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چکیده
زمینه و هدف :این پژوهش با هدف

برسیدر ساب دۀ نویدانا ادا

هدا الد ا اصادداو و یدرصا برایدا

آماسها سیمر الشوس صوس گرفاه تا از این طریق باوانف یهم هر یک از ماغیرهدا متدا ر سا اسایدایر و تنیدین
السف.
روش :این تح یق از لحاظ هف  ،الاسبرو بووه اله وس آا ،سوش تحلیر المر با سویکرو طولر -ت بی در بدهالداس
گرفاه افه و تحلیرها وس وو ی ح توصدییر و تبییسدر انمدار گرفاده ایدا .الگدو نردر تح یدق بدا تحلیدر هانویده
واوه ها آماس سیمر مرالز آماس ایراا وس دوص یرصا بدهعسدواا ماغیدر وابتداه و ادا

هدا الد ا و مهدم

اصاداو (بیکاس  ،توسر و ساف اصاداو ) به عسواا ماغیرها متا ر تح یق وس ووسۀ زمانر  7یاله (از یال  1388تدا
 )1394موسو آزموا تمربر صراس گرفاه ایا.
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نتبار از واسیانس یرصا اله تویط ماغیرها مذالوس تبیین افه ،مناول  0/573ایا و با توجه بده ید ح منسداواس
به ویا آمفه ،مرتواا گیا اله ماغیرها متا ر صاوسنف بخشر از تغییرا ماغیر یرصا سا تبیین السسف.
نتیجهگیری :برایا

ناایج تح یق ،ماغیرها متا ر موسو نرر از عوامر مؤهر بر یرصا مربااسف؛ بدهگوندها الده

تأهیر ماغیرها توسر و بیکاس بر یرصا متا یم و ساب ۀ ماغیر سادف اصادداو بدا یدرصا منکدو

بدووه ایدا الده

وجوو ساب هها مذالوس نیز تأییف افه ایا و الزر ایا ییایاگدذاساا الشدوس بدرا الداهش جدرامم مربدو بده
یرصا ،پیش از ایسکه توجه وو سا به متامر انارامر و صضایر من و

السسف ،به زمیسهها افزایش جرر یدرصا
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مقدمه
یرصا به منسا سبووا اموال ویگراا بهصوس غیرصانونر با ایایاوه از زوس ،تهفیف یدا بدا
ایایاوه از سوش ها نوین ویگر و وس لغا به منسر وزویفا ،وزو الروا یدا بدروا مدال
ویگر آمفه ایا .صانوا ممازا اید مر مددوس یدال  1392وس تنرید

یدرصا وس

ماوۀ  2۶7م رس مرواسو« :یرصا عباس ایدا از سبدووا مدال مانلدق بده غیدر» .یدرصا سا
منموالً سبووا مال ویگر بفوا اط ع یا سضایا و و بدا صددف برنگرواندفا آا یدا بده
غیرصانونر وس مال ویگراا بدا یدا بدفوا شدونا واندفهاندف .انگیدزۀ

تنبیر ویگر ،تدر

یرصا ،اغلب محرومیا نتبر و احتا
طب ا پایین و هف

یر وسوگر از اکتا وس تح ق انارداسا وس

اصدلر از یدرصا ،جبدراا محرومیداهایدا (صدفیق یرویداانر،

 ،1390ص .)98یرصا از جرامم مهم و اایع وس االثر جوامع و عملر ایا الده ت ریبداً وس
تمار اوواس زمانر ویفه افه ایا .این جرر وسگذااهها بتیاس ووس نیدز وجدوو وااداه و
به ااکال مخال

انمدار ادفه ایدا الده بندف از صادر از بایداب هتدرین جدرامم ایدا الده

ویاخوش تغییرا زیاو بدووه و ادکر انمدار آا وس زمدااهدا مایداو و وس جوامدع
مخال

وچاس تحول افه ایا .اکر انمار ،ایوه و متامر و ابدزاس مدوسو ایدایاوه ،ندوع

مال و اایاء متروصه ،همچسین وضنیا یداسصاا از جهدا گونداگوا تغییدر الدروه ایدا.
امروزه ،یرصا ها ع وه بر ااکال صفیمر آا ،با برنامهسیز وصیق و بهرهوس از امکانا
پیشرفاه نیز انمار مر ادوو و بده همدین لحداظ م ابلده و بر دوسو بدا یدرصا و یداسصاا نیدز
ماسایب با اصفاما یاسصاا ماحول افه و بهصوس علمر و حتداسادفه وسآمدفه ایدا
(یاووه ،138۶ ،ص.)157
برسیر آماسها نشاا مروهف وس ایراا ،میزاا یرصا وس یالها ا یر ییر صنوو وااداه
ایا؛ بهطوس اله بنف از مواو مخدفس ،یدرصا وومدین جدرر عمدفه وس الشدوس محتدوس
مراوو و تبیین این امر نیازمسف تح ی ر فراگیر هتا .بهعبداس ویگدر ،یدرصا بدهعسدواا
یک آییب اجاماعر ،واسا علر اجامداعر ایدا الده بایدف آا سا ادسا ا و وس جهدا
حذ

زمیسهها اجاماعر متاعف برا ابا

افراو حرالا الرو .آماسها سیمر باندک

مرالز نشاا مروهدف از یدال  1388بده بندف ،بده ولیدر تحدریمهدا گتداروه و لالماندۀ
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بین المللر علیه ایراا ،ماغیرها ال ا اصاداو از نویانا بداالیر بر دوسواس بدووهاندف و
برهباترها مذالوس بر وصوع جرر به دوص یرصا وس الشوس تأهیر بتزایر واااه ایدا.
لذا این پژوهش ،به برسیر ساب ۀ نویانا اا

ها ال ا اصاداو (نرخ تدوسر ،ندرخ

بیکاس و نرخ ساف اصاداو ) و یرصا پروا اه ایا تا از این طریق باوانف یهم هر یک
از ماغیرها متا ر سا اسایایر و تنیین السف .بر مبسدا اط عدا گدزاسشادفه از یدو
مرالز آماس ایراا و بانک مرالز  ،نرخ ساف اصادداو و ندرخ تدوسر بدهعسدواا مهدمتدرین
اا

