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:چکیده
ضریب جینی، مدت هر یک عواملثیر نامتقارن کوتاهتأهدف این مطالعه بررسی 

قبل با استفاده از مدل تصحیح خطاي انتقال مالیم يبر سرقت دورهطالقبیکاري و
. استفاده شده است) 1363-1391(هاي ساالنه دوره در این مطالعه از داده. باشدمی

ها و گرنجر به بررسی مانایی دادهانگل ويبراي این منظور ابتدا با استفاده از قضیه
دهند که مدل غیرخطی نتایج نشان می. بلندمدت پرداخته شده استيرابطه

که تغییر در ياگونهبه. دهندگی باالتري در مقایسه با مدل خطی داردقدرت توضیح
اي وسط و جاري در حد آستانهيقبل بر سرقت دورهيضریب جینی و بیکاري دوره

تایج ورد طالق با توجه به ندر م. ثیر را داردتأباال براي هر دو متغیر بیشترین 
که در آستانه باال هرچند. ثیر مثبت بر سرقت دارددر هر سه آستانه تأشدهحاصل

.ثیر را داردتأبیشترین 
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 مقدمه- 1
هاي بشر همواره یکی از بزرگترین دغدغهیاجتماعيهايناهنجارومیجراافزایش

توجهم،یجرایعلمیبررسیشناسجرمدر. در جهت تامین امنیت خود بوده است
بر رایز. استبرخوردارياژهیوگاهیجاازشودیمجرمبروزموجبکهیعواملبه

ا آن و بمقابلهيبراتوانیمعواملنیاياثرگذارينحوهوزانیمشناختاساس
.دیشیانديموثرترربیتداحفظ امنیت جامعه

نابرابري (ضریب جینیآثار نامتقارن،بررسی مطالعههدف اصلی این 
از آنجا که براي کمی سازي . باشد، بیکاري و طالق بر سرقت در ایران می)درآمدي

اقتصادسنجی نیاز به شاخصی عددي است، هاي مدلجرم جهت بررسی آن از نظر 
شاخصی از جرایم صورت گرفته در کشور عنوانبهدر این مطالعه از نرخ سرقت 

ترین عوامل تأثیرگذار بر جرم، نابرابري درآمدي مهمیکی از. استفاده شده است
هاي جامعه منجر به ایجاد فاصله طبقاتی زیرا نابرابري درآمدي بین دهک. باشدمی
شکاف طبقاتی از طریق عاملی پر کردنهاي پایین براي ود و افراد در دهکشمی

نابرابري درآمد کهیدرصورت. زنندبه نام حسادت، دست به ارتکاب جرم میروانی
این . شودو قشر پردرآمد جامعه بیشتر میدرآمدکمافزایش یابد تفاوت بین قشر 

شود یا فقیر جامعه میدرآمدکمموضوع موجب برانگیخته شدن این انگیزه در قشر 
ربایی، قتل و ، آدميبربیجي قانونی مثل دزدي،هاراهرازیغبهیی هاکه از طریق راه

.بندیادیگر اعمال غیرقانونی، به استاندارد زندگی قشر پردرآمد دست
شاخصی از نابرابري درآمد استفاده عنوانبهدر این مقاله از ضریب جینی 

بیکاري موجب فقر، نابرابري درآمد، مهاجرت، اختالف همچنین . شده است
یکی از علل ارتکاب جرم دتواننشود که هرکدام به تنهایی میمی... خانوادگی و 

که افراد هویت خود را در موقعیت کاري که دارند جستجو رسدبه نظر می. باشند
آنها يکنند و هرگاه براي تمام افراد جویاي کار، شغلی یافت شود، آنگاه انگیزهمی

الزم به ذکر است که شاخص نرخ بیکاري . یابدبراي بروز جرم و جنایت کاهش می
اگر .دست آمده استاز نسبت تعداد افراد بیکار به کل جمعیت فعال هر استان به 
نظر شود، بتوان صرفاز مشکالت زنان و مردان مطلقه که منجر به وقوع جرم می

يزمینهپیشمنجر به طالقتوان منکر این واقعیت شد که گاه نمیکرد؛ هیچ
یکداشتنازآنانزیرا. شودمیطالقفرزندانبرايبزهکاريوجرایمارتکاب
نابسامانشرایطازرهاییبراياندشدهمجبوروشدهمنعخانوادگیامنپناهگاه
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 مواجهاقتصاديشدیدمشکالتباکودکاناگر این. کنندفرارخانهازخانوادگی
سیگارفروشی،نظیرمشاغلیبهشوندیممحسوبخانوادهآورنانچونوشده

... وسرقتباندهايويبربیجدزدي،مخدر،مواددوفروشیخر،یفروشدست
وپدرزیرا،هستندبالقوهبزهکارخیابانی،وطالقکودکان.کنندمیپیداگرایش

درکودکاناین. نیستندآنهارفتارواعمالبرنظارتبهقادرکودکانیچنینمادر
بزهکاريمعرضدروشوندمیمحسوبمجرمانهاعمالاصلیاهدافازیکیجامعه

.رندیگیمقرارفراوانیهايدیدگیبزهو
همچنین در این مطالعه از . باشدمی1391تا1363مورد بررسی يدوره

