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 چکیده

های جرم را در بایست بعضی از ریشهعالوه بر مسائل اجتماعی و روانشناختی، می

های گسترده و پایین بودن سطح دستمزدها بیکاری. عوامل اقتصادی جستجو کرد

تواند بعنوان یک عامل موثر بر ارتکاب جرم ناشی از ساختار نامناسب اقتصادی می

 . قلمداد شود

افراد در . در این مقاله از دیدگاهی اقتصادی به پروسه جرم پرداخته شده است

با تعریف . ها سودآور باشدزنند که برای آنانجام اعمال مجرمانه میصورتی دست به 

با استفاده را انتظاری  توان تابع سودمقادیر درآمد و هزینه ناشی از ارتکاب جرم، می

. برای افراد تعریف نمود و بر اساس آن در مورد رفتارشان قضاوت نموداز نظریه بازی 

های پیش روی وی را ع سود برای فرد، گزینهتعریف یک تاباین مقاله در ابتدا با 

جهت انجام دادن یا ندادن عمل مجرمانه مشخص کرده است و در ادامه به ارائه 

های انجام اعمال مجرمانه را افزایش تواند هزینهراهکارهایی اقدام نموده است که می

 . ها را کاهش دهدو درنتیجه سود این نوع فعالیت

 های جرم، عوامل اقتصادی، تابع سود، نظریه بازیریشهد جرم، اقتصا: های کلیدیواژه
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Abstract 

In order to analyze certain crime roots, we need to take into 

account not only social and psychological factors but 

also the economic ones.Widespread unemployment and 

low levels of wages caused by an incompetent 

economic infrastructure can be considered as factors 

affecting crime.  

               This paper approaches crime from an economic 

perspective. Individuals commit crimes if they are due 

to gain some profit. Through defining the amounts of 

incomes and costs of taking a criminal action we can 

define the function of profit expectancy for individuals 

by means of the game theory, and hence judge on 

individuals’ behaviors on the basis of that profit 

function. This paper first defines a profit function for an 

individual to analyze alternatives which an individual 

encounters for committing or avoiding a crime, and then 

presents some procedures in order to increase the costs 

of crimes and therefore decrease the profits of such 

actions.  

               Keywords: Economics of crime, crime roots, 

economic factors, profit function, game theory. 
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 مقدمه

توان بدون جرم تصور کرد؛ مانند بیماری و مرضی است که هیچ ای را نمیهیچ جامعه

( کنش)در تمامی ادوار تاریخ، جرم. اجتماع بشری در طول تاریخ بدون آن نبوده است

اعمال نیز از سوی جامعه علیه آن ( واکنش)وجود داشته است و در قبال آن مجازات

توان بر جرم اما همیشه این بحث وجود دارد که آیا واقعا با مجازات می. شده است

گاه هیچ. و یا باید بدنبال عوامل دیگر موثر برجرم غیر از مجازات گشتغلبه کرد؟ 

کن کرد، بلکه توان از بین برد و ریشهتوان مدعی شد که جرم را برای همیشه مینمی

مختلفی هایطرق و شیوهکاهش جرم به . موارد آن کاست توان از میزان وفقط می

ها باید به توان گفت که مجازاتبا نگاه اقتصادی به پدیده جرم می. پذیر استامکان

-چنین میهم. های جرم را برای مجرم افزایش دهندای تعیین شوند که هزینهگونه

تمایل شخص را به ( بویژه بازار کار)توان با ایجاد یک ساختار مناسب برای بازار

که وی با مقایسه منافع و ؛ بطوریارتکاب اعمال مجرمانه تا حد زیادی کاهش داد

های بدست آمده از چنین مقایسه آن با منافع و هزینههای ناشی از جرم و همهزینه

 . گیرد که مرتکب فعالیت مجرمانه شود یا نهبازار رسمی، تصمیم می

های نهایی و ی رفتار کرده و به تحلیل هزینهمجرمین مطابق با اصول اقتصاد

مجرمین بعنوان عوامل اقتصادی، . کنندهای مجرمانه توجه میسودهای نهایی فعالیت

های احتمال دستگیری، محکومیت و مجازات شدن را بعنوان هزینه فرآیند فعالیت

ماالت یابند که این احتاغلب درمی  این اشخاص منطقی. ندگیرمجرمانه در نظر می

با این تحلیل .افتدپایین است و در نتیجه جرم اتفاق میحداقل در بسیاری از کشورها 

 -های هزینهبحثی تحت عنوان اقتصاد جرم بوجود آمده است که عالوه بر تحلیل

فایده فردی و اجتماعی، عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع جرم را نیز 

فرضیه » ای با عنوان چنین فرضیههم. هددتحت پوشش و بررسی قرار می

-این فرضیه ادعا می. بوجود آمده است که کاربردی از قانون تقاضاست« بازدارندگی

                                                           
کند و طوری داند چکار میمنطقی یا عقالیی بودن در اصطالح اقتصادی بدین معناست که فرد می 

 .منافعش حداکثر گرددکند که رفتار می
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وسیله سیستم قضایی های ایجاد شده بهطور قابل توجهی به انگیزهکند که مردم به

