدغدغهباتوجهبهواقعیت

رانباشد.رسدتورمباالیکیچالشپیشرویاقتصادایحاضراقتصاد،بهنظرمی
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 آثار نرخ ارز حقیقی بر بیکاری و جرم

شکل به تعادلی مسیر از انحرافآن و ارز واقعی ازنوساناتنرخ بسیاری بر هایگوناگون

انعکاسمیهایاقتصادیبهفعالیت بخشتولید بیویژه بیانگر ایننوسانات، ثباتیویابدزیرا

افزاعدمقطعیتزیاددرروندقیمت گذاریوشدنافقسرمایهیشریسکوکوتاههاینسبی،

ثباتیهایتجاریوغیرتجاریوبیجاییتولیدمیانبخشهایتعدیلباالبهعلتجابههزینه

بازارهایمالیبهعلتاثرانتظاراتتغییرنرخارزدرنوساناتنرخبهرهاست.همچنینانحراف

هایمختلفاسبمنابع،تخریبعملکردبخشنرخارزواقعیازمسیرتعادلیآنبهتوزیعنامن

کاهش نهایتبه در و کاهشتولید اقتصادی، کاهشکارایی سرمایه، افزایشفرار اقتصادی،

شود.اشتغالمنجرمی

کانالمی دو از دهد.تواندبهنرخارز قرار تحتتأثیر را مستقیمتقاضاینیرویکار طور

هایتولیدوارداتیهستندوقیمتنکهبخشیازنهادهکانالاولاثرجانشینیاستبافرضای

هایواردتیافزایشاستباافزایشنرخارزقیمتنهادهRERهایتابعیازنرخارزحقیقیآن

هاشوددراینشرایطتقاضایتواندتاحدیجانشینسایرنهادهیابدازاینجاکهنیرویکارمیمی

افرایشمی کانالدنیرویکار تولیدیتقاضایباید. اثر حقیقیXوم نرخارز است، تابعیاز

افزایشمی یابد.دهددرنتیجهتقاضایینیرویکارافزایشمیافزایشنرخارزحقیقیتولیدرا

برایمصرف وارداتکاال ارز افزایشنرخ با نسبتگرانچون به داخلی میکننده وتر شود

شود،تقاضایکلتولیداتترمیارجینسبتاًارزانکنندهخصادراتکاالهایداخلیبرایمصرف

یابد.بنابراینبنگاهنمونهبهعلتافزایشصادراتوکاهشوارداتکاالهایرقیبافزایشمی

هایتولیدیبیشتر)ازجملهنیرویکاربیشتر(برایتولیدبیشترالزماست،تولیدناخالصنهاده

ت فرصت اثر و انگیزشی اثر دلیل به میملی اجتماعی جرائم روی متناقضی اثرأثیر گذارد.

 رونقاقتصادیسبببهبود افزایشدرآمدملیو کارانگیزشیبدینمعنیکه با بازار و شده

ارتکابآنمیافزایشهزینهفرصتارتکاب ازطرفدیگرجرممنجربهکاهشانگیزه شود.

سرقتمی مانند جهتجرائمی موجبافزایشفرصتمجرمان اقتصادی )درآمدرونق شود

افزایشمی جرم ارتکابجرمانتظاریحاصلاز موجبافزایشمیلبه اینمنظر از و یابد(

http://www.myfreeweb.ir/portal/313370/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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ازاینمی افزایشروانحرافنرخارزواقعیازمسیرتعشود. ادلیآنبهتوزیعنامناسبمنابع،

افزایشفرارسرمایهکاهشکاراییرانتجویی،تخریبعملکردبخش هایمختلفاقتصادی،

شودوافزایشنرخبیکاریراهایشغلیمنجرمیاقتصادیودرنهایتبهکاهشخلقفرصت

(.1394:3بههمراهدارد)زبیریوهمکاران،

 پیشینه تحقیق

 ات داخلیمطالع

هایتلفیقیبیناستانیجرمسرقترابااستفادهاز(،براساسیکمدلداده1384حسینینژاد)

رابطه رابطهبیننابرابریوسرقتمثبت، دراینمقاله، است. متغیرهایاقتصادیتبییننموده

سرقتمثبت و جامعه بیننسبتجمعیتجوان رابطه سرقتمنفیو اقتصادیو بینرشد

باشد.می

( همکاران و داده1384صادقی از استفاده با و(، )قتل جرم اقتصادی عوامل تلفیقی های

موردبررسیقراردادند.نتایجبه (80-1376ساله)5ایاستانکشورطیدوره26سرقت(در

دستآمدهحاکیازآناستکه،افزایشنرخبیکاریونابرابریدرآمدیموجبافزایشنرخ

همچنیننتایجسرقت درایرانکاهشدادهاست. نرخسرقترا وافزایشنرخصنعتیشدن،

بیکاری، نرخ متغیرهای که دارد داللت این بر ایران در قتل ارتکاب اقتصادی علل بررسی

آن با و ایرانبوده ارتکابقتلدر عواملتعیینکننده نابرابریدرآمدیازجمله فقرنسبیو

است.رابطهمستقیمداشته

کشور69هایمربوطسالهداده5هایکارگیریمیانگین(،بابه1387ختاییوموسوینیک)