در . استفاده شده است) LSTAR(1مالیم خود رگرسیونی الجستیکانتقالمدل
عوامل آثار نامتقارنبررسی هاي خطی به مطالعات صورت گرفته با استفاده از مدل

؛ 1999؛ رالستون، 1996، تسوشیما(پرداخته شده استبرده بر نرخ جرمنام
اما اگر فرض خطی . )2012؛ دانگسو و ژانگمین؛ 2002، فاجنزیلبر و همکارانش

بودن را کنار بگذاریم و از تخمین فرآیندهاي غیرخطی استفاده کنیم نتایج 
؛ تراسورتا و 2004اندرس، (آوریمتري نسبت به نتایج خطی بدست میدقیق

سپس با استفاده از ها وبنابراین ابتدا به بررسی مانایی داده).1992اندرسورن، 
در مرحله . شودبلندمدت پرداخته میي، به تخمین رابطه2انگل و گرنجريرابطه

فرض خطی در مقابل غیرخطی مورد آزمون قرار 3آزمون تراسورتابعد با استفاده از
ل را انتخاب کرده و با توجه به متغیر انتقاFيسپس با استفاده از آماره.گیردمی

را ESTAR5یاLSTARهاي و آزمون تراسورتا یکی از مدل4آزمون ضریب الگرانژ
.شودانتخاب کرده و در نهایت مدل غیرخطی برآورد می

مروري بر ادبیات تحقیق-2
وسایل علمی کمک گرفتن از با توان اولین اقتصاددانی دانست که را می6بکرگري

خوديدر مقاله) 1968(بکرگذار اقتصاد جرم بود؛ پایه،با تحلیلی اقتصادي،و فنی

1 Logistic Smooth Transition Autoregressive
2 Engel and Granger
3 Terasvirta
4 Lagrange multiplier test
5 Exponential Smooth Transition Autoregressive
6 Becker
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 یک فعالیت عنوانبهاز جرم "7یک دیدگاه اقتصادي: جرم و مجازات"تحت عنوان 
حداکثرسازي سود خود، راستايافراد در ،اوبه اعتقاد .کندبزرگ اقتصادي یاد می

نسبت به را منفعت مادي جرم نند که کاستفاده می8هزینه-تحلیل منفعتاز یک 
در نظر )احتمال دستگیري و مجازات آن(هاي آن، در مقابل هزینهکارهاي قانونی

منفعت انتظاري حاصل از فعالیت غیرقانونی را بیشتر از کهیدرصورتگیرند و می
. زنندجرم و جنایت میهاي انتظاري مرتبط با آن بیابند، دست به ارتکابهزینه

با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره اثر فقر، ) 1996(9تسوشیما
منطقه از ژاپن مورد 47نابرابري درآمدي و بیکار را بر روي قتل و سرقت در 

داري فقط با مثبت و معنیطوربهاو اظهار داشت که سطح فقر . بررسی قرار داد
ي و نابرابري درآمد کاهش اما این اثر زمانی که نرخ بیکار. قتل در ارتباط است

در .کندکاهش پیدا مییابد،شدن افزایش میابد و همین طور شاخص صنعتییمی
اي در آمریکا که به دنبال یافتن مطالعهدر) 1999(10تحلیل دیگري که رالستون

انجام 1995تا 1958ياي بین نرخ جرم و تورم و انواع نرخ بیکاري در دورهرابطه
. مثبت بین تورم و نرخ جرایم وجود دارديداد، به این نتیجه رسید که یک رابطه

بین نابرابري يداریمعنمثبت و يخود به رابطهيدر مطالعه) 1998(11کندي
-دادهي خود را با استفاده ازمطالعهاو . درآمدي و جرم خشونت دست یافته است

) 1999(12باردت، الگوست و رایت. به انجام رسانده استایالت آمریکا 39هاي 
خود با یک دید تحلیلی نظري اثر نابرابري درآمدي و بیکاري يهمچنین در مطالعه

نتایج حاکی از این است که . توام بر نرخ جرایم مورد بررسی قرار دادندصورتبهرا 
زنند و در این میدست به ارتکاب جرمشانیدستمزدهاهاي شاغل با توجه به گروه

که ياگونهبهحال اثر نابرابري دستمزدها بر ارتکاب جرایم بسیار مشهود است، 
آن نرخ تبعبهافرادي که در جاهایی که تفاوت دستمزدهاي دریافتی زیاد است، 

استان کشور آرژانتین را 22) 2000(13سرو و مرلونی. ارتکاب جرم نیز بیشتر است
جرم يکنندهبا هدف بررسی عوامل احتمالی تعیین1999تا 1990هاي بین سال

7 Crime And Punishment: An Economic Approach
8 Cost–benefit analysis
9 Tsushima
10 Ralston
11 Kennedy
12 Burdett, Lagos, Wright
13 Cero and Merloni
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 ها به این نتیجه رسیدند که بیکاري و نابرابري در نهایت آن. مورد بررسی قرار دادند
ها برخالف تئوري، همچنین آن. داري با نرخ جرایم دارنددرآمد ارتباط مثبت و معنا