لذا افزایش در منابعی که جامعه صرف دستگیری، محکومیت و . دهندپاسخ می

تواند احتمال هاست، اما می، هر چند مستلزم افزایش هزینهکندیمه مجرمین میجر

 . ارتکاب جرایم را کاهش دهد

شناسی موردعالقه علم اقتصاد، کمک شایانی به استفاده از تحلیل اقتصادی و روش

های توان گامدر پرتو نظریه و تحلیل اقتصادی می. گرددجرم شناسی محسوب می

های ارتکاب جرم و توسعه ریزی برای کاهش زمینهگذاری و برنامهسیاستموثری در 

 . سیستم قضایی برداشت

یکی بررسی دالیل اصلی : گیرددر این مقاله دو موضوع اصلی مورد بحث قرار می

ارتکاب جرم توسط افراد از دیدگاه اقتصادی و دیگری ارائه راهکارهایی جهت کاهش 

های مجرمانه با استفاده از تحلیل بدست آمده از الیتتمایل افراد به شرکت در فع

 . بخش اول

توصیفی جهت ارائه منظور خود استفاده نموده است و  -مقاله حاضر از روش تحلیلی

  نفرهتصمیم تکو مدل   ابزاری که بکار برده است تلفیقی از نظریه اقتصاد خرد

 . باشدمی  نظریه بازی

تحلیل قرار گیرد، ابتدا به بررسی مختصر ادبیات  که موضوع اصلی موردقبل از آن

 .شودجرم و مطالعات تجربی انجام گرفته در مورد اقتصاد جرم پرداخته می

 ادبیات موضوع

 تعریف جرم - 

دانشمندان هر یک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام 

ی تاکنون تعریف جامعی که مورد اند ولاند، تعاریف گوناگونی از جرم نمودهگرفته

حقوقدانان با توجه به جرایم مندرج در . قبول همگان باشد، به عمل نیامده است

کنند؛ در گذار از جرم به عمل آورده است اکتفا میقوانین کیفری به تعریفی که قانون

                                                           
1
Microeconomic Theory 

2
Single- Decision 

3
Game Theory 
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شناسان بر مبنای شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی و جرمصورتی که جامعه

 . پردازندشناسی به تعریف جرم میماصول جر

 تعریف حقوقی جرم - - 

ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در عده

صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم 

 (. 84: 76  آبادی، علی)شودباشد، جرم نامیده می

برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد 

پیروان مکتب عدالت . دانندمجازاتی برای آن تعیین کرده باشد، جرم میو قانون نیز 

 . اندمطلق، هر عملی را که برخالف اخالق و عدالت باشد، جرم نامیده

قانونی بودن جرم را به منظور تعریف جرم در قوانین کیفری کشورهایی که اصل 

در مجموعه قوانین کیفری برخی . اند، متفاوت استحفظ آزادی فردی پذیرفته

کشورها مانند فرانسه، تعریفی از جرم به عمل نیامده و فقط به ذکر نوع جرایم با 

در قوانین کیفری اکثر کشورهای  . ها اکتفا شده استتوجه به مجازات آن

ف نشده است و اطالق حالت خطرناک به افراد به معنای سوسیالیستی جرم تعری

قانون مجازات   در جمهوری اسالمی ایران طبق ماده . وسیع پذیرفته شده است

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین  -61  مصوب  -اسالمی

 .  شودشده باشد، جرم محسوب می

 شناسی جرمتعریف جامعه - - 

ان معتقدند که جرم یک پدیده دائمی اجتماعی است که در هر زمان و شناسجامعه

کند و نزد مردم بعضی از جرایم با تحوالت اجتماعی تغییر نمی. افتدمکان اتفاق می

جرم در انظار عمومی م. سازدزشت و ناپسند بوده و احساسات اجتماعی را متاثر می

به اعتبار قبح بعضی از اعمال باشد، هرچند که ممکن است حسن و پست و خوار می

که برخی از اعمال در دوره توحش مجاز بوده اما در تمدن، ادوار متفاوت شود؛ چنان

                                                           
به مورد اجرا  118 که از اول مارس   11 ژوئیه  1 مجموعه قوانین کیفری فرانسه مصوب  

 . گذاشته شده است
 قانون مجازات اسالمی جمهوری اسالمی ایران 
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سیر تکاملی تمدن و اخالق اجتماعی . غیرقابل اغماض و قابل مجازات گشته است

شناس جامعه -از دیدگاه دورکیم. مستلزم تغییر مفهوم جرم و کیفیت آن است

ک پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام، فرهنگ و تمدن هر جرم ی -فرانسوی

شود و تا اجتماع و نظام آن باقی است، جرم نیز دارای خصوصیت اجتماع ناشی می

دار کند، جرم محسوب دائمی خواهد بود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه

 (. 7  :  6  نیا، کی)شودمی

در خاص  ایپدیده ، بلکهثابت و دائمی نیست ای نیز معتقدند که جرم یک پدیدهعده

کنند که در برخی دیگر جرم را عملی تعریف می. یک اجتماع در حال تحول است

رابطه با رفتارهای عادی اعضای اجتماع، تقصیر و خطا محسوب شده و رفتار 

 . باشدغیرعادی و ناهنجار می

 شناسیتعریف جرم از دیدگاه جرم - - 

برخی . دانندگاری افراد را در اجتماع، عمل ضداجتماعی و جرم میشناسان ناسازجرم

کین . باشددیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی می

ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضداجتماعی ذکر  -شناس سوئدیجرم - برگ

حقوق افراد ضرر و زیان  هر فعلی را که به -شناس ایتالیاییجامعه - فری. کرده است

 . وارد آورد، ضداجتماعی و جرم نامیده است

شناسی این است که نه تنها فعل یا ترک مفهوم ضداجتماعی در اصطالحات جرم

شود، بلکه هر فعل، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می

ن کیفری نیز برای آن عملی که مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد و در قوانی

