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:چکیده
خودي هاي اساسی امنیت است. امنیت بهبراي توسعه اقتصادي و تامین رفاه یکی از مولفه

خود مایه آسایش روانی است. عالوه بر این امنیت جان و مال، موجب آسایش خیال و 
ساز جذب و به کار افتادن سرمایه و رونق بازار است. جرم مخل امنیت است و زمینه

هدف این مطالعه برآورد شاخص جرم در ایران با .اندازدگذاري را به مخاطره میسرمایه
است. براي این منظور از دو متغیر ورودي 1391-1356رویکرد فازي طی دوره زمانی 

برآورد شاخص جهتوان متغیرهاي علی جرم در ایران عنشاخص فقر و نرخ بیکاري به
جرم استفاده شده است. براي تخمین شاخص فقر نیز از سه متغیر ورودي ضریب جینی، 
نرخ تورم و درآمد سرانه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند شاخص 

هاي اخیر روندي صعودي ها، در سالرغم نوسان زیاد در برخی از سالجرم در ایران علی
برآورد کند.داري از شاخص فقر طی دوره مورد مطالعه تبعیت میداشته و به طور معنی

روي 1357- 59هاي دهد که کمترین میزان جرم در فاصله سالصورت گرفته نشان می
با نوسانات اندکی روبرو بوده است.1376داده است و بعد از آن افزایش یافته ولی تا سال 

مجددا1376ًها شاخص فقر نیز تغییرات اندکی داشته است. پس از سال در این سال
رسیده است. در 1390شاخص جرم رو به افزایش بوده و به بیشترین میزان خود در سال 

، شاخص فقر یل رکود و کاهش شدید رشد اقتصاديکه بدل1390الی 1388سالهاي 
ص جرم نیز با بیشترین میزان روبرو بوده است.شاخ،استاي یافتهافزایش قابل مالحظه

JEL :D73 ،E27طبقه بندي 

شاخص جرم، فازي، فقر، ایرانهاي کلیدي: واژه
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cm٥/٢ cm٦
بیان مسأله- 1

هاي حیاتی براي توسعه اقتصادي و تأمین رفاه امنیت است. امنیت یکی از مؤلفه
ي و گذارهیسرما،یک رکن حیاتی برایاستجامعه از رفاه یخود بخشکهعالوه بر این

، اما وقوع جرم مخل امنیت است و موجب کاهش در سرمایهاسترشد اقتصادي
پنهان، وقوع جرم بر این هزینه). عالوه 12004شود (کاپاسو،گذاري و رشد می

هاي آشکاري در پی دارد. براي پیشگیري از جرم بخش خصوصی متحمل هزینه
براي تأمین امنیت، شودیمو دولت ناچار شودیمن تجهیزات امنیتیتأمیهزینه

نیروي پلیس را تقویت کند. پس از وقوع جرم نیز دولت براي دستگیري و 
ي قربانیان و هاخانوادهو شودیممحکومیت و مجازات مجرمان متحمل هزینه 

).1384(حسینی نژاد، شوندیممجرمان متحمل عواقب احتمالی ارتکاب جرم 
گذاران در تعیین راهبردهاي کارا شناسایی عوامل مؤثر بروقوع انواع جرم به سیاست

توجه 1960دههتحلیل اقتصادي جرم از کند.براي کاهش وقوع جرم کمک می
این است که مجرم هالیتحلاقتصاددانان را به خود جلب کرده است. مبناي این 

گذار تحلیل فردي عقالیی است و براي ارتکاب جرم انگیزه اقتصادي دارد. پایه
شودیمفردزمانی مرتکب جرم "،نظر بکر) است. بنا بر 1968(2اقتصادي جرم بکر

در صورت توانستیماو از ارتکاب به جرم از مطلوبیتی که که مطلوبیت انتظاري
(بکر، 3"دست آورد بیشتر باشدها بهد در سایر فعالیتصرف وقت و سایر منابع خو

ي فرصت ارتکاب جرم نهیهزهاي قانونی بیشتر باشد هرچه درآمد فعالیت).1968
بیشتر است، اما با افزایش درآمد جامعه، درآمد انتظاري ارتکاب جرم هم افزایش 

ز اشتغال قانونی فرصت مجرم را در برخورداري ایابد. افزایش نرخ بیکاري هزینهمی
فرصت جرم را براي مجرم درآمد انتظاري تا هزینهکاهد. نابرابري درآمدي فاصلهمی

هاآندلیل پایین آوردن شأن اجتماعی فقرا آستانه اخالقی تواند بهبرد و میباال می
،حکومت و تناسب مجازات با جرمرا براي ارتکاب جرم کاهش دهد. توان انتظامی

. نرخ تورم با کاهش قدرت خرید اثري دهدیمب جرم را افزایش هزینه ارتکا
تواند با باال بردن توان افراد براي کسب چون کاهش درآمد دارد. آموزش میهم

ها را براي ارتکاب جرم کاهش دهد، ها انگیزه آندرآمد مشروع و تربیت اخالقی آن

1 Capaso
2 Becker
3 A person commits an offense if the expected utility to him exceeds the utility
he could get by using his time and other resources at other activities".
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ام جرم باال ببرد. اما از طرف دیگر آموزش ممکن است توان مجرم را براي انج
پذیرتر هستند، از این رو جوانی جمعیت در صورت جوانان از بزرگساالن ریسک

تواند منجر به افزایش هاي قانونی میمهار نشدن نیروي جوانی با اشتغال به فعالیت
دلیل تراکم جمعیت امکان شناسایی مجرمان و جرم شود. با افزایش شهرنشینی، به

).2009، 5و فون تانگ4،2000(آنتورف و اسپنگلرشود میتردستگیري آنان سخت
هدف این مطالعه برآورد شاخص جرم در ایران با یک رویکرد اقتصادي و به روش 

است.1356- 91فازي طی دوره زمانی 

نظريچارچوب-2
هر فعل یا ترك "قانون مجازات اسالمی چنین تعریف شده است: 2جرم در ماده 

"شودیمفعلی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب 

را در هاآنبندي جرایم مرسوم بوده است که ). براي تقسیم1375(ناصرزاده، 
هاي جرایم ضد اشخاص، جرایم ضد اموال و مالکیت، و جرایم ضد امنیت و گروه