یت ارتباط مستقیم و نشان دادند که افزایش درآمد با افزایش نرخ جرم و جنا
. معناداري دارد

با استفاده از ضریب جینی به عنوان ) 2002(14فاجنزیلبر و همکارانش
ي قتل و سرقت هاشاخصی از نابرابري درآمد به بررسی اثر نابرابري درآمد بر نرخ

و 1965- 95زمانی يکشور در دوره39ها با در نظر گرفتن آن. پردازندمی
براي سرقت به این نتیجه 1970- 94هاي کشور در سال37همچنین براي 

داري با هم در مثبت و معناطوربهرسیدند که نرخ جرایم و نابرابري درآمد 
هاي تابلویی به با استفاده از تحلیل داده) 2008(15اهللابهارم و حبیب.اندارتباط

کشور اروپا بین 11علیت بین نرخ جرائم و درآمد و بیکاري در يبررسی رابطه
قتل و (براي جرایم رخ داده به صورت کلی و جزئی،2001- 1993هاي سال

نتایج به دست آمده، دو عامل بیکاري و سطح درآمد بر اساس. پردازندمی،)سرقت
.هاي جرائم کلی و جزئی در این کشورها داردتاثیر معناداري بر نرخ

ارتباط بین نرخ جرایم و يبه مطالعه) 2009(16گیالنی و همکارانش
در 2007تا 1975ي های چون بیکاري، فقر و تورم براي سالیي اقتصادهامتغیر

بین تورم و فقر و یبلندمدتيکه رابطهدهدنتایج نشان می.پردازندپاکستان می
17اي دیگر دانگسو و ژانگمینهدر مطالع.جرم و جنایت در این کشور وجود دارد

هاي منطقه انگلیس در بین سال12هاي پانل در با استفاده از تحلیل داده) 2012(
به این نتیجه رسیدند که گذاري کردند و نهایتاًمدلی را پایه2007تا 2002

ترین عوامل اقتصادي تاثیرگذار بر جرم در این کشور نابرابري درآمد و بیکاري مهم
این شدتبهکنند که نتایج تجربی به دست آمده چنین آنها اذعان میهم. دباشمی

) 2011(18آلتینداگ. کندیید میأاقتصادي است، تيفرضیه را که جرم یک پدیده
. اي رابطه بین ارتکاب جرم و بیکاري در اروپا را مورد بررسی قرار دادطی مطالعه

14 Fajnzylber et al
15 Baharom and Habibullah
16 Gillani et al
17 Dongxu and Zhongmin
18 Altindag
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 گیرد که بیکاري بر نرخ جرایم نتیجه میوي با استفاده از یک مطالعه بین کشوري 
.داري داردي مثبت و معنیعلیه اموال رابطه

خارجی، در ایران مطالعات بسیار اندکی در يبا وجود مطالعات گسترده
توان به خصوص اقتصاد جرم و جنایت صورت گرفته است که در این راستا می

ه در تحقیق خود با عنوان اشاره کرد ک) 1384(مطالعه حسین صادقی و همکارانش 
هاي پانل مربوط با استفاده از روش داده"ثیرگذار بر جرم در ایرانأتحلیل عوامل ت"

، به بررسی علل اقتصادي وقوع جرایم قتل و 1376- 80هاي استان طی سال26به 
مستقیم میان نرخ يتوان به رابطهاز نتایج به دست آمده می. نداسرقت پرداخته

اي دیگر مرتضی در مطالعه. ابرابري درآمد و نرخ قتل و سرقت اشاره کردبیکاري و ن
هاي پانل به بررسی عوامل موثر بر سرقت با استفاده از داده) 1384(حسینی نژاد

او براي این منظور دو مورد سرقت اماکن و سرقت اتومبیل . در ایران پرداخته است
مطالعه بدست آمده است حاکی از این نتایجی که از این . را مورد مطالعه قرار داد

ه اثر مثبت و افزایشی بر است که افزایش نابرابري و افزایش نسبت جوانان در جامع
.بیل داردسرقت اتوم

مبانی نظري- 3
او مدلی را . باشدمی) 1968(ي تئوریک اقتصاد جرم مربوط به کار بکرهاپایه

کند که یک شخص مرتکب جرم خواهد شد، اگر و استدالل میکندیممعرفی 
توانست میمطلوبیت انتظاري حاصل از ارتکاب جرم بیشتر از مطلوبیتی باشد که او 

-او از یک تحلیل فایده. ي قانونی دیگر کسب کندهااز مصرف زمانش در فعالیت

.کندجرمانه استفاده میي مهاهزینه براي توجیه گرایش فرد به سمت فعالیت
گیري افراد نسبت به ارتکاب جرم را بدین مکانیزم زیربنایی تصمیم) 1978(19وارن

انتخاب ينحوهيدهندهواقع نشانمدلی که بکر ارایه کرد، در: دهدصورت شرح می
باشد و این کار قانونی و ارتکاب جرم در طول یک دوره میيفرد از بین دو مقوله

ند با هم ترکیب حین این که جایگزینی براي یکدیگردر حالی است که این دو در 
گرچه در دنیاي واقعی ممکن است فرد در حین اینکه مشغول به کاري . شوندنمی