ها اصاداو ال ا وس طر ووسهها ا یر وس وضنیا نامسایبر صدراس وااداهاندف؛

بهطوس اله الشوس وس یال  1391از نرخ ساف اصادداو منداول  -5/8وسصدف و از تدوسر
 30وسصف بر وسواس بووه ایا و این سونف وس یدال  1393 ،1392و یدالهدا پدس از
آا نیز تکراس افه ایا .از طر

ویگر ،سونف یرصا وس الشوس نیز طدر ووسۀ مدذالوس از

ییر صنوو بر وسواس بووه ایا ،بهگونها اله فراوانر انواع یدرصا وس الدر الشدوس از
 244هزاس ف ره وس یال  1388به حفوو  795هزاس ف ره وس یال  1394سییفه ایا.
همتویر و همتغییر آماسها سیمر وس دوص متئله پدژوهش حاضدر ،وس صدفر اول
نشانگر ساب ۀ متا یم بین اکرگیر جدرر (یدرصا) و وضدنیا نامسایدب ادا

هدا

اصاداو مهم ایا .اهمیا و ضروس برسیدر و واالداو علمدر یدرصا بیشدار از ایدن
جها ایا اله ایوع یرصا بهطوس اص بدر هدم زنسدفۀ امسیدا مدالر وس جامنده ایدا؛
ایماو حس تهفیف مالر و جانر وس افراو جامنه ،ضمن آنکه انگیزۀ آاها سا برا ت ش و
التب واسایر و هرو مشروع تضنی

مرالسف ،تتهیرالسسفۀ هدر ومدر وس مسایدبا و

سوابط اجاماعر و به ونبدال آا تزلدزل وس بسیدااهدا نردم عمدومر و ت ویدا بدریدامانر
اجاماعر ایا .سفع نیازها فرو و جمنر به هر ایوۀ ممکن از طریق تمداوز بده امدوال
غیر و همچسین اناخاس (الگو یرصا) بهعسواا ایوها برا ت ویا روهفرهسد

هدا

بزهکداس  ،لهدوس و ادیوع یدایر جدرامم اجامداعر سا نیدز وس پدر واسو (افشداس ،1373 ،
ص .)18پفیفۀ یرصا تأهیر مسیر منساواس بر اأا و مسزلا و اصافاس پلدیس نیدز بدر جدا
مرگذاسو (احمف  ،1384 ،ص  .)32امروزه به لحاظ پیچیفگر سوابط اجاماعر و وجوو
ساب ۀ اجاساس ناپدذیر وس زندفگر ادهرونفاا ،یدرصا ندهتسهدا ادخ

مالبا اده ،بلکده بده
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موازا آا ،امسیا جامنه سا نیز مازلزل مرالسف و انگیزۀ الاس و ت ش و یرمایهگذاس سا
از بین مربرو .یرصا ،موجب افزایش هزیسهها تولیف مدرادوو و بخدشهدا زیداو از
بیاالمال و یایر امکانا الشوس بایف صر

پیشگیر از یرصا و مباسزه با تبهکداساا و

یاسصاا ،اواسۀ زنفااها ،تأمین زنفگر انواوهها زنفانیاا ادوو و آهداس زیداابداس آا بدر
آحاو اهرونفاا تحمیر و اض راس و نگرانر وامنگیدر دانواوههدا مدرادوو و از لحداظ
ییایر ،امسیا وا لر مخدفوش ادفه و موجبدا ناسضدایار و اعادرام مدرور سا فدراهم
مرالسف .هف

این م النه ،برسیر ساب ۀ نویدانا ادا

توسر ،نرخ بیکاس و نرخ ساف اصاداو ) و یرصا برایدا

هدا الد ا اصادداو (ندرخ
آماسهدا سیدمر الشدوس وس

یالها ا یر (ووسۀ تحریمها اصاداو ) ایا تا از این طریق باواندف یدهم هدر یدک از
ماغیرها متا ر سا اسایایر و تنیین السف.
وس دوص تأهیر ماغیرها الد ا اصادداو بدر وصدوع جدرر یدرصا برایدا

آماسهدا

سیمر الشوس ،تاالسوا م النها صوس نگرفاه ایا ،ولر ناایج بتیاس از پژوهشهدا
تمربر نشاا مروهسف اله عوامر اصاداو از صبیر (ندرخ بیکداس  ،تدوسر و غیدره) بدا ندرخ
یرصا ،ساب دۀ منسداواس واسندف .ادماعیاا و سحدیمپدوس ( )1399وس پژوهشدر بدا عسدواا
«تحلیر فضایر اهریسمر اا

ها اجاماعر ،اصادداو و جمنیادر بدر جدرامم یدرصا

اهر اهواز» به این نایمه سییفهانف ،تحلیر فضایر و برسیرها آمداس صددوس گرفادده
نشداا واو الده ترالیدب ادرایط فیزیکددر ،اجامداعر ،اصادداو و جمنیادر وس پهسدههدا
مخال

اهر یبب بروز ناامسر وس ال نشهر اهواز افه و وس تدراالم فزایسفۀ جرر یدز و

ناامسر وس مس ۀ اش و امسیدا وس مس دۀ وو ادهر اهدواز تأهیرگدذاس بدووهاندف .عبایدر و
الاسوانر ( )1399نیز وس پژوهشر بدا عسدواا «ساب دۀ بدین فرهسد
حاایهنشین» نشاا مرو هسف اله اا

فرهسد

ف در و جدرر وس مسداطق

ف در بدا جدرر یدرصا ،تخریددب امددوال،

مددر

مواو مخفس ،نزاع و وسگیدر  ،آورسبدایر و جدرامم مسدافر عیدا ساب دۀ منسداواس

منکو

واااه ایدا .بده عبداستر ،میدزاا استکداس جدرامم موسوبرسیدر وس افدراو واجدف

فرهس

ف ر نتبا به افراو فاصف این فرهسد

برسیرها

بیشار ایا .همچسدین ،یدموو ( )1392وس

وو نشاا مروهف اله جستیا ،میزاا وسآمف انواوه ،السارل وسونر ،بیروندر
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با یرصا ساب ۀ منساواس واسو .یرگلزایر و بایاس ( )1392نیدز وس م الندۀ دوو بده ایدن
نایمه سییفنف اله عامر موصنیا جغرافیایر و اصادداو  ،بیکداس  ،حاادیهنشدیسر ،ضدن
نراس و ا ا