، 1384) و صادقی (1385گلدوزیان (بندي کنند، از جمله آسایش عمومی دسته
اند. از میان انواع جرم، به دلیل کار بردهبندي را به) این تقسیم1389، 1385

ها، از بین جرایم ضد اشخاص، جرم قتل عمد و از بین محدودیت دسترسی به داده
است. این جرایم جرایم ضد اموال و مالکیت، جرم سرقت براي بررسی انتخاب شده

) 2008(8)، چو2001(7ابمر- ر)، رافائل و وینت2000(6ي خارجی کلیهاپژوهشدر 
-)، حسینی1373ي داخلی صادقی و دیگران (هاپژوهش) و در 2011(9و آلتینداگ

فخر ) و مهرگان و گرشاسبی2010مقدم (حداد و مرکزي)، کشاورز1384نژاد (
ت. از نتایج تحقیقات اسقرار گرفته شاخص مورد مطالعهعنوان جرایم) به1390(

)، فون تانگ 2008)، چو (2000)، آانتورف و اسپنگلر (2000خارجی کلی (
)، 1373) و تحقیقات داخلی صادقی و دیگران (2011)، آلتینداگ (2009(

) و 1389)، رهگذر (2010مقدم (حداد و مرکزي)، کشاورز 1384نژاد (حسینی
تلقی کرد که نرخ بیکاري، توان چنین، می)1390فخر (مهرگان و گرشاسبی

4 Entorf and Spengler
5 Foon Tang
6 Kelly
7 Raphael and Winter- Ebmer
8 Choe
9 Altindag
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نابرابري درآمدي، توان انتظامی حکومت در دستگیري مجرمان و تناسب مجازات 
تواند تعیین شده براي جرایم، نرخ تورم، آموزش، جوانی جمعیت و شهرنشینی می

بر جرم تأثیرگذار باشد. اولین الگوي اقتصادي بررسی اثر عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم 
) طراحی شد. دید اساسی الگوي بکر این بود که انگیزه مجرم 1968(وسیله بکر به

شود که منفعت انتظاري از ارتکاب جرم اقتصادي است و وقتی مرتکب یک جرم می
او از ارتکاب جرم بیشتر از هزینه انتظاري او از ارتکاب جرم باشد. این مفهوم، پایه 

هاي اقتصادي بعدي شد.الگو
شود، شود که فرد با انگیزه اقتصادي مرتکب جرم میدر این الگو فرض می

گریز است و افزایش هزینه ارتکاب جرم بر تصمیم او براي ارتکاب جرم اثر ریسک
تصمیم هاي اخالقی و یک آستانه اخالقی برايچنین داراي ارزشگذارد. هممی

که سود )d=1(شود ) است. او وقتی مرتکب جرم میmارتکاب جرم (گرفتن به 
) بیشتر m) از آستانه اخالقی او براي ارتکاب جرم (nbانتظاري او از ارتکاب جرم (

.)d=0کند (باشدو در غیر این صورت از ارتکاب جرم صرف نظر می
)1(= 1					 : ≥ 										,										 = 0					 : ≤ 			

) منهايbبا درآمد انتظاري ارتکاب جرم (سود انتظاري ارتکاب جرم برابر است 
هزینه انتظاري ارتکاب جرم شامل هزینه اجراي ) که cارتکاب جرم (انتظاريهزینه 
) و مجازات انتظاري w، هزینه فرصت درآمد انتظاري اشتغال قانونی ()iجرم (

.) استsارتکاب جرم (
)2    (= , ( , , )

انتظاري ارتکاب جرم ) باالتر باشد، درآمد y(هرچه سطح درآمد جامعه درآمد 
انتظاري ارتکاب بیشتر باشد درآمد )pr(مجرمافزایش، و هرچه احتمال دستگیري

یابد. احتمال دستگیري مجرم تابع توان نیروي پلیس و شهرنشینیجرم کاهش می
)z (کند و تر عمل میتر در دستگیري مجرمان موفقاست، زیرا نیروي پلیس قوي

دلیل افزایش تراکم و تعداد جمعیت، مجرم آسانتر از در شهرها نسبت به روستاها، به
همراه توان پلیسی حکومت به،شود. در این الگودسترس نیروي پلیس پنهان می

)aبا جرم، توان انتظامی حکومت (توان قضایی حکومت در إعمال مجازات متناسب 
تواند به مجرم کمک کند تا جرایم می)eاز طرف دیگر آموزش (شود.نامیده می

را باال ببرد.)b(بزرگتري مرتکب شود و درآمد انتظاري او از ارتکاب جرم 
)3     (= , ( , ),
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) به عنوان احتمال عدم uاز نرخ بیکاري () wدرآمد انتظاري اشتغال قانونی (
پذیرد. ) اثر مثبت میyدستیابی به شغل قانونی اثر منفی و از سطح درآمد جامعه (

تواند به اشتغال و دستیابی فرد به درآمد قانونی باالتر کمک کند و ) میeآموزش (
) اثر مثبت داشته باشد.wقانونی (بر درآمد انتظاري اشتغال

)4  (= , ,
) و hمثبت از تناسب مجازات با جرم () تابعیsمجازات انتظاري ارتکاب جرم (

وان قضایی ) تابع تh) است. تناسب مجازات با جرم (pr(مجرماحتمال دستگیری
که گفته شد، تابع توان نیروي پلیس حکومت است. احتمال دستگیري مجرم، چنان

که بیان شد، است. مجموعه توان پلیسی و قضایی حکومت، چنان) z(و شهرنشینی
شود.نامیده می)aتوان انتظامی حکومت (

)5 (= ℎ , ,
فرد فقیر خود درآمد قانونی پایینی دارد و بنابراین فاصله میان درآمد انتظاري 

) اثر i) براییک فقیر از نابرابري درآمدي (b-wارتکاب جرم و درآمد اشتغال قانونی (
) بر سود انتظاري ارتکاب جرم iاین ترتیب نابرابري درآمدي (گیرد و به مثبت می

براي فقرا اثر مثبت دارد.
)6  (− =

تواند آستانه اخالقی فرد را براي ارتکاب جرم باال ببرد. اما ) اخالقی میe(آموزش 
دلیل بروز احساس تواند بهده نابرابري درآمدي توسط یک فرد فقیر میمشاه

نسبت به ثروتمندان آستانه اخالقی او را براي ارتکاب جرم ضد ثرتمندان حسادت
دلیل گسستن خانواده، امکان دارد که )، بهvچنین، با وقوع طالق (. همپایین بیاورد

ها براي وم شوند و آستانه اخالقی آنفرزندان از نظارت و تربیت اخالقی والدین محر
ارتکاب جرم کاهش پیدا کند.  