گرفته مشروع است، مرتکب جرم نیز شود، اما این فرض جهت سادگی مدل درنظر

19 Warren
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 هستند و مالحظات 20خنثیشود که افراد ریسکعالوه بر این، فرض می. شده است
در . اخالقی که ممکن است ارتکاب جرم آنها را تحت تاثیر قرار دهد یکسان باشد

و منافع حاصل از جرم E(X)هاي قانونی بامنافع و عایدي حاصل از فعالیتاینجا 
شود که در نتیجه فرد در صورتی مرتکب جرم می. نشان داده شده استE(Y)با 

هاي قانونی، کمتر از منافع حاصل از ارتکاب جرم منافع و عایدي حاصل از فعالیت
:یعنی. باشد

)1(E(X)E(Y) 

کهیدرصورتاین واقعیت است که يدهندهنشان) 1(ي در واقع معادله
منافع انتظاري حاصل از ارتکاب جرم بیشتر از منافع حاصله از کار قانونی باشد، 

یک افزایش در سمت . شخص ارتکاب جرم را بر فعالیت قانونی ترجیح خواهد داد
چپ این معادله یعنی منافع انتظاري حاصل از ارتکاب جرم، احتمال ارتکاب جرم را 

افزایش در سمت راست این معادله، است که یک یدر حالدهد و این افزایش می
ي قانونی هایعنی عایدي و منافع ناشی از فعالیت قانونی، احتمال شرکت در فعالیت

.دهدرا افزایش می
، در اصل امید ریاضی منافع حاصل از 1يشمارهيسمت چپ معادله

شخص به کهنیاباشد که از میانگین وزنی منافع در دو حالت، ارتکاب جرم می
-1احتمال دستگیري و P.شودعلت ارتکاب جرم دستگیر شود یا نشود، حاصل می

Pدهد واحتمال دستگیر نشدن فرد را نشان میZمجازات فرد يگر هزینهبیان
فرد اگر ارتکاب جرم را بگزیند و دستگیر . باشدمجرم، در صورت دستگیري می

. شود، تعدیل میZمجازات،يهزینهيلهیوسبه، E(Y)شود، منافع ناشی از جرم،
توان به شکل زیر ، منافع انتظاري ناشی از جرم را میذکرشدهبا توجه به مطالب 

: نوشت
)2(Z)-P(YP)Y-(1E(Y) 

ثیر نرخ أاگر منافع انتظاري ناشی از کار مشروع را تحت ت،از طرفی دیگر
بیکاري و بیمه بیکاري بدانیم، منافع حاصل از کار قانونی که همان امید ریاضی 
منافع حاصل از کار قانونی است، از میانگین وزنی دستمزد فرد و نرخ اشتغال به 

باشد، که برابر با بیکاري میيبیمهيکنندهمشخصAدر این حالت. آیدمیدست 
20 Risk Neutral
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 چنین نرخ بیکاري،هم. شودمبلغی است که هنگام بیکاري به شخص پرداخت می
uاحتمال دریافت بیمه بیکاري توسط فرد ويدهنده، نشانu-1 ،يدهندهنشان

در این صورت منافع . احتمال استخدام شدن فرد و دریافت دستمزد قانونی است
: آیدزیر به دست میصورتبهانتظاري ناشی از کار قانونی 

)3(uAu)X-(1E(X) 

منافع انتظاري ناشی از جایگزینی کار يدهندهباال نشانيدر واقع رابطه
يمعادله3و2ي هاتوان با توجه به معادلهحال می. باشدقانونی با ارتکاب جرم می

:را به این صورت بازنویسی کرد1
)4                                                (uAXuZYPYP  )1()()1( 

عواملی است که منافع انتظاري حاصل از ارتکاب يدهندهنشان4يمعادله
. دهدي قانونی را نشان میهاجرم و فعالیت

در اینجا فرض شده که ریسک استخدام نشدن در طول دوره کمتر از 
ریسک دستگیر شدن به دلیل ارتکاب جرم است، 

puیعنی  ،مجازات،يفرض شده است که متوسط هزینهعالوهبهZ ،
AXبیکار شدن یعنی يبیشتر از هزینه با درنظر گرفتن این فرضیات . است

. انتخاب کار قانونی و دوري از ارتکاب جرم استارتکاب جرم بسیار پرخطرتر از
، Yبنابراین براي جبران ریسک باالتر رفتارهاي مجرمانه، باید منافع انتظاري جرم،

يبه رابطهبا توجهبنابراین . ، باشدXبیشتر از منافع انتظاري ناشی از کار قانونی،
تظاري جرم نیز مجازات افزایش یابد، منافع انياگر خطر دستگیري یا هزینه4

AXبیکار شدن، يچنین افزایش هزینههم. کندافزایش پیدا می  یا افزایش ،
.شود فرد در مقابل کار قانونی، ارتکاب جرم را انتخاب کندنرخ بیکاري، باعث می