انواوگر ،ط ق و عفر آاسایر ممرماا به عواصب ممازا وس میزاا

بروز یرصا مؤهر ایا.
برسیرها محمف ( )1392نشاا مروهف اله پیوندف اجامداعر ،ع یدق ویسدر ،وضدنیا
انواوگر ،ی ح یواو ،وضنیا اصاداو  ،ویژگرها گروه وویااا و ع صه بده التدب
وسآمف از طریق نامسایب با یرصا ساب ۀ منسداواس واسو .برایدا
پشس

نادایج پدژوهش حامدف و

( )1389نیز پایگاه اجاماعر -اصاداو پایین یاسصاا ،ن ش مؤهر سا وس استکداس

یرصا واااه ایا .همچسین ،یافاهها محتدسر تبریدز و پدروین ( )1388حداالر از آا
ایا اله تیاو منساواس میاا وو گروه تمربر (یاسق) و السارل (غیر یداسق) بده لحداظ
میزاا گتیخاگر انواوگر ،وضنیا اجاماعر -اصاداو  ،میزاا پیونف اجاماعر ،میدزاا
احتا

محرومیا نتبر و میزاا همسشیسر الجسواا ایا .مرتضدر حتدیسرندژاو ()1384

نیز وس م النۀ وو نشاا مروهف اله تأهیر افزایش نابرابر بر یرصا وس جامنه اهر مثبا و
فزایسفه ایا و افزایش هزیسه ها انارامر و ساف اصاداو اهر الاهسفه بدر آا وس بدرواسو.
پژوهشدر بدا «عسدواا ندابرابر و جدرر» وس چدین از چواند

و وو ،)2012( 1بده تدأهیر

نابرابر بین ایاانر سو ندرخ جدرر وس چدین پروا اده ایدا .ایدن پدژوهش بدا سوش
تمربر ،وو نوع نابرابر (ندابرابر مس دها بدین ایداانر و ندابرابر وس مددر

بدین

مساطق سویاایر و اهر ) سا برسیر الروه و به نابرابر وس فرصاها اغلر بین این
وو بخش نیز پروا اه ایا .م ابق ناایج این پژوهش ،نابرابر مس ها  ،استبا متا یم
و مثبار با میزاا جرر یرصا واسو .همچسین ،اللر )2000( 2نشاا مروهف اله برا جرامم
(یرصا و غیره) ،تأهیر نابرابر حار وس حضوس ماغیرهایر مانسف ف ر ،نژاو و اصاداو انواس
بتیاس زیاو ایا (حتیسرنژاو.)1384 ،
______________________________________________________
1. Cheong & Wu
2. Kelly
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یرصا ،از صفیمر ترین جرامم علیه اموال و عملر ایا اله ت ریبداً وس اللیدۀ جوامدع ویدفه
مراوو؛ به این علا اله نتبا بده یدایر جدرامم ،یدهرتدر و مسیندا حاصدر از آا صابدر
ویار

ایا .یرصا واالسشر ایا نتبااً ع نر و حتاسافه اله طبق برنامۀ منین و بدا

تدددمیمگیددر صبلددر وس مددوسو اناخدداس صربددانر و چگددونگر فرایسددف انمددار الدداس صددوس
مرگیرو .یرصا عمفتاً الجسفااس اصاداو ووا پایگاا ایا و السشدگراا آا ،افدراو
بفنار و فاصف مسزلا اجاماعر تل ر مراونف .صانوا هم ایسگونه الجسفااس ها سا بیشار زیدر
ذسهبین وو مرگذاسو و مرور نیز واهاا واالسشها یریعتر و یدخاتدر نتدبا بده
آاها هتاسف (صفیق یرویاانر ،1390 ،ص .)93جرر یرصا تسدوع و گونداگونر زیداو
واااه و از یرصا ابزاسها تولیف و اکاس (وس گذااه) گرفاه تا یرصا از افراو ،بانکهدا،
ووسوها ،جواهرفروادرهدا ،مغدازههدا ،مدوزههدا تدا مسدازل سا ادامر مدرادوو (نیداز و
همکاساا ،1395 ،ص .)124ع وه بر انواع یرصا ،یاسق یا یاسصاا نیز یک ویاه نیتاسف،
بلکه برایا

نوع فنالیاها آاهدا بده ویداههدا مخالیدر ت تدیم مدرادونف؛ بر در از

یاسصاا منموالً به صوس تخددر به یک نوع یرصا تمرالز واسنف و بر ر ویگر وس هر
نوع فرصا و یرصا اله امکانش بااف مشاسالا واسنف .وس الر ،یداسصاا سا مدرتدواا بده
چسف ویاۀ اللر (مباف یا وله وزو ،منااو ،زوسگیر و حرفها ) ت تیم الرو .یاسصاا منااو،
عموماً به مسروس تأمین مواو مخفس ،اصفار به یرصا مرالسسف .یاسصاا زوسگیر بدا ایدایاوه از
زوس (ی ح گرر و یرو) به ونبال تهفیف صربانر هتاسف .یاسصاا متلح ووسوها و بانکها
جددزو ایددن گددروهانددف؛ آاهددا فددوقالندداوه

رنددات هتدداسف و وس یلددر مددواسو مرتکددب

ضرسوجرح و حار صار مراونف .زوسگیرهدا بیشدار پدول ،جدواهرا  ،اتومبیدر و امدوال
مس ددول اسزاددمسف سا مددرسبایسددف .یدداسصاا حرفددها  ،افددراو هتدداسف الدده بددا ن ش دۀ صبلددر،
برنامهسیز وصیق و به صوس گروهدر ،اصدفار بده یدرصا چیدز
مرالسسف (حکیمر نیا ،1394 ،ص
پفیفۀ یرصا وس جوامع مخال

