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رویا آلعمران ،استاديار ،گروه اقتصاد ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران
سیدعلی آلعمران ،دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده

خسارات جانی و مالی فراوان پديده سرقت ،دولت ها را از همان ابتدا به مبارزه با اين پديده وادار کرده است .برای مبارزه اساسی باا پدياده
سرقت بايد با علل آن به مبارزه برخاست؛ نه با معلول .بر اين اساس ،هدف پژوهش حاضر ،ارزيابی اثر توزيع درآمد ،تورم و نرخ باسوادی بر
میزان سرقت در ايران در فاصله زمانی فصل اول سال  0969تا فصل چهارم سال  0930با استفاده از روش همانباشتگی يوهانسن  -جوسیلیوس
است .نتايج حاصل از پژوهش داللت بر اين دارد که اثرگذاری ضرايب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آمااری نیاز
معنیدار هستند؛ بهطوری که هريک از متغیرهای ن ابرابری درآمدی و نرخ تورم تأثیر مثبت بر میزان سرقت و متغیر نرخ باسوادی تأثیر منفی بر
میزان سرقت دارد.
کلیدواژهها :ايران ،سرقت ،توزيع درآمد ،تورم ،نرخ باسوادی ،همانباشتگی ،روش يوهانسن  -جوسیلیوس



نويسنده مسؤول90111114190 :

Email: aleemran@iaut.ac.ir

Copyright©2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،01شماره دوم ،پايیز 0931

77

مقدمه و بیان مسأله

به بار می آيد ،دولت ها را از همان ابتدا به مبارزه با اين پدياده

توجه به تأثیر پديدههای جمعی و کنشهای متقابل اجتمااعی

وادار کارده اساات .دربااره ضاارورت مباارزه ،بااه های وجااه

در رفتار آدمی ،موضوعی نیست که انسان قرن بیسات و يمام

اختالفی بین دانشامندان و صااحب نظاران نیسات و چنانچاه

به آن پی برده باشد؛ بلماه از آن زماان کاه انساان باه هساتی

اختالفی باشد درباره شیوه های مبارزه است؛ اين که آيا بايد راه

اجتماعی خود آگاهی يافته ،همواره کوشیده است تا مناسبتها

مبارزه را منحصر به مجازات نمود يا راه های ديگاری هام در

و پیوندهای اجتماعی خود با ديگران را بررسی و تعیین کناد.

نظر گرفت .برای مبارزه اساسی با پديده ضداجتماعی بايد باا

اما کمتر از يک قرن است که انسان روشهای علمی و تجربی

علل آن به مبارزه برخاسات؛ ناه باا معلاول .قارن هاسات کاه

را در شااناخت و تبیااین پیوناادهای اجتماااعی بااهکارگرفتااه و

دولت ها راه مبارزه را محدود و منحصر به برقراری و تشاديد

نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی را که دستاورد خود اوست،

مجازات نموده اند .اين سیاست کیفاری ناه تنهاا از میازان بازه

تجزيه و تحلیل کرده است .آدمیان اين نابسامانیها را بهعنوان

نماسته؛ بلمه تعداد آن ها روز به روز افازايش يافتاه اسات .از

ريشههای اصلی بزهماری ،بايد در کل حیات اجتماعی و نوع

سوی ديگر ،همانگونه که در بیماریهای جسامی ،پیشاگیری

خاص روابا انساانی جساتجو کنناد .اناواع نابساامانیهاای

بر درمان ترجیح دارد ،در بیماری های روحی و روانی نیز بهتر

اقتصادی -اجتماعی ،از قبیل :فقر ،تورم ،بیماری ،فقدان امنیت

است پیش از آن که فرد دچار اختالل گردد ،به فمر پیشگیری

مالی و حقوقی و ساير عوامل که باعث «محرومیت» میشوند،

بود .در خصوص بزهماری و جارم افاراد دو مساأله اهمیات

زمینه مساعد را برای ارتماب جرم فراهم مایکنناد (خلعتباری،

دارد :اول اين که چه عواملی آنان را بهسوی جرم سوق میدهد

.)01 :0976

و دوم اين که چگونه بايد شخص مبتال را درمان نماود تاا باه

در واقع ،سرقت يمی از با سابقهترين جرايم بشری است

تدريج از میزان جرم کاسته شود (شعاع کاظمی.)017 :0975 ،

که در جامعههای مختلف به شیوههای گوناگون ديده میشود.

بر اين اساس ،پژوهش حاضر در صدد ارزيابی اثر توزيع

اين پديده در طول زمان دساتخوش دگرگاونیهاا و تغییارات

درآمد ،تورم و نرخ باساوادی بار میازان سارقت در اياران باا

زيادی شده؛ اما تنها چیزی که از بدو پیدايی و شملگیاری آن

استفاده از روش هامانباشاتگی يوهانسان -جوسایلیوس و در

تاکنون ثابت مانده ،زشاتی و ماذموم باودن ماهیات آن اسات

فاصله زمانی فصل اول سال  0969تا فصل چهارم سال 0930

(رحیماای و ادريساای .)30 :0973 ،ساارقت واژهای عرباای از ماااده

است .فرضیه های مطرح شده نیز به اين صاورت هساتند کاه:

«سَرَقَ» از مصدر ثالثی مجرد (سرقه) به معنای برداشتن چیزی

الف) نابرابری درآمدی بر میزان سرقت در ايران تاأثیر مثبات

از کسی با حیله و فريب يا از خفا و پنهانی يا برداشتن مخفیانه

دارد .ب) تورم بر میزان سرقت در ايران تأثیر مثبات دارد .ج)

چیزی و بدون حق برداشت آن است .همچنین ،سارق به کسی

نرخ باسوادی بار میازان سارقت در اياران تاأثیر منفای دارد.

گفته میشود که بهطور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را کاه

همچنین آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای باهکاار رفتاه در

از آن او نیست ،بردارد .در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت باه

پژوهش نیز از مرکز آمار و بانک اطالعات ساریهاای زماانی

معنای دزديدن و دزدی کردن يا بردن مال ديگری آمده اسات.

بانک مرکزی استخراج شدهاند.