تحقیقمدل و روش-4
یا روش LSTARیرخطیغروش مورد استفاده در تحقیق حاضر براي تخمین مدل 

در این روش ارتباط بین دو . باشدانتقال مالیم خود رگرسیونی الجستیک می
رابطه بین دو متغیر در طول کهیدرصورت. کندغیرخطی تغییر میصورتبهمتغیر 

ي رخ داده است و نقطهگوییم تغییر رژیمزمان تغییر کند، آنگاه اصطالحاً می
طبق این الگوي اقتصادي . گرددتغییر رژیم  تحت عنوان سطح آستانه مشخص می
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 اگر مقادیري از متغیرها در یک ناحیه و قسمتی در ناحیه دیگر وجود داشته باشند
، در این صورت روابط اقتصادي این متغیرها در نواحی )هاي مختلفوجود رژیم(

هاي ها مدلبه دلیل مالیم بودن انتقاالت بین رژیم. دمختلف متفاوت خواهد بو
مدلازخاصیحالت. گیرداتورگرسیو انتقال مالیم مورد استفاده قرار می

)2004اندرس،(:گیریممینظردرزیرصورتبهرا غیرخطیاتورگرسیو
)5                                          (ttttt YfYbYY    )( 11110

1و0وbوtYوقفهبامقدار1tYمتغیر وابستهtYيکه در این رابطه

باشد،میانتقال تابعیکf().هستندسفیدنوفهtو اتورگرسیومدلضرایب
)(اتورگرسیو ضریب 1 b1مقدارتغییراتبهنسبتtYکندتغییر مییآرامبه.

21تراسورتاوگرنجرتوسطبارنخستینبرايمالیمانتقالاتورگرسیومدل

مالیمانتقالاتورگرسیومدلهايبناممدلدو نوعهاآن.گردیدمعرفی) 1993(
. کردندمعرفی(ESTAR)نماییمالیمانتقالاتورگرسیومدلو) LSTAR(لجستیک

است که در آن یافته از مدل اتورگرسیو استانداردحالت تعمیمLSTARمدل 
.باشدضریب اتورگرسیو داراي تابع لجستیک می
  tptptptptt YyYYY    ...... 110110

  1
1 ))(exp(1 
  cyt )6                                                      (

دي در حالت ج.گویند22را پارامتر یکنواختیفوق پارامتريدر معادله
تبدیل به یک مدلLSTARنهایت میل کند، مدلبه سمت صفر یا بیاگر

AR(P) خواهد شد، چرا که در این حالتبه ازاي مقادیر . ثابت است بین
خواهد داشت، اگر1tYاتورگرسیو بستگی به مقدار ينهایت، درجهصفر و بی
1tY 0آنگاه لذا رفتارtYتعیین خواهد زیريبر اساس معادله

.شد
tptptt YYY    ...110 )7(

رود و لذا به سمت یک مینهایت رود آنگاه به سمت مثبت بی1tYچنان چه و
:زیر تغییر خواهد نموديمطابق معادله

ttY    ...)()( 11100 )8                                                (

21 Granger and Terasvirta
22 Smoothness Parameter
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 بین این دو مقدار مالیمی جزء ثابت اتورگرسیو تغییرات1tYلذا با تغییر
يدر رابطهمقدار STAR (ESTAR)نمایی مدلدر شکل.حدي خواهد داشت

با مقدار ) 2( 2
1 )(exp1 cyt  در این حالت اگر به .شودجایگزین می

خواهد AR(P)تبدیل به یک مدل ESTARمدل ،نهایت میل کندصفر یا بیسمت 
این است که توجهقابلي نکته. ثابت خواهد بودشد، چون تحت این شرایط 

cYtحول نقطه ESTARمدل ضرایب 1 بر اساساگر رفتار . هستندمتقارن
زیريرابطه

tptpt YY    ...110 )9                                                    (

دور شود به سمت یک متمایل خواهد شد و cاز 1tYتغییر خواهد نمود 
.زیر خواهد بوديمطابق با رابطه1tYلذا 

ttY    ...)()( 11100 )10(

زمانی حول نقاط عطف یک سري يبراي دورهESTARثابت شده که مدل 
باشد، چرا که در این نهایت زیاد است مناسب میهاي که در آن بیهیعنی دور

).2004اندرس، (ها می باشدهاتورگرسیو متفاوت از سایر دوريها درجههدور
STRECMمدلدرپارامترهابرآورد

تحلیل مدل استار را شامل تخمین مراحل شناسایی، تخمین و) 1998(تراسورتا 
و تخمین مدل ESTARو LSTARبین مدل انتخابمدل خطی انجام آزمون خطی 
به دنبال روش پیشنهاد شده ) 1992(تراسورتا . کندنهایی و ارزیابی آن معرفی می

توان از آن جهت میکند که غالباًاستخراج میLMیک نوع آزمون ) 1977(دویس
ها مبتنی بر یک بسط این آزمون. تشخیص وجود رفتارهاي غیرخطی بهره جست

این چهارچوب رگرسیون زیر را براي و درباشد میSTARتیلور از مدل عمومی 
∆.کندپیشنهاد میآزمونتخمین  = 0 + ∑ 1∆ − −2= 1 + ∑ 2∆ − −2= 1 +	∑ 3∆ − −3= 1 + 	∑ 4∆ − −4= 1 + )11(