داص از محلدر مندین

.)۶8- ۶9
بشر ایوع واااه و با گذاا زماا و توینۀ پیچیفگر

جوامع ،بزهکاساا نیز به ایباس و ابزاسهدا الامدرتدر و فسدرتدر سو آوسوه و هدرسوز بدر
پیچیفگر نحوۀ استکاس به آا نیدز افدزووه ادفه ایدا .منمدوالً ،یدرصا از یدرصاهدا
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منمولر و الوچک آغاز مراوو و بهتفسیج بدا توجده بده ادرایط اجامداعر و اصادداو ،
وییعتر و حرفها تر مراوو .عوامر و ماغیرها بتیاس مانسدف عوامدر ذهسدر ،جستدیا،
ین و ارایط انواوگر و اجاماعر مرتوانف با یرصا استبدا وااداه باادف ،امدا بدیش از
همه ،ماغیرها اجاماعر و اصاداو وس آا و الا واسندف .بدفوا ترویدف ،وصدوع یدرصا
منلول انگیزه هدا ،ادرایط و علدر و عوامدر پیچیدفه و بتدیاس ایدا الده موضدوع علدور
مخالیددر همچددوا جامنددهاسایددر ،جددرراسایددر ،سواااسایددر الییددر  ،سوااپزاددکر و
جامنهاسایر الییدر ایدا .از ویدفگاه جامندهاسایدر ،عوامدر ماندفو همچدوا ف در،
محرومیددا ،تبنددیی ،بیکدداس  ،الدداهش تددراالم ا

صددر ،پایگدداه اصاددداو و اجامدداعر،

نابرابر اصاداو  ،آنومر ،عفر توزیع عاوالنۀ مسابع المیاس (هدرو  ،صدفس و مسزلدا)،
یا ااسها منیوس نراستر و ف فاا السارل اجاماعر ،مهمترین عوامدر و یدر وس پفیدفۀ
یرصا هتاسف .برسیرها سواااسایاا ،جرراسایاا و جامنهاسایاا وسباسۀ محکومداا و
زنفانیاا یرصا ،ن ش تأهیرگدذاس ایدن بحدرااهدا و بده ددوص بحدرااهدا اصادداو و
بیکاس سا بر یرصا نشاا مروهف .بهایاثساء مندفوو یداسصانر الده بدهگوندها تیریحدر و
بیشار به ولیر مشک

سوانر اصفار به یرصا مرالسسف ،االثر یداسصاا بده ولیدر مشدک

اصاداو و بیکاس به یرصا بهعسدواا یدک ساهحدر سو مدرآوسندف .اگرچده مشدک
اصاداو وس بر ر از مواسو به ولیر زیاوه واهر و فزواطلبر فرو به وجوو مدرآیدف ،امدا
االثر محکوماا و زنفانیاا یرصا ،افراو هتاسف الده بدرا تدأمین حدفاصر نیازهدا منیشدار
وو و انواسهایشاا مرتکب یرصا افهانف (نیاز و همکاساا ،1395 ،ص

.)12۶-125

یددرصا از ویددفگاههددا نرددر مخالیددر مددوسو توجدده صددراس گرفادده ایددا .یکددر از ایددن
ویفگاهها ،نرریۀ پاسهگروه بزهکاس آلبر الوهن ایا .فرم اصلر الوهن بر این ایدا
اله افدراو مسحدر

و بزهکداس ،آسمدااهدا و اهدفا

م بدول اجامداعر فرهسد

جامنده سا

پذیرفاهانف ،ولر به علا اکتا یا عدفر فرصدا مسایدب و الدافر بدرا ویدایدابر بده
اهفا

م بول و پتسفیفۀ اجاماعر ،وچاس محرومیا ادفه و لدذا آسمدااهدا موف یدا و

اهفا

م بول و مافاول وس جامنده سا بدااسزشهدا و هسماسهدا ویگدر بدرا بده ویدا

آوسوا مسزلا و وجهه ،جایگزین مریازنف و وسنایمه پاسهفرهسد

بزهکداس بده وجدوو
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مرآیف و بفینوییله افراو ت ش مرالسسف بر مشک
فرعر به وجوو آمفه (اله از فرهس

وو فامق آیسدف .وسواصدع ،فرهسد

اللر جامنه ا ذ افه ایا) ،وس

جها صدراس

مر گیرو و اسزش زیاو برا اعمال بزهکاسانه همچوا یرصا ،ولگرو و فحشداء صامدر
مراونف (محتسر تبریدز  ،1383 ،ص .)84از ویدفگاههدا نردر ویگدر بدرا تحلیدر
یرصا ،نرریۀ یا ا اجاماعر مرتن ایا .نرریۀ مرتن م ابر نرر التانر ایا اله سیشۀ
الجسفااس سا به الششها غریز وس وجوو فرو مربو مروانسف .به نرر مرتن ،یدا ا
اجاماعر وس مراحر اص ،ارای ر فراهم مرالسف اله اکتان صواعدف ح دوصر ،پایدخر
طبینر تل ر مراوو .یا اها اجاماعر فشاسها

اصر بر بر ر افراو واسو مدرالسدف

و آاها سا وامرواسو اله به الاسهایر اله از نرر جامنه نیز ممرمانه ایدا ،امدا یدبب ب دا
فرو مراوو ،ویا یازنف .احاکاس ،وزو و ت لب از جمله ساهها یدریع و فدوس ایدا
اله جامنه آاها سا مسع الروه ایا (صایمر و حتن لو ،1393 ،ص.)2۶
نرریۀ اصاداو جرر از نرریا مهم موسونرر وس برسیر علر و عوامر یرصا بدهحتداس
مر آیف .م النا اصاداو نشاا واوهانف اله اوالً با بروز بحدرااهدا اصادداو  ،برادف
جرر یرصا افزووه مراوو .هانیاً ،با افزایش اااغال از میزاا یرصا الایاه مرادوو .هالثداً،
میزاا یرصا وس میاا طب ا المار بر وسواس جامنه ،بیش از طب ا ویگر ایا .پذیرش
استبا یا ااس اصاداو و جرر وس نرریۀ نا لر به این صوس بیاا مرادوو الده سفاداس
افراو تا حدفوو زیداو بدا برسیدر ادرایط محی در و اجامداعر صابدر پدیشبیسدر ایدا و
سفااسها نابهسماس و غیرعاو وس بحثها جرراسایر بدهعسدواا یدک عسددر اجامداعر
تل ر مراوو؛ نه عسددر زیتداادسا ار .ویلیدار بدونگر نیدز بیداا مدرالسدف الده عوامدر
اصاداو  ،تأهیرا صابرتوجهر سو فنالیاها فرو از جمله جرر واسندف ،بده ددوص
اگر این عامر اصاداو ؛ ی ح ف در ،ندابرابر وسآمدف و هزیسدههدا فرصدا اصادداو
بااسف (صاوصر و همکاساا ،1384 ،ص.)۶5
یکر از عوامر بتیاس مهم وس تبیین جرر یرصا ،ف ر ایا .مشک
پیامفها