)7 (= , ,
گیري فرد به ارتکاب هر یک از جرایم قتل بندي آنچه بیان شد، تابع تصمیماز جمع

آید:دست میعمد و سرقت به
)8  (= , , , , , ,

هاي مورد بررسی است، براي جامعه، که در این تحقیق ساکنین هر یک از استان
تشکیل ) D(گیري به ارتکاب هر یک از جرایم مورد بررسیتابع نسبی تصمیم

تعداد تصمیمات گرفته شده به ارتکاب هر جرم نسبت«است از شود که عبارت می
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این نسبت برابر ». در جامعه، به کل تصمیمات ممکن به ارتکاب هر جرم در جامعه
و »)Nبه تعداد افراد جامعه () COتعداد وقوع هر جرم در جامعه («است با 

0مقدار این تابع بین . مذکور تعبیر شود»وقوع سرانه هر یک از جرایم«تواند به می
گیري افراد جامعه به ارتکاب این جرایم بر است و همه عوامل مؤثر بر تصمیم1و 

آن مؤثر است.
)9(= 							,							0 ≤ ≤ 1							,							 = , , , . . ,

توان Aرآمدي، نابرابري دIسطح درآمد جامعه، Yنرخ بیکاري، Uکه در آن 
نرخ طالق است.Vشهرنشینی و Zآموزش، Eانتظامی حکومت، 

تحقیقپیشینه- 3
) انجام 1963(10وسیله فلیشراولین مطالعه در زمینه جرم با رویکرد اقتصادي به

ي هاسالشد. وي با برآورد یک رگرسیون براي وقوع سرقت در ایاالت امریکا براي
جوانان را بر وقوع جرم آزمون کرد. این مطالعه اثر نرخ بیکاري 1961تا 1932

ي تحلیل هاالگوگذار اما پایهنشان داد که نرخ بیکاري بر وقوع جرم اثر مثبتی دارد.
جرم و مجازات: یک «) در مقاله خود با عنوان 1968اقتصادي جرم بکر بود. بکر (

را انسانی یک الگوي نظري عرضه جرم را ارائه کرد: او مجرم» رویکرد اقتصادي
که شودیمیک نفر وقتی مرتکب یک جرم «عقالیی فرض کرد و توضیح داد که 

در صورت صرف توانستیممطلوبیت انتظاري او از ارتکاب جرم از مطلوبیتی که 
). در 176(ص » دست آورد بیشتر باشدها بهوقت و سایر منابع خود در سایر فعالیت

انتظاري جرم رابطه معکوس و با درآمد تابع عرضه جرم، وقوع جرم با مجازات 
هاي اجتماعی وقوع جرم شامل سه دسته انتظاري جرم رابطه مستقیم دارد. هزینه

هاي ناشی از صدمه وقوع جرم، دستگیري و محکوم کردن مجرم و مجازات هزینه
هاي پلیس و شدت مجازات را هزینهمجرم است وبکر در الگوي خود مقدار بهینه

دست آورد. هاي اجتماعی وقوع جرم بهکردن هزینهبراي حداقل 
هاي غیر قانونی: یک شرکت در فعالیت«) در مطالعه خود با موضوع 1973(11ارلیچ

الگوي ارتکاب جرم بکر را توسعه داد. از نظر ارلیچ » پژوهش نظري و کاربردي
رم دهنده جدهنده درآمد قانونی انتظاري افراد و کاهشآموزش یک عامل افزایش

10 Fleisher
11 Ehrlich
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است. وي براي آزمون تجربی نظریه خود رگرسیونی را براي وقوع جرم در ایاالت 
تخمین زد. او با استدالل و برآورد 1960و 1950، 1940ي هاسالامریکا و براي

خصوص جرایم ضد اموال، رابطه مثبتی با تجربی نتیجه گرفت که وقوع جرایم، به
قات وي نشان داد که افزایش هزینه میزان نابرابري درآمدي دارد. نتایج تحقی

کشش نسبی نرخ سرقت دهد. وي با محاسبهارتکاب جرم نرخ جرم را کاهش می
ي هاسالگریز هستند. در نسبت به جرایم ضد اموال نشان داد که مجرمان ریسک

اخیر محققان زیادي به بررسی اثر متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی بر 
) رابطه میان نابرابري 2000کلی (.اندپرداختهاقتصاديوقوع جرم با رویکرد

شهر 829براي 1991هاي مقطعی سال درآمدي و وقوع جرم را با استفاده از داده
بررسی کرده است. نتایج 12امریکا با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم یافته پویا

ایم ضد اموال ندارد، تحقیق او حاکی از آن بود که نابرابري درآمدي، تأثیري بر جر
ي پلیس هاتیفعالداري بر جرایم ضد اشخاص دارد. فقر و ولی تأثیر مثبت و معنی

داري دارد، ولی بر جرایم ضد اشخاص زیاد مؤثر بر جرایم ضد اموال تأثیر معنی
؛ شودیموسیله نظریه اقتصادي جرم توضیح داده خوبی بهنیست. جرایم ضد اموال به

هاي ناپایداري اجتماعی و فشار بهتر توضیح درحالی که جرایم ضد اشخاص با نظریه
) اثر نرخ بیکاري بر وقوع 2001ابمر (- رافائل و وینتز).2000. (کلی، شودیمداده 

با روش 1995تا 1973ي هاسالهاي تابلویی برايجرم را با استفاده از داده
اند. نتایج تحقیق نشان داد که نرخ بیکاري بر مطالعه کرده13حداقل مربعات معمولی
میان نابرابري درآمدي و وقوع جرم را ) رابطه2008چو (وقوع جرایم مؤثر است.