در قانون مجازات اسالمی مصوب  0981/01/00در ماده 038

بار اساااس سااازماندهی مباحااث مقالااه ،در قساامت دوم

در تعريف سرقت آمده است که سرقت عبارت است از ربودن

ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش آورده شده است .در قسمت

مال ديگری بهطور پنهانی (عطاشنه و امیری.)015 :0973 ،

سوم به معرفی مدل اقتصادسانجی و روش تخماین و پايگااه

خسارات جانی و مالی فراوانی که از پديده ضداجتماعی

دادهها پرداخته و در قسمت چهارم نیاز يافتاههاای تجربای و

ارزيابی اثر توزيع درآ مد ،تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ايران

تفسیر نتاايج آورده شاده اسات .نتیجاهگیاری و پیشانهادهای
سیاستی نیز قسمت پايانی پژوهش را تشمیل میدهد.
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نابرابری درآمدی بهعنوان يمی از عوامال ماؤثر بار نارخ
جرم در جامعه مطرح است؛ زيرا انتظار میرود افرادی کاه در
گروههای پايین درآمدی قرار دارند و زمینه ارتمااب جارم در

ادبیات موضوع

آن ها فراهم است ،جبران تفااوت درآمادی خاود را در انجاام

توزيع عادالنه درآمد همواره از مهم تارين مباحاث در اقتصااد

اعمال مجرمانه مانند سرقت جستجو کنناد تاا از ايان طرياق

کشورهای مختلف جهان بوده است .بر مبناای ايان اصال باا

فاصله طبقاتی کاهش يابد .در اين شراي  ،چنانچه درآمد مورد

اهمیت اقتصادی بود که مماتب مختلفی ،از قبیل :کمونیست و

انتظار ناشی از جرم ،از درآمد گروههای کم درآمد بیشتر باشد

سوسیالیست و غیره در جهان ايجاد شد .در سال های اخیار و

(نابرابری بیشتر) ،انگیزه ارتماب جرم قویتر اسات .از منظار

پس از عنوان شدن طارح کااهش فقار در جهاان ،چگاونگی

ديگر ،نابرابری اجتماعی مممن است با بینظمیهای اجتماعی

توزيع درآمد بیشتر از قبل مورد توجاه قارار گرفات؛ زيارا در

و اعتراضات مردم نسبت به تفااوتهاای درآمادی در جامعاه

دنیای امروزی بزرگترين عامال ايجااد کنناده فقار ناه کمباود

همراه باشد که اين مسأله نیز زمینه مشارکت در فعالیاتهاای

درآمد؛ بلمه توزيع ناعادالنه آن است .در تعريف عامیانه توزيع

مجرمانه توس افراد را تقويت مینمايد .رابطه میاان ناابرابری

عادالنه و ناعادالنه درآمد می توان گفت «:در صاورتی کاه ياک

درآمدی و جرم در مطالعاات مختلفای بررسای شاده اسات.

فرد در جامعه تمامی درآمد را در اختیار داشاته باشاد ،توزياع

باردت ،الگوس و رايت 0در يک تحلیل نظری ،اثر نابرابری به

درآمد ناعادالنه ترين وضع مممن است و زمانی که تمامی افراد

همراه بیماری را بر جرم بررسی کرده و به اين نتیجه رسیدهاند

به يک نسبت از کل درآمد جامعه بهره مند شوند ،عادالنه تارين

که در حالتی که هردو گروه کارگران شاغل و بیمار باا توجاه

حالت وجاود دارد» .اماروزه حارف مطارح شاده در جهاان،

به سطح دستمزدهايشان تصمیم به شرکت در جرم میگیرناد،

يمسان بودن سهم تمامی گروهها از درآمد کشور نیست؛ بلماه

اثر نابرابری دستمزدها بر میزان ارتماب جرم توس افراد قابل

مسأله مهم توزيع عادالنه بر مبنای توانايیهای افاراد مختلاف

استنتاج است؛ به گوناهای کاه در باین کاارگران شااغل ،تنهاا

است که می تواند به ايجاد تاوازن و تعاادل بیشاتر در جامعاه

افرادی که دستمزدی ک متر از دساتمزد ماورد انتظاار ناشای از

بینجامد .طبق موازين علمی ،تقسیم درآمد در يک کشور باياد

جرم دارند ،مرتمب اعمال مجرمانه میشوند .بار مبناای مادل

به گونهای باشد که سهم بیشاتری از ماردم در طبقاه متوسا

بمر 1نیز میتوان اثر نابرابری درآمدی را بر جرم تحلیل نماود.

جای بگیرند .در يک جامعه متعادل ،شمار ثروتمندان و فقیران

بر اساس اين مدل ،انگیزههای اقتصادی مهمترين عامال ماؤثر

در کشور بسیار کم است؛ زيرا وجود گروه های بسیار پردرآمد

در ارتماب جرم به شمار میآيند .افراد عقاليای رفتاار کارده،

يا بسیار کم درآمد نشاندهنده توزيع نامتناساب ثاروت در آن

تصمیمگیری آن ها برای مشارکت در جرم تاابع مقايساه میاان

منطقه است .برای محاسبه میزان عدالت در توزياع درآماد ،از

مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم و کار قاانونی اسات .اگار

سهم درآمادی کاه هار ياک از گاروههاای جامعاه باهدسات

مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جارم بیشاتر از مطلوبیات کاار

می آورند ،اساتفاده مای شاود .اگار فاصاله باین درآمادی کاه

قانونی باشد ،افراد جارم را بار کاار قاانونی تارجیح داده ،در

01درصد پايین ترين گروه جامعه به دست می آورند ،باا درآماد

فعالیت هاای غیرقاانونی جارم مشاارکت مایکنناد .ناابرابری

01درصد از ثروتمندترين افراد تفااوت زياادی داشاته باشاد،

درآمدی تفاوت میان منافع ناشی از جرم (ثروت باالقوه بارای

نشاندهنده توزياع ناعادالناه درآماد در ياک سارزمین اسات
(مشهدی رجبی.)0978 ،

Burdett, Lagos & Wright
Becker
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مجرم) و درآمادهای قابال حصاول ناشای از کاار قاانونی را

يعنی ) * E (U ic )(eiبزرگتر از دستمزد فرد شااغل  wiباشاد،

اندازه گیری می کند که بر اين اساس میتوان گفات :ناابرابری

جرم انجام میشود .از اينجا شراي زير بهدست میآيد:

بیشتر ،انگیزه ارتماب جرم را در بین افراد افزايش خواهاد داد

*ei
* e
* e
0, i 0, i 0
رابطه ()1
wi
z i
xi
بر اساس رواب فاوق ،باا افازايش احتماال محمومیات

توس ريممن و وايت 0در يک مطالعاه نظاری بررسای شاده

مجرم ،نرخ جرم کاهش میيابد و خصوصیات فاردی ،انگیازه

است .اين محققان برای بیان ديدگاه نظاری خاود ،ياک مادل

ارتماب جرم را افزايش میدهد .همچنین ،پايین بودن دستمزد

تصاامیم دو مرحلااهای 1را باارای فاارد شاااغلی کااه در مااورد

فرد در فعالیت جاری ،وی را به ارتماب جرم تشويق میکناد؛

مشارکت در جرم تصمیمگیری مینمايد ،معرفی کاردهاناد .در

يعنی فرد شاغلی کاه درآمادی کمتار از درآماد ياک فعالیات

اين مدل ،تابع مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم بارای فارد

اقتصادی ديگر که آن را بهعنوان متوس درآمد جامعه میتوان

شاغل عبارت است از:

تفساایر نمااود ،دارد؛ انگیاازه بیشااتری باارای مشااارکت در

رابطه ()0

فعالیتهای مجرمانه خواهد داشت (مداح.)71- 83 :0931 ،

(مداح.)83- 87 :0931 ،

در سالهای اخیر تفاوت درآمدها بر انگیزه ارتماب جرم

) EUic  P(ei )[Vi W i  ZF (ei )]  [1 P(ei )](Wi  ei )  (ei , X i
در اين رابطه  : EU icمطلوبیات ماورد انتظاار جارم:Wi ،
دستمزد فرد شاغل در فعالیت جاری :Vi ،احتمال مشاارکت و
میزان دستمزد فرد شاغل در فعالیت غیار از شاغل جااری باا
فرض کشف جرم :Z ،احتمال محموم شدن فرد مجرم :F ،نرخ
جريمه مجرم ( :P ،)Fei0, Feiei0احتمال کشف جرم ( Pei0,