دهنداثرنوساناتنرخارزبررشداقتصادیواشتغالباتوجهبهسطحتوسعهنمونهنشانمی

بر نوساناتنرخارز بازارهایمالیاثر درسطوحپایینتوسعه بازارهایمالیمتفاوتاست،

تواندمثبتباشد.شداقتصادیمنفیبودهودرسطوحباالایناثرحتیمیر

بهتحلیلاثرفقرونابرابریدرآمدیبرجرم)سرقت(درسطحاستان1388مداح) های(،

(بااستفادهازدادهایمقطعیپرداختهاست.نتایجحاصلاز1382-1385کشوردردورهزمانی)

درابطهقویومعناداریمیاننابرابریدرآمدیوفقرباجرم،سرقتدههانشانمیبرآوردمدل
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ایکهافزایشنابرابریوفقرموجبافزایشنرخوسایلنقلیهوسرقتکلوجودداردبهگونه

-24جرمدرهردوگروهسرقتشدهاست.همچنیناثرمثبتومعنادارنسبتجمعیتجوان)

شود.مدرهردومدلتأییدمی(سالوتراکمجمعیتبرنرخجر15

استفادهازداده1390فطرسوهمکاران) با استانایرانبرایدورۀ30هایترکیبیبرای(،

وبابهکارگیریروششناسیاقتصادسنجیپانلی،تأثیربرخیازعوامل1387تا1385سهسالة

بالمحل،سرقت،اختالساقتصادینظیرفقر،بیکاریوشهرنشینیبرجرایمیمانندصدورچک

وارتشاءنخستبهصورتمجزاوسپسدرقالبشاخصیترکیبیمتشکلازمیانگیناینسه

نتایجبرآوردمدل بررسیقرارگیرد. مورد جرائماموالومالکیت، بهعنواننماینده هایجرم

می نشان تحقیق این در فقانتخابی توضیحی متغیر سه هر تأثیر میزان که ودهند بیکاری ر،

.شهرنشینیبرمتغیروابستةجرائمعلیهاموالدرایران،معنادارومثبتهستند

(،بااستفادهازتحلیلاقتصادیجرم،بهبررسیارتباطبین1390مهرگانوگرشاسبیفخر)

دهدکهبینتوزیعدرآمدوسرقتونحوهتوزیعدرآمددرایرانپرداختهاستنتایجنشانمی

،رابطهمعنیداریوجوددارد،بهاینصورتکهباتشدیدنابرابریدرآمد،تعدادجرائمسرقت

است آندستیافته به اینمقاله نتایجیکه دیگر از است. افزایشداشته نوعسرقتنیز از

بیکاریومی نرخ نرخطالق، نسبتشهرنشینی، سرقتبا جرم نرخ مستقیم ارتباط به توان

عکوسآنبادرآمدماهانهخانوارهایایرانیاشارهکرد.همچنینرابطهم

)عباسی همکاران و مطالعه1391نژاد در سایر(، و بیکاری تأثیرگذاری بررسی به ای

هایتلفیقیمتغیرهایاجتماعیبررویجرائمقتلعمد،سرقتوخودکشیبااستفادهازداده

هایاجتماعیمذکوریبینبیکاریوآسیبپرداختند.نتایجحاکیازآناستکهرابطهمستقیم

وقفه با اینمتغیر معموالً اما دارد، دورهوجود دو وهاییکیا آشکار را ایاثرگذاریخود

نماید.همچنین،الزمبهذکراستکهآثارتخریبیپدیدهبیکاریبسیارزیانبارترازنمایانمی

 باشد.تورممی

مطا1392غفاریوهمکاران) در برلعه( )شوکارزی( افزایشنرخارز بررسیاثر ایبه

متغیرهایعمدهاقتصادکالن)رشداقتصادی،نرختورمونرخبیکاری(درچهارچوبیکمدل
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افزایش حالت در که دارد آن بر حکایت نتایج شد. پرداخته ساختاری کالن اقتصادسنجی

تغیرهایعمدۀاقتصادکالن،کمترازحالتیبارافزایشنرخارزبرمتدریجینرخارزاثراتزیان

به نرخارز بهترمییکاستکه درحالتافزایشتدریجیاقتصاد افزایشیابدزیرا تواندباره

هاینخستشوکاقتصادسرعتوبارهدرسالخودراتعدیلنمایدولیدرحالتافزایشیک

 یلبهزماننیازدارد.قدرتتعدیلومقابلهبااینشوکرانداردوبرایتعد

بهبررسیعواملاقتصادی)بیکاریوتورم(مؤثربرجرمو1394ابراهیمیوهمکاران) )

می ایران در برداریجنایت توضیح خود تصحیح مدل از استفاده با منظور بدین  پردازند،

VECMایه)خطایبرداری(ارتباطمیاندوشاخصمهماقتصادکالنونرخجرمدرطولسال

نتایجنشانمی1360-1396 دهدکهنرخبیکاریوتورماثرمثبتیبرمیزانجرموپرداختند.

جنایتدرایراندارد.