 . گیردمجازاتی تعیین نشده باشد، مورد پژوهش قرار می

 ادبیات اقتصادی جرم - 

یک پدیده غیرمنطقی و ضداجتماعی یاد وقتی که طبق عادت از جرم فقط به عنوان 

شده و واکنش اجتماعی نسبت به آن به منزله ترکیبی از خشم و ترحم در نظر 

شود، عنوان گرفتن جرم در قالب فعالیتی اقتصادی و نیز واکنش اجتماعی گرفته می

به منزله شکلی از سیاست اقتصادی ممکن است در ابتدای امر به صورت یک خرق 
                                                           
1
Keen Berg 

2
Frray 
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-ی سودمندی میعادت جلوه کند؛ اما طرفداران اصالت سود که به هر امری از دیده

-توجه و بررسی قرار دادهنگرند، به هر حال جرم را نیز از منظر اقتصادی مورد 

و « بکاریا» پردازان بزرگ جنایی نیمه دوم قرن هجدهم، اندیشمندان و نظریه.اند

های تجربی و عدم اما نظر به فقدان داده.  ، به سودمندی جرایم معتقد بودند«بنتام»

ها صرفا هایی، تجزیه و تحلیل آنهای علمی برای بررسی چنین دادهاستفاده از روش

 .  بوده استنظری 

گردد، توسط ادوین برمی 1 4 اقتصاد جرم، که مطالعه در این باره به سال 

و (  16 ) ، ارلیک(161 )8، استیگلر(174 ) پس از آن بکر. انجام گرفت  چادویک

. (84: 41  صادقی و همکاران، )تر کردندنیز مطالعه اولیه را کامل( 141 )7رونالدز

ای از وسایل علمی و فنی را در اختیار اقتصاد، مجموعه این افراد با استفاده از علم

های حقیقی اقتصاد جرم را که مبتنی اقتصاددانان معاصر قرار دادند تا بتوانند تئوری

در این میان ابتکار توسل . بر سودمندی فعالیت مجرمانه برای مجرم است، تهیه کنند

است؛ و پس از آن آثار  6بکر به توضیح اقتصادی جرم از آن اقتصاددان آمریکایی گری

متعددی در این زمینه به چاپ رسیده و کمک مختصری به گسترش نظریه مذکور 

 . کرده است

و مکافات، یک رهیافت  تجنایا» بکر اولین بار در مقاله معروفی تحت عنوان 

هدف اصلی وی پاسخ گفتن به اینکه چقدر . به مقوله اقتصاد جرم پرداخت« اقتصادی

های های اجتماعی یا بعبارتی هزینهمنبع و مجازات برای حداقل کردن زیان

بکار گرفته شود، ( باشدهای دستگیری و محکومیت میها و هزینهمنظور زیان)جرم

ایجاد شده EMC4در ادبیات . بکر توسط ارلیک گسترش یافتکار تئوریک . بوده است

                                                           
 : رجوع شود بهدرباره مطالعات این محققان  

Stefani.G, G.Levassaur et B.Bouloc: Prececlure Penale, 15 Ed, 1984 
2
Edwin Chadwick 

3
Becker 

4
Stigler 

5
Erlich 

6Ronalds 
7
GaryBecker 

8
Economic Model of Crime 
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شده توسط این دو اقتصاددان، یک مجرم بالقوه بعنوان کسی که قصد حداکثر کردن 

با  -قانونی و غیرقانونی -های رقیبمطلوبیت انتظاریش را دارد، زمانش را بین فعالیت

ردم سلیقه شود مبه یاد داشتن اینکه فرض می. دهدنتایج نامشخص تخصیص می

های اخالقی متفاوتی دارند، یکسانی برای جرم ندارند و نسبت به این مسئله نگرش

 . بسیار با اهمیت است

، ( 11 ) نوستروم و نورتون، ( 11 ) کارمایکل و وارد، (111 ) ساها و پل

انتروت و و (  11 )7چری و لیست، ( 11 ) ک و کوگرنفا، (118 )8بونانو

به طریقی به مطالعاتی در مورد اقتصاد جرم و عوامل هر یک ( 111 )6سپنگلر

و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اقتصادی و اجتماعی موثر بر جرم 

 . اندجرم در جامعه پرداخته

 تحلیل موضوع

گیرد که فعالیت تجزیه و تحلیل اقتصادی جرم در مبحث کلی اقتصاد خرد قرار می

از نظر . کندآفرینان فردی تلقی میچیز بعنوان فعالیت نقشاقتصادی را قبل از هر 

های ترجیح، البته ها برحسب مقیاسی آناقتصادی ارزش اموال مبتنی است بر فایده

یا  -هاییکند بلکه با درنظر گرفتن قیمتنه فقط با احتساب نیازی که برآورده می

های مربوط به جرم برای ینهها و هزمانند فایده)که برای اشخاص دارند -هاییهزینه

از اینرو مفاهیم قیمت، سود، مفید بودن، موثر بودن و باالترین درجه (. مجرم

دهند که متضمن رهیافت مطلوبیت، مفاهیم بنیادی این تئوری را تشکیل می

 . اقتصادی به رفتار فردی و رهیافت اقتصادی به واکنش اجتماعی علیه جرم است

چه موقع و چرا فرد مرتکب  که مورد به اینتوان تصاد خرد میبا استفاده از نظریه اق

تواند به این ترتیب که یک فرد نوعی در جامعه می .شود، پرداختعمل مجرمانه می

                                                           
1
 Saha & Poole 

2
Carmichael & Ward 

3
Neustrom & Norton 

4
Buonanno 

5
Funk & Kughr 

6
Cherry & List 

7
Entrot & Spengler 
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را انتخاب کرده ( مجرمانه)یکی از دو حیطه بازار کار رسمی و بازار فعالیت غیررسمی