 :(ei) ،)Peiei0هزينااه غیرپااولی مشااارکت در جاارم (،xi
 :Xi ،)ei ،eiei0 ,xi ،eixi0خصوصیات فاردی ،مانناد:
نژاد ،سان ،تماايالت و انگیازههاای شخصای و پیشاینههاای
شخصی و پیشینه خانوادگی است .شراي الزم و کافی حداکثر
شدن تابع مطلوبیت مورد انتظار فوق عبارت است از:

بررسی تورم به عنوان يمی از عوامل اثرگذار بار ارتمااب
جرايم ،از جمله جديدترين مطالعات در حوزه اقتصااد جارم
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است .از آن جاکه تورم بهعنوان يک پديده نامطلوب اقتصاادی
می تواند تأثیرات زيانباری بر کل نظاام اقتصاادی کشاور وارد
کند ،بررسی ريشهها و پیامدهای آن بیش از گذشاته ضاروری
به نظر میرسد .واقعیت اظهاری در خصاوص نارخ تاورم در
ايران طی سالهای اخیر ،حاکی از جايگااه اياران در میاان ده
کشور با نرخ های باالی تورم است .اين در حالی است کاه از
میان  115کشور دنیا حداقل  111کشور تورم تک رقمی ،صفر
و حتی منفی را دارا هستند ،به همین لحاظ ،شاناخت ابعااد و
پیامدهای منفی اين شاخصه کالن اقتصادی در مباحاث کاالن
کشور ما از جايگاه ويژهای برخوردار خواهد باود .در ادبیاات

رابطه ()1

اقتصادی از تورم به عنوان يک عامل مهم و اثرگذار بار توزياع

pei (vi wi  zF  wi  ei )  p(1  zFei )  1  ei  0

درآمدها ياد می شاود؛ زيارا تاورم از قادرت خرياد درآمادها

رابطه ()9

ماایکاهااد و صاااحبان درآماادهای ثاباات و همااه کسااانی کااه

pei ei (vi wi  zF  wi  ei )  2 p(1  zFei )  pzFei ei  ei ei  0

نمی توانند درآمدهای خود را به نسبت افزايش تورم باال ببرند،

از رابطه  .1مقدار جرم انفرادی در نقطه تعادل؛ يعنای *ei

آسیب خواهند ديد .واقعیت اقتصاد ايران نشاان مایدهاد کاه

به دست میآياد کاه حاصال ضارب آن در )  E (U icمعارف

افراد پردرآمد برای محفوظ ماندن از تورم باال اغلب به سارا

مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم * eiاست .اگر اين مقادار؛
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Rickman & Witt
Two-Stage Decision

1
2

میالدی با تالش های گری بمر وارد علم اقتصاد شده و در تالش است تا جنبههای
اقتصادی جرم و جنايت را تحلیل کند (حسینینژاد.)0971 ،
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دارايیهای حقیقی از قبیل زمین میروند که افزايش ارزش آن

می تواند به تغییر در میزان وقوع جارايم نیاز منجار شاود .در

در ايران بسیار قابل توجه اسات و از ايان طرياق خاود را در

حالی که افراد بر اساس بازدهی مثبت انتظاری به سامت جارم

مقابل تورم محافظت می کنند؛ اما افراد کم درآمد کاه تواناايی

کشیده می شوند؛ اما از سوی ديگر به خاطر اثر منفی جرم بار

چنین کاری را ندارند ،بهواسطه افزايش قیماتهاا باه تادريج

تولید کل جامعاه از آن اثار مایپذيرناد .بادين ترتیاب ،کال

قدرت خريد (درآمد واقعی) خود را از دست میدهند .توزياع

درآمدی که يک فرد در اقتصاد مفروض فوق به دست خواهد

درآمدها نیز از جمله متغیرهايی است که از حوزه تأثیرپاذيری

آورد ،عبارت است از:

از تورم خارج نیست و اهمیت اين مسأله ايجاب مایکناد تاا

رابطه ()5

نحوه تغییرات نابرابری درآمدها در پی نوسانهای تورم بیشاتر

که در آن:

مورد مطالعه محققان و مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار

 0, if o  o

 (k , o, o) 0, if o  o

 0, if o  o
و در واقع ) f(k,oنشاندهنده تابع تولید است که  kحجم اولیه

هرچه بیشتر قیمتها بر فاصله میان اغنیاا و فقارا نیاز افازوده

سرمايه بوده و  fkبزرگتر از صافر باوده و  oتعاداد سااعاتی

میگردد .علت اين امر در عواملی چون بازرگتار باودن بعاد

است که صرف جرم میشود که  foکوچمتر از صفر اسات .از

خانوار در اقشار مرفّه و فقیر جامعه ،تفاوت در منبع درآمادها

ساوی ديگار )  (k , o, oتااابع درآماد خااالص فعالیاتهااای

گیرد .بررسی ادبیات نظری و توجه به شاراي اقتصااد اياران،
بیانگر آن است کاه در کشاور ماا تاورم تاأثیر مساتقیمی بار
نابرابری ها و شماف طبقاتی به جای میگاذارد و باا افازايش

و ناموزون بودن افزايش قیمتها در گروههای مختلف کااال و
خدمات نهفته است .میتاوان در ياک تحلیال مارکسیساتی از
جرم گفت :تضاد طبقااتی در جامعاه باعاث باهوجاود آمادن
طبقات فقیر و ثروتمند در مقابل يمديگر خواهد شاد و طبقاه
فقیر با آگاه شدن از تضاد و تفاوتهای خود نسبت باه طبقاه
ثروتمند ،دچاار حالات طغیاان و سرکشای شاده ،باه اعماال
مجرمانه دست میزند (ممیپور و ربانی.)70- 71 :0931 ،

تلس )1111( 0با معرفی جرم در تاابع تولیاد اقتصااد در
مدل رشد پولی سیدراسمی 1به بررسی تأثیرات سیاساتهاای
کالن اقتصادی بر روی جرم میپردازد .او در اين مدل فارض
می کند که جرم دارای يک اثر بیرونی منفی بر تولید است؛ چرا
که اوال عوامل تولید از بخاش رسامی باه ايان بخاش منتقال
می شوند و ثانیا جرم بر رفاه جامعه اثار منفای دارد .در واقاع،
مدل ارايه شده زير بیان می کناد کاه سیاساتهاای اقتصاادی

])Y  f (k , o)[1   (k , o, o

مجرمانه بوده و  oمتوس تعداد ساعاتی است کاه بقیاه افاراد
جامعه به جرم اختصاص دادهاند .بدين ترتیاب ،باا اساتفاده از
رواب باال می توان گفت که هرگاه تعداد ساعاتی که افاراد باه
جرم اختصاص می دهند ،بیش از متوس سااعات اختصااص
يافته به جرم ساي ر افاراد جامعاه باشاد ،در ايان صاورت وی
دارای درآمد خالص مثبت خواهد بود و بالعمس .9بايد خااطر
نشان نمود که  kاز اين جهت در تاابع درآماد انتظااری جارم
درج شده است که بیانگر افزايش درآمد ناشی از جرم همزمان
با رشد اقتصادی و افزايش انباشت سرمايه ناشی از آن باشاد.
در مد ل سیدراسمی ،افراد به حداکثر سازی مطلوبیت جاری و
آتی تابع مطلوبیت با قید درآمدی ناشی از دارايیهای فیزيمی
و پول میپردازند .در اين شراي با فرض اينکه فعالیاتهاای
مجرمانه ،رفاه افراد را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند،

(پولی و مالی) با تحت تأثیر قرار دادن نارخ تاورم در جامعاه

Teles
Sidrauski

1
2

 9در اکثر مطالعات ) (k , o, o
شده است.