اند.دراینایبهدالیلبروزرفتارهایمجرمانهپرداخته(درمطالعه1396آرمنوهمکاران)

(بااستفاده1379تا1392)هایایرانبرایتحقیقتأثیرعواملاقتصادیبرجرمدرقالباستان

آمدهبامتغیرانتقالتورمدودستازمدلانتقالمالیمپانلیموردبررسیقرارگرفتهاست.نتایجبه

آستانه یکحد و میرژیم سرانهاینشان درآمد پایینتورم( )سطوح اول رژیم در که دهد،

درسطوحباالیتوواقعیتأثیرمعنی اما تأثیردرآمدسرانهداریبرجرمندارد رم)رژیمدوم(

داراست.درسطوحپایینتورمتأثیرنابرابریدرآمدیبرجرممثبتواقعیبرجرممنفیومعنی

ومعنیداردامادرسطوحباالنابرابریتأثیریبرجرمندارد.صنعتیشدندرسطوحپایینتورم

داراست.بیکاریدرهردوأثیرمثبتومعنیتأثیرغیرمعنیدارد،امادرسطوحباالیتورماینت

داربرجرمدارد.رژیمتأثیرمثبتومعنی

 مطالعات خارجی

هایکشوررومانیوشهربخارپایتختاین(درپژوهشیکهبراساسداده2012)1ترودومی

دا بیکاریومیزاندانش، بهبررسیرابطهبیننرخارتکابجرم، است، نشکشورانجامداده

                                                           
1Raluca-Ana-Maria Dumttru (2012) 
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بیکاریبررویارتکابجرمآموزانمدرسه ایناستتأثیر نتایجحاکیاز ایپرداختهاست.

ایدراینپدیدهمنفیبودهاست.مثبتوتأثیرمیزاندانشآموزانمدرسه

درحوزه2013)1لوریسنوهمکاران را برنرخارتکابجرم بررسیعواملاثرگذار به )

پرداختهاست،نتایجحاکیازایناستکهتورم،بیکاریوجمعیتپانزدهکشوراتحادیهاروپا

کاهشنرخ موجب آموزش، و اقتصادی رشد و جرم ارتکاب افزایشنرخ موجب شهری

ارتکابجرمشدهاست.

(درپژوهشیبهبررسیعواملاثرگذاربرنرخارتکابجرمدر2014)2فالحیورودیگوئز

مارکوفسوئیچینگپرداختهاست.نتایجحاکیازایناستکهکشورامریکابااستفادهازمدل

داریبینسرقت،قتلعمدوغیروعمدبابیکاریوجوددارد.رابطهمثبتومعنی

دهنده،تأثیرپذیریشدهاستنشانهایقبلانجامبررسیمطالعاتکهتوسطمحققیندرسال

تلفباتوجهبهاوضاعوشرایطاقتصادیمتفاوتجرائمازمتغیرهایاقتصادیدرکشورهایمخ

ذکراستکهدرکنارعواملاقتصادیمذکور،عواملاجتماعی،نظیرفرهنگ،جامعه،است.شایان

بهبررسیعواملاقتصادی ولیمقالهحاضرتنها نیزدرارتکابجرماثرگذراند، جنسیتو...

اختصاص اینکهمؤثربرجرم به توجه با لذا درطولچندسالاخیردرکشورمانیافتهاست.

ایباالرفتهوکنندهیافته،نرخبیکاریبهنحوینگرانشدتافزایشایرانمیزانتورماقتصادیبه

وخدماتبهیکیازبزرگ شدههایایرانیتبدیلترینمشکالتافرادوخانوادهگرانیکاالها

فهوممجردقانونیمالحظهنشوند،بلکههایمجرمانهفقطازحیثماست،جاداردکهفعالیت

هانیزمالحظهشود.ازطرفیباگونهجرائم،عللوعواملاقتصادیارتکابآندربرخوردبااین

شکست وجود به بهتوجه ایران اقتصاد در متعدد ساختاری مارکوفهای مدل کارگیری

توجهنتوجهیکند،نکتهقابلتواندبهبرآوردبدونتورشپارامترهایکمکشایاسوئیچینگمی

ایرابطهغیرخطیعواملاقتصادیمؤثربرجرمایناستکهدرسطحداخلیتاکنونمطالعه

نگرفته درنظر تورم( حقیقی، متغیرهایاقتصادی)نرخارز سایر کنار در بیکاریرا مخصوصاً

توجهبهکلیهمطالعاتانجام با صادجرمازلحاظتعدادشدهدراینزمینههنوزرشتهاقتاست.

                                                           
1Lauridsen & ect 

2Fallahi &,Rodiguez 
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هاومطالعاتصورتگرفتهدراینزمینهنوپابودهوزمینهپژوهشیفراوانینامهمقاالتوپایان

دراینحوزهوجوددارد.