وو ف ر نیتا ،بلکه مشک

ف ر صرفاً مسحدر بده

این متئلۀ اصاداو زمانر ادف مدریابدف الده

بتاریاز انحرافا مراوو و وسواصع مکانیتم تأهیرگذاس اصاداو بدر اجامداع ،منمدوالً از
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الانال ف ر ،بیکاس و نابرابر نشئا مرگیدرو (عبایدرندژاو و همکداساا ،1391 ،ص.)۶8
م النا صوس گرفاه وس آمریکا تویط ژاالوبر نیز نشاا مروهف اله عد وه بدر اهدرا
ف ر و نابرابر ها اصاداو  ،بیکاس نیز ساب دۀ مثبدا و منسداواس بدا جدرامم مدالر نریدر
یرصا واسو (صاوصر و همکاساا ،1384 ،ص .)70برسیر الوت و زاسالین نشاا مروهف
اله همبتاگر وویویه میاا وضع اصاداو و یرصا وجوو واسو ،بهگونها الده وس ووساا
سالوو اصاداو و بیکاس  ،اماس ویابرو زوا به انهها و وزو ها همراه با شونا وس
نمونۀ برسیرافه افزایش یافاه ایا (مفاح ،1390 ،ص .)189نرخ بیکاس بهعسواا یکر
از ماغیرها ال ا اصاداو  ،همواسه موسو توجه ییایا گذاساا بووه و به لحاظ اهرا و
تبنا مسیر اصاداو  -اجاماعر ،حامز اهمیا ایا .بهطوس مشخ

 ،بیکاس بر بتدیاس

از پفیفهها اجاماعر به دوص جرر تأهیرگذاس بووه و از لحاظ مبانر نرر نیدز مدوسو
تأییف ایا (صایمر و حتن لو ،1393 ،ص .)3129تئوس اصاداو جرر ،برایا

مدفل

اسامهافه بهوییلۀ گر بکر ،)19۶8( 1جدرر سا بدهعسدواا یدک ندوع فنالیدا ،مثدر هدر
فنالیار اله زماا مربرو و مسافع اصاداو سا به همراه واسو ،موسو برسیر صراس مدروهدف.
برایا

این تئوس  ،یک اخ

میاا فنالیاها صانونر و غیرصانونر بهوییلۀ م ایتدۀ

مسافع این فنالیاها و وس چاسچوس نرر اصاداو اناخاس تحا ادرایط بدراطمیسدانر،
اناخاس مرالسف .این مفل نرر بر سو جرامم علیده امدوال (یدرصا) صابدر اجدرا ایدا
(گراایبرفخر ،1389 ،ص .)405اهر عوامر اصاداو بر جرر وس م النۀ باسو  ،الگو
و سایا نیز مدوسو تأالیدف گرفاده ایدا .آاهدا وس تحلیدر نردر

دوو مدفلر سا طراحدر

الروهانف اله ساب ۀ میاا نابرابر و بیکاس با جرر سا وس حالاها مخال

تنداولر مدوسو

برسیر صدراس واوهاندف (مدفاح ،1388 ،ص .)308وس ددوص تدأهیر تدوسر وس بزهکداس ،
ماسالز و انگلز منا فنف اله توسر و نویانا صیما وس استکاس جدرامم تدأهیر اللدر واسندف.
اگر اوضاع اصاداو الشوس م لوس بااف ،تنفاو بزهکاساا جرامم مدالر و واسایدر الایداه
مراوو ،ولر وصاراله صیماها بداال باادف ،افدراو الدموسآمدف جامنده بدرا ایسکده باوانسدف
______________________________________________________
1. G. Becker
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نیازها ایایر وو سا تدأمین السسدف ،بده استکداس جدرر یدوق واوه مدرادونف (اداهیسر،
 ،1395ص.)12

شکل  - 1مدل مفهومی تحقیق

روش
وس این تح یق ،سوش تحلیر المر با سویکرو سوش طولر -ت بی ر به الاس گرفاده ادفه و
تحلیر ها وس وو ی ح توصییر و تبییسدر انمدار گرفاده ایدا .وس ید ح توصدییر ،از فدن
جفاول فراوانر و نرخ هدا ایدایاوه ادفه ایدا .وس ید ح تبییسدر نیدز از فدن همبتداگر و
سگرییوا بهره گرفاه افه ایا و الگو نرر تح یق با تحلیر هانویه واوههدا آمداس
سیمر مرالز آماس ایراا وس دوص یرصا بهعسواا ماغیر وابتاه و اا

ها الد ا و

مهم اصاداو (بیکاس  ،توسر و ساف اصاداو ) بهعسواا ماغیرها متا ر تح یق وس ووسۀ
زمانر  7یاله (از یال  1388تا  )1394موسو آزموا تمربر صراس گرفاه ایا.
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یافتهها
جدول  - 1شاخصهای اقتصادی (نرخ تورم ،نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی) ایران
دورۀ زمانی

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

نرخ توسر

10/74

12/43

15/1

30/5

34/7

15/۶

11/9

نرخ بیکاس

11/90

13/50

12/3

12/1

10/4

10/۶

11

نرخ ساف اصاداو

2/95

5/75

3

- 5 /8

- 1 /9

3

1

شاخص اقتصادی

(مسبع :مرالز آماس ایراا ،یالسامهها آماس )1394 ،

نمودار  - 1نرخ تورم در ایران از سال  1388تا 1394

همااگونه اله وس نموواس  1مشاهفه مراوو ،ایراا وس  7یال ا یر ،المارین ندرخ تدوسر سا
وس یال  1388واااه و وس یال  ،1392باالترین نرخ توسر سا تمربه الروه ایدا و پدس از
سونف افزایشر یرالشانۀ نرخ توسر تا یال  ،1392یرانمار از یال  1393سونف الاهشدر بده
وو گرفاه ایا.