مربوط به فعالیتهای غیر قانونی در نظر گرفته
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در تابع مطلوبیت وارد میشود .در اين صورت ،مدل مورد نظر

پايه گذاری نرخ نهايی جانشینی میان جرم و مصرف يا پول را

به صورت زير خواهد بود:

نشان میدهد؛ چراکه  را میتوان به راحتی به مطلوبیت نهايی
dt

رابطه ()6

 t



 U (c, m, o)e

Max
c , m,o

0
.

تفسیر نمود .رابطه  01نشان میدهد کاه نارخ تارجیح زماانی
متفاوت از تولید نهايی سرمايه خواهد شد و رابطاه  09بادين

.

s.t. k  m  Y  c  x  m
با فرض اين که رشد جمعیات وجاود نداشاته باشادm ،

مدل پايهگذاری شده ،برای تأثیر سیاستهای پولی بر جارم از

نشان دهنده حجم واقعی پول در اقتصاد باوده و  cمصارفx ،

يک قاعده استفاده می کند که عبارت است از قضیه »اگر تاابع

معنی است که همه تولید به مصرف میرسد .تلس بار اسااس

0

پرداختهای انتقالی دولت  ،نرخ ترجیح زمانی پول و  نرخ

مطلوبیت افراد از نوع جمع شدنی جدايیپذير نباشد ،در ايان

تورم است (همه متغیرها به صورت سرانه بیان شده است) .باا

صورت سیاست پولی بر جرم اثر خواهد داشت» .اثباات ايان

جای گذاری رابطه  .5در رابطه  6و حل مسأله ،شاراي مرتباه

قضیه بدين صاورت اسات کاه اگار تاابع مطلوبیات از ناوع

اول زير حاصل خواهد شد:

جمع شدنی جدايی پذير باشد ،در اين صورت سیستم معادالت
موجود در مدل به طور عطفی عمل خواهد کارد .روابا ،00

رابطه ()8

um

uc

 01و  09برای بهدست آوردن مقادير بهیناه  k ،c ،oبادون در

رابطه ()7

u0  { f 0  f 0  f0 }  0

نظر گرفتن  mبه کار خواهند رفت .از سوی ديگر ،اگار تاابع


}    { f k  f k   fk


مطلوبیاات بااهصااورت جمااعشاادنی جاادايیپااذير نباشااد ،در
اين صورت به طور همزمان عمل نموده ،مقادير واقعی و اسمی

از آنجاکه همه افراد يمسان فرض شدهاند ،در نتیجاه باا

مستقل از هم نیستند که نتیجه نهايی اين است که تورم در اين

يک فرايند حداکثرسازی مواجهند o  o .را شرط تعادلی در

شراي بر میزان بهینه جرم مؤثر است .در واقع قضایه ماذکور

نظر میگیريم .عالوه بر اين ،فرض میکنیم که در شراي رشد

حاکی از اين امر است که اگر حجم پاولی کاه توسا افاراد

يمنواخت ،پرداخت انتقالی دولت به صورت زير باشد:

نگهداری می شود ،بر مطلوبیت نهايی جرم اثری نداشته باشاد،

رابطه ()3

.

x  m  m    

در اين صورت تورم بر میزان جرم در اقتصاد تأثیری نخواهاد

که به اين معنی است که رشد پولی  برابر با نرخ تورم است؛

داشت ،بنابراين ،رابطه میان سیاساتهاای پاولی و جارم کاه

بدين ترتیب ،اثر سیاست پولی بهوسیله تورم سنجیده میشود.

بهوسیله اين مدل پايهگذاری شده است ،در واقع ،ارتباط میاان

عالوه بر اين ،به خاطر آن که متغیرهای سرانه ثابت مایمانناد؛

پول و جرم را در تابع مطلوبیت افراد بیان میکناد (ممایپاور و

يعنی قیمت سايهای سرمايه ثابت میماند ،شروط زير را بارای

ربانی.)76- 71 :0931 ،

رابطه ()01

تممیل شراي رشد يمنواخت به مدل اضافه میکنیم:
رابطه ()00
رابطه ()01
رابطه ()09

آموزش و پرورش مطلوب؛ يعنی آموزش و پرورشی کاه

uo   ( f o  fo )  0

مشااارکت و تفماار انتقااادی را در کااود تقوياات کنااد و بااا

)   ( f k  f k

ارزشهای مربوط به شأن و شرف آدمی عجین شده باشد ،اين

)c  f (k , o

قدرت را دارد که جامعه ها را در طول نسالی واحاد دگرگاون

بدين ترتیب ،معادله رشد يمنواخت باهوسایله روابا ،8
 01 ،00و  09مشااخص شااده اساات .رابطااه  8ناارخ نهااايی

سازد .به عالوه ،تأمین شدن حق هر انساان در بهاره منادی از
تعلیم و تربیات موجاب محافظات او از خطرهاای گونااگون

جانشینی میان پول و مصرف و رابطاه  00قاعاده بهیناه بارای
Additively Separable

1
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می شود؛ از جمله زندگی مقرون به صرفه .در رابطاه باا جارم

پژوهش حاکی از آن است که نابرابری منطقهای درون اساتانی

می توان گفت يمی از عوامل بسیار عمده در عدم تطاابق فارد

(محاسبه شده بر اساس ضريب جینی) دارای ارتباط مثبت باا

با ارزشها و هنجارهای جامعه ،عدم آشنايی او با اين ارزشها

نرخ جرم بوده و تحصیالت دارای ارتباط منفی با نرخ جارم و

و معیارها و به عبارت ديگر ،عادم جامعاه پاذيری صاحیح ياا

همچنین ،تورم و بیماری و نابرابری در مصارف و اشاتغال در

نقايص فرايند جامعه پذيری اوست .پاس از خاانواده ،مدرساه

بخش روستايی و شهری دارای ارتبااط مثبات باا نارخ جارم

نقش مؤثری در جامعه پاذيری شايساته فارد دارد .آماوزش و

بودهاند.
1

پرورش از جمله خدمات عمومی اسات کاه تاک تاک افاراد

گیالناای و همماااران ( )1113در مطالعااهای بااا عنااوان

جامعه بايد از آن بهاره مناد شاوند (شاعاع کااظمی.)009 :0975 ،

«بیماری ،فقر ،تورم و جرم :تحلیل هامانباشاتگی و علیات در

عالوه براين ،فقر علمی و آموزشی موجب ايجااد انحارافهاا

پاکستان» با استفاده از روش يوهانسان و علیات گرنجار ،باه

هستند؛ بهگونه ای که هرچه سطح آموزش افراد درجامعاه بااال

بررسی ارتبااط باین جارم و شااخصهاای اقتصاادی ،نظیار:

رود ،از میزان ارتماب به جرم کاسته خواهد شد .از بعد ديگار

بیماااری ،فقاار و تااورم در فاصااله زمااانی  0385تااا 1118

می توان بیان نمود که هرچه سطح آموزش فردی که مستعد به

پرداختااهانااد .نتااايج پااژوهش حماياات از آن دارد کااه رابطااه

انجام جرم است ،باالتر میرود ،میزان ارتماب به جارم بیشاتر

بلندمدت بین جرم و بیمااری ،فقار و تاورم وجاود داشاته و

می شود؛ برای مثال ،در دنیای کنونی همرهاا ازجملاه افارادی

بیماری ،فقر و تورم علت گرنجری جرم در پاکستان هستند.

هستند که با داشتن هوش و سطح آموزشای بااال مرتماب باه

پائولو 9و همماران ( )1113در پژوهشی با عنوان «جارم،

جرايم اينترنتی می شوند .بنابراين ،به طور حتم نمیتاوان بیاان

شراي اقتصادی و برخوردهای اجتماعی و میراث خانوادگی»

داشت که افزايش سطح علمی و آموزشها میتواند به کاهش

با استفاده از روش پروبیت به بررسی اينکه «آيا آداب و رسوم

میزان جرم منجر شود .بنابراين ،مایتاوان عامال رشاد ساطح

و شراي اقتصادی -اجتماعی میتوانند تفااوت باین زنادانیان

آموزشی علمی را هماراه باا رشاد ساطح آماوزش فرهنگای

سابقهدار و بیساابقه را توصایف کنناد » پرداختاهاناد .نتاايج

همپوشانی کرد؛ به گونه ای که با افزايش آموزشهای فرهنگای

پژوهش گويای آن است که بین انگیزه زندانیان محموم شده و

از طريق باال بردن اخالق فردی در کنار آماوزشهاای علمای

ساير زندانیان تفاوت وجود داشاته و موضاوعهاای اقتصاادی

می توان از میزان ارتماب افراد به جرم کاسات .همچناین ،باه

اصلیترين عامل بروز جرايم غیر جنايی هستند .همچنین ،بار

لحاظ اقتصاادی مایتاوان اععاان داشات کاه افازايش ساطح

اساس نتايج پژوهش ،متغیار برخوردهاای اجتمااعی در ناوع

آموزشی ،سطح درآمد فرد را باال میبرد (شهباز و همماران:0931 ،

رفتااار افااراد تااأثیر داشااته؛ بااهگونااهای کااه زناادانیانی کااه در

.)89

همسايگی افراد خوب رشد کرده بودند ،احتمال بروز جارايم
مخصوصاً جرايم جنايی کمتری داشتهاند.

پیشینه پژوهش
چونگ و وو )1109( 0در پژوهشی با عنوان «نابرابری و نارخ
جرم در چین» به بررسی تأثیر ناابرابری هاای منطقاهای درون
استانی بر نارخ جارم در چاین باا اساتفاده از روش گشاتاور
تعمیميافته و در فاصله زمانی  0338تا  1118پرداختهاند .نتايج

چو )1117( 1در مطالعه ای با عنوان «نابرابری درآمادی و
جرم در اياالت متحده» با اساتفاده از دادههاای تلفیقای از 51
ايالت آمريما و در فاصله زمانی  0335تا  1111به بررسی تأثیر
نابرابری درآمدی بر جرايم (خشاونت ،دزدی اماوال ،سارقت
2

Gillani
Paulo
4
Choe
3

Cheong & Wu
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شبانه و تجاوز) پرداخته است .نتايج پژوهش حاکی از وجاود

نظرگرفتن ساير عوامال تأثیرگاذار بار جارم ،ارتبااط علّای از

رابطه مثبت و معنای دار باین ناابرابری درآمادی و هرياک از

نابرابری به سمت جرم وجود داشته است.

جرايم مذکور بوده است .همچنین ،در اين پژوهش مدل مورد

يحیاایزاده و رحیماای ( )0977در پژوهشاای بااا عنااوان

بررسی با روش گشتاور تعمیم يافته نیز بررسی شده است کاه

«بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان بزهمار کانون اصالح

نتايج به دست آمده از اين روش نیز بر تأثیر نابرابری بر جرايم

و تربیت شهر سنندج» با استفاده از اطالعات بهدست آماده از

مذکور داللت کرده است.

ابزار پرسشنامه ،به اين نتیجه دست يافتاهاناد کاه باین پايگااه

پااائولو 0و همماااران ( )1117در پژوهشاای بااا عنااوان

اقتصادی -اجتماعی ،حمايتهای گروهی ،ساختار خاانواده و

«شناسايی اقتصادی -اجتماعی و آمارگیری مشخص جرايم در

برچسب منفی با سرقت در باین دو گاروه نوجواناان بزهماار

استانهای اسپانیا» با استفاده از روش گشتاور تعمیم يافته و در

(سارق) و نوجواناان عاادی (غیرساارق) تفااوت معنایداری

فاصله زمانی  0339تا  0333به اين نتیجه رسیدهاند که ساطح

وجود دارد؛ اما بین تأثیر همساالن و دوستان ناباب بر سارقت

بیماری ،تحصیالت و نرخ شهرنشاینی بار جارايم تاأثیر دارد.

در دو گروه نوجوانان بزهمار (سارق) و نوجوانان غیر بزهمار

همچنین ،احتمال بازگشت مجدد به جرايم در شهرهای بزرگ

(غیرسارق) تفاوت معنیداری وجود ندارد.

بیشتر از شاهرهای کوچاک و روستاهاسات و مهااجران غیار
قانونی بیشتر محتمل درگیری در فعالیتهای جنايی هستند.

رضايیراد و هممااران ( )0977در مطالعاهای باا عناوان
« عوامل مؤثر بر کشف سارقت منازل در فرمانادهی انتظاامی

لوچنر و مورتی )1111( 1در مطالعه ای باا عناوان «تاأثیر

تهران بزرگ» با استفاده از دادههای جماعآوری شاده از ابازار

تحصایالت باار جارم» بااا اساتفاده از روش حااداقل مربعااات

پرسشنامه در بین  61نفر از پرسنل پلیس آگاهی تهران بازرگ

معمولی و روش متغیرهای ابزاری ،به اين نتیجه رسیدهاند کاه

به صورت تمام شمار ،باه ايان نتیجاه رسایدهاناد کاه میازان

تحصیالت به طور قابل توجهی احتمال زندانی شدن را کااهش

شناخت شگردهای ساارقان ،ماديريت کاراگاهاان بار صاحنه

داده و تفاوت در پیشرفت تحصایلی در میاان ماردان سایاه و

سرقت منزل ،شناخت ويژگیهای حوزه ماموريتی و دسترسی

سفید 19 ،درصد از شماف در میزان زندانی شدن را به لحااظ

به بانکهای اطالعااتی توسا کاراگاهاان در کشاف سارقت

سفید يا سیاه بودن توضیح میدهد.