 های توصیفی داده

به متغیرها اطالعاتتمامی و آمار زمانی بازده برای و1394-1360صورتساالنه استخراج

تآمارمربوطبهنرختورم،بیکاریوجرائم)قتلعمد،قتلغیرعمد،مورداستفادهقرارگرفتهاس

سالنامه در ایران آمار مرکز بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانو ترتیباز به هایسرقت(

حقیقیبهآماریمختلفگردآوری نرخارز استو اسمیصورتحاصلشده ضربنرخارز

نسبتسطحعمومیقی در غیررسمی( ایرانتعریفهایایاالتمت)بازار به است،متحده شده

داده شروع زمانی، سالدلیلانتخاباینبازه آمار1360هایجرائمایراناز سایتمرکز در

عنوانیکیهایمهم،درتمامجوامعانسانیارتکابقتلاستکهبهایرانهست.یکیازآسیب

ترینجرائمدرجهانمطرحاست.ازقدیمی

نوعبندیمیکلیقتلبهدودستهعمدوغیرعمدبهتقسیمطوربه البتهدرکشورما گردد.

بهآنقتلشبهعمدگفتهمی قتلسومیکه تفاوتاساسیایندودسته نیزوجوددارد. شود

درخصوصمتغیرسرقتباید عامالنآناست. درهدفونیتعاملیا )عمدوغیرعمد(

شودکهشاملشناسیبهآنپرداختهمیهدرتعاریفتخصصیجرمگفتازبینانواعسرقتک

متأسفانهسرقتاماکنمسکونیوتجاری،سرقتاتومبیل،کیف قاپیوسرقتمسلحانهاست،

نگارندگاننتوانستنددرخصوصسرقتمسلحانه،آمارواطالعاتیبهدستآورندوبهناچاراز

کردهسهجزءدیگردرمدلاقتصادیسرقتاست دراینمطالعهبرایبررسیشاخصفاده اند.

شدهاست.جرموجنایتازجمعمقادیرجرموجنایتاستفاده
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 ( روند تغییرات نرخ جوابم )سمت راست( و نرخ بیکاری )سمت چپ( در ایران1نمودار )

 منبع: مرکز آمار ایران

نشان1394-1360هاینمودارهایفوقروندتغییراتنرخبیکاریونرخجرائمرادرسال

همانمی دادهدهد. نشان نمودار در که نرخطور جنایتو و جرم میزان باالترین است، شده

بعدازسال1381و1380هایبیکاریدردورهزمانیموردمطالعهدرسال 1372بودهاست.

همچنینروندنرخبیکاریدراکثرسالمیزانجرموجن افزایشایتشدتگرفتهاست. با ها

جرائمیکسوبودهاست.

تصریح مدل

(جهترابطهبین2014)1شدهدرمطالعهفالحیورودیگوئزمدلمطالعهحاضر،مدلاستفاده

است،کهبهشکلزیرتصریحشدهاست:"جرموبیکاریدرکشورآمریکا

(1)

 
 

)کهدرآن) لگاریتمنرخبیکاری، لگاریتممجموعکلجرائم)قتلعمد،( )

سرقت عمد، غیر )قتل ،)( تورم، نرخ لگاریتم حقیقی( ارز نرخ لگاریتم )

 است.عالئمموردانتظارمتغیرهاعبارتنداز:



                                                           
1fallahi & Rodiguez. 
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مارکوف مدل چارچوب در مطالعه می-مدل برآورد مارکوفسوئیچینگ مدل -شود.

کردندوسپس(معرفی1973)2(گلدفلدوکوانت1972)1سوئیچینگرابرایاولینبارکوانت

چرخه3همیلتون استخراج کرولزیگبرای داد. توسعه را آن و1997)4هایتجاری گرنجر ،)

مدل1993)5تراسویرتا اصلی( دسته دو به را رژیم انتقال شامل زمانی غیرخطیسریهای های

کرده مدلتقسیم یکدسته در )اند: مالیم متغیرSTRهایرگرسیون آنها در که دادند، قرار )

انتقالتعریفشدهوقابلمشاهدهاستوانتقالازیکرژیمبهرژیمدیگربهصورتمالیمو

سوئیچینگقراردارندکهدر-گیردودردستهدیگرمدلهایمارکوفباشیبمعینصورتمی

آنهاانتقالازرژیمیبهرژیمدیگربهسرعتاتفاقافتادهودرآنهاانتقاالتبینرژیمهابراساس

.6گیردکهتحتعنوانماتریساحتماالتانتقالقابلبرآورداستاحتماالتصورتمی

مدلمارکوف زمانسوئیچینگفرضمی-در در رژیمیکه که قابلمشاهدtشود رخداده

( وبستگیبهیکفرایندغیرقابلمشاهده بهسادگینبوده دورژیم، دریکمدلبا دارد. )

توانبهصورتزیرنشانداد:رااختیارکنداینمدلدورژیمیرامی2و1(مقادیرتوان)می

(2)

 

 تواناینطورنوشت:یابهطورخالصهمی

(3)

 

آن در  y که وابسته، متغیر توضیحیهستبرایzنشانگر متغیرهای از برداری نمایانگر

ویژگی باید مدل فرایندتکمیل مهای مدل در مشخصکرد. _ارکوفرا سوئیچینگ،

فقطبهشود.اینفرضبیانگرایننکتهاستکهمارکوفازنوعدرجهاولدرنظرگرفتهمی

                                                           
1 Quandt 

2 Goldfeld & Quandt 

3Hamilton 
4 Krolzig 
5 Granger and Ter¨asv 
6 Chang and Jansen(2005) 
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ازیکوضعیتبهوضعیت1بستگیداردبامعرفیاحتمالتانتقالرژیمدورهقبلیعنی