نمودار  - 2نرخ بیکاری در کشور از سال  1388تا 1394
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جدول  - 2آمار سرقت در کل کشور به تفکیک نوع سرقت از سال  1388تا 1394
دورۀ زمانی

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

اماالن وولار

2232

2923

3۶27

4594

7۶52

۶129

474۶

مسازل

38918

53803

575۶5

۶70۶5

87۶55

90254

8۶290

یرصا از

مغازهها

13539

18541

18888

19035

231۶2

22784

22130

اماالن

مراالز صسنار و

1354

217۶

2488

5019

8990

83۶55

75250

یایر اماالن

129۶3

20494

25930

40484

۶5513

28938

35990

اتومبیر

22011

40۶۶4

4۶988

۶9454

79070

83۶8۶

75849

28۶8

84915

75973

827۶2

92173

92738

90301

31۶

127

115

129۶

14۶

-

-

78109

125۶42

145547

214۶27

155989

281238

24784۶

یرصا احشار

8852

1127۶

11092

11۶31

13227

13378

13378

یایر

۶3180

90009

42949

129775

138970

159839

159839

الر الشوس

244342

450570

4311۶2

۶45742

۶738۶7

8۶2۶39

79495۶

نوع سرقت

تماس

یرصا

موتوسییکلا و

انواع

ووچر ه

ویایر

صایق ،موتوس

ن لیه و

وسیایر

لوازر آا

لوازر ووسو و
ویایر وا ر آا

(مسبع :مرالز آماس ایراا ،یالسامهها آماس )1394 ،

نمودار  - 3فرایند سرقت در ایران
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همااگونه اله وس نموواس  3مشاهفه مراوو ،یال  1388المارین تنفاو یرصاها به وصدوع
پیویاه و بیشترین میزاا یرصا مربو بده یدال  1393ایدا و سوندف یدرصا وس  7یدال
ا یر با انفالر نویاا ،واسا سونف افزایشر فراوانر بووه ایا.
آزمون فرضیۀ اول :به نرر مرسیف بین نرخ توسر و میزاا یرصا ساب ه وجوو واسو.
جدول  - 3رابطۀ همبستگی میان دو متغیر نرخ تورم و سرقت
متغیرها (نرخ تورم و سرقت)

پیرسون ()r

سطح معناداری

شاخص آماری

0 /1

0/000

برابر ناایج جفول  ،3بدین ندرخ بیکداس و تندفاو الدر یدرصا وس الشدوس ساب دۀ مثبدا و
منساواس مشاهفه مراوو .اایاا ذالر ایا اله این میزاا همبتداگر وس ددوص اندواع
یرصا؛ یدرصا از امداالن وولادر ( ،)0/۶1۶یدرصا از مسدازل ( ،)0/214یدرصا دووسو
( ،)0/3۶3یرصا موتوسییکلا ( ،)0/250یرصا صایق و موتوس وسیایر ( ،)0/54۶یرصا
احشار ( )0/15۶و یرصا از مغازهها ( )0/242وس ی ح اطمیساا  0/99منساواس هتدا و بدا
توجه به ی ح منساواس به ویا آمفه ،این فرضیه صابرصبول و موسو تأییف هایا .مسحسر
زیر سونف نرخ توسر و یرصا سا طر یالها  1388تا  1394نشاا مروهف.

نمودار  - 4نرخ تورم و سرقت در ایران

آزمون فرضیۀ دوم :به نرر مرسیف بین نرخ بیکاس و میزاا یرصا ساب ه وجوو واسو.
جدول  - 4رابطۀ همبستگی میان دو متغیر نرخ بیکاری و سرقت
متغیرها (نرخ بیکاری و سرقت)

پیرسون ()r

سطح معناداری

شاخص آماری

0/72

0/000
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برابر ناایج جفول  ،4بین نرخ بیکداس و تندفاو الدر یدرصا وس الشدوس ساب دۀ منسداواس
مشاهفه مراوو و با توجه به ی ح منساواس به ویدا آمدفه (وس ید ح اطمیسداا ،)0/99
فرضیۀ وور تأییف مراوو .مسحسر زیر ،سونف نرخ بیکاس و یرصا سا طر یالهدا 1388
تا  1394نشاا مروهف.

نمودار  - 5نرخ بیکاری و سرقت در ایران

آزمون فرضیۀ سوم :به نرر مرسیف بین نرخ ساف اصاداو و میزاا یرصا ساب ه وجوو
واسو.
جدول  – 5رابطۀ همبستگی میان دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و سرقت
متغیرها (نرخ رشد اقتصادی و سرقت)

پیرسون ()r

سطح معناداری

شاخص آماری

0/175

0/000

با توجه به ناایج بهویاآمفه از جفول ( )5بین نرخ ساف اصاداو و تندفاو الدر یدرصا
وس الشوس ساب ۀ منکو

و منساواس مشاهفه مراوو .اایاا ذالدر ایدا الده ایدن میدزاا

همبتاگر وس دوص انواع یرصا؛ یرصا از اماالن وولادر ( ،)0/358یدرصا از مسدازل
( ،)0/173یرصا ووسو ( ،)0/377یرصا موتوسییکلا ( ،)0/135یرصا صایق و موتوس
وسیددایر ( ،)0/78۶یددرصا احشددار ( )0/099و یددرصا از مغددازههددا ( )0/093و وس ی د ح
اطمیساا  0/99منساواس ایا و با توجه به ی ح منساواس بهویداآمدفه ،فرضدیۀ یدور نیدز
صابرصبول و موسو تأییف ایا.
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آزمون رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر سرقت :بهمسروس برسیر عوامدر مدؤهر
بر یرصا ،از سگرییوا چسف ماغیره ایایاوه افه ایا اله ناایج آا به صراس زیر ایا.
جدول  - 6آماره های تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر سرقت
خطای استاندارد برآورد شده

ضریب تعیین تعدیلشده

R2

R

1/18357

0/573

0/573

0/757

جدول  - 7مشخصکننده های آماری ،میزان و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر سرقت
a