منازل مؤثر بوده است.

فااازلبر 9و همماااران ( )1111در پژوهشاای بااا عنااوان

محسنی تبريزی و پروين ( )0977در پژوهشی باا عناوان

«نابرابری و جارايم خشاونت آمیاز» باه بررسای ارتبااط باین

«عوامل ماؤثر بار سارقت نوجواناان (مطالعاه ماوردی :شاهر

نابرابری درآمدی و جرايم خشونت آمیاز باا اساتفاده از روش

کرمانشاه)» با استفاده از اطالعات بهدست آمده از طريق ابازار

پنلديتا پرداختهاند؛ بهطوریکه در اين پژوهش برای  93کشور

پرسشنامه ،به اين نتیجاه رسایدهاناد کاه اکثار ساارقان دارای

در فاصله زمانی  0365تا  0335تأثیر نابرابری درآمدی بر قتل

تحصیالت ابتدايی هستند و  19درصد از مادران 91 ،درصد از

بررسی شده و برای  98کشور در فاصله زمانی  0381تا 0331

پدران و  9/7درصد نوجوانان سارق بیسواد هستند.

تأثیر نابرابری درآمدی بر سرقت بررسای شاده اسات .نتاايج

در تحقیقات قبلی باه بررسای اثار عاواملی ،نظیار :نارخ

مطالعه حاکی از آن است که نرخ جارم و ناابرابری در داخال

بیماری ،ساختار جمعیت ،شاخص صنعتی شادن و شااخص

کشورها و بین کشاورها ارتبااط مثبات داشاته و باا ثابات در

نابرابری درآمدی و تورم بر انواع سرقت و قتل و باه صاورت
اسااتانی در کشااور در قالااب روش پناال ديتااا و يااا روش

1

Paolo
Lochner & Moretti
3
Fajnzylber
2

خودتوضیح با وقفه های گسترده برای ايران پرداخته شده؛ ولی
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در اين پژوهش ،از روش يوهانسن -جوسیلیوس و با دادههای

در ادامه ،ابتدا به بررسی پايايی متغیرهاای باهکاررفتاه در

جديدتر و به روزتر و متغیر نرخ باساوادی باه هماراه تاورم و

مدل پرداخته و پس از انتخاب وقفه بهینه مدل خاود توضایح

نابرابری درآمدی استفاده شده است.

1

برداری ( )VAR؛ با استفاده از آزمون همانباشاتگی يوهانسان-
9

جوسیلیوس به بررسی وجود و يا نباود باردار هامانباشاتگی
معرفی مدل اقتصادسنجی و روش تخمین و پایگاه دادهها

پرداختااه و در صااورت وجااود رابطااه هاامانباشااتگی ،بااردار

هدف اصلی اين پژوهش ،ارزيابی اثر توزياع درآماد ،تاورم و

همانباشتگی نرمالیزه شده (نسبت به متغیر وابساته) اساتخراج

نرخ باسوادی بر میزان سارقت در اياران باا اساتفاده از روش

میگردد.

همگرايی يوهانسن -جوسیلیوس بوده و مادل باهکاررفتاه در
پژوهش حاضر بر گرفتاه از مطالعاه چوناگ و وو ( )1109و
مطابق رابطه  01است.
رابطه ()01
LTHEFT  1   2 LIINEQ  3 INFLA   4 LLITER  U

که در آن:
 : THEFTتعداد سرقت
 : IINEQنسبت هزينه دهک دهم (ثروتمندترين) به دهک اول
(فقیرترين)

0

 : INFLAنرخ تورم کاه از تفاضال لگااريتمی شااخص کال
قیمت مصرفکننده به قیمت ثابت سال  0979محاسابه شاده
است.
 : LITERنرخ باسوادی
 : Uجمالت پسماند مدل
 : Lعالمت لگاريتم
آمار و اطالعات متغیرهای مورد نیاز در مادل باه صاورت
سری زمانی فصلی ( )0 :0969-1:0930از مرکز آمار و باناک
اطالعات سریهای زمانی اقتصادی باناک مرکازی جمهاوری
اسالمی ايران استخراج شده است.
 0اين شاخص از جمله شاخص های سنجش توزيع درآمد بوده و هرچه اين نسبت
باال باشد ،نشاندهنده نابرابری بیشتر است (مأخذ :اداره تحقیقات و مطالعات آماری

یافتههای تجربی و تفسیر نتایج
بررسی پایایی متغیرها و تعیین مرتبه بهینه مدل VAR

جدول  -0آزمون پايايی متغیرها را بر اساس آزماون ديمای-
1

فولر تعمیم يافته نشان میدهد .در آزمون پاياايی مرباوط باه
سطح متغیرهای بهکاررفته در مادل ،قادرمطلق آمااره ديمای-
فولر تعمیميافته از قدرمطلق مقادير بحرانی مککینون در سطح
خطای 5درصد کوچمتر بوده؛ بنابراين ،دلیلی برای ردّ فرضایه
 H0مبناای باار وجااود ريشااه واحااد وجااود نداشااته و تمااامی
متغیرهای مدل ناپايا در سطح هستند .در آزمون پايايی مربوط
به تفاضل مرتبه اول متغیرهای بهکار رفته در مادل ،قادرمطلق
آماره ديمی -فولر تعمیميافته از قدرمطلق مقادير بحرانی مک-
کینون در سطح خطای 5درصد بزرگتر بوده؛ بنابراين ،فرضیه
 H0رد شده و متغیرهای مدل پايا در تفاضل مرتبه اول و يا باه
عبارتی ديگر I(1) ،هستند.
5

ساایمز ( )0371و ساایمز ،اسااتا

6

8

و واتسااون ()0331

معتقدند حتی اگر متغیرهاا دارای ريشاه واحاد باشاند ،نباياد
تفاضل آنها را در سیستم وارد کرد .استدالل آنها ايان اسات
کااه هاادف از تحلیاال  VARتعیااین رواباا متقاباال میااان
متغیرهاست ،نه برآورد پارامترها .در واقع ،استدالل اصلی آنها
در مورد ضرورت وارد نمودن ساطح متغیار آن اسات کاه باا
تفاضلگیری ،اطالعاتی را که نشاندهنده وجاود هام جمعای

7

بانک مرکزی) .شايان عکر است که در برآورد مدل پژوهش ،هردو شاخص ضريب
جینی و شاخص نسبت هزينه دهک دهم به دهک اول به عنوان شاخصهای
سنجش توزيع درآمد؛ به طور جداگانه در مدل قرار داده شده و نتايج با هم مقايسه
شدهاند .از آنجاکه استفاده از متغیر ضريب جینی در مدل ،ضرايب متغیرهای مدل
را ضعیفتر می کرد ،بر اين اساس ،از شاخص نسبت هزينه دهک دهم به دهک
اول در مدل استفاده شده است.

