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اثر بیکاری بر میزان شیوع جرایم
زهرا السادات حسینی نژاد0؛ علی آزادی نژاد2؛ مهدی اکابری تفتی

3

 .1دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه آیت اهلل حائری میبد،
 .2گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آیت اهلل حائری میبد
 .3گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آیت اهلل حائری میبد

چکیده
از آنجا که با افزایش جرایم در یک کشور ،هزینههای زیادی به حاکمیت و شهروندان تحمیل میگردد میبایست با استفاده از
سیاستهای مختلف میزان وقوع جرایم در کشور را کاهش داد و الزمه این مهم یافتن الگویی برای کاهش میزان وقوع این
معضل اجتماعی است .بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر جرایم در کشورها بوده تا باشناخت دقیق
آن ،راهکارهای مناسب جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه گردد .به این منظور از اطالعات تعداد افراد زندانی در هر صد
هزار نفر جمعیت به عنوان متغیر وابسته در دوره زمانی  2012-2002استفاده شده و اثرگذاری متغیرهای هزینه نظامی ،درآمد
متوسط ،بیکاری ،تورم روی آن به وسیلهی الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی پرداخته شد .بر اساس نتایج تحقیق از آنجا
که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت میباشد میتوان بیان
نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغالزایی بهره گرفته شود میتوان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود .این در حالی
است که متغیر نرخ تورم بر روی وقوع جرایم دارای اثرگذاری معنی دار نمی باشد .عالوه بر موارد فوق با افزایش هزینه نظامی
نمیتوان وقوق جرایم را کاهش داد زیرا ارتباط بین هزینه نظامی و وقوع جرایم مثبت و معنی دار میباشد .بنابراین به
سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی توصیه میگردد که به منظور کنترل امنیت میبایست سطح بیکاری در کشور را کاهش
دهند و متغیر بیکاری در کاهش معضل جرایم نسبت به متغیر تورم دارای اثرگذاری بیشتری میباشد.