رسمی شود، در ازای کاری که انجام اگر وی وارد بازار کار . و در آن به فعالیت بپردازد

کند؛ ولی اگر عمل مجرمانه را انتخاب کند، دریافت میWدهد دستمزدی معادل می

عدم .  دستگیری، .  : این تصمیم وی با دو پیامد احتمالی همراه خواهد بود

 . دستگیری

 )بنابراین احتمال عدم دستگیری عبارت از)شودنشان داده میpاحتمال دستگیری با 

1-p )رداخت پ  ای معادل در صورت دستگیری، این فرد باید جریمه(. خواهد بود

. باشد و هم شامل جریمه غیرنقدیاین جریمه هم شامل جریمه نقدی می. کند

مانند زندان، حبس ابد، )تواند متفاوت باشدجریمه غیرنقدی بسته به نوع جرم می

 که درآمدی(. شودمجازات از آن نام برده میکه در این مقاله بعنوان شدت ... اعدام و 

 . شودنشان داده می nشود، با از ارتکاب فعالیت مجرمانه کسب می

 : نشان داد(  )یافته در شکل توان در فرم بسطفوق را می  بازی تک نفره

 

 

 

 

 
 

 

 

 یافته بازی ارتکاب جرمفرم بسط(:  )شکل

-شود این است که این فرد چه موقع مرتکب جرم میسوالی که در اینجا مطرح می

با درآمد انتظاری ( W)شود؟ فرد مذکور با مقایسه درآمد ناشی از بازار کار رسمی 

 . کند که در کدام بازار اقدام به فعالیت کندناشی از عمل مجرمانه، انتخاب می

                                                           
1
Single Decision 

 انجام جرم

 دستگیری

 عدم دستگیری

( ) ( ) p 

1-p 

m 

n 
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 : درآمد انتظاری فعالیت مجرمانه عبارت است از

                                             ( )  

احتمال دستگیری فرد در صورت   درآمد انتظاری فعالیت مجرمانه،    که در آن 

منفعت ناشی از ارتکاب جرم   ی و هزینه فرد در صورت دستگیر  ارتکاب جرم، 

شود، با عالمت منفی در برای فرد، هزینه محسوب می  توجه شود که چون . است

 . شودآورده می(  )رابطه 

کند که برایش فایده، فرد فعالیتی را انتخاب می -با استفاده از تحلیل هزینه

 : ترتیب زیر مطرح نمود توان ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم را بهلذا می. سودمندتر است

شودجرم واقع می                             

شودجرم واقع نمی                        

شود که فرد بین ارتکاب یا عدم باشد، گفته می     در اصطالح اقتصادی اگر 

کار شود با برابری دستمزد بازار تفاوت است؛ اما در اینجا فرض میارتکاب جرم بی

شود، زیرا که رسمی و درآمد انتظاری ناشی از عمل مجرمانه، فرد جرم را مرتکب نمی

جرم یک پدیده ناهنجار اجتماعی است و بیشتر افراد در بیشتر مواقع بدلیل کم بودن 

 . زننددرآمد، دست به ارتکاب جرم می

ای جرم ر جامعهدر ه. افتدتواند ادعا کند که جرم در آن اتفاق نمیای نمیهیچ جامعه

بهرحال افرادی وجود دارند که درآمد انتظاری . ناپذیر استای طبیعی و اجتنابپدیده

 : یعنی. بازار است ها بیشتر از دستمزد رسمیناشی از ارتکاب جرم برای آن

           ( )  

به توان جرم را سوالی که در اینجا باید به آن پاسخ داده شود این است که چگونه می

توان تعداد افرادی را که کمترین مقدار ممکن کاهش داد؟ بعبارت دیگر، چگونه می

پاسخ به این سوال را باید در مواردی تمایل به ارتکاب جرم دارند کاهش داد؟ 
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-شوند، یعنی کافیست سیاستمی(  )جستجو کرد که باعث تغییر جهت نامعادله 

پذیر این مهم از سه طریق امکان. ودعوض ش(  )هایی اتخاذ شود تا جهت نامعادله 

 : است

  افزایش (  

  افزایش(  

  افزایش (  

 .  شودحال به بررسی هر کدام پرداخته می

  افزایش (  

توان بر اساس تئوری اقتصادی جرم، یکی از عوامل موثر بر احتمال دستگیری را می

تبادل بین احتمال مجازات اش راجع به جرم، بر در تحلیل اولیه« بکر» . جرم دانست

و شدت مجازات متمرکز است؛ به این معنی که هر دوی احتمال مجازات شدن و 

شوند، که قابلیت های فردی جرم در نظر گرفته میشدت مجازات تحت عنوان هزینه

یعنی اگر جامعه احتمال دستگیری و در نتیجه احتمال . تبدیل به هم را دارند

تواند تاثیری مشابه افزایش مجازات بر مجرم و د، میزات شدن را افزایش دهمجا

توان احتمال دستگیری را حال باید دید چگونه می. درنتیجه تصمیم وی داشته باشد

 افزایش داد؟ 

افزایش کارایی .  پلیسو قوه قضائیه: های درگیر با جرم بطور عمده عبارتند از ارگان

تواند منجر به افزایش احتمال دستگیری و مجازات و در نتیجه این دو نهاد می

 . کاهش وقوع جرم شود

                                                           
 .گرددمتغیر برونزا متغیری است که بیرون از مدل تعیین می. برونزاست شود فرض می 
ها نیز بعنوان یکی از مهمترین توان از سازمان زندانها میتر کردن این ارگاندر صورت جزئی 