2

Vector Autoregressive Model
Johansen-Juselius
4
Augmented Dickey-Fuller Test
5
Sims
6
Stock
7
Watson
8
Co-integration
3
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در مدل  VARنیست (صادقی و شوالپور.)0973 ،

میان متغیرهاست؛ از دسات خاواهیم داد .باه هماین ترتیاب،
استدالل میشود که نیازی به روندزدايی از متغیرهاای موجاود

جدول  -1بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته
نام متغیر

سطح

تفاضل مرتبه اول

عرض از مبدأ

روند

آماره

مقدار بحرانی

سطح

آزمون

مککینون

معنیداری

LTHEFT





- 0/71

- 9/16

%5

LIINEQ





- 1/16

- 9/16

%5

INFLA





LLITER





- 0/99

- 1/73

%5

- 1/89

- 1/73

%5

DLTHEFT





- 1/51

- 0/31

%5

DLIINEQ





- 1/17

- 0/31

%5

DINFLA





- 9/16

- 1/73

%5

DLLITER





- 1/11

- 9/16

%5

مأخذ :يافتههای پژوهش (عالمت  بیانگر وجود و عالمت  بیانگر عدم وجود است)

در ادامه ،ابتدا درجه يا مرتباه بهیناه مادل خاود توضایح

شوارتز ،آکايیک ،حنان -کويین ،خطاای پایشبینای نهاايی و

برداری تعیین شده؛ سپس به بررسی وجود يا عدم باردار هام

ضريب الگرانژ داللت بر بهیناه باودن وقفاه شاش داشاته؛ از

انباشااتگی بااین متغیرهااا بااا اسااتفاده از روش هاامانباشااتگی

اينرو ،وقفه شش بهعنوان وقفه بهینه مدل خودتوضیح برداری

يوهانسن -جوسیلیوس پرداخته میشاود .هماان طاور کاه در

انتخاب میشود.

جدول  1مشاهده می شود ،هرياک از معیارهاای تعیاین وقفاه
جدول  -4تعیین مقدار وقفه بهینه مدل VAR

مأخذ :يافتههای پژوهش

بررسی بردار همگرایی

بردارهای همگرايی استفاده نمود .بار اسااس انتخااب مقادار

باتوجه به اينکه متغیرهاای مادل ،دارای مرتباه هامانباشاتگی

وقفه بهینه شش؛ بهعنوان وقفه بهینه مدل خودتوضیح برداری،

يمسان بوده و همگی پايا در تفاضل مرتبه اول هستند؛ میتوان

با استفاده از آزمونهای ماتريس اثر 0و حداکثر مقادير وياژه،1

از آزماون هاامجمعای يوهانساان -جوسایلیوس باارای تعیااین

1

Trace Matrix
2
Maximum Eigen Value
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به تعیین تعداد بردارهای هامانباشاتگی پرداختاه شاده اسات.

هم انباشتگی بین متغیرهای مدل تأيید شاده اسات .اکناون باا

جداول  9و  1نتايج مربوط به تعیین تعداد بردارهای همگرايی

توجه به مبانی نظری مربوط به روش هام جمعای يوهانسان-

توس اين دو آزمون را نشان میدهند.

جوسیلیوس ،چون آماره آزماون حاداکثر مقاادير وياژه دارای

همانطور که در جاداول  9و  1مالحظاه مایشاود ،بار

فرضیه مقابل دقیقتر و قویتری است ،به نتايج مربوط به ايان

اساس نتاايج آمااره آزماون مااتريس اثار؛ وجاود ساه باردار

آماره آزمون استناد کرده ،میتوان بیاان نماود کاه ياک باردار

هم انباشتگی بین متغیرهای مدل تأيید شده و بر اسااس نتاايج

همانباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد.

مربوط به آماره آزمون حداکثر مقاادير وياژه نیاز ياک باردار
جدول  -3نتایج آزمون ماتریس اثر ()trace
فرضیه صفر

فرضیه مقابل

* r=0

r1

* r1

r2

* r2

r3

r3

r4

مقدار آماره آزمون

مقدار بحرانی در سطح %09

ارزش احتمال در سطح %09

61/69

18/75

1/110

99/18

13/83

1/107

05/31

05/13

1/119

9/65

9/71

1/156

ماخذ :يافتههای پژوهش
جدول  -1نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه ()max
فرضیه صفر

فرضیه مقابل

مقدار آماره آزمون

مقدار بحرانی در سطح %35

ارزش احتمال در سطح %35

*r = 0

r=1

r1

13/05

18/57

1/190

r=2

r2

08/55

10/09

1/018

r=3

r3

01/16

01/16

1/011

r=4

9/65

9/71

1/156

ماخذ :يافتههای پژوهش

در ادامه ،مطابق رابطه  05رابطه بلندمدت باین متغیرهاای

LTHEFT  53.32  2.39LIINEQ 3.02INFLA 24.57 LLITER
)(t  3.11

)(t 3.35

)(t  2.84

مدل تخمین زده شده و باردار نرماال شاده نسابت باه متغیار
درونزای اول انتخاب شده است .اين بردار بايد از نظر عالمت
ضرايب با تئوریهاای اقتصاادی متناساب باوده و همچناین،
ضرايب متغیرهای توضیحی به لحاظ آماری معنایدار باشاند.
همانطور که در بردار بهینه انتخاب شاده مالحظاه مایشاود؛
عالمت ضرايب متغیرهای مدل ،بر اساس مبانی نظاری ماورد
انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنیدار هستند.
رابطه ()05

بر اساس رابطه  05میتوان بیان کارد کاه در بلندمادت،
0درصد افزايش در نابرابری درآمدی و نرخ تاورم باه ترتیاب
باعث افزايش  1/93و  9/11درصد در میزان سرقت و 0درصد
افزايش در نرخ باسوادی باعث کاهش  11/58درصد در میزان
سرقت میشود.
در مرحله بعد ،الگوی تصحیح خطاای بارداری 0بارآورد
شده و نتايج مربوط به آن در جدول  5نشان داده شده اسات.
Vector Error Correction Model

1
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با توجه به جدول  5مالحظه میشود که ضريب جمله تصحیح

مطلوبیت خود هستند ،با مقايسه مطلوبیت مورد انتظار ناشی از

خطا {)}ECM(-1؛ معنیدار بوده و بین اعاداد صافر و منفای

جرم و مطلوبیت ناشی از کار قانونی ،چنانچه مطلوبیت ماورد

يک بوده و برابر رقم  -1/19بهدست آماده اسات .ايان عادد

انتظار جرم بیشتر باشد ،آن را به کار قاانونی تارجیح خواهناد

بیانگر اين مطلب است که در هار دوره  1/19از عادم تعاادل

داد و از آن جا که نابرابری درآمدی تفاوت میان منافع ناشی از

کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعاديل مایشاود؛

جاارم و درآماادهای قاباال حصااول ناشاای از کااار قااانونی را

يعنی تقريباً هشت سال طول میکشد تا عدم تعادل کوتاهمادت

اندازه گیری می کند ،از اينرو افزايش نابرابری درآمدی باعاث

به سمت تعادل بلندمدت حرکت کند.