يخطی براي فرضیهيضیهتوان آزمون فرگرفتن این مدل میبا در نظر
04320(j =1,.... P),صفر،  jjjH با توجه به . آزمون کردرا
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 یکی را ESTARوLSTARتوان بین اقتصادي نمیياز نظریهاینکه با استفاده
را هاي زیرآزمونیک سري از مجموعه) 1992(انتخاب کرده تراسورتا و اندرسورن

. کنندمنظور معرفی میبراي این

)12(

)15(

T کل مشاهدات کهn ،تعداد پارامترهاي مدلq تعداد متغیرهاي توضیحی و
0SSR1و خطی هاي مدل مجموع مربعات باقیماندهSSRمجموع مربعات باقیمانده

.)با استفاده از بحث تیلور(هاي رگرسیون کمکی است

ها و اطالعاتداده- 5
بر نرخ سرقت در ایران پرداخته موردنظرأثیر متغیرهاي در این بخش به بررسی ت

tsهايشود، که متغیرمی ,jوbنی، بیکاري، ضریب جیسرقت،معرفترتیب هب
ضریب ،سرقتبهمربوطاطالعات) 1363- 1391(ساالنه هايو دادهباشدمیطالق 

ابتدا به بررسی آزمون . استآمدهدستبهایرانآمارمرکزطالق ازجینی، بیکاري،
فولر تعمیم یافته - براي این منظور از آزمون دیکی. شودواحد پرداخته میيریشه

اساس این آزمون اگر قدر مطلق آماره آزمون از قدر مطلق بر . استفاده شده است
رد ) ناپایایی(واحد يمبتنی بر وجود ریشهيکمیت بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه

مربوط به متغیرها آزمون روي محاسباتیيبه دلیل کوچک بودن آماره. شودمی
که در این مرحله متغیرها پایا شده و با اول متغیرها تکرار گردیديضل مرتبهتفا

.شته از درجه یک بوده استها انباهتوجه به معیار آکائیک داد

0: 304 H ),...,1( pj 

00: 3203  H ),...,1( pj 

000: 32102  H ),...,1( pj 

)(
1

10

1

qnT

SSR
q

SSRSSR
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)13(
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 هابررسی مانایی داده: 1جدول

محاسبات پژوهشگر: مأخذ

، ابتدا رگرسیون زیر )انباشتگی(بلندمدت بین متغیرهايبراي بررسی رابطه
.شودبرآورد می

ttttit bjts   3210 (16)

5/278/06/19/5
)8/0  ()005/0  ()4/0 ()05/0 (

اگر پسماندهاي حاصل از .باشندیمtيکه اعداد داخل پرانتز در زیر ضرایب آماره
د در این صورت متغیرهاي موجود هم انباشته هستندنباشI(0)این تخمین 

پسماندهاي حاصل از این مدل ،با توجه به آزمون انجام شده.)آزمون انگل گرنجر(
I(0)بلندمدت ينتیجه متغیرهاي موجود هم انباشته بوده و یک رابطهدر. ندابوده

. مدت عدم تعادل وجود داشته باشدالبته ممکن است در کوتاه. بین آنها وجود دارد
بلندمدت یتعادلي رابطهخطاي جمله ،)1(بنابراین جمله خطا در رگرسیون 

بلندمدت و مدت براي مرتبط ساختن رفتار کوتاهآن از توان که میخواهد بود 
استفاده ) ECM(براي این منظور از مکانیزم تصحیح خطا. ودسرقت استفاده نم

.مورد استفاده قرار گرفت23توسط سارگانباریناولکنیم که براي می
ttttttit dbdjdtdsecds    1313131210 )17     (

خطی را انجام يهاآزمون) 16(ي بعد با توجه به معادلهيدر مرحله
عنوانبهمتغیرهاي تحت بررسی تکتکبراي این هدف با استفاده از . دهیممی

اي تخمین رگرسیون جداگانه) K=1,2,3(هاي متفاوت متغیر انتقال و براي ارزش
متغیري که ،نو احتمال آFيسپس با توجه به آماره.شودمی)بسط تیلور(زده 

23 Sargan

مرتبه هم جمعی براي آزمونآماره 
تفاضل مرتبه اول

آماره آزمون در سطح متغیر
I(1) 8/4- 7/3- S

I(1) 2/6- 7/3- T

I(1) 5/6- 7/3- B

I(1) 5/5- 7/3- J
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 نتایج حاصل در جدول . شودانتخاب می،کمترین احتمال را داردبیشترین آماره و
.ئه شده استاار) 2(

انتخاب متغیر انتقال: 2جدول

محاسبات پژوهشگر: مأخذ

تهی براي خطی يکنند که فرضیهخطی پیشنهاد میيهاآزموننتایج 
متغیر انتقال انتخاب عنوانبهبودن رد شده است و زمانی که متغیر ضریب جینی 

بنابراین ضریب جینی .شودرد میترييقوفرض خطی بودن به احتمال شودمی
الزم است که ) 1994(به پیشنهاد تراسورتا .شودمتغیر انتقال انتخاب میعنوانبه