، (کندزیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می -ایراندر  -که)های دولتی مرتبط با جرم نام بردارگان

 . گیرداما در این مقاله مورد بررسی قرار نمی
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، افزایش تعداد (احتمال دستگیری مجرمین) های افزایشیکی از مهمترین راه

کار فعال در باشد؛ چرا که به این ترتیب ضمن افزایش نسبت نیرویپرسنل پلیس می

جرم و درنتیجه دستگیری مجرمین اداره پلیس به جمعیت کشور، احتمال کشف 

های پلیس و افزایش خواهد یافت؛ هر چند این امر خود منجر به افزایش هزینه

شود که افزایش بودجه از اینرو مالحظه می. شودهای اجتماعی جرم میهزینه

تواند در جهت افزایش احتمال دستگیری یافته به نیروی انتظامی میتخصیص

البته توضیح این نکته . جرم مفید و مناسب واقع شود مجرمین و درنتیجه کاهش

تواند موجب افزایش تا یک حد میهای پلیس ضروری است که همین افزایش هزینه

و از آن حد به بعد حتی ممکن است منجر به عدم (  قانون بازدهی نزولی)کارایی شود

نها از طریق ها نیز شود، چرا که کارایی پلیس تکارایی و افزایش نامناسب هزینه

ها آید، بلکه اینفزایش تعداد کارکنان پلیس بدست نمیاافزایش بودجه اعتباری و یا 

 .  شوندافزایش کارایی معرفی می( اما در عین حال موثر)های سادهتنها بعنوان راه

  افزایش (  

 .هایی باشد تا بتواند اهداف خود را برآورده کندمجازات باید دارای صفات و ویژگی

مشخص .  رسوا کننده بودن و .  آور بودن، رنج.  : ها عبارتند ازاین ویژگی

 (.   : 41  صادقی و همکاران، )بودن

 : توان بصورت زیر خالصه نموداهداف مجازات را نیز می

 هدف ارعابی مجازات.  

 هدف اخالقی مجازات .  

                                                           
 : در رابطه با قانون بازدهی نزولی رجوع شود به کتاب 

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economics,chap 6 
 
ه ارزیابی کارایی نسبی واحدهای پلیس های افزایش کارایی رجوع شود به مقالدر رابطه با انواع راه 

 .ها نوشته انواری رستمی و همکارانبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده
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 . هدف اصالحی مجازات.  

ها از اینرو مجازات. صالح اخالقی مجرم استاصوال هدف غایی از اعمال مجازات، ا

ای تدوین شوند که به بهترین شکل ممکن اهداف خود را تامین کنند؛ باید به گونه

در عین حال باید توجه داشت که تشدید بیش از حد مجازات مشکالت و عواقبی را 

 .  نیز در بر دارد

ها، وظیفه مرتبط با مجرمین، پس از دستگیری آن قوه قضائیه بعنوان دومین نهاد

دار تشکیل پرونده قضایی و تعیین حکم و در نهایت اجرای حکم مجرمین را عهده

شود که این ای از پرونده جرایم در قوه قضائیه پیگیری میقسمت عمده. باشدمی

رایی قوه جرم باشد؛ بدین صورت که با افزایش کا وقوع تواند عاملی موثر برخود می

-یابد، چرا که هزینهبینی کرد که احتمال وقوع جرم کاهش میتوان پیشقضائیه می

توان کارایی قوه قضائیه را اما چگونه می. های جرم برای مجرم افزایش خواهد یافت

 افزایش داد؟ 

اولین مرحله پس از دستگیری توسط پلیس و ارجاع به قوه قضائیه، تشکیل پرونده 

در بسیاری از موارد، این . باشدجرم و پیگیری پرونده در دادگاه میقضایی برای م

تر شدن قبح مرحله زمانی بسیار طوالنی را به خود اختصاص داده و باعث کمرنگ

و گاها باعث  دهدجرم در ذهن مجرم شده و هزینه جرم را نیز برای وی کاهش می

شود که این مرحله با  لذا اگر تالش. شودتعدد ارتکاب جرم در روند رسیدگی می

بینند که دستگاه جایی که مجرمین میسرعت و دقت بیشتری پیگیری شود، از آن

کند و فاصله کمتری بین زمان های آنان رسیدگی میقضایی با سرعت به پرونده

. یابدتشکیل پرونده و زمان اجرای مجازات وجود دارد، احتمال وقوع جرم کاهش می

های فعال و نیز افزایش ود مگر با افزایش تعداد شعب دادگاهاین امر میسر نخواهد ب

به این ترتیب، . کار فعال در بخش دادگستری یا قوه قضائیهتعداد قضات و نیروی

زودتر به جزای فعالیت ها افزایش یافته و مجرمین سرعت رسیدگی به پرونده

                                                           
در رابطه با مشکالت و عواقب سوء تشدید مجازات رجوع کنید به اقتصاد جرم تالیف حسین  

 .  ، ص 41  صادقی و همکاران چاپ 
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ی جرم، موجب این امر علیرغم افزایش هزینه اجتماع. شان خواهند رسیدمجرمانه