افزايش جرم از جمله سرقت خواهد شد .همچناین ،ناابرابری
درآمدی موجب بینظمی هاای اجتمااعی و اعتراضاات ماردم
نسبت به تفاوتهای درآمدی در جامعه مای شاود کاه آن نیاز

جدول  -9الگوی تصحیح خطای برداری
نام متغیر

ضریب

انحراف معیار

مقدار آماره

) (LTHEFT
C

-

-

-

1/0175

1/1111

1/7350

- 1/1951

1/1016

- 9/9191

)ECM(-1

t

مأخذ :يافتههای پژوهش

زمینه مشارکت در فعالیت های مجرماناه؛ از جملاه سارقت را
تقويت می کند که اين نتیجه در مطالعه چوناگ و وو (،)1109
چو ( )1117و فازلبر و همماران ( )1111نیز تأيید شده است.
در تفسیر تأثیر مثبت تورم بر میزان سرقت نیز مایتاوان بیاان
کرد که با افزايش تورم ،قدرت خرياد ماردم کااهش يافتاه و

نتیجه و پیشنهادهای سیاستی

شماف بین ثروتمندان و فقرا بیشاتر مایشاود .در ايان میاان،

هدف پژوهش حاضر ،ارزيابی اثر توزيع درآمد ،تاورم و نارخ

برخالف ثروتمندان که توانايی حفظ قادرت خرياد خاود باا

باسااوادی باار میاازان ساارقت در ايااران بااا اسااتفاده از روش

خريد کاالهای با دوام ديگر را دارند ،چون فقرا توانايی حفاظ

همجمعی يوهانسن -جوسیلیوس و در فاصله زمانی فصل اول

قدرت خريد خود را ندارند ،از اينرو ،تقابال میاان دو طبقاه

سال  0969تا فصل چهارم سال  0930بود .بر اين اساس ،اين

اغنیا و فقرا باعث سرکشی طبقه فقیر شاده و سارانجام آنهاا

مطالعه در پنج بخش سازماندهی شد؛ به اين ترتیب که پس از

دست به اعمال مجرمانه مایزنناد کاه ايان نتیجاه در مطالعاه

مقدمه ،در قسمت دوم ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش آورده

چونگ و وو ( )1109و گیالنی ( )1113نیز تأيید شده اسات.

شد و در قسمت سوم به معرفی مادل اقتصادسانجی و روش

تأثیر منفی نرخ باسوادی بر میزان سرقت را میتاوان باه ايان

تخمین و پايگاه دادهها پرداخته شد و در قسامت چهاارم نیاز

شمل تفسیر نمود که با افزايش نرخ باسوادی و آگاهی مردم و

يافتههای تجربی و تفسیر نتايج عکر شد .در بخش يافتاههاای

در

آن ها از اثرهای منفی جرم و سرقت ،میزان ارتمااب باه

تجربی و تفسیر نتاايج ،بار اسااس کااربرد روش يوهانسان-

جرم کاهش می يابد؛ مخصوصاً اگر اين آگاهی علمی با آگاهی

جوسیلیوس ،وجود رابطه همگرايی بین متغیرهای مدل تأيیاد

فرهنگی و اخالقی همراه باشد ،قطعا میازان ارتمااب جارم و

شده و در بلندمدت ،هريک از متغیرهای ناابرابری درآمادی و

سرقت کاهش می يابد .همچنین ،از آن جا که معموال با افزايش

نرخ تورم تأثیر مثبت بر میزان سرقت و متغیار نارخ باساوادی

سطح سواد ،درآمد افراد نیز افزايش می يابد ،بناابراين ،تمايال

تأثیر منفی بر میزان سارقت دارناد .در رابطاه باا تاأثیر مثبات

افراد به ارتماب جرم و سرقت نیز کاهش میيابد که اين نتیجه

نابرابری درآمدی بر میزان سرقت میتوان مطابق با مادل بمار

در مطالعه چونگ و وو ( ،)1109پائولو و هممااران (،)1117

( )0367اينگونه بیان کرد که انگیازههاای اقتصاادی يمای از

لوچنر و مورتی ( )1111و محسنی تبريزی و پاروين ()0977

عوامل مؤثر در ارتماب جرم بوده؛ به اين صاورت کاه چاون

نیز تأيید شده است .از اين رو ،در راستای نتايج فوق میتاوان

افراد عقاليی رفتار میکنند و در صادد حاداکثر کاردن ساطح

پیشنهاد کرد که چون وقوع جرم و سرقت با اثرهای نامطلوب
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اقتصادی و اجتماعی ،نظیر :اخالل در امنیت و آرامش ماردم و

«نقش قانون گرايی در پیشگیری از جرايم و تثبیات

اخالل در نظم و ساير موارد همراه است و هزينههاای زياادی

نظم و امنیت در جامعه» ،فصالنامه داناش انتظاامی

را به دولت برای مقابله با آن تحمیل میکند ،بهتر است :الف)

سمنان ،ش  ،7صص .31-63

سیاستگذاران اقتصاادی و اجتمااعی باا اتخااع سیاساتهاای

صادقی ،م .و شوالپور ،س .)0976( .اقتصادسنجی سریهاای

مناسب اقتصادی در جهت افزايش رشد اقتصاادی و افازايش

زمااانی بااا رويماارد کاااربردی ،جلااد دوم ،تهااران:

درآمد مردم و کاهش شماف درآمدی و بهبود وضاعیت رفااه

انتشارات دانشگاه امام صادق.

اجتماعی و تصحیح الگوی توزياع درآماد در جهات کااهش

عطاشنه ،م .و امیری ،م« .)0973( .علل و عوامل جرم سارقت

نابرابری درآمدی قدم بردارند؛ ب) مساؤوالن و سیاساتگذاران

در شهر اهاواز (ساالهاای  85تاا  ،»)75فصالنامه

توجه جدی به مقوله تورم و اتخاع سیاساتهاای مناساب در

تخصصی علوماجتماعی ،ش  ،00صص .016-019

جهت تثبیت اقتصاادی و جلاوگیری از نارخهاای فزايناده و

ماداح ،م« .)0931( .بررسای و تحلیال رابطاه میاان نااابرابری

شتابان تورمی داشته باشند؛ ج) ارائه آموزشهای الزم به افاراد

درآمدی و نرخ انواع جرم در ايران» ،سیاساتهاای

و باال بردن سطح آگاهی افراد و در نظر گرفتن انواع مجاازات

اقتصادی ،شماره اول ،صص .31-85

برای جرم ،از جمله سرقت و تفهیم اثرهاای ساو جنايات و

محسنیتبريزی ،ع .و پروين ،س« .)0977( .عوامال ماؤثر بار

سرقت بر روان و سالمت افراد و کل جامعه در جهت کااهش

سرقت نوجوانان (مطالعه موردی :شهر کرمانشااه)»،

جرم و سرقت.

جامعهشناسی کاربردی ،ش  ،9صص .51-98
مشهدی رجبی ،م« .)0978( .توزيع درآمد در ايران و جهاان»،
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