واژههای کلیدی :بیکاری ،جرم ،تورم ،داده های تابلویی
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مقدمه
محیط اقتصادی جوامع به نوبه خود در تاثیر گذاری بر جرم وناهنجاری در سطح کالن تاثیر بسزایی دارد .بدون تردید فقر
،بیکاری ونابر ابری های اقتصادی در زمره ی مهم ترین معضالت جامعه بشری است که از جایگاه ویژه ای بین سایر مسائل
اقتصادی برخوردار است(فریدون عبادی .)1351،جرم در لغت به معنای (گناه)آمده است (معلوف .)1322،علیرغم تعاریف
زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیت به دست نیامده تااز جرم ،آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان
قرارگیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد .دلیل این امرنیز این است که پدیده ی جرم برحسب دانشمندان و محققا ن،
دارای مبانی و صور گوناگون بوده و به سخنی دیگر ،آنچه که از نظر یک جرم محسوب میشود بر حسب دیگری نه تنها ممکن
است عنوان جرم به خود نگیرد ،بلکه امکان داردکه حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی .)1351،وقوع وگسترش جرم
در هر جامعه ای موجب تحمیل انواع هزینه های اجتماعی و اقتصادی بربخش خصوصی وعمومی میشود .عالوه بر آن وقوع
هرنوع جرم و قانون شکنی در جامعه ،فرصت استفاده ی صحیح از منابع و امکانات اقتصادی به صورت سرمایه گذاری در
تولید ،آموزش و بهداشت را از دولت میگیردو دولت را مجبور به استفاده از منابع در جهت مبارزه با جرم و کنترل آن مینماید
که از این جهت بازدهی منابع کاهش میابد وهزینه هایی به جامعه تحمیل می شود(مداح وخیر خواهان .)1350،برای پیشگیری
از وقوع جر ایم بررسی وضعیت در جر ایم قریب الوقوع ،ضروری است ،زیرا این وضعیت ها افراد را تحت فشار قرار داده و قدرت
و مقاومت را از آن ها سلب کرده وبه طرف ارتکاب جرم سوق می دهد .به عبارت دیگر ،کاراترین سیاست ها جهت جلوگیری
ازارتکاب جرم ،شناخت مطلوب عوامل تأثیرگذار بر جرم مورد نظر و تالش در ارائةتوصیه های سیاستی و به کار بردن نتایج این
مطالعات جهت کنترل بر این عوامل و در نتیجة کاهش میزان وقوع جرایم می باشد .با این حال ،متخصصین جرم شناسی برای
تحقیق ،مراحل مختلف وقوع جرایم از مرحلة تخیل تا مرحلة ارتکاب جرم را تحت تأثیر محیط ،زمینه ،شخصیت و وضعیت
موجود قلمداد می نمایند .پذیرش ارتباط ساختار اقتصادی و جرم به این صورت می باشد که (( فرض بر این است که افراد در
شرایط مشابه روش های یکسانی ر ا )) اتخاذ می کنند .به عبارت دیگر(( ،رفتار افراد تا حدود زیادی با بررسی شرایط محیطی و
اجتماعی قابل پیش بینی است و رفتار نابههنجار و غیر عادی در بحثهای جرم شناسی به عنوان یک عنصر اجتماعی تلقی می
شود نه عنصر زیست شناسی)) (نتلر.)1551 ،1
می توان گفت فقر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه میشود .بنابراین ،استدالل میشود که
درهر جامعه ای میزان جرم ارتباط مستقیمی با میزان فقر دارد و افزایش فقر به افزایش جرم منجر میشود( jacobs,1551).
اولین مطالعه در نورد اقتصاد جرم توسط فیشر در سالهای 1523و1525انجام شده است .وی به بررسی رابطه میان جرم
وعواملی مانند تعیین نرخ دستمزد و نحوه ی توزیع درآمد وتاثیر آن در تخصیص زمان میان فعالیت های قانونی و غیرقانونی
پرداخت ،اما در واقع گری بکر ،اولین اقتصاددانی بود که در سال  1525با استفاده از وسایل علمی و فنی و با تحلیلی اقتصادی
پایه گذار اقتصاد جر م بود .او در مقاله خود بیان داشت که جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است .به عقیده بکر ،برخی
افراد در پی حداکثر سازی سود خود ،با تحلیل منفعت-هزینه این فعالیت که منفعت مادی جرم نسبت به کارهای قانونی (با
درنظر گرفتن احتمال دستگیری ومجازات آن) بیش از فعالیت های قانونی است ،مرتکب جرم و جنایت میشوند (سریر افراز.
همکاران .)1352
پدیده بیکاری به ویژه بیکاری جوانان وافراد تحصیل کرده در حال حاضر جزء متغییر های اقتصادی است که ابعاد اجتماعی آن
در حال پر رنگ شدن است و میبایست به این موضوع با نگاهی ویژه پرداخته شود .بنا به اهمیت این مقوله و با توجه به و
توضیحاتی که ارائه شد احساس می شود نشان دادن واقعیت موضوع از طریق یک مطالعه ی بین رشته ای که از پیوند بین
اقتصاد و جرم شناسی تشکیل شده باشد ضروری و شاید راه گشا باشد .در خصوص ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و ارتکاب
جرم در ایران و سایر کشورها ،این طور به نظر می رسد که در سال های گذشته ،با وجود افزایش بودجه نیروهای نظامی و
Netler
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انتظامی و افزایش تعداد این نیروها ،همچنان روند جرائم و ناهنجاری های اجتماعی رو به افزایش بوده و افزایش تعداد نیروهای
امنیتی با در نظر گرفتن تمام زحمات آنا ن منجر به جلوگیری از کشف ،ثبت و گزارش بیش از پیش جرائم نشده و کمکی به