تعداد  زیاد کردنالبته باید توجه داشت که در . شودافزایش هزینه فردی جرم می

های قضایی باید کار فعال در دادگستری، افزایش هزینهها و تعداد نیرویشعب دادگاه

احتمال مجازات منجر به کاهش کارایی دستگاه  باال بردنای باشد که ضمن به گونه

ها، افزایش کارایی قوه قضائیه و در منظور از این افزایش هزینهچرا که . قضایی نشود

 . نتیجه افزایش احتمال مجازات بوده است

  افزایش (  

بر اساس تحلیل اقتصادی .باشددستمزد یکی از عوامل موثر بر وقوع جرم می

افتد که درآمد انتظاری ارتکاب جرم بیشتر از جرم،جرم اغلب در مواردی اتفاق می

ترین عوامل موثر بر از اینرو عمده.باشد ]( )رابطه[دستمزد در بازار کار رسمی 

های و بنگاه ولتدباشد که جرم،حداقل دستمزد ارائه شده در بازار کار رسمی می

تامین ال بباید عالوه بر تالش در جهت رفع بیکاری و ایجاد اشتغال،بدن اقتصادی

های انجام شده توسط شاغلین و یا جویندگان شغل دستمزدی متناسب با فعالیت

ها در کاهش وقوع جرایم د از این طریق با تامین معاش افراد و خانوادهند تا بتواننباش

 .دنسهیم باش

 :باشد که عبارتند ازسی میرحداقل دستمزد به دو صورت قابل بر

های مزدی است که از طریق قانونی یا از راه نرخ عبارت از(یا دستمزد)حداقل مزد- 

توان ها نمیتر از این نرخگردد و با مزدهای پایینجمعی برقرار میمذاکرات دسته

تر تواند و نباید از این حد پایینمیمزدها ن ،یگردبعبارت . کار استخدام نمودنیروی

 .باشد

کار مجاز پرداخت به نیرویترین مزدی است که قانون برای ،پاییندحداقل مز- 

حداقل مزد ممکن است برای یک ملت،یک کشور یا تقسیمات سیاسی . دانسته است

 .دیگر یا برای یک صنعت یا کسب تعیین گردد
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در ایران تعیین حداقل دستمزد طبق قانون کار جمهوری اسالمی ایران همه ساله 

بانک مرکزی اعالم  برای نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورمی که از طرف

که مشخصات جسمی و روحی این حداقل مزد بدون آن.گیردشود،صورت میمی

ی باشد تا اهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد،باید به اندازهکارگران و ویژگی

شود،تامین عالم میازندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی 

 .نماید

ای تعیین شود توان گفت که حداقل دستمزد در کشور باید به گونهبدین ترتیب می

اش داشته باشد؛ در که سرپرست خانوار قدرت تامین حداقل زندگی را برای خانواده

غیر اینصورت ممکن است وی یا اصال بازار کار رسمی را به منظور فعالیت انتخاب 

یعنی )بینانهالت خوشهای غیر رسمی شود و یا حتی در حنکند و وارد فعالیت

، تحت فشارهای اقتصادی ناشی از عدم (انتخاب بازار کار رسمی به منظور فعالیت

های زندگی، در کنار همان تکافوی دستمزد دریافتی در تامین مخارج و هزینه

تواند زمینه ساز این امر می. های رسمی، مرتکب اعمال مجرمانه نیز بشودفعالیت

که با عدم در جامعه باشد،چراکه افزایش نیازها در حالیمفاسد مالی و اقتصادی 

های مشروعی هم برای افزایش درآمدها وجود تکافوی درآمدها همراه باشد و راه

بدین ؛ ها در جامعه می شودات و ناهنجارینداشته باشد،به مرور باعث بروز انحراف

-در جامعه فراهم میترتیب زمینه بروز هر گونه فساد از جمله فساد مالی و اقتصادی 

تواند شود که دستمزد نقش بسیار موثری بر وقوع جرم میلذا مالحظه می.دگرد

ی تعیین شود که حتی اگر بیشتر از اداشته باشد، و به همین دلیل باید به گونه

های اولیه های مجرمانه برای فرد نیست،الاقل پوشاننده هزینهدرآمد انتظاری فعالیت

 .زندگی افراد باشد

چنانکه . دهدنشان می 77  -41های حداقل دستمزد را طی سال(  )جدول 

 ها روند صعودی داشته است، اما شود، حداقل دستمزد در طی این سالمالحظه می
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، ( )با توجه به جدول . این امر به تنهایی نشان دهنده بهبود وضعیت در کشور نیست

-نشان می  7  -41های را طی سالها و درآمدهای خانوارها که روند تحول هزینه

ها افزایش حداقل توان دریافت که هر چند طی این سالدهد، به راحتی می

های اخیر با ایم، اما خانوارها تقریبا در تمام سالدستمزدها را همواره مشاهده کرده

 . بر درآمدهایشان فزونی داشته است هاهای آناند و هزینهکسری درآمد مواجه بوده

 

 (تومان)های مختلفحداقل دستمزدها طی سال(:  )ولجد

 سال 77   76   74   71   61    6    6    6   68    6   67   66  

    1   887  16     111   74  414  741   11  

 

حداقل  41   811  811  111 

مزد 

 ماهیانه

 سال 64   61   41    4    4    4   48    4   47   46   44   41  

حداقل   4 7   41 8 7611  71487 4   4  1771   1     1111   111 4  1711   1   7  111 1 

مزد 

 ماهیانه

 های مصوب راجع به حداقل مزدوزارت کار و امور اجتماعی، بخشنامه: ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (هزارریال)مختلفیک خانوار شهری طی سالهای ( ناخالص)ها و درآمدهایمتوسط هزینه(:  )جدول
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 آماری کشورمرکز آمار ایران، سالنامه : ماخذ