 دیگرمدلخودراکاملکنیم:


(4)

 

 


روابطباال وضعیتدر از مارکوف، احتمالحرکتزنجیرۀ بیانگر زمانiها بهtدر

jوضعیت زمان بایدغ-باشد.میtدر آنهاها میان منفیباشندوهمچنینشرطزیر یر

 برقرارباشد:

(5)
 

 
بهحالتیتعمیمدادکتوانمدلمعرفیمی وقفهباشد،درpو رژیمmهشاملشدهفوقرا

:پردازیمهامیآیدکهدرزیربهمرورآناینصورتچندحالتکلیپیشمی

 سویچینگ _های مختلف مدل مارکوف ( حالت3جدول )

جز وابسته به 

 رژیم

توزیع جمالت 

 اخالل
 نام مدل معادله

 میانگین
 

 MSM(m)-

AR(P) 

 عرض از مبدأ
 

 MSI(m)-

AR(P) 

واریانس جمالت 

 خطا
 

 

MSH(m)-
AR(P) 

ضرایب جمالت 

 خودتوضیح
 

 

MSA(m)-
AR(P) 

2(2008منبع:کولوگنیومانرا)

                                                           
1Transition Probabilities 

2 Cologni & Manera 
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ترکیبحالت مدلبا با دوم و میهایاول وچهارم مدلهایسوم تریبههایجزیتوان

هاوجوددارد.درمدلبهرژیمدستآوردکهدرآنامکانوابستهبودناجزایمختلفمعادله

هاوابستهخواهدبود،بهعبارتدیگردرمورداستفادهکهدراینمطالعهعرضازمبدأبهرژیم

همچنینجهتانتخابمدلمناسب هررژیمضرایبمتفاوتیبرایمدلبرآوردخواهدشد،

استراتژیزیردنبالشدهاست:

هاالگویدادهتعیینخطیبودنویاغیرخطیبودن-

اطالعاتیتعیینتعدادوقفه- آماره از استفاده برایمتغیرهایحاضردرمدلبا هایبهینه

آکاییکبرایتمامحالتهایممکنمدلتغییررژیممارکوف.

معیار- از استفاده برایحالتهایمختلفمدلتغییررژیممارکوفبا رژیمها تعیینتعداد

آکاییک.-اطالعاتی

ویژگی:4هایبرآوردهشدهبرمبنایسهحالتمقای-

داشتنبیشترینضرایبمعنیدار)خصوصاًاجزایوابستهبهرژیم(.-

نماییداشتنبیشترینمقدارتابعحداکثرراست-

داشتنحداقلواریانسجمالتاخالل-

.1الذکرهایفوقانتخابمدلبهینهبرمبنایویژگی-

 برآورد مدل و تفسیر نتایج

برآوردخواهیم1395-1360سوئیچینگدردوره-(رابااستفادهازمدلغیرخطیمارکوف1مدل)

بایدایستاباشند،آزمونMSکرد.شایانذکراستکهباتوجهبهاینکهمتغیرهایواردشدهدرمدل

ایستادر(برایمتغیرهاانجاموازتفاضلمتغیرهایناADF)2یافتهریشهواحددیکیفولرتعمیم

 (گزارششدهاست.1مدلاستفادهشدهاست.نتایجایستاییمتغیرهادرجدول)

                                                           
 (2008)کولوگنیومانرا،1

2 Augmented Dickey-Fuller Test 
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 ADF( آزمون ابستایی متغیرها با استفاده 4جدول )

 گیری بایکبار تفاضل
 

 نام متغیر

 ADFآماره آزمون 
 

 نام متغیر
با عرض از مبدأ و روند عرض از 

 مبدأ

با عرض از مبدأ و روند عرض از 
 مبدأ

.... .... 
 

19/3-** 96/2-* 

 

56/7-** 42/7-**
 

 

84/1- 90/0- 
 

.... .... 
 

38/4-** 30/4-* 

 

48/3-**
 39/3-**

 
 

04/3- 34/2- 
 

 است.-95/2%درحالتبدونروند95*مقداربحرانیدرسطح

است.-55/3%درحالتروندوعرضازمبدأ95**مقداربحرانیتفاضلاولدرسطح

Eviews 9 بع:محاسباتپژوهشبانرمافزارمن

متغیرهایمربوطبهنرختورمونرخهمانطورکهنتایجآزمونریشهواحدنشانمی دهد،
بیکاریهمگیدرسطحایستابودهونیازیبهتفاضلگیریندارند،ولیمتغیرلگاریتمنرخارز

بنا براینتفاضلمرتبهاولاینمتغیربهحقیقیومجموعجرمانباشتهازمرتبهیکبودهاست.
شود،شایانذکراستکهدراغلبمطالعاتمشابهعنوانمتغیروابستهدرمدلاصلیاستفادهمی

 نیزمتغیرنرخارزخقیقیناایستابودهوتفاضلآنمورداستفادهقرارگرفتهاست.