کاهش این روند شتابان نکرده است .پدیده بیکاری به ویژه بیکاری جوانان و افراد تحصیلکرده در حال حاضر جزء متغیرهای
اقتصادی است که ابعاد اجتماعی آن در حال پررنگ شدن است و میبایست به این موضوع با نگاهی ویژه پرداخته شود .بنا به
اهمیت این مقوله و با توجه به توضیحاتی که ارائه شد ،احساس میشود نشان دادن واقعیت موضوع ازطریق یک مطالعه بین
رشته ای که از پیوند بین اقتصاد و جرم شناسی تشکیل شده باشد ضروری و شاید راهگشا باشد .تورم از طریق افزایش قیمت
کاالها و خدمات ،قدرت خرید افراد را پایین آورده ،درآمد حقیقی آن ها را کاهش میدهد .این امر ،توان افراد را در تأمین
هزینه های الزم برای کسب رضایت در تأمین سالمت و بهداشت کاهش میدهد .همچنین ،فشار تورم میتواند به بی مسثولیتی
و در نتیجه سبب انحرافات اجتماعی منجر شود .بررسی رابطه میان جرم و بیکاری حکایت از ارتباط مستقیم این دو عامل دارد.
مقاله حاضر به این صورت سازماندهی شده است که پس از مقدمه ،به ادبیات موضوع پرداخته میشود ،بعد از آن مروری بر
مطالعات پیشین را انجام میدهیم وسپس روش انجام مطالعه و متغییر ها و داده های مورد استفاده در این مطالعه معرفی می-
شود .در نهایت نتایج تحقیق و پشنهاد ها مطرح میگردد .برای انجام آزمون فرضیات از روش تحلیل نظری و تجربی با استفاده
از روشهای اقتصادسنجی با بهرهگیری از داده های تلفیقی  Eviews 5استفاده شده است .در این تحقیق از برنامه های
اقتصادسنجی(پانل دیتا) استفاده خواهد شد.
شایان ذکر است که در کنار عوامل اقتصادی مذکور ،عوامل اجتماعی ،نظیر :فرهنگ ،جامعه ،جنسیت و ...نیز در ارتکاب جرم
اثرگذراند ،ولی مقاله حاضر تنها به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جرم اختصاص یافته است.
ادبیات نظری
کلمه فساد از ریشه التینی ) (rumpereبه معنی شکستن یا نقض کردن است و آنچه شکسته یا نقض میشود میتواند یک
شیوه رفتار اخالقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری باشد (تانزی  .)2001،در لغت فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند تباهی،
ظلم و ستم ،شرارت و بدکاری ،عمل ناشایست ،فسق وفجور ،دشمنی و کینه و فتنه و آشوب ذکر شده است.
جرم یک پدیده معمولی اجتماعی بوده و از جمله بدترین عمل انسانها درجامعه میباشد ،طبیعی است که این عمل غیراخالقی
موجب تحمیل هزینههایی به جامعه میشود که یکی از این هزینهها هزینه ی مالی میشود .هزینههای مالی ،از مهم ترین و
اصلی ترین هزینهها در رابطه با بحث جرم میباشند .همه ما میدانیم که زمانی که یک جرم رخ میدهد قربانیان ممکن است
پول یا اموال خود را از دست دهند .هزینههای دیگری چون بر پا کردن زندگی جدید ،برای مثال شامل هزینههایی برای جا به
جا کردن خانه نیز به قربانی تحمیل میشود(بین چِسو (.))2010
این هزینهها فقط در سطح خرد نیست ،بلکه در سطح کالن نیز وجود دارد .برای مثال دولت به عنوان یک کل نیز باید هزینهها
را در مورد جلوگیری از ارتکاب جرم افزایش دهد و یک سیستم امنیت اجتماعی کارا پایهریزی کند و همچنین نیاز به صرف
پول زیادی برای کارکنان مراکز اصالح و تربیت ،نگهبانان زندان و نگهداری زندانیان میباشد که باید آن را نیز در نظر گرفت .و
همه اینها در حالی است که اگر مسئله جرم وجود نداشت ،همه این هزینهها میتوانست در جای دیگر خرج شود .از طرفی
دیگر نرخ ارتکاب جرایم یک کشور ممکن است روی گردشگری یا تجارت و نهایتا اقتصاد کشورها تاثیر بگذارد .در تعریف جرم
شناسی مجموعه عواملی که با پدیده جرم مربوط می شود و هر فعلی که جامعه آن را مجازات کند ،جرم محسوب
میشود(.صادقی و همکاران  .)1355جراِئم در سه دسته کلی تقسیم بندی میشود :الف)جرائم علیه اشخاص ب)جرائم علیه
اموال و مالکیت و ج) جرائم علیه مصالح عمومی وامنیت ملی .در زیر توضیحی مختصر ازارتباط متغیرهای بیکاری ،فقر و
شهرنشینی با جرایم آورده شده است.
 -0بیکاری
یکی از مهمترین و اثرگذارترین عوامل برایجاد و شکلگیری جرایم ،پدیده بیکاری است ،زیرا بیکاری سبب فقر ،نابرابری
درآمد ،مهاجرت ،اختالف خانوادگی و ...میشود .به عقیده گامز( )2003به محض این که افراد بیکار شوند در کوتاه مدت به
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دنبال کار جدید میروند .در بلند مدت اگر کاری یافت نکنند ،گرایش به این خواهند داشت که مرتکب جرم شوند .همچنین
بیکاری پدیده ای ناخوشایند و زیانبار برای جامعه محسوب می گردد .وقتی نرخ بیکاری باالست افرادی که شغل خود را از
دست دادهاند و یا موفق به یافتن شغل نمی شوند ،افزایش مییابند .همچنین با افزایش نرخ بیکاری هزینة فرصت ورود به
فعالیت های غیر قانونی مانند سرقت ،کاله برداری ،قاچاق و غیره ،افزایش می یابد .در علم اقتصاد بیکار به کسی گفته میشود