با 2004تا 1995ي هاسالاستان به همراه بخش کلمبیا طی50هاي براي داده
ه روش گشتاورهاي تعمیم یافته پویا بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان داد ک

دوتا داري وجود دارد.مثبت و معنیمیان نابرابري درآمدي و سرقت از اماکن رابطه
اي مثل هزینه پلیس و دستگاه قضایی و اثر متغیرهاي بازدارنده)2009(14نیو حس

اقتصادي رشد اقتصادي، فقر، شهرنشینی و - نرخ دستگیري و متغیرهاي اجتماعی
با 2005تا 1999لویی ایاالت هند در دوره هاي تابآموزش را با استفاده از داده

ها نشان داد هاي آناند. یافتهرا بررسی کرده15ظاهر نامرتبطهاي بهروش رگرسیون

12 Dynamics-Generalized Methods of Moment (GMM)
13 Ordinary Least Square
14 Duta and Husain
15 Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE)
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اقتصادي بر وقوع جرم مؤثر است. -هر دو دسته متغیرهاي بازدارنده و اجتماعیکه
هاي ز داده) اثر نرخ بیکاري و تورم را بر وقوع جرم با استفاده ا2009فون تانگ (

اصالح شده 16با استفاده از آزمون آماره ردیابی2006تا 1970ساالنه مالزي از 
هاي ارائه شده است آزمون کرده است. یافته18وسیله یوهانسنکه به17بارتلت

تحقیق حاکی از آن بود که تورم و نرخ بیکاري بر جرم اثر مثبتی دارد، گرچه اثر 
19، ماریه و ووجیکدار است. ماشینمدت معنیتورم در بلندمدت و نه در کوتاه

هاي الجیت، ) اثر آموزش را بر وقوع جرم در انگلستان با استفاده از روش2010(
هاي اند. یافتهبررسی کرده20حداقل مربعات تعمیم یافتهحداقل مربعات معمولی و 

) 2011آلتینداگ (داري بر وقوع جرایم دارد. ها نشان داد که آموزش اثر معنیآن
هاي تابلویی و روش برآورد حداقل اثر نرخ بیکاري بر وقوع جرم را با استفاده از داده

ي هاسالکشور اروپایی در 33مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته براي 
هاي تحقیق نشان داد که نرخ بیکاري بر بررسی کرده است. یافته2003تا 1996

وي بیکاران را به بیکاران با تحصیالت پایین و بیکاران با وقوع جرایم اثر مثبت دارد. 
تحصیالت متوسط به باال تقسیم کرد. نتایج بررسی حاکی از آن بود که نرخ بیکاري 

افراد با تحصیالت پایین اثر مثبتی بر وقوع جرم دارد. 
ثیر أت«اي با عنوان ) در مطالعه1376در میان مطالعات داخلی، فرح بخش (

به بررسی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در ایران » تصادي و اجتماعی بر جرایمعوامل اق
گیري در شرایط عدم قطعیت براي بررسی پرداخته است. وي از یک الگوي تصمیم

گیرد استفاده کرده عوامل مؤثر بر وقوع جرایمی که به قصد انتفاع مادي صورت می
ده است. در این تحقیق از است. جرایم مورد بررسی سرقت و اختالس و ارتشا بو

هاي اقتصادسنجی مقطعی و سري زمانی استفاده شده است. توزیع سنی و الگو
جنسی مجرمین در ایران و نقش سیستم پلیسی و قضایی در کنترل جرایم از 

) پژوهشی را با عنوان 1383مباحث دیگر این مطالعه بوده است.صادقی و دیگران (
استان 26هاي تابلویی با استفاده از داده» م در ایرانعوامل اقتصادي اثرگذار بر جر«

هاي تابلویی با استفاده از روش رگرسیون داده1380تا 1376ي هاسالکشور طی

16 Trace
17 Bartlett
18 Johansen
19 Machin, Marie and Vujic
20 Two-Stage Lieast-Squares (2SLS)
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اند. بر اساس این تحقیق نرخ بیکاري و نابرابري درآمدي بر وقوع جرم انجام داده
عوامل وقوع قتل سرقت اثر مثبت دارد و نرخ بیکاري و نابرابري درآمدي از جمله

) با استفاده از آمار 1384عمد در ایران است. در پژوهشی دیگر حسینی نژاد (
هاي با کاربرد روش رگرسیون داده1380تا 1378ي هاسالي کشور برايهانااست

تابلویی نشان داد که افزایش نابرابري درآمدي و جوانی جمعیت اثر مثبت، و در 
تظامی و رشد اقتصادي اثر منفی بر وقوع جرم سرقت هاي انمقابل، افزایش هزینه

اتومبیل دارد. نتایج برآورد براي عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت از اماکن نیز نتایج 
خود با عنوان ) در مقاله2010مشابهی داشت. کشاورز حداد و مرکزي مقدم (

اي گستردهبررسی » اجتماعی و جمعیتی جرم در ایران- هاي اقتصاديکنندهتعیین«
هاي استانیاز دادههاآن. انددادهدرباره عوامل مؤثر بر وقوع جرم در ایران انجام 

براي بررسی عوامل وقوع جرایم ضد اموال و جرایم ضد 2005تا 1997ي هاسال
اند. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهاي نظریه بازدارندگی بر اشخاص استفاده کرده
داري ندارد، اما بر وقوع اماکن و ایراد ضرب و جرح اثر معنیوقوع جرایم سرقت از 

متغیرهاي اقتصادي به خوبی تغییرات جرایم جرایم قتل عمد و تهدید مؤثر است.
، از جمله متوسط درآمد خانوار که اثري دهدیمسرقت از اماکن و تهدید را توضیح 

ر وقوع جرم قتل مؤثر منفی بر وقوع جرم سرقت از اماکن دارد، اما این متغیرها ب
داري بر وقوع جرایم ضد اشخاص چنین، متغیرهاي اجتماعی اثر معنینیست. هم

دهنده وقوع جرایم است. دهنده و سواد کاهشدارد، به این ترتیب که طالق افزایش
از نسبت تعداد دستگیرشدگان جرایم به وقوع جرایم براي البته در این پژوهش 