مدلمارکوف برآورد رژیمهای_پیشاز استتعداد باسوئیچینگالزم مدلتعیینشود.
(بهرهگرفتهشدهاستAICبرایتعیینرژیمهاازمقدارمعیاراطالعاتیآکائیک) توجهبهاینکه

مقداراینمعیاربرایمدلدورژیمیپایینترازسایرمدلهابودهاست، وباتوجهبهاینکهرژیم
دیگرمدلانتخابشدهبهعنوانمدلنهاییانتخابگردید.ازسوی MSM(2)-AR(2) پسمدل

بهعنوانمدلنهاییبراساساستراتژیارائهشدهدرقسمتروششناسیبودهاست.جدولزیر
هایدوچهاراست:نشاندهندۀمقادیرآمارهآکائیکبرایتعدادرژیم

 نمایی ها با استفاده از معیار اطالعاتی آکائیک وحداکثر راست ( تعیین تعداد رژیم5جدول )
ML AIC عدادرژیمت 

306/12-* 41/3* 2 

64/5- 51/3 3 

11/8- 94/3 4 

*رژیمبهینه

Oxmetrics7 منبع:محاسباتپژوهشبانرمافزار
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کهطوریدهدکهتعدادرژیمبهینهبرایبرآوردمدلدواست،به(نشانمی5نتایججدول)

آکائیکدرحالتدورژیمیکمترینمقدارداراستوم قدارآمارهحداکثردرستمقدارآماره

نماییبیشترینمقدارراداراهست.

اینپژوهشفرضمی رژیمتبعیتمیدر دو از متغیرجرم یکرژیمباکنیمکه که کند،

میانگینجرمپایینمشخص امابرایاطمینانحاصلمیانگینجرمباالودیگریبا شدهاست؛

فرضیهصفرخطیبودندرمقابلفرضیهوجودکردنازدورژیمدرمدلپژوهشدراینآزمون

آمدهودست(به69/298شود،باتوجهبهاینکهآمارهآزمون)دورژیم)مدلغیرخطی(آزمونمی

خطیبودنمدلپژوهشردمی بنابراینباشودووجوددورژیمتأییدمیفرضیهصفر، شود.

می آزمون این از کهاستفاده کرد حاصل اطمینان میتوان را پژوهش الگویمدل با توان

آزمون_مارکوف که ضریبالگرانژ آزمون کرد، برآورد جرائم رژیم دو سوئیچینگباوجود

دهد،غیرخطیبودنسریرانشاندر(انجاممیخطیبودنرابراساسآمارهکایمربع)

دهد.(می6جدول)
1نتایجآزمون-(6جدول)

LR

رزش احتمالا مقدار آماره  

69/298  000/0  

Oxmetrics7 افزارمنبع:محاسباتپژوهشبانرم

سوئیچینگحاالتمختلفیداردکهدرهرکداماز_طورکهاشارهگردید،مدلمارکوفهمان
هاست.درنتیجهبرایاینکهبتوانبهترینحالتاینحاالتجزءخاصیازمعادلهوابستهبهرژیم

شودومدلبامقدارحداکثرراستنماییارحداکثرراستنماییاستفادهمیرابرگزیده،ازمقد
به میبیشتر برگزیده بهینه مدل حالتعنوان دو به مربوط راستنمایی حداکثر مقادیر شود.

 (آوردهشدهاست:7مدنظردراینمقالهدرجدول)

 ( تعیین حالت بهینه مدل مارکوف سوئیچینگ7جدول )

ML سوئیچینگ_فمدلمارکو 

306/12-* MSM (2) AR(2) 

405/14- MSH(2) AR(2) 
مدلبهینه*

Oxmetrics7 افزارمنبع:محاسباتپژوهشبانرم

                                                           
1Likelihood ratio 
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ترینمقدارراستنماییمربوطبهمدلیتواننتیجهگرفتکهبیشباتوجهبهجدولباالمی

نشبهترینمدلوهمچنینهابستگیداشتهاست.پسازگزی-استکهعرضازمبدأبهرژیم

شود:نتایجبرآوردوعنوانمدلبهینهانتخابمیبهMSM(2)- AR(2)هایتشخیص،مدلآزمون

 شدهاست.(نشانداده8هایتشخیصمدلنهاییدرجدول)آزمون

 MSM (2) AR(2)سوئیچینگ -( برآورد مدل غیرخطی مارکوف8جدول )

P-Value ضریبدررژیمدو P-Value بدررژیمیکضری  ناممتغیر 

000/0  52/0  000/0  89/0  عرضازمبدأ 

000/0  007/1  000/0  19/1  نرخبیکاری 

000/0  48/3  000/0  68/3  نرختورم 

000/0  62/2  000/0  20/3  نرخارزحقیقی 

Normality Test Chi^2(8)= 540/12  [ 1287/0 ] 

Portmanteau statistic for 

Autocorrelation residuals 
]4040/0[316/76 Chi^2(74)= 

Oxmetrics7افزارمنبع:محاسباتپژوهشبانرم 

جدول در می4نتایجبرآورد مدلنشان مبدأ رژیمدودهدکهعرضاز هایپژوهشدر

همچنیننتایجنشانمی مدلدررژیمیکاست. دهدکهنرخبیکاری،کمترازعرضازمبدأ

ورژیم)رژیمجرائممیانگینکمترومیانگینباال(بهترتیباثرنرخارزونرختورمدرهرد

 منفی،مثبتومعناداریبرجرائمداشتهاست.