,F3هايبه ترتیب آزمون F2, F1براي انتخاب تابع انتقال انجام و مدل مناسب را
با . ارائه شده است) 3(جدول این رابطه درنتایج بدست آمده در.کنیمانتخاب 

از مرز بحرانی بیشتر است، طبق نتیجه F3مربوط به آزمون يتوجه به اینکه آماره
.شودانتخاب میLSTARمدل ،هاآزمون فرضیه

انتخاب مدل مناسب: 3جدول

محاسبات پژوهشگر: مأخذ

)(از طریق فرایند همگرایی باید مقدار سرعت انتقال،بعديدر مرحله

.ارائه شده است) 4(را تعیین کرد که نتایج در جدول) c(و مقدار آستانه

مقدار سرعت انتقالآستانه و مقدار: 4جدول
)(مقدار سرعت انتقال )c(آستانهمقدار

1/3-62
محاسبات پژوهشگر: مأخذ

کاندیدیرهايمتغ K=1 K=2 K=3

Ds (-1) )03/0   (3/2 )01/0   (6/3 )03/0   (8/2
Dt(-1) )01/0   (5/3 )01/0   (7/2 )04/0   (6/2
Db(-1) )02/0   (7/2 )01/0 (1/3 )04/0   (4/2
Dj(-1) )04/0   (8/3 )02/0   (8/2 )01/0   (3/2
Ec(-1) )02/0   (3/2 )01/0   (5/3 )02/0   (6/2

F1 F2 F3 مناسبانتخاب مدل 
5/2 1/2 2/4 LSTAR
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 تحلیل ضرایب- 6
مدل خطی و غیرخطی بیانگر آن است که تخمین مدل غیرخطی یجنتايمقایسه

، در مدل خطی. معناداري افزایش داده استطوربهقدرت توضیح دهندگی مدل را 
نتایج . باشدمی) 76/0(در مدل غیرخطی کهیدرحال) 42/0(ضریب تعیین 

ثیر أقبل تيضریب جینی، بیکاري، طالق دوره،ي آن است که سرقتدهندهنشان
طالق ، ثیر تغییر در سرقتأمثبت بر سرقت در هر دوره داشته است و ت

این نتایج  بیانگر این است . دار شده استقبل بر سرقت در هر دوره معنیيدوره
وابسته به شدتبهمدت سرقت هاي کوتاهکه بر اساس مدل خطی پویایی

مدت سایر هاي کوتاهیاییپیشین است و پويهاي سرقت و طالق دورهپویایی
.ثیر معناداري بر سرقت نداشته استمتغیرها تأ

هاي خطی اي غیرخطی آن است که برخالف مدلهتخمینيخصیصه
دهد بلکه این ئه نمیازده شده ارضرایب ثابتی از پارامترهاي متغیرهاي تخمین

اقتصاد در چه وضعیتی قرار داشته باشد مقادیر متفاوتی کهینابرحسبها تخمین
بدست 62اساس نتایج تخمین غیرخطی سرعت انتقال برابر بر. گیردبه خود می

1/3اي برابر مقدار آستانهاین عالوهبه. ت تعدیل باال استه است که بیانگر سرعآمد
ثیرگذاري أبراي چگونگی تتوان سه کمیت را بر این اساس می. بدست آمده است

سرقت بدست آورد که براي اینمدتکوتاههاي متغیرهاي مورد بررسی بر پویایی
گرفتآستانه وسط مورد بررسی قرار آستانه پایین،،منظور سه حالت آستانه باال

.)5جدول (
یک به دنزهاي مختلف تقریباًهر چند که نتایج مدل غیرخطی در آستانه
جاري يقبل بر سرقت دورهيهم است ولی تغییر در ضریب جینی و بیکاري دوره

ولی هر چه . ثیر را داردتأاي وسط و باال براي هر دو متغیر بیشتریندر حد آستانه
تر این تأثیر در دو متغیر کوچککنیم،اي پایین حرکت میآستانهسمت حدبه

يقبل بر دورهيثیر تغییر در سرقت دورهي قبل تأدر مورد سرقت دوره. شودمی
ي پایین سمت آستانهو هر چه به شدیدتر استمراتببهاي باال انهجاري در آست

. یابدجاري کاهش میيدورهقبل بر سرقتيثیر سرقت دورهکنیم تأحرکت می
تایج حاصل شده در هر سه آستانه تأثیر مثبت بر سرقت در مورد طالق با توجه به ن

.ثیرگذاري را دارددارد هر چند که در آستانه باال بیشترین تأ



١٥...ثیر نامتقارن ضریب جینی،بررسی تأ

 غیرخطینتایج مدل خطی و: 5جدول

محاسبات پژوهشگر    :مأخذ
.باشدمیtياعداد داخل پرانتز آماره

گیرينتیجه-7
ق بر ضریب جینی، بیکاري و طال،عه بررسی آثار نامتقارنهدف اصلی این مطال

تحقیقاتبیشتر. بوده است1391تا1363هاي لسرقت در ایران طی سا
تواندنمیخطیمدل. اندنمودهاستفاده خطیهايمدلدر این زمینه ازشدهانجام