که در سن کار ( ) 28-18جویای کار باشد ولی شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند .اما از نظر مرکز آمار ایران بیکار به کسی گفته
میشود که باالی  10سال داش ته و در هفته قبل از آمار گیری فاقد کار است .مهمترین علل بیکاری  :علل بیکاری بسته به
شرایط و اوضاع فرهنگی ،اقتصادی ،اقلیمی و اجتماعی در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد ولی عمدتا بیکاری را
میتوان به دو قسمت بیکاری ارادی و غیر ارادی تقسیم کرد .بیکاری ارادی خود به چهار قسمت تقسیم میشود و بیکاری غیر
ارادی به بیکاری پنهان و بیکاری آشکار تقسیم میشود .بیکاری ارادی شامل بیکاری ادواری ،بیکاری ساختاری ،بیکاری
اصطکاکی و بیکاری فصلی و همچنین بیکاری غیر ارادی شامل بیکاری پنهان و بیکاری آشکار میباشد.
 0 -0بیکاری ارادی
این نوع بیکاری به اراده فرد صورت میگیرد و فرد بیکار در دستمزد رایج ،تمایل به کار کردن ندارد.
 0-0-0بیکاری ادواری
به بیکاری به وجود آمده بر اثر سیکلهای تجاری(رکود و رونق)گفته میشود .اگر به هنگام رکود ،دستمزدها متناسب با
قیمتها کاسته نشود ،مقدار بیکا ری افزایش یافته و این افزایش بیکاری را بیکاری ادواری مینامند .این نوع از بیکاری در شرایط
اشتغال کامل ،صفر بوده و با ایجاد رکود مقدار آن افزایش مییابد.
 2-0-0بیکاری ساختاری
به آن مقدار بیکاری گفته می شود که بر اثر نامناسب شدن مهارت و توانایی کاری بخشی از نیروی کار در شرایط پیشرفت
تکنولوژی و نیاز به مهارت باالتر ،چنانچه نیروی کار بازآموزی نشود ممکن است به بیکاری منجر شود که بیکاری ساختاری
نامیده میشود.
 3-0-0بیکاری اصطکاکی
به آن مقدار بیکاری گفته میشود که به دلیل تغییر شغل افراد به وجود میآید .به علت اینکه نیروی کار تمامی اطالعات
مربوط به شغل های موجود را در دسترس ندارد ،در صورت از دست دادن یک شغل ممکن است مدتی برای یافتن شغل
مناسب بعدی وقت مصرف کند.
 4-0-0بیکاری فصلی
به آن مقدار از بیکاری گفته میشود که در یک فصل خاص و به دلیل ماهیت کاهش فعالیت یک بخش خاص طی آن فصل
بوجود میآید.مانند بیکاری کشاورزان در فصل سرما.
 2-0بیکاری غیر ارادی
در این نوع بیکاری ،فرد در دستمزد رایج ،مایل به کار کردن است اما شغلی برای او وجورد ندارد .این بیکاری بر اثر چسبندگی
قیمتها و دستمزدها بوجود میآید و طی سیکلهای تجاری کم و زیاد میشود.
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 0-2-0بیکاری پنهان و غیر پنهان
در بسیاری از کشور های درحال توسعه عالوه برجمعیت کثیری که به صورت آشکار بیکار هستند ،تعداد زیادی نیز به صورت
بیکار پنهان وجود دارند .ا فرادی که به خاطر پیدا کردن کار بهتر ،از مناطق روستایی خارج و به شهرها هجوم میآورند(از
حالت بیکار پنهان به صورت بیکار آشکار درمی آیند) .به علت محدودیت جذب نیروی کار و عدم دارا بودن تخصصها ومهارت-
های الزم به صورت بیکار آشکار در می آیند .بیکار پنهان به شخصی گفته میشود که میزان بازدهی و تولید او نازلتر از آن
باشد که میتواند با همان ساعات ،کار ایجاد کند و کار او تغییری در تولید کل به وجود نیاورد ،در نتیجه تولید نهایی فرد بیکار
پنهان ،معادل صفر بوده یا بسیار اندک است.
 -2فقر
از دیگر عوامل اقتصادی مهم در تبیین جرم می باشد .بکر (  ) 1525در نظریة اقتصادی جرم فرض می کند که افراد زمانی
وارد فعالیت های مجرمانه می شوند که هزینة ورود نسبت به منافع به دست آمده کمتر باشد .براساس مقالة بکر ارتباط
مستقیمی بین فقر و جرم و جنایت وجود دارد .با افزایش فقر ،شانس ورود به جرایم علیه اموال افزایش می یابد
چیوومادن( .)1555مبانی نظری اقتصاد جرم را اصل هزینه فرصت زمان تشکیل میدهد .منظور از هزینه فرصت یعنی تمام
درآمدهایی که یک فرد با توجه به تواناییها ،استعدادها و آموزش هایی که دیده است از طریق قانونی و مجاز کسب مینماید.
در جوامعی که بیکاری گسترده به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی وجود دارد و به دلیل توزیع نامناسب ثروت ،درآمد و رانت
بین درآمدهای قانونی و غیرقانونی شکاف عظیمی به وجود میآید انگیزهای برای انجام فعالیتهای غیرقانونی به وجود میآید
که بسته به نوع و شدت مجازاتها این انگیزه تضعیف میشود ،اما مادامی که این مجازاتها (در ادبیات اقتصادی مجازات یعنی
هزینه) کمتر از درآمدهای غیرقانونی یا فعالیتهای مجرمانه باشد اشخاص به سمت این فعالیتها جذب میگردند .در اینجا
یک مدل اساسی بر اساس کار بکر(  ) 1525و لوهان (  ) 2005جهت افزودن به غنای متدولوژیک بحث ارائه گردیده است .در
این مدل از یک تابع مطلوبیت انتظاری برای یک فرد که به صورت بالقوه ممکن است مرتکب جرم شود ،استفاده شده است و
از تعمیم این فرد به کل کسانی که ممکن است به صورت بالقوه تبهکار باشند تابع عرضه جرم را استخراج نموده است.