 

 

 سال هزینه درآمد کسری یا مازاد

 68- 6 1 44    7  

 1 - 1 4        7  

 17-  1 8    8   7  

 8 -  1 6   41   78 

 44-    6        7  

  1-   81  841   77 

871-   81  411   76 

7 1-  876  147   74 

 4 -  1     18   71 

  4-  48   1 1   61 

  8-   8   617   6  

 46- 88 7 87     6  

   -  6 1 7 8    6  

    - 6 74 4441   68 

  4 - 1461   17    6  

   1-     7    87   67 

   4-        7761   66 

   4-  4 7   161    64 

 644-    44  8 6    61 

  41-   4    41 1   41 

 477-    1   816    4  

 646-  1 1  81141   4  

8   - 86 74   861   4  

  78-   764  1 8    48 

 666- 7  11 76 47   4  

  1 - 66118 4  41   47 

 447- 18  1 17 1    46 

 77-  1  1  1 1    44 

818-   81    41    41 
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های خانوار در اولین قدم باعث سیاست افزایش حداقل دستمزد به اندازه تامین هزینه

چنین اعمال این سیاست هم. شودکاهش تمایل افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه می

کار، خود، قسمت اعظمی از نیروی. گرددکار میسبب افزایش قدرت خرید نیروی

تقاضای کار، با افزایش قدرت خرید نیروی ،از اینرو. دهدمیتقاضای بازار را تشکیل 

تقاضای محصول، قیمت کاال افزایش یافته  باال رفتنبا . یابدمحصوالت نیز افزایش می

های بعد به دلیل در دوره. شودمی زیادهای اقتصادی و در پی آن سودآوری بنگاه

رضه محصوالت خود را افزایش های اقتصادی تولید و عافزایش تقاضای دائمی، بنگاه

. پذیر نیستکار و سرمایه موجود امکاندهند؛ اما این افزایش تولید با نیرویمی

کار جدید در محیط کار خود کرده و در ها شروع به بکارگیری نیرویبنابراین بنگاه

این، قدم دومی است که . یابدنتیجه سطح اشتغال باال رفته و نرخ بیکاری کاهش می

شود تمایل افراد به انجام اعمال دارد و باعث میمیت افزایش دستمزد برسیاس

زیرا که افرادی که قبال بیکار بودند و درآمد انتظاری ) مجرمانه بیشتر کاهش یابد

، حاال در سطح (   )ها بیشتر از سطح دستمزد بوداعمال مجرمانه آن

 . (شونددستمزدی باال مشغول به کار می

درست عکس فرآیند گفته شده عمل کند   ست سیاست افزایش البته ممکن ا

دلیل آن . ]باعث افزایش تمایل افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه شود  یعنی افزایش [

های تولیدی برای بنگاه اقتصادی با افزایش حداقل دستمزد، هزینه: نیز چنین است

روند بلندمدت ذکر شده در  بنگاه ممکن است بدون توجه به. یابدمی در ابتدا افزایش

های خود را کاهش کار بزند تا بتواند هزینهمدت دست به تعدیل نیرویباال، در کوتاه

با چنین عملی سطح اشتغال به جای  . دهد و در همان سطح سود قبلی باقی بماند

 . یابدافزایش، کاهش یافته و تمایل به ارتکاب جرم در جامعه افزایش می

-تواند مفید واقع شود، میبه همان اندازه که می  شد افزایش  چه مالحظهچنان

که سیاست افزایش حداقل دستمزد غرض خود را نقض برای آن. تواند مضر نیز باشد

                                                           
بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه  تحلیل رابطه: جهت توضیح بیشتر رجوع شود به 

 .ها، صادقی و برومندبازی
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مثال . نکند، دولت باید در کنار آن، سیاست حمایت از تولیدکننده را نیز اتخاذ نماید