ضرایب
سطح
معناداری

t

ضرایب استاندارد

بتا

ضرایب غیراستاندارد

مدل

خطای استاندارد

B

7۶8/419

2390۶75/۶48

عفو هابا

11/057

74۶1/827

توسر

137497/۶78
-1۶3۶9/280

0/000

3111/1۶0

0/000

۶74/879

0/37۶

0/000

2259/019

.0/754

۶0/8۶۶

0/000

-580/875

-0/320

28/180

بیکاس

1

ساف
اصاداو

 :aیرصا وس الشوس ماغیر وابتاه

واوهها مسدفس وس جدفول  ،۶واللدا بدر آا واسندف الده ضدریب همبتداگر یدرصا بدا
ماغیرها «نرخ توسر ،نرخ بیکداس و سادف اصادداو » بدهاندفازۀ  0/757ایدا .نتدبار از
واسیانس یرصا نیز اله تویط ماغیرها مذالوس تبیین افه ایا ،منداول  0/573ایدا و
با توجه به ی ح منساواس بده ویدا آمدفه الده وس ید ح

دا المادر از  0/05منسداواس

ایا ،مرتواا گیا اله ماغیرها متا ر صاوسنف بخشر از تغییرا ماغیر یرصا سا تبیدین
السسف .برایا

واوهها مسفس وس جفاول  ۶و  ،7مرتواا گیا هر یده ماغیدر متدا ر از

عوامر مؤهر بر یرصا مربااسف .تأهیر ماغیرها توسر و بیکاس بر یدرصا متدا یم ایدا؛
ینسر با افزایش یا الاهش هر یک از آاها ،میزاا یرصا نیز الاهش یا افزایش مدریابدف و
تأهیر ماغیر ساف اصاداو با یرصا منکو
الاهش مریابف و برعکس.

ایا؛ ینسر با افزایش ساف اصاداو  ،یرصا
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بحث و نتیجهگیری
جرر یرصا از مهمترین جراممر ایا اله ساب ۀ بتیاس نزویکر با بحرااها جامنده واسو.
بحراا ها اصاداو و مشک

منیشار ،افزایش اکا

طب داتر ،بیکداس و مشدک

انواوگر و غیره ،ن ش بتیاس مؤهر وس گرایش افراو بده یدما استکداس جدرر یدرصا
واسنف .برسیرها سواااسایاا ،جرراسایاا و جامنهاسایاا وسباسۀ محکوماا و زنفانیاا
یرصا ،ن ش تأهیرگذاس این بحرااها به ددوص بحدرااهدا اصادداو و بیکداس سا بدر
یرصا نشاا مر وهف .با توجه به ایوع پفیدفۀ یدرصا وس جامنده و آهداس مخدرس سواندر،
اجاماعر ،فرهسگر و اصادداو و ن دش جدف آا وس ایمداو احتدا

نداامسر بدین آحداو

اهرونفاا ،م النۀ وضنیا یرصا و تحلیر علر و عوامر آا مرتوانف وس جها م ابله بدا
این پفیفۀ ادور بتدیاس مدؤهر واصدع ادوو .هدف

ایدن پدژوهش ،برسیدر ساب دۀ نویدانا

اا

ها ال ا اصاداو (نرخ توسر ،نرخ بیکداس و ندرخ سادف اصادداو ) و یدرصا

برایا

آماسها سیمر الشوس وس یالها ا یر (ووسۀ تحریمها اصاداو ) ایا تا از

این طریق باوانف یهم هریک از ماغیرها متا ر سا اسایایر و تنیین السف.
برسیر آماسها نشاا مروهف اله یرصا وس ایراا ،واس ییر صنوو ایا؛ بهطدوس الده
بنف از مواو مخفس ،وومین جرر عمفه وس الشوس محتوس مراوو و تبیین این امر نیازمسدف
تح ی ر فراگیر هتا .سونف افزایشر آماس یرصا بهویژه به ونبال بروز بحرااهدا ادفیف
اصاداو وس یالها ا یر ،ییر اااباا یافاه ایا .برابر متداسفا و آماسهدا سیدمر
موسوبرسیر وس فاصلۀ زمانر  1388تا  ،1394صریب به  4/103/278ف ره یرصا وس ایدراا
به وصوع پیویاه ایا .بیشترین ندرخ سادف یدرصا ،وس یدال  1389حدفوو  84وسصدف و
المارین آا مناول  -8وسصف وس یال  1394بووه ایا .همچسین ،سونف الدر یدرصاهدا
انمار افه وس الشوس از یال  1388تدا  1394وس حدال افدزایش بدووه و از سصدم  244هدزاس
ف ره وس یال  ،1388به  794هزاس ف ره وس یال  1394سییفه ایا الده سصدم نتدبااً بداالیر
ایا .این ایوع فزایسفه و آماس سو به سادف بیدانگر آا ایدا الده یدرصا بده یدک متدئله
اجاماعر تبفیر افه ایا و الجرر از میاا سانفا آا ،جز بدا مدفا

اجامداعر میتدر

نخواهف بدوو .وس ددوص تدأهیر ماغیرهدا الد ا اصادداو بدر وصدوع یدرصا ،تداالسوا
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م النها صوس نگرفاه ایا؛ وس صوستر اله از یال  1388به بنف ،به ولیر تحریمهدا
گتاروۀ بین المللر علیه ایراا ،ماغیرها اصاداو از نویانا باالیر بر وسواس بووهاندف و
برهباترها مذالوس بر وصوع جرر به دوص یرصا وس الشوس تأهیر بتزایر سا بده همدراه
واااه ایا.
بر مبسا اط عا گزاسشافه از یو مرالز آمداس و باندک مرالدز ایدراا ،ندرخ سادف
اصاداو و نرخ توسر بهعسواا مهمترین اا

ها اصادداو الد ا وس طدر ووسههدا

ا یر وس وضنیا نامسایبر صراس واااهانف؛ بهطوس اله الشوس وس یال  1391از ندرخ سادف
اصاداو مناول  -5/8وسصف و از توسر  30وسصف بر وسواس بووه ایا و این سوندف وس
یالها پس از آا نیز تکراس افه ایا .از طدر

ویگدر ،سوندف یدرصا وس الشدوس طدر

ووسۀ موسوم النه از ییر صنوو بر وسواس بووه ایا؛ بهطوس الده برایدا

آماسهدا

سیمر موجوو ،ممموع یرصا انمار افه وس الر الشوس از  244هزاس ف ره وس یال 1388
به صریب به چهاس برابر آا وس یال  1394سییفه ایا .ایدن متدئله نشدانگر ساب دۀ متدا یم
بین اکر گیر جرر (یرصا) و سالدوو ،تدوسر و وضدنیا نامسایدب یدایر ادا
اصاداو حکایا واسو .لذا وس این پژوهش ،برسیر تأهیر اا