استفاده شده است، اما این نسبت، سنجه مناسبی سنجش توان انتظامی حکومت
ن جرایم است ا دستگیري مربوط به متهم یا متهمابراي توان انتظامی نیست، زیر

توان باال بودن نسبت ) و نمی1384نقل از بیابانی و هادیانفر، ، به1378(آقایی، 
اي ر مطالعه) د1389رهگذر (معناي باال بودن توان انتظامی تلقی کرد.مذکور را به

اثر متغیرهاي اقتصادي را » بررسی رابطه تورم و بیکاري با سرقت در ایران«با عنوان 
رابطه شاخص فالکت (جمع نرخ تورم و بر وقوع جرم سرقت بررسی کرده است. وي

با1385تا1365هايطی سالرا سرقت در ایران وقوع جرم نرخ بیکاري) با 
نتایج این پژوهش .بررسی کرده استقال مالیم غیرخطی انتالگوهايازاستفاده

ثیر شاخص فالکت بر أت،رشد سرقت بیشتر باشدنرخمیزاننشان داد که هرچه
است.روي نرخ رشد سرقت کمتر 



1392پاییز، 3، شماره10هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري  148

شناسی تحقیقروش-4
نظریه مجموعه فازي و منطق فازي- 1- 4

ها با عدم قطعیت و نا و دادهنداردهایی که آمار و اطالعات قطعی وجود در حوزه
ي راه حلی است که از سوياقتصادروابطمدل سازياند، اطمینانی مواجه

یک مدل منطق فازي. استگرفتهو مورد استقبال قرار پیشنهاددانان اقتصاد
نظریهتوضیح دهد. این تواندهاي مبهم را تا حدودي میریاضی است که حوزه

هاي علوم به سرعت در رشتهو گردیدارائه1965توسط لطفی زاده در سال 
کالیسک دهی صفر و یک از ارزشاین منطقکند. نمیيکاربرداجتماعی نیز

5ی ترتیبارزش بین صفر و یک یا یک شاخص گزینهه هرو بکندنمیپیروي
ترتیبدهد. به این متوسط، کم و خیلی کم) نسبت میزیاد،زیاد،اي (خیلیگزینه
ها اثبات شده، وارد مدل ارتباط تابعی آنکه قبال انسانیپدیدهیک هاي سببیمتغیر

مذکورگزینه5پاسخی از صفر تا یک یا بین و پس از طی مراحلی نهایتاًگرددمی
روش فازي به طور خالصه شامل مراحل زیر است:.به دست می آید

هاي زمانیاستخراج داده:1مرحله 
متغیرهاي موثر بر وقوع جرم در ایران در این مرحله آمارها و دادهاي مربوط به 

گیرد که شامل متغیرهاي نرخ بیکاري، نرخ تورم، استخراج و مورد استفاده قرار می
نابرابري توزیع درآمد و درآمد سرانه است که با مراجعه به ادبیات و مطالعات تجربی 

پیشین انتخاب شده است.

سازي متغیرهاي علیفازي:2مرحله 
افزار لی تجربی است و بسته به نظر طراح سیستم و نوع نرمسازي، عمفازي

توان توابع مختلفی از نظر شکل و یا درجه پیچیدگی محاسباتی در دسترس، می
براي هر متغیر انتخاب کرد. در این تحقیق توابع نرمال با پنج حالت (خیلی زیاد، 

-میعه انتخابزیاد، متوسط، کم، خیلی کم) براي هر یک از متغیرهاي مورد مطال

شود دامنه نوسان متغیرها از خیلی کم تا خیلی زیاد شود. به عبارت دیگر فرض می
کند.تغییر می
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ایجاد پایگاه قواعد فازي بر اساس نظرات تجربی اشخاص خبره:3مرحله 
ترین بخش در برآورد شاخص جرم و یا به طور کلی ایجاد سیستم این مرحله مهم

( در اینجا شاخص یزان تاثیرپذیري متغیرهاي وابستهله  مفازي است. در این مرح
شود. در این تحقیق فرض جرم) را از متغیرهاي مستقل به صورت تقریبی برآورد می

(خیلی حالت5توان با م در ایران را میشده است که دامنه نوسانات شاخص جر
در روي طیفی به زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) بیان کرد. حاالت بیان شده را 

صورت زیر نشان داد:ساز مثلثی بهبر اساس فازي)0، 1(اندازه بازه بسته

توابع عضویت متغیر شاخص جرم:1نمودار

تر شویم به معناي افزایش بر اساس این تعریف هر اندازه که به عدد یک نزدیک
شاخص جرم و هر اندازه که به صفر نزدیک شویم به معناي کاهش شاخص جرم 

حال بر اساس تعاریف بیان شده پایگاه قواعد تجربی را براي متغیرهاي دخیل است. 
به tnموجود در پایگاه قواعد از رابطهدهیم تعداد قواعدتشکیل میشاخص جرم در 

یا اد متغیرهاي علیتعدtتعداد متغیرهاي گفتاري و nآید که در آن دست می
متغیر علی داشته باشیم باید 2باشد. به عنوان مثال در صورتی که ما مستقل می

عنوان مثال قاعده ایجاد کنیم. به25=25حالت ذکر شده 5براي هر متغیر بر اساس 
در صورتی که ما دو متغیر نرخ بیکاري وشاخص فقر را داشته باشیم یک قاعده به 

بود:این صورت خواهد 
گاه شاخص جرم نیز باال خواهد اگر نرخ بیکاري زیاد و شاخص فقر زیاد باشد آن«

»بود
دهیم.ما در ادامه به هر کدام از این قواعد یک درجه عضویت نسبت می
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ایجاد سیستم فازي مناسب براي تقریب روابط:4مرحله 
جاد کرد. در فازي مناسب ایراي پایگاه قواعد فازي بیان شده باید یک سیستمب

ساز ساز منفرد و غیر فازيیک سیستم فازي، موتور استنتاج ضرب، فازياینجا
گیرد طراحی شده تفاده قرار میمیانگین مرکز که در بیشتر کارهاي تجربی مورد اس

زنیم. در منطق فازي هر قاعده به شکل شاخص جرم را به کمک آن تخمین میو 
JR کند:خروجی ایجاد می- ورودي، یک مجموعه فازي در فضاي× …× 	 	→ 											 )01(