EUi  pU
i i Yi – f i   1– pi U i Yi 

()1

=- pi Ui (Yi  fi ) < 0

()2

EU i
fi

EU i
= Ui (Yi  fi )-Ui (Yi )  0
pi

()3

در این مدل Ui ،تابع مطلوبیت این فرد EUi ،تابع مطلوبیت انتظاری Pi ،احتمال دستگیری این فرد Yi ،درآمد ناشی از یک
فعالیت مجرمانه و  fiمعادل پولی ناشی از مجازات میباشد ،در صورتی که این تابع که در حقیقت مطلوبیت خالص ارزش
انتظاری ارتکاب جرم را نشان میدهد برای فرد مثبت باشد .وی به ارتکاب جرم اقدام خواهد نمود و برعکس .متغیرهایی که در
این تابع به صورت درون زا تعیین میشوند fi .احتمال مجازات شدن و  Piاحتمال دستگیر شدن ،میباشد .مادامی که جمله
)(Yi – fiمثبت باشد مشتق تابع مطلوبیت انتظاری نسبت به این دو متغیر منفی است به این معنا که هرچه احتمال دستگیری
و شدت مجازات بیشتر شود ارزش مطلوبیت انتظاری ناشی از یک فعالیت مجرمانه کاسته خواهد شد و در نتیجه تعداد موارد
ارتکاب جرم که به صورت عینی به وقوع میپیوندد کاسته خواهدشد .تعداد موارد ارتکاب جرم که به عنوان یک تابع از همان
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تابع مطلوبیت انتظاری استخراج میشود رابا تابع  Oiبرای یک فرد و تابع  Oبرای کل جامعه نشان داده است .اندیس  iدر این
قسمت برای یک فرد نوعی استفاده شده است و متغیرهایی که بدون اندیس درج شدهاند نشان از کل جامعه دارند.
) Oi = Oi (pi , fi , u i

()1

0
0

oi
p i
oi
f i

= Opi
= Opi

اگر این فرد نوعی را به کل افرادی که به صورت بالقوه زمینه ارتکاب جرم را دارند تعمیم دهیم ،در نهایت تابع عرضه جرم به
صورت ذیل ارائه میگردد:
)O = O(p , f , u