اعطای کمک به تولیدکننده ویا تواند از طریق کاهش نرخ مالیات یا اعطای وام می

های تولیدکننده، بر اثر افزایش مانع از افزایش هزینه( بصورت بسته حمایتی)بالعوض

-این سیاست دولت در رابطه با تولیدکننده تا زمانی اجرا می. مدت شود، در کوتاه 

ه که ناشی از افزایش تقاضای بازار بود)شود که سودآوری بنگاه بر اثر افزایش فروش

های اضافی ناشی از افزایش مزد را تامین و تولیدکننده بتواند هزینه باال رود( است

 . کند

 گیری و پیشنهادات برای مطالعات بعدینتیجه

در این مقاله با استفاده از تلفیق دو نظریه اقتصاد خرد و نظریه بازی سعی شد دالیل 

از دیدگاه اقتصادی عوامل . مجرم جهت ارتکاب جرم از دیدگاه اقتصادی بررسی شود

ساز بروز جرم، پایین بودن یکی از عوامل زمینه. زیادی در بروز جرم شرکت دارند

جایی که افراد همواره بدنبال کسب سود از آن. دستمزدها در بازار کار رسمی است

اگر سطح دستمزدها نتواند های شغلی، هستند، حتی در صورت مهیا بودن فرصت

فرد با . زندگی را پوشش دهد، ممکن است مرتکب جرم شوندهای حداقل هزینه

فعالیت )مقایسه عواید حاصل از فعالیت در بازار کار رسمی و بازار کار غیر رسمی

و احتمال کسب سود بیشتر در بازار کار غیررسمی، ممکن است فعالیت ( غیرمجرمانه

کم بودن حداقل  غیررسمی را انتخاب کند؛ و درنتیجه احتمال وقوع جرایم در صورت

 .دستمزدها افزایش یابد

کاهش کارایی پلیس و قوه قضائیه یکی دیگر از عوامل موثر برجرم و افزایش آن 

-های فعالیتمجرمین بالقوه همواره احتمال دستگیری را بعنوان هزینه پروسه. است

نه اگر این احتمال کاهش یابد با توجه به تحلیل هزی. گیرندهای مجرمانه در نظر می

جا که احتمال دستگیری از آن. یابدفایده جرم، احتمال ارتکاب جرایم افزایش می –

ورت افزایش کارایی این صرابطه مسقیم با کارایی پلیس و قوه قضائیه دارد، لذا در 

 .یابدها، احتمال وقوع جرایم کاهش میارگان
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یکی دیگر از  ها را نیز بعنوانبر اساس مدل اقتصادی جرم، مجرمین شدت مجازات

فایده به  –گیرند و سپس با استفاده از تحلیل هزینه های جرم در نظر میهزینه

ای تعیین شود که ها به گونهلذا باید مجازات. پردازندبررسی منافع حاصل از جرم می

اوال بیشترین تاثیر بازدارندگی را بر خود مجرم گذاشته، وی را از ارتکاب مجدد جرم 

، و بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها بودهیا منطبق با اصول مجازاتبازدارد و ثان

از طرف دیگر، باید بیشترین . کمترین اثر منفی را بر خانواده مجرم و جامعه بگذارد

ای داشته باشد که هنوز تصمیم به انجام فعالیت تاثیرگذاری را بر مجرمین بالقوه

عامل بسیار موثری در احتمال ارتکاب ها نوع و شدت مجازات. اندمجرمانه نگرفته

توانند انگیزه ارتکاب جرم را در جامعه جرم بوده و اگر به درستی تعیین شوند می

 . کاهش دهند

غیر از عوامل بررسی شده موثر بر جرم در این مقاله، عوامل دیگری نیز بر ارتکاب 

-از مهمترین مولفهیکی . ساز مطالعات بعدی باشدتواند زمینهجرم تاثیر دارد که می

که اوال افراد بیکار از آنجایی. ساز جرم، وجود بیکاری در میان جوانان استهای زمینه

های خالی زیادی دارند ممکن است به منظور درآمد مشخصی ندارند و ثانیا زمان

حتی گاهی این تنها سود نیست که . های غیررسمی شوندکسب سود وارد فعالیت

دارد، بلکه یک فرد بیکار ممکن است جهت رفع مالی وا میها را به چنین اعآن

احتیاجات روزمره اقدام به جرایمی کند که در صورت داشتن حداقل درآمدی در حد 

اجتماعی  –عامل اقتصادی . تکافوی نیازهای اولیه، هرگز به چنین اعمالی دست نزند

ناعادالنه درآمد منجر به توزیع . باشددیگر موثر بر جرم، توزیع ناعادالنه درآمدها می

ها و هنجارهای بروز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه شده و با تغییر ارزش

ساز بروز جرایم و بویژه مفاسد مالی و اقتصادی حتی تواند زمینهموجود در جامعه می

های باال تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک. شودهای دولتی ها و ارگاندر سازمان

دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف پایین درآمدی از کل درآمد کشور، نشانو 

 .باشدجامعه می
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از . تواند بر وقوع جرایم موثر باشدپذیری افراد یک کشور نیز میدرجه ریسک

تحمل  و که ارتکاب جرایم همواره باریسک دستگیر شدن و محکومیتآنجایی

هایی ز مایل به ارتکاب چنین فعالیتهرگ  مجازات همراه است، افراد ریسک گریز

ای وجود دارند و مند به ریسک نیز در هر جامعهو عالقه  پذیرافراد ریسک .نیستند

این افراد حتی در صورت پایین . گیردبحث اصلی در مورد چنین افرادی شکل می

لذا دولت در راستای . شوندبودن سود ناشی از ارتکاب جرم باز هم مرتکب جرم می

پذیری افراد با تاکید های وقوع جرم باید تدابیری جهت کاهش ریسکهش زمینهکا

اتخاذ ها هم در خانواده و هم در محیط آموزشی های اولیه به آنبیشتر بر آموزش

 .نماید

شدن و شهرنشینی، جنسیت و سن، تحصیالت و محیط جغرافیایی از فقر، صنعتی

توانند بر افزایش یا کاهش هستند که میدیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

شود در مطالعات بعدی این از اینرو پیشنهاد می. وقوع جرایم در جوامع موثر باشند

عوامل نیز به عوامل ذکر شده در این مقاله افزوده شود تا بتوان تحلیلی جامع و کامل 

 . از دالیل و عوامل موثر بر وقوع جرایم ارائه نمود

 منابع

، ارزیابی (11  )رستمی، علی اصغر؛ نیک نفس، علی و خسروانجم، داود انواری - 

مطالعه : هاکارایی نسبی واحدهای پلیس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

    - 8 ، صص ( )7مروری، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 

ردبیلی، تهران، ها، ترجمه محمد ا، رساله جرایم و مجازات(41  )بکاریا، سزار - 

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

، تحلیل رابطه بین کارگر و کارفرما و ( 1  )صادقی، حسین و برومند، یونس - 

   -76، صص 14ها، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره دولت با استفاده از نظریه بازی

                                                           
1
Risk Averter 

2
Risk Lover 
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