بر اساس استلزام ممدانی تابع عضویت این قاعده چنین است:
×…× 	 	→ (x,y)=min ×…× 	 	→ , 	( ) 									 )11(

که āدر قاعده فازي بیان شده داراي مرکزiGاگر فرض کنیم مجموعه فازي
، موتور jRیک مجموعه طبیعی است باشد. یک سیستم فازي با پایگاه قواعد 

ساز میانگین مرکز به شکل زیر تعریف ساز منفرد و غیر فازياستنتاج ضرب، فازي
.)211997وانگ،شود (می

f(x)=
∑ ā 	(∏ )∑ 	(∏ ( )) 																			 )12(

است. در f(x)گاه فازي به تابع غیر خطیقاعده اگر ... آنMتبدیل کننده ) 3رابطه (
یا رد هر نوع تابع خطیگر مناسب براي برآو) یک تقریب3حقیقت، سیستم فازي (

حد واسط متغیر فازي جرم را ā). حال اگر به جاي1996غیر خطی است (کاسکو، 
) جایگذاري کنیم و معادله را دوباره بازنویسی کنیم مقدار شاخص 3در معادله (

جرم قابل تخمین است.             

crime=
∑ 		(∏ )∑ 	(∏ ( )) 									 )13(

برآورد مدل- 5
براي برآورد شاخص جرم در ایران از دو متغیر ورودي شاخص فقر و نرخ بیکاري 

ر ورودي نرخ تورم، درآمد سرانه و در ابتدا با استفاده از سه متغیشود.استفاده می
شود و سپس از شاخص فقر و نرخ برآورد مینابرابري توزیع درآمد شاخص فقر 

بیکاري براي به عنوان متغییر ورودي براي برآورد شاخص جرم در ایران استفاده 
21 Wang
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هاي الزم براي تجزیه و تحلیل هو داد1356- 1390مانی این مطالعه شود. دوره زمی
از وب سایت بانک مرکزي گرفته شده است. در ادامه مراحل برآورد شاخص جرم 

شود.ن میبیا

نقاط شکست داده-5-1
وجود دارد تا منظور خود را از 22»پایه«چندین راه ممکن براي ایجاد یک مقدار 

را نشان دهیم. در این مطالعه » خیلی کم«و » کم«، »نرمال«، »خیلی زیاد«، »زیاد«
ها از میانگین متحرك شش ساله هاي احتمالی در دادهبراي در نظر گرفتن چرخه

دست آوردن شاخص فساد اقتصادي در ایران شده است. از آنجا که هدف بهاستفاده
قرار داده شده است و 1350است، مبناي کار سال 1356-1390طی دوره 

هاي آوري شد. براي هر سال مقدار میانگین سالهاي از این سال به بعد جمعداده
مقدار نرمال 1380دهد. براي مثال در سالمیبه دسترا » نرمال«گذشته مقدار 

پس از تعیین است.1380تا 1375ها از سال ضریب جینی برابر با میانگین داده
مقدار نرمال براي هر متغیر در هر سال سطوح همراهی کمی اندازه محاسبه 

معیار نمونه نزدیک به مقدار نرمال انحرافشود. این کار با محاسبه یک و یا دو می
د. جدول یک، فرایند باال را براي متغیر ورودي ضریب شودر هر دوره انجام می

مقدار نرمال نرخ 1380براي مثال در سال دهد.نشان می1380جینی در سال 
است. پس از تعیین مقدار 1380تا 1376از سال هادادهبرابر با میانگین تورم

. این شودیمه محاسبه نرمال براي هر متغیر در هر سال، سطوح همراهی کمی انداز
معیار نمونه نزدیک به مقدار نرمال در هر دوره انحرافکار با محاسبه یک و یا دو 

، فرایند باال را براي متغیر ورودي نرخ تورم در سال 1-5. جدول شودیمانجام 
.دهدیمنشان 1380

هادادهنقاط شکست: 1جدول 
Very HighHighNormalLowVeryLow

VHHNLVL

خیلی کمکممیانگینزیادخیلی زیاد
+2SD+1SDN-1SD-2SD

08/3414/2520/1620/766/1
: نتایج تحقیقمأخذ

22 Bench
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. شودیمي مورد بررسی انجام هاسالدر ادامه، همین روند براي سایر متغیرها و کل 
، براي مثال در سال مینامیم23شکسترا در ادامه بحث، نقاط ما این مجموعه

،»16,20«،»25,14«، »34,08«، عبارتند از: نقاط شکست براي نرخ تورم1380
. ردیگیمي متغیرهاي تحقیق انجام سازيفازدر مرحله بعد ». -166«و»7,20«

حالت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی با پنج توابع نرمالدر این مطالعه از 
که شامل پنج مرحله بعد از این متغیرها و توابع نرمالدر .شودیمکم) استفاده 

تابع عضویت 1هاي . شکلشودیماستفاده حالت است، براي ساخت توابع عضویت
دهد.براي متغیر درآمد سرانه را شان میمثلثی

شاخص فقروروديریمتغفازيتوابع عضویت:2نمودار

: نتایج تحقیقمأخذ

پس ایجاد توابع عضویت متغیرهاي تحقیق در مرحله بعد، قواعد فازي ایجاد 
که بیشتر بر اساس نظرات تجربی افراد خبره و مطالعات قواعدشود. در تعریف می

ثیرپذیري متغیر وابسته (جرم) از أشود، میزان تتجربی پیشین طراحی می
دامنه نوسانان شود. از آنجا که در مطالعه حاضر متغیرهاي مستقل مشخص می

شاخص جرم در ایران  در پنج حالت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) 
ان داده شده است و متغیرهاي مستقل مدل شامل دو متغیر است بنابراین در نش

قاعده باید ایجاد شود. جدول یک پیوست قواعد مورد 25=125مجموع به تعداد 
دهد. به عنوان مثال بیان یک قاعده جدول یک پیوست چنین استفاده را نشان می