()8

در اینجا ،بردار  uتمام متغیرهای اثرگذار بر جرم شامل درآمدهای قانونی ،درآمدهای غیرقانونی ،زمینه های خانوادگی ،سطح
تحصیالت و سایر موارد این چنینی میباشد که بکر بیش از این معرفی اجمالی ،تحلیلی در خصوص بردار  uارائه نمی دهد تا
اینکه این خالء موجود به وسیله ارلیک (  1522و  )1523تبیین گردید (لوهان.)2005 ،
درآمدسرانه
به معنای ساده درآمد سرانه به این معنی است که به ازای هر نفر در یک کشور یا منطقه چه میزان درآمد وجود دارد .مدل
اقتصادی بکر بر پایه یک تحلیل هزینه -فایده بنا شده است که در واقع فرد عقالیی با مقایسه منفعت حاصل از کار قانونی و
ارتکاب جرایم یکی از این دو را برمیگزیند .حال در صورتی که درآمد فرد زیاد شود ،از یک طرف منفعت و عایدی حاصل از
فعالیت قانونی زیاد میشود و از طرف دیگر هزینه فرصت از دست رفته ارتکاب جرم زیاد میشود .در نتیجه احتمال ارتکاب
جرم کاهش مییابد .تورم ،از موضوعاتی است که بُعد کالن آن به وسعت کل اقتصاد است و در واقع از دغدغههای اقتصاددانان
کالن ،چه از بُعد نظری و چه از بُعد تجربی و سیاستی ،مساله تورم است .همه مردم ازتورم شکایت میکنند و اعتقاد دارند تورم
پدیده ای نامطلوب و زیان بار است .مردم به این دلیل ازتورم نگران هستند که افزایش قیمت ها ،قدرت خرید آنها را پایین
میآورد و آنها را با مشکل مالی تامین هزینه های جاری روبه رو میکند و سطح زندگی آنها را کاهش می دهد .تورم ،تقریبا به
همه این احساس را می دهد که آنها از همه کس و همه چیز عقب می مانند ،از همسایه خود ،از کارفرمای خود ،از رفاه مورد
نظر خود ،از قیمتها و نیز از آنچه او می خواهد(تفضلی .) 1351 ،افزایش تورم موجب شکل گیری نوعی آینده هراسی میشود
به گونه ای که مردم همواره به خود تلقین میکنند که «امروز بدتر از دیروز» است و همواره نگران این موضوع هستند که فردا
چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد.
انور و همکاران 2در سال  2012در پژوهشی به بررسی عوامل مختلف بر جرایم در پاکستان پرداختند که در این تحقیق از
اطالعات دوره  1523الی  2011بهره گرفته شده است .متغیر وابسته در این تحقیق نرخ جرایم نسبت به کل جمعیت بوده ،و
متغیرهای مستقل شامل بیکاری ،سطح آموزش ،عدم توزیع درآمد ،درآمد ساالنه بوده است .بر اساس نتایج تخمین بلند مدت
و کوتاه مدت متغیرهای مستقل قادر به توضیح متغیر وابسته میباشند( .انور)2012 ،