دهد،نرخبیکاریدررژیمیکودررژیمدوباضریبنشانمی4همانگونهکهجدول

هدکهدردبرنرخرشدجرمتأثیرمعناداردارد،بهعبارتدیگرنتایجنشانمی007/1و19/1

شود،رژیمیکنرخپایینرشدجرم،افزایشنرخبیکاریسببافزایشبیشتریدرنرخجرممی

ایکهیکدرصدافرایشنرخبیکاریسببافزایشبیشتریدرنرخجرمخواهدشد.بهنحوه

شود.نرخرشدجرائممی19/1بهطوریکهیکدرصدافزایشدرنرخبیکاریسببافرایش

007/1دونرخباالرشدجرمنیزافزایشنرخبیکاریسببافرایشنرخجرمباضریبدررژیم
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رژیممی دو هر در جرم رشد نرخ بر نامتقارن تأثیر داری بیکاری ترتیبنرخ این به شود.

درصد183/0باشدبهطوریکهاثرنرخبیکاریبروقوعجرائمدرنرخرشدپایینبهاندازهمی

بیشتراست.

یرنرختورمنیزدرهردورژیمتأثیرمثبتومعنیبرنرخرشدجرمدارد،بهطوریکهمتغ

است.48/3و68/3هایپایینوباالنرخرشدجرمبهترتیببرابرباضریباثرگذاریدردوره

ایننتایجحاکیازآنستکهیکدرصدافرایشدرنرخرشدساالنهتورمسببافزایشنرخ

ردورژیمخواهدشد.بهاینترتیبنرختورمداریتأثیرنامتقارنبرنرخرشدجرمجرائمدره

اثرنرخبیکاریبروقوعجرائمدرنرخرشدپایینبهدرهردورژیممی بهطوریکه باشد،

درصدبیشتراست.2/0اندازه

نرخرشدجر معنیبر مثبتو رژیمتأثیر دو هر در حقیقینیز نرخارز بهمتغیر دارد، م

و20/3هایپایینوباالنرخرشدجرمبهترتیببرابرباطوریکهضریباثرگذاریدردوره

است.ایننتایجحاکیازآنستکهیکدرصدافرایشدرنرخارزحقیقیسببافزایش62/2

رنرخنرخجرائمدرهردورژیمخواهدشد.بهاینترتیبنرخارزحقیقیداریتأثیرنامتقارنب

2/0باشد،بهطوریکهاثرنرخبیکاریبروقوعجرائمدرنرخرشدپایینبهاندازهرشدجرممی

درصدبیشتراست.مدلمارکوفسوئیچینگهمچنیناحتمالانتقالازیکرژیمبهرژیمدیگر

(نشاندادهاست.9کند.کهنتایجدرجدول)رانیزمحاسبهمی

 از یک رژیم به رژیم دیگر( احتمال انتقال 9جدول )

 

1رژیم  2رژیم    

1رژیم   63/0  14/0  

2رژیم   

 

36/0  85/0  

Oxmetrics7 افزارمنبع:محاسباتپژوهشبانرم

طورکهمشاهدهدهد.همان(احتمالانتقالازیکرژیمبهرژیمدیگررانشانمی9جدول)

احتمالانتقالازرژیمیکبهرژیمیکو85/0گردداحتمالانتقالازرژیمدوبهرژیمدومی
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هست.63/0 برخوردار بیشتری پایداری از یک رژیم به نسبت دو رژیم بنابراین هست؛

طورکهاند.همانهایمبارزهباجرائمدرکشورازپایداریبرخوردارنبودهدیگرسیاستعبارتبه

بودهاست.همچنیناحتمالانتقالازهاییاستکهجرائمباالذکرشد،رژیمدومربوطبهدوره

 پایینوحدود یکبسیار درحالی85/0رژیمدوبه انتقالازرژیمیکبههست. که 36/0دو

انتظاربودهاستزیرارژیمدوپایداریبیشتریداشتهودرمقاطعیکههست،ایننتیجهنیزقابل

ماند.برایریدرهمینرژیمباقیمیتزمانطوالنیگیردمدتنرخیجرائمدراینرژیمقرارمی

هاهایموجوددرهررژیم،نمودارهایزیراحتمالقرارگرفتنسالروشنشدنوتفکیکسال

دهد.درهردورژیمرانشانمی


 2( احتمال قرار گرفتن هرسال در رژیم 3نمودار ) 1( احتمال قرار گرفتن هرسال در رژیم 2نمودار )