است:
شاخص جرم نیز متوسط خواهد گاه اگر شاخص قفر متوسط و بیکاري کم باشد آن«

».بود
23 Break Points
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پس از ایجاد پایگاه قواعد فازي، سیستمی مناسب براي برآورد باید ایجاد 
که āدر قاعده فازي بیان شده داراي مرکزiGشود.اگر فرض کنیم مجموعه فازي
، موتور jRیک سیستم فازي با پایگاه قواعد یک مجموعه طبیعی است باشد،

ساز میانگین مرکز به شکل زیر تعریف منفرد و غیر فازيساز استنتاج ضرب، فازي
شود.می

Crime=
∑ 		(∏ )∑ 	(∏ ( ))

است. در f(x)گاه فازي به تابع غیر خطیآنقاعده اگر ...Mتبدیل کننده باالرابطه 
یا اي برآورد هر نوع تابع خطیگر مناسب بریک تقریبباالحقیقت، سیستم فازي

شاخص حد واسط متغیر متغیرهاي مستقل و ixخطی است. که در آن غیر
است.جرم

برآورد شاخص جرم در ایران                     - 6
1356-1388با توجه به توضیحات باال روند شاخص جرم در ایران طی دوره زمانی 

و روند شاخص فقر2شود. جدولبرآورد می24افزاري متلببا استفاده از بسته نرم
دهد:جرم در ایران طی دوره مورد مطالعه را نشان می

روند شاخص جرم و فقر به روش فازي: 2جدول
سالشاخص فقرشاخص جرم

454/0374/01356
22/033/01357
249/0347/01358
198/0192/01359
385/0271/01360
476/0342/01361
505/0355/01362
419/0198/01363
46/0203/01364
478/0203/01365
477/0206/01366
494/0211/01367
49/022/01368
452/0217/01369
365/0223/01370
36/0239/01371

24 MATLAB
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392/0241/01372
399/0257/01373
402/0283/01374
321/0279/01375
363/0315/01376
474/0312/01377
536/0333/01378
603/0332/01379
614/0334/01380
542/0423/01381
504/0415/01382
495/0423/01383
555/045/01384
559/0453/01385
533/0482/01386
512/0445/01387
736/0585/01388
729/0577/01389
79/0649/01390
784/0664/01391

: نتایج تحقیقمأخذ

دهد دهد که نشان می) نیز روند شاخص جرم در ایران را نشان می1(نمودار 
هاي اخیر روندي صعودي داشته است.شاخص جرم طی سال

عددي شاخص جرم در ایرانروند: 3نمودار 

مأخذ: نتایج تحقیق

سه بعدي دو متغیر ورودي فقر و بیکاري و متغیر خروجی نیز شکل 2نمودار 
دهد.شاخص جرم در ایران را نشان می

0
0.2
0.4
0.6
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1

١٣
۵۶

١٣
۵٨

١٣
۶٠

١٣
۶٢

١٣
۶۴

١٣
۶۶

١٣
۶٨

١٣
٧٠

١٣
٧٢

١٣
٧۴

١٣
٧۶

١٣
٧٨

١٣
٨٠

١٣
٨٢

١٣
٨۴

١٣
٨۶

١٣
٨٨

١٣
٩٠



155برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازي: رویکرد اقتصادي

شکل سه بعدي متغیرهاي ورودي و خروجی: 4نمودار

مأخذ: نتایج تحقیق

دهد که شاخص جرم میمقایسه روند شاخص فقر و شاخص جرم در ایران نشان
ند. نمودار سه روند شاخص فقر و جرم کداري از شاخص فقر تبعیت میطور معنیبه

دهد.را نشان می

مقایسه روند شاخص فقر و شاخص جرم در ایران: 5نمودار

مأخذ: نتایج تحقیق

دهد شاخص جرم در ایران طور که روند شاخص جرم در ایران نشان میهمان
454/0روندي نسبتاً پر فراز و نشیبی داشته است. مقدار شاخص جرم در ایران از 

با کاهش نرخ بیکاري و شاخص فقر 1357شود و در سال شروع می1356در سال 
با کاهش در نرخ بیکاري 1359یابد. روند شاخص جرم در ایران در سال کاهش می

رسد. سپس بالفاصله با افزایش شدید در ترین مقدار خود میو شاخص فقر به کم
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حول 1376و تا سال گیردمیودي به خود عشاخص فقر و نرخ بیکاري روند ص
به بعد شاخص جرم در 1377کند. از سال میانگین شاخص طی دوره نوسان می

گیرد که این روند تا سال ایران با افزایش نرخ بیکاري روند صعودي به خود می
به بعد با افزیش شاخص فقر، شاخص جرم در 1383یابد. از سال ادامه می1381

با کاهش نرخ بیکاري اندکی 1387گیرد و در سال د میایران روند صعودي به خو
گیرد که دلیل یابد اما بالفاصله پس از آن روندي صعودي به خود میکاهش می

توان ارتباط داد. شاخص ها میافزایش آن را به افزایش نرخ بیکاري در این سال
که دلیل رسد به باالترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی می1390جرم در سال 

توان اصلی افزایش شاخص جرم در این سال افزایش شاخص فقر در این سال می
هاي مورد بررسی بیشترین میزان شاخص جرم در سال2نسبت داد. مطابق  جدول 

ها اقتصاد دچار رکود بوده و است. در این سال1387هاي پس از مربوط به  سال
در 1387است. نرخ رشد در سال نرخ رشد اقتصادي افت قابل مالحظه اي داشته

(سایت بانک مرکزي درصد بوده است- 6/0برابر 1391درصد و در سال 5/0حدود 
جمهوري اسالمی ایران). بر همین اساس افزایش قابل مالحظه شاخص فقر طی 

مشهود است. همچنین مقایسه دو شاخص فقر 2به بعد در جدول 1388هاي سال
دهد که روند شاخص جرم در ایران به طور میو شاخص جرم در ایران نشان

کند.داري از روند شاخص فقر تبعیت میمعنی

گیري و پیشنهاداتنتیجه-7
-90هدف این مطالعه برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازي طی دوره زمانی 

در این راستا از دو متغیر ورودي شاخص فقر و نرخ بیکاري بود. 1356
رهاي علی جرم در ایران استفاده گردید. براي برآورد شاخص فقر نیز عنوان متغیبه

نتایج این سه متغیر ورودي ضریب جینی، نرخ تورم و درآمد سرانه بکار برده شد.
طور ههاي مورد بررسی  بمطالعه نشان داد که روند شاخص جرم در ایران طی سال