- Awais Anwar, Noman Arshed, Sofia Anwar
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ساندرا آجیمتوکین ( )2018با استفاده از داده ها از اداره تحقیقات فدرال (که برای داده های اطالعات جرایم خشونت آمیز
استفاده میشود) و از دفتر آمار کار (برای داده های بیکاری استفاده میشود) ،اثرنرخ بیکاری برجرایم خشونت آمیز تخمین زده
است .او با بررسی در مورد میزان جرم ،نشان داد که اثرات مثبت این متغیرها بر میزان جرم وجود دارد .از این رو میتوان
نتیجه گرفت که بین خشونت و جرم و جنایت ،رابطه مثبت وجود دارد ،نه فقط با نرخ بیکاری.
 ،)2013(Jorgen T. Lauridsen, Fatma Zeren & Ayşe Ariدر راستای تکمیل مطالعات گذشته خود ،عوامل اثرگذار بر
نرخ ارتکاب جرم را در حوزه پانزده کشور اتحادیه اروپا بررسی کرده اند .نتایج حاکی از این است که تورم ،بیکاری و جمعیت
شهری موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم و رشد اقتصادی و آموزش ،موجب کاهش نرخ ارتکاب جرم شده است.
دومیترو (  ) 2012در پژوهشی که بر اساس داده های کشو رومانی و شهر بخارست پایتخت این کشور انجام داده است به
بررسی رابطه بین نرخ ارتکاب جرم ،بیکاری و میزان دانش آموزان مدرسه ای پرداخته است .مطابق انتظار نگارنده تأثیر بیکاری
بر روی ارتکاب جرم مثبت و تأثیر میزان دانش آموزان مدرسه ای در این پدیده منفی بوده است.
بین چسو ( )2012با اشاره به این مطلب که رشد سریع شهرنشینی مسائل و مشکالتی به همراه میآورد که یکی از آنها
افزایش نرخ جرم است ،موضوع نحوه اثرگذاری رشد شهرنشینی بر جرم را در کشور مالزی مورد بررسی قرار میدهد .او با
بررسی مسائل و مشکالتی که برخواسته از رشد شهرنشینی است ،نتیجه میگیرد این عامل یکی از مهمترین فاکتورهای
اثرگذار بر نرخ جرایم در کشور مالزی است.
دانگسو و ژانگمین ( )2012با استفاده از تحلیل دادههای پانل در  12منطقه انگلیس در بین سالهای  2002تا  2002مدلی را
پایهگذاری کردند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که نابرابری درآمد و بیکاری مهمترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر جرم را در
این کشور میباشد .همچنین آنها اذعان میکنند که نتایج تجربی به دست آمده به شدت این فرضیه را که جرم یک پدیده
اقتصادی است ،تایید میکند.
چانگ و وو ( )2012هردو به طور گسترده بر روی این موضوع کار کردهاند که در انتشار رسمی انجمن اقتصادی آتالنتا
منتشر شده است و بیش از  30سال است که به بررسی مسائل اقتصادی عالقه مندند .مقاله آنها به انواع مطالعات موردی قبال
منتشر شده و نظریه های اقتصادی پایدار مربوط به جرم و بیکاری و همچنین آمار مربوطه برای اعتبار تحقیقات و نتیجهگیری
آنها اشاره میکند .هر نظریه و نتیجه گیری با دادهها و تجزیه و تحلیل گسترده همراه است تا توضیح دهد که چگونه نتیجه-
های خاصی به دست می آید .هدف مقاله بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و میزان جرم و جنایت است پیشنهاد قانع کنندهای که
توسط نویسندگان مطرح شد این بود که افزایش میانگین میزان جرم در اقتصاد و یا احتمال شناسایی جرایم ،منجر به کاهش
میزان اشتغال در بازار کار به دلیل کاهش تعداد جای خالی ارائه شده توسط شرکت ها میشود .این نتیجه منطقی پس از آن،
به وسیلة تجزیه و تحلیل آماری مناسب پشتیبانی میشود .به طور کلی استداللهایی که در این مقاله ارائه شده ،قانع کننده
هستند و مهمتر از همه از طیف وسیعی از دادهها پشتیبانی میشود.
التینداگ( )2011در مطالعه ای به بررسی رابطه بین ارتکاب جرم و بیکاری در اروپا میپردازد .ایشان براساس یک مطالعه بین
کشوری نتیجه میگیرد اثر بیکاری بر پدیده جرم به ویژه جرایم علیه اموال به طور معناداری مثبت است.
جلیل و اقبال( )2005طی مطالعهای با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن به بررسی اثر نسبت شهرنشینی بر نرخ جرایم
در کشور پاکستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت شهرنشینی و نرخ جرایم در پاکستان یک رابطه بلند مدت
و مثبت وجود دارد .آنها ادعا میکنند که عامل شهرنشینی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر جرایم کشور پاکستان میباشد.
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آنها در مطالعه خود در کنار عامل نسبت شهرنشینی به بررسی اثر چهار عامل دیگر یعنی بیکاری ،تورم ،نابرابری درآمد و
تحصیالت بر جرم پرداختند )BAUSMAN8002(.او که استادیار جامعه شناسی در دانشگاه است مطالعات خود را در مورد
تغیرات در تاثیر محدودیت های اجتماعی و اقتصادی بر الگو های جرم در جوامع شهری و غیر شهری متمرکز کرده است.
همچنین مطالعات او طیف وسیعی از جامعه شناسی روستایی ،بوم شناسی انسانی و چشمانداز توسعة روستایی را در بر می-
گیرد.
رافائل و وینتر-ابمر(  )2001از دانشگاه کالیفرنیا رابطه بین بیکاری و جرم وجنایت با رگرسیون  OLSو با استفاده از داده های
سطح دولتی برای هر ایالت متحده بررسی کردهاند .متغیر وابسته ،میزان جرم و جنایت است که به دو دسته تقسیم میشود:
 -1جرم و جنایت(سرقت ،خرابکاری و سرقت خودکار) و  -2جرایم خشونت آمیز(قتل ،تجاوز ،سرقت وحمله) .آنها اظهار
میکنند که کاهش بیکاری در دهه  1550سهم عمدهای در کاهش جرایم در مقابل اموال در این دوره داشته است .در صورتی
که این ارتباط در مورد جرایم علیه اشخاص کمتر صادق است.
عباسی نژاد و همکاران در سال  1351در مطالعاتی به بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران پرداختند .در این تحقیق
تالش شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های تلفیقی بیکاری و سایر متغیرهای اجتماعی بر روی
جرائم قتل عمد ،سرقت و خودکشی مورد بررسی قرار گیرد .شواهد تجربی نشان میدهد رابطه مستقیمی بین بیکاری وآسیب-
های اجتماعی مذکور وجود دارد ،اما معموال این متغیر با وقفههای یک یا دو دورهای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می-
کند(عباسی نژادوهمکاران.)1351،
حسینی نژاد (  ) 1351بر اساس یک مدل دادههای تلفیقی بین استانی ،جرم سرقت را با استفاده از متغیرهای اقتصادی تبیین
نموده است .در این مقاله ،رابطه بین نابرابری و سرقت مثبت ،رابطه بین رشد اقتصادی وسرقت منفی و رابطه بین نسبت
جمعیت جوان جامعه و سرقت ،مثبت میباشد.
معرفی داده و الگوی پژوهش
در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نرخ بیکاری بر میزان شیوع جرایم از داده های تابلویی  212کشور جهان در فاصله سال-
های  2002تا  2012بر مبنای حداکثر اطالعات موجود از بانک جهانی استفاده شده است .متغییر های به کار رفته در این
مطالعه شامل تورم ،درآمد سرانه ،هزینه های نظامی ،بیکاری و جرایم میباشد .در این مطالعه ،برای استخراج نتایج تجربی از
روش دادههای پانل استفاده شده است .در مدل های پانل ،برخی از متغیرها بین واحدهای مقطعی و یا طی زمان تغییر
میکند .برای لحاظ کردن این تفاوت ها از دو الگوی اثرات ثابت ) (FEMواثرات تصادفی ( )REMاستفاده میشود .در الگوی
اثرات ثابت ،فرض بر آن است که تفاوت میان مقاطع می تواند در جملة ثابت ظاهر شود .در الگوی اثرات تصادفی ،فرض می
شود که تفاوت میان مقاطع می تواند در جملة اخالل ظاهر شود .به منظور ارزیابی اثر بیکاری بر میزان شیوع جرایم از الگوی
زیر استفاده شده است:
()2