Oxmetrics7 افزارژوهشبانرممنبع:محاسباتپ

(چهاربار1394-1360توانتحلیلکردآناستکهطیدوره)آنچهازنمودارهایفوقمی

دادهاست.درقسمتپایانیاینبخشتغییروضعیتازرژیمجرائمباالبهرژیمجرائمپایینرخ

العهدربرآورداثرجرائمبرکاررفتهدراینمطمنظوربررسیوبهتصویرکشیدنقدرتمدلبهبه

شود.متغیرهایاقتصادیمقداربرآوردشدهوواقعیبرایجرائمنمایشدادهمی

کاررفتهبادقتوقدرتزیادیتوانستهطورکهنمودارهانیزکامالًگویاهستند،مدلبههمان

به نماید، برآورد را جرائم تا همطوریاست همکه و جرائم نوسانروند متغیرهایجهت ات

به بهاقتصادی آن مدل در بهکاررفته مدل درنتیجه است. شده برآورده اینخوبی در کاررفته

خوبیتوانستهتااثرمتغیرهایاقتصادی)نرخارزحقیقی،نرختورمونرخبیکاری(راتحقیقبه

برجرائمبهدستآورد.
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 د جرائم( نمودارهای ارزیابی قدرت مدل در برآور4نمودار )

 Oxmetrics7 افزارمنبع:محاسباتپژوهشبانرم

 گیری بندی و نتیجه جمع

ازدیربازموضوعجرمورابطهآنباشرایطاقتصادیموردتوجهجرمشناسانبودهاست.درواقع

توجهبهعواقبزیان باربهیکضرورتاجتماعیتبدیلروندروبهرشدجرمدرجوامعبا

باتوجه بهآمارهایموجوددرزمینهجرائممیزانجرموجنایتدرایراننیزطیشدهاست،

هایگذشتهافزایشچشمگیریداشتهاست.سال

استفادهازرویکردهاینویناقتصادسنجیبهشناسایی دراینمطالعهتالششدهاستبا

باتوجهبهوجودهایاقتصادیاثرگذاربرجرموجنایتدرایرانپرداختشود،ازطرفیمؤلفه

تواندبهکارگیریمدلمارکوفسوئیچینگمیهایساختاریمتعدددراقتصادایرانبهشکست

مؤید نسبتدرستنمایی آزمون کند، توجهی تورشپارامترهایکمکشایان بدون برآورد

رابطه ازجهتوجود نتایجاینمطالعه است. وجوددورژیمدرمدلاقتصادیپژوهشبوده

هایتجربیبرمبانینظریاینداربیننرخبیکاریونرخجرائم،تأییدیازیافتهتومعنیمثب

می نشان بررسی مورد زمانی دوره در انتقال ماتریساحتماالت همچنین است، دهدمطالعه

احتمالماندندررژیمجرائمباالبسیاربیشترازاحتمالماندندررژیمجرائمپایینبودهاست.
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مطالعاتفطرسوهمکاران)نت (،صادقیوهمکاران1390ایجاینمطالعهبهطورکلیبا

(درزمینهتأثیرمثبتنرخ1391(،عباسینژادوهمکاران)1394(،ابراهیمیوهمکاران)1384)

باشد.بیکاریوتورمبرجرمدریکراستامی

جلوگیریازارتکابجرموکاهشهایسیاستیزیربرایبراساسنتایجاینمطالعه،توصیه

 شود:نرخجرمدرایرانارائهمی

تواندبهدلیلنبودشغلکافینداشتنمهارتالزم،نداشتنتحصیالتکافیبیکاریمی -

جاینیرویانسانیویاحتیسنتیبودنفرددرانجامکارباشدکهتمامیکارگیریفنّاوریبهبه

فرهنگی،ضعفتربیتخانوادگی،معاشرتباافرادنابابوداشتنهااگردرکنارفقرمالیواین

شکنیافرادشود.ازاینروایبرایقانونتواندانگیزهزمینهبرایارتکابجرمقراربگیرد،میپیش

می بکارگیریسیاستتوصیه دولتبا کاهشنرخجرم، منظور به که هایمناسبمانندشود،

ایجادشغلبرایافرادکمسازیدرمیانخانوادهنگهایالزموفرهارائهآموزش کمها، سواد،

درآمدکهنیازبهسرمایهزیادنداشتهباشندوهمچنینفراهمکردنشرایطکاربرایمهارتوکم

هایآورند،زمینهمجرمانیکهپسازآزادیبهدلیلبیکاریباردیگربهارتکابجرمرویمی

همآورد.کاهشنرخبیکاریرافرا

دهدتورمعاملمهمیبروقوعجرمدرکشوراست،زیراهمانگونهکهنتایجنشانمی -

یابدومیزاندریافتیمتناسببارشدسطحدرشرایطتورمدرآمدحقیقیافرادجامعهکاهشمی

هایعمومیدرجامعهنبودهعالوهبراین،احساسمحرومیتنسبیافرادجامعهبیشازقیمت

گرددکهدرنهایترجستهوبهموازاتآناحساسشادیورفاهذهنیآنانکمرنگمیپیشب

شود.بهمنظورشودواینخودباعثافزایشجرمدرکشورمیسببافزایششکافطبقاتیمی

 شودکهتورمدرکشوراصالحگردد.کاهشاثرنرختورمبرجرمتوصیهمی

رخارزقدرتخریدمردمکاهشواحتماالًجرمباافزایشنرخارزوتغییراتشدیدن -

بایدوجنایتافزایشمی می، پیشنهاد تثبیتقدرتخریدمردم شودبنابراینجهتافزایشیا

 نرخارزباثباتگردد.
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