هدا

ها اصاداو بر وصدوع

یرصا وس ایراا وس یک ووسۀ  7یاله (طدر یدالهدا  )1394 -1388برایدا

آماسهدا

سیمر الشوس (آماسها باندک مرالدز و مرالدز آمداس ایدراا) مدوسو آزمدوا و تمزیده و
تحلیر صراس گرفاه ایا.
یافاهها حاصر از پژوهش نشاا مروهف ،ضریب ماغیر اا

توسر وس مناولۀ یدرصا،

واسا ضریب مثبا و منساواس ایا و صفس م لق م فاس ضریب ماغیر ادا
مفل یرصا ،بزسگ تر از یایر مناوال بووه و به این منسایا اله افزایش اا

تدوسر وس
تدوسر

موجب افزایش وصوع جرر یرصا واهف اف .لذا مرتواا گیدا الده بدین ندرخ تدوسر بدا
انواع یرصا ،ساب ۀ منساواس وجدوو واسو .همچسدین ،یافادههدا مربدو بده فرضدیۀ وور
پژوهش (ساب ۀ نرخ بیکاس و یدرصا) نشداا مدروهدف ،ضدریب ماغیدر ندرخ بیکداس وس
مناولۀ یرصا ،واسا ضریب مثبا و منساواس ایا؛ بفین منسر اله افزایش نرخ بیکداس ،
افزایش وصوع جرر یرصا سا پیشبیسر مرالسف و لذا مرتواا گیا اله بین نرخ بیکاس با
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انواع یرصاها ساب ۀ منساواس وجوو واسو .برایا

نادایج و یافادههدا ویگدر حاصدر از

پژوهش ،بین نرخ ساف اصاداو و تندفاو الدر یدرصا وس الشدوس نیدز ساب دۀ منکدو

و

منساواس مشاهفه مراوو .وس دوص م ایتۀ این ناایج بدا یافادههدا م الندا وا لدر
مرتواا گیا ،با ناایج تح ی ر اله صاوصر و همکاسانش ( )1384انمار واوهانف ،م اب دا
واسو ،اما از ویژگر مهم این تح یق ،ایایاوه از مفل نرر صو تدر اصادداو جدرر ینسدر
مفلر اله بهطوس داص بده برسیدر استبدا بدین ادا

هدا مهدم اصادداو و یدرصا

مرپروازو ،ایا.
ناایج این پژوهش نشداا مدر وهدف الده ماغیرهدا اصادداو نریدر سادف اصادداو مسیدر،
بیکاس  ،توسر و وضنیا اصاداو

انواسها از جمله عواملر هتاسف اله مرتوانسف بر جدرر

تأهیرگذاس باادسف .ایدن نادایج بدا یافادههدا پدژوهشهدا یدرگلزایر و بایداس (،)1392
محمف ( )1392و حتیسرندژاو ( )1384همتدویر واسو .گتدارش اندواع بزهکداس هدا
اجاماعر ،جرر و جسایا ،انواع فتاو و ناآسامرها ییایر ،الاهش مهاس هدا ادغلر،
افزایش ف ر ،نابرابر و تشفیف نابرابر ها ییایدر و ندابرابر هدا ندژاو و جستدیار،
بر ر از مشک تر ایا اله وس نرخها بیکاس باال وس جوامع مخال

به وجوو مرآیف.

با توجه به سالوو توسمر وس یالها ا یر ،لزور برسیر تأهیر نویانا اا

ها ال ا

اصاداو بر جرر (یرصا) تأییف مراوو .یافاهها پژوهش بیانگر چسدف موضدوع ایایدر
وس زمیسۀ عوامر یرصا وس ایراا ایا؛ ماغیرها اصاداو مرتوانسدف بده نحدو مسایدبر وس
تبیین یرصا مؤهر واصع اونف .به عباس ویگر ،سیشۀ اصاداو یدرصا وس ایدراا برایدا
واوهها سیمر موجوو به اهبا مرسیف و نابرابر بدهعسدواا ادرایط حاصدر از عوامدر
اصاداو مذالوس ،ن ش صابرتوجهر وس وصوع یرصا وس جامنه واسو و مدرتدواا پدذیرفا
اله افزایش نابرابر وس جامنه بر نرخ وصوع یرصا مرافزایف .وس پایاا ،برایا

نادایج و

یافاهها تح یق ،پیشسهاوهایر اسامه مراوو.
 ییایاگذاساا الشوس برا الاهش جرامم مربو بده یدرصا ،پدیش از ایسکده توجدهوو سا به متامر انارامر و صضایر من و

السسف ،مربایتا به زمیسهها افزایش جدرر
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برا ایماو سونق و ساف اصادداو

جها الاهش نرخ بیکاس و افزایش وسآمف انواسها مرتوانف از جملۀ این ع

ها بااف.

 افزایش تواا امسیار جامنه از طریق ا اداص مسابع بیشدار بدرا نیدرو اناردامر و نیدزت ویا انواع یامانهها امسیار وس مرحلۀ بنف مرتوانف ن ش صابرتوجهر وس زمیسدۀ السادرل
و الاهش جرر یرصا وس جامنه اییا السف.
 پلیسها تخددر مربوطده وس نیدرو اناردامر (پلدیس آگداهر ،پلدیس پیشدگیر وغیددره) نیددز بایتددار وس ایددن زمیسدده اصددفاما جددف تددر و تمهیددفا مددؤهرتر سا وس صالددب
صراسگاهها جهاو مباسزه با یرصا و غیره پیشبیسر و عملیاتر السسف.
سپاسگزاری
بفینوییله نگاسنفگاا بر وو فرم مر وانسف از مادفیاا مرالدز آمداس و باندک مرالدز
ایراا به جها همکداس و اسامده واوههدا موسونیداز ،همچسدین از مفیرمتدئول ،یدروبیر،
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به همر نشتان پژوهش حاضر ،المال تشکر و صفسوانر سا واااه بااسف.
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