، 1357- 59فاصله کلی افزایش یافته است. براساس برآورد صورت گرفته در
کمترین میزان جرم صورت گرفته است. پس از آن اگر جه میزان جرم بیشتر شده 

میزان جرم 1376داراي نوسانات جزئی بوده است. پس از سال 1376اما تا سال 
1390در ایران بطور کلی رو به افزایش بوده و به باالترین سطح خود در سال 

هاي مورد بررسی مربوط به  جرم در سالبیشترین میزان شاخص2رسیده است. 
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فت شدید نرخ رشد دلیل رکود و اهها باست. در این سال1387هاي پس از سال
طبق  نتایج حاصله شاخص فقر نیز داراي بیشترین مقدار خود بوده است.،اقتصادي

کند، لذا دلیل اصلی داري از شاخص فقر تبعیت میشاخص جرم به طور معنی
نوسانات شاخص جرم در ایران را می توان به نوسانات شاخص فقر منتسب کرد. 

گردد در مبــارزه پیشــنهاد می،ارتکاب جرمثیر معنی دار فقر برأتبا توجه به 
به فراهم توجه بیشتري بــا جرم از نــگاه صرفاً جبـري و قضایی پرهیز شــود و 

ســازي شــرایط مناســب جهت افزایش تولید و ســرمایه گذاري و کاهش فقر در 
از هاي اقتصاديحمایتبا دولت می تواند جامعه معطوف گردد. همچنیـن 

،پس از اتـمام دوره مـحکومیــتدر دوران زندان و حتی زندانیان هاي ادهخانو
از طرفی نظر به این که شاخص فقر از دهد.کاهش را زمینه ارتکاب جرم در جامعه 

دست آمده است لذا پیشنهاد هضریب جینی، نرخ تورم و درآمد سرانه بسه متغیر 
نسبت به بهبود توزیع ،اي کاهش شاخص فقر و در نتیجه جرمشود دولت برمی

درآمد و کاهش تورم نیز اهتمام ویژه داشته باشد.
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پیوست: 
ها در حالت سه متغیريپایگاه داده:1جدول 

قاعدهضریب جینینرخ تورمدرآمد سرانهفقرعضویتدرجه
1VBVHVHVH1
8./VBVHVHH2
6./VBVHVHM3
1BVHVHL4
8./BVHVHVL5
6./VBVHHVH6
1BVHHH7
1BVHHM8
8./AVHHL9
1AVHHVL10
1BVHMVH11
8./BVHMH12
1AVHMM13
1AVHML14
8./AVHMVL15
8./AVHLVH16
1AVHLH17
1AVHLM18
8./SVHLL19
1SVHLVL20
1AVHVLVH21
8./AVHVLH22
1SVHVLM23
1SVHVLL24
6./VSVHVLVL25
1VBHVHVH26
8./VBHVHH27
1BHVHM28
1BHVHL29
8./BHVHVL30
6./VBHHVH31
1BHHH32
8./BHHM33
8./AHHL34
1AHHVL35
1BHMVH36
8./AHMH37
1AHMM38
1AHMM39
8./SHML40
1AHLVL41
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1AHLVH42
8./AHLM43
1AHLL44
1SHLVL45
1SHVLVH46
8./AHVLH47
1SHVLM48
1SHVLL49
8./VSHVLVL50
1VBMVHVH51
1VBMVHH52
6./BMVHM53
1BMVHL54
1AMVHVL55
8./BMHVH56
1BMHH57
8./BMHM58
1AMHL59
1AMHVL60
8./BMMVH61
8./AMMH62
1AMMM63
8./AMML64
8./SMMVL65
1AMLVH66
1AMLH67
8./SMLM68
1SMLL69
1SMLVL70
6./AMVIVH71
1SMVIH72
8./SMVIM73
1VSMVIL74
1VSMVIVL75
8./VBLVHVH76
1BLVHH77
1BLVHM78
8./BLVHL79
1ALVHVL80
1BLHVH81
1BLHH82
8./ALHM83
1ALHL84
1ALHVL85
8./BLMVH86
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1ALMH87
1ALMM88
8./ALML89
1SLMVL90
1ALLVH91
8./ALLH92
8./SLLM93
1SLLL94
6./VSLLVL95
8./SLVIVH96
1SLVIH97
1SLVIM98
8./VSLVIL99
1VSLVIVL100
6./VBVIVHVH101
1BVLVHH102
1BVIVHM103
8./AVIVHL104
1AVIVHVL105
1BVIHVH106
8./BVIHH107
1AVIHM108
1AVIHL109
8./AVIHVL110
8./AVIMVH111
1AVIMH112
1AVIMM113
8./SVIML114
1SVIMVL115
1AVILVH116
8./AVILH117
1SVILM118
1SVILL119
6./VSVILVL120
8./SVIVIVH121
1SVIVIH122
6./VSVIVIM123
8./VSVIVIL124
1VSVIVIVI125
؛ بسیار بزرگ B؛ بزرگ VL؛ خیلی کم L؛ کم M؛ متوسط H؛ زیاد VH: نتایج تحقیق (خیلی زیاد مأخذ
VB ؛ متوسطA ؛ کوچکS ؛ بسیار کوچکVS .(
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ها در حالت دو متغیريپایگاه داده:2جدول 
قواعدشاخص فقرنرخ بیکاريشاخص جرمدرجه عضویت

1VBVHVH1

8./VBHVH2

1SNVH3

8./SLVH4

8./AVLVH5

1VBVHH6

1BHH7

8./BNH8

1ALH9

1SVLH10

1BVHN11

8./BHN12

1ANN13

8./SLN14

1SVLN15

1BVHL16

1AHL17

8./SNL18

1SLL19

1VSVLL20

8./AVHVL21

8./SHVL22

1SNVL23

8./VSLVL24

1VSVLVL25

؛ بسیار بزرگ B؛ بزرگ VL؛ خیلی کم L؛ کم M؛ متوسط H؛ زیاد VH: نتایج تحقیق (خیلی زیاد مأخذ
VB ؛ متوسطA ؛ کوچکS ؛ بسیار کوچکVS .(