CRIM i ,t  ci  1UNEMPLOYi ,t   2GDPPERi ,t  3CPI i ,t   4 MILITARYi ,t   i ,t

که درآن  CRIMتعداد زندانیان درهر صد هزار نفر کشور  iام در زمان  ci ،tعرض از مبدا و   iضرایب برآوردی
میباشند UNEMPLOY.همان بیکاری کشور  iام در زمان  tمیباشد GDP PER .درآمد سرانه کشور  iام در زمان t
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میباشد CPI ،که همان شاخص تورم میباشد برای محاسبهی کشور  iام در زمان  tدر نظر گرفته شده استMILITARY.

هزینه های مربوط به هر کشور  iودر زمان  tمیباشد و در نهایت  ،جز اخالل کشور  iام در زمان  tمیباشد.
آماره  fلیمر ،برای گزینش  panelیا  poolکارایی دارد اگر probکوچکتر از  8درصد باشد الگوی پنل انتخاب می شود و
بالعکس.
آمارة هاسمن ،برای گزینش هر یک از دو روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت بنا شده است به طوری که با پذیرش فرضیة صفر،
کارآیی روش اثرات تصادفی تأیید می شود و برعکس.

نتایج تجربی مدل
نتایجی که میتوان از آزمون کردن این داده ها گرفت (جدول  )1این است که بیکاری در سطح  8درصد بیمعنی ودر سطح ده
درصد معنادار و تاثیر مثبت دارد .هزینه های نظامی اثر مثبت دارد یعنی ما با استفاده از هزینه های نظامی قادر به کاهش جرم
نیستیم .درآمد سرانه معنادار و تاثیر منفی دارد .طبق آزمون  fلیمر چون  probما عدد  0/0010شده است پس الگوی ما
الگوی پنل و طبق آزمون هاسمن که  probما عدد 0/000شده است اثر ثابت دارد.
جدول  -0نتایج تخمین

نام متغیر

انحراف

شیب

های مستقل

آماره t

آماره t

معیار

C
CPI
MILITA
RI
UNEMP
LOY
GDPPE
R

خطای
.

-

-

-

-

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات سیاستی
یکی از شاخصهایی که نشان دهنده میزان امنیت در یک کشور میباشد نسبت تعداد افراد زندانی در یک کشور میباشد .با
افزایش این نسبت عالوه بر مشکالت اجتماعی هزینههای زیادی به حاکمیت به منظور نگهداری از آنها تحمیل میشود بنابراین
ضرورت دارد با استفاده از سیاستهای مختلف میزان وقوع جرایم در کشور را کاهش داد و الزمه این مهم ،یافتن الگویی برای
کاهش میزان وقوع این معضل اجتماعی است .بر طبق نتایج تحقیق از آنجا که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و
معنیدار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت میباشد می توان بیان نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغالزایی
بهره گرفته شود می توان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود .این در حالی است که متغیر نرخ تورم بر روی وقوع جرایم
دارای اثرگذاری معنیدار نمیباشد .عالوه بر موارد فوق با افزایش هزینه نظامی نمیتوان وقوق جرایم را کاهش داد زیرا ارتباط
بین هزینه نظامی و وقوع جرایم مثبت و معنی دار میباشد .بنابراین به سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی توصیه میگردد که
به منظور کنترل امنیت می بایست سطح بیکاری در کشور را کاهش دهند و متغیر بیکاری در کاهش معضل جرایم نسبت به
متغیر تورم دارای اثرگذاری بیشتری میباشد.
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