جهت.نمایداقتصادي را بیانمختلفهايوضعیتدرمتغیرهاتغییرات تدریجی
خطی رفتاربامقایسهدرزمانبهنسبتمتغیرهااثرتدریجیومالیمتغییراتثبت

مالیم انتقالاتورگرسیوهايمدلدر.استترمناسبمتغیرها مدل غیرخطی
.کنندمیتغییریآرامبهاتورگرسیوپارامترهاي

مدلکهدهدمینشانغیرخطیمدلوخطیمدلنتایجتطبیقیبررسی
رفتارخطیمدلازبهترتوانستهمختلفابعاددرمالیماتورگرسیو انتقالغیرخطی

نتایج بدست آمده از مدل هم انباشته بلندمدت همچنین.دهدتوضیحمتغیرها را
ضریب جینی، بیکاري و طالق بر سرقت ،تأثیر سرقتآن است کهيدهندهنشان

این است که تغییر يدهندهنشانخطی ECMاز طرفی نتایج مدل . باشدمثبت می
دار داشته، یمعنمثبت وي قبل بر سرقت در هر دوره تأثیر و طالق دورهدر سرقت

جاري اثر مثبت يقبل بر سرقت دورهيثیر ضریب جینی، بیکاري دورهاز طرفی تأ
دهد تأثیر نشان میSTRECMیرخطیغنتایج مدل .داري نیستدارد، ولی معنی

حد آستانه
حد  آستانه       مقدار آستانهپایین

باال

ضرایب در مدل   یرخطیغمدل 
خطی

درصد تغییر در 
یرهامتغ ضرایب 

ضرایب خطییرخطیغ

86/082/080/025/2 -81/077/0
)02/0(

D s(-1)

1/012/012/063/112/01/1
)007/0(D t(-1)

3/25/28/29/1-5/27/1
)11/0(db(-1)

4/21/26/22/37/2-3.9
)6/0(D j(-1)

ضریب تعیین76/042/0
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 در حد جارييقبل بر سرقت دورهيبیکاري دورهتغییر در ضریب جینی و
قبل در يولی در مورد طالق و سرقت دورهاي وسط بیشترین اثر را داردآستانه
چیز که اختالف در ضرایب ناهرچندوسط به ترتیب بیشتر استي باال وآستانه
.است

:شودبه نتایج این مطالعه، پیشنهادهاي سیاستی زیر ارائه میبا توجه
بازدارنده تعیین مجازاتگردد که در کنار در راستاي نتایج تحقیق پیشنهاد می

کاهش شده همچون زندان و جرایم نقدي، عوامل دیگر جهت پیشگیري همچون
اساس ینبر هم. بیکاري و نرخ طالق مورد توجه قرار گیرندنابرابري درآمدي و

هاي دولت و مسئولین استان در جهت بررسی و رفع این سیاستکهیدرصورت
هش جرایم و حفظ امنیت تواند در جهت کاعوامل، بخصوص، نابرابري درآمدي می

.ثمر واقع شوداستان مثمر
شدن اثر متغیر بیکاري بر نرخ سرقت، توجه جدي به دار با توجه به معنی

خصوصبهزا جهت کارآفرینی، هاي مناسب اشتغالبیکاري و اتخاذ سیاستيمقوله
کاهش بیکاري و اشتغال منظوربههاي تشویقی، در بخش تولیدي، و سایر سیاست

تواند در جهت کاهش نرخ جرایم در هاي کاذب میو شغلیررسمیغدر اقتصاد 
.باشدراهگشاشور ک

نابرابري درآمدي ،در این مطالعهآمدهدستبههمچنین با توجه به نتایج 
لذا تنظیم و . بر جرم داردیموردبررسبیشترین اثرگذاري را در بین متغیرهاي 

طبقاتی و نابرابري يهاي توزیعی مناسب در جهت کاهش فاصلهاجراي سیاست
.کاهش جرم را فراهم آوردتواند موجبات امنیت و درآمدي می

هاي شود تا با استفاده از سیاستهمچنین در این راستا پیشنهاد می
مناسبی براي کاهش نابرابري درآمدي هزینه گردد يو بلندمدت، بودجهیشگیرانهپ

گذاري براي جامعه در جهت تأثیر پایدارتر بر اصل این هزینه نوعی سرمایهکه در
. کاهش جرائم است

ثیر بسیار زیادي در افزایش نرخ جرایم در کشور که بیکاري تأییآنجااز
هاي فنی دارد و نتایج کمی این تحقیق نیز مؤید این موضوع است، توجه به آموزش

ازآنجاکه. کاهش جرایم دارداشتغال وي، نقش بسزایی درآموزحرفهاي و و حرفه
شود، میطالقفرزندانبراييبزهکاروجرایمارتکابيزمینهیشپمنجر به طالق

براي این . کار خود قرار دهديا الزم است دولت از این منظر اقداماتی سرلوحهلذ
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 مشکل و بروزدر موارد اي رایگانمنظور کمک دولت در زمینه ایجاد مراکز مشاوره
هاي هاي زندگی در کتب درسی دانش آموزان و کمک به خانوادهمهارتگنجاندن

.  داراي مشکل مالی از طریق پرداخت وام کارگشا باشد
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