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  : گيري از وقوع جرم و جنايت پيش

  بستر ساز برقراري جامعه ايمن

  

1محمد سريرافراز
 

  2سميه سادات مكّيان

3فاطمه فهيمي فر
 

  

 :چكيده

اي، مطرح است؛ در اين بين بروز پديده شوم جرم و جنايت باعـث تزلـزل در                  توسعه هر جامعه  برقراري امنيت، از جمله نيازهاي ضروري       
پديـده شـوم جـرم و    . آورد هاي جدي را براي شهر و شهروندان به بار مي       هاي امنيت و سالمت رواني شهروندان گشته و صدمات و هزينه           پايه

 آنچه كه مادرِ تمام ايـن عوامـل         ،رسد اما به نظر مي   . شود  ميرا شامل   ... قوقي و شناسي، ح  جنايت بسياري از عوامل اجتماعي، اقتصادي، روان      
وامل چگونه بـر انـسان      عسؤال اينجاست كه اين     اما   ست، ا ...است عوامل اقتصادي نظير بيكاري، فقر، توزيع نامناسب درآمد، تورم اقتصادي و           

  ؟ندشو مي گذاشته و باعث بروز پديده شوم جرم و جنايت تأثير
ي به مـسئله فـوق نگريـسته        ها  تپرهيز از تك بعدي نگري و با رويكردي چند رش          با   كه زماني محقق خواهد شد      تنهااسخ به اين سؤال     پ

  .اي ايمن در حوزه مديريت شهري باشيم شود تا شاهد جامعه
و اقتصاد و بـا رويكـردي سيـستماتيك، سـعي           ناسي  ش   با تلفيق علوم روان    ، نگارندگان مقاله فوق در اقدامي نوآورانه بر آن شدند         بنابراين،

 امـا   ،توان مشكالت اقتصادي را به راحتي از بين برد          اگرچه نمي  ، منظور نگارندگان معتقدند   به همين     . كنند يري از وقوع جرم و جنايت     گ  پيش
 يكـي از دسـتاوردهاي آن كـاهش         توان اثرات منفي آن را بر روح و روان انسان تا حدود زيادي كاهش داد كـه                 شناسي مي  به كمك علم روان   

  .استانگيزه براي وقوع جرم و جنايت 
  

   روان شناسي، جرم و جنايت، جامعه ايمن، پيش گيري، انسان، انگيزه،اقتصاد: واژگان كليدي

  

                                                 

  . عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزيكارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمي . 1

  .مشاور روانشناسي بيمارستان فوق تخصصي صارم، كارشناسي ارشد علوم روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي. 2

   .ن دانشگاه آزاد اسالميعضو باشگاه پژوهشگران جوا، كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي. 3
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 :مقدمه .1

ده است و ما براي اين  رخ دااتفاقاين است كه چرا اين  يرد؛گ جنايت مورد توجه قرار ميجرم يا  يك  بروزاي كه در هلئترين مس جالب

 ،ها نافزايش تعداد پليس در خيابا: اي مانند هاي سادهنهادپيشمعموالً ت،  جرم و جنايتوانيم بكنيم براي جلوگيري از وقوع مشكل چه مي

 دفاع از خود،ه افراد براي ب ميي رزها شهاي محكم و آموزش ورز استفاده از قفل ،ها نروشنايي خيابا  مدار بسته،نهايدوربياستفاده از 

 اين مشكل حلدهد كه موارد فوق براي  نشان ميعلمي  اما نظر متخصصان و كارشناسان د.يشو مئهارا... زنداني كردن و مجازات سنگين،

بروز ، بايد در ابتدا عوامل كردگيري  و جنايت در جامعه پيشم كه بتوان از بروز جر براي اين كاربردي چنداني ندارد؛  و ارزشتأثيراجتماعي 

  .كرد را بر بروز جرم و جنايت كمينه ها نگذاري آتأثير يا كرد كن را يا ريشه ها ن، سپس آكردهرا رصد  آن

با نگاهي گذرا به بروز پديده جرم و جنايت در جوامع، شاهد آن خواهيم بود كه تحميل عوامل اقتصادي نظير تورم، نابرابري درآمدي، 

 فرد را وادار به بروز جرم و نهايت كه در شود ميهاي رواني  ذار بوده و باعث بروز آشگفتيگ تأثيرراد جامعه  بر روح و روان اف...فقر، بيكاري و

  .ندك جنايت مي

 در ،شوند  مرتكب جرم و جنايت مي اقتصاديهاي زندگي و فشارهاي  رواني و كساني كه بر اثر ناراحتيهاي گياگر فزوني روزافزون آشفت

 از ميان رفته و اگر براي اين از هم گسيختگي فكري ،داري كه نشانه جامعه نيكبخت است تنشه هنر اعتدال و خويبينيم ك نظر آوريم، مي

 دد بايكن ميزماني كه اصل اقتصاد رواني كه بيان . يابد جنايت باز هم افزايش مي  شمار تبهكاري و جرم و،نكنيم و تدبيري نينديشيم

 نيز آنقدرها بهداشتي نخواهد بود كه به سمت جرم ها ن آن موقع روان انسا،شود رعايت ن،شينه باشدبي حد اضطراب كمينه و عدم اضطراب در

 حماقت ؛به ارباب  نوكر؛ناه به پاكي؛ گ پاكي به گناه؛ نفرت به عشق؛ عشق به نفرت؛در غير اين صورت صداقت به ريا. و جنايت كشيده نشود

  . دشو مي هوشمندي به حماقت تبديل  وبه هوشمندي

تورم، كه همان افزايش مدوام سطح عمومي .  تدريجي در جامعه بگذارداما مهم تأثيريك شوك ناگهاني در اقتصاد ممكن است 

 گذارد تأثيرتواند تا جايي بر روان فرد  ست؛ فقر، بيكاري، نابرابري در توزيع درآمدها و تمام عوامل منفي اقتصادي، همه و همه ميها تقيم

  .م و جنايتي مانند قتل، سرقت، فحشا و نظاير ان بزندئت آن پاك و عاري از هرگونه تباهي دست به جراكه انساني كه ذا

ذاري پيامدهاي منفي اقتصادي را در بعد گتأثيرشناسي و اقتصاد،  در اين راستا، هدف نگارندگان مقاله بر آن است كه با تركيب علم روان

 ... تا عواملي مانند فقر، بيكاري، نابرابري درآمدي وكنند سازماندهي نهايرا به گو  و آنكردهيي شناسي، بر روح و كالبد انسان شناسا روان

 . انگيزه براي بروز جرم در انسان كاهش يابدنهايت كمترين اثر را بر افراد جوامع گذاشته تا در 

   .استهاي اينترنتي  اهجوي پايگ اي و جست ، مصاحبهنهايروش تحقيق مورد نظر با استفاده از منابع كتابخا

  

 : ضرورت تحقيق.2

از آنجا كه . ن و مقامات امنيتي هر كشور سعي در كاهش آن دارندهاي جوامع بوده كه همواره مسئوال وقوع جرم و جنايت از پليدي

 بسترسازي كرد تا نهايا به گواي جامعه رض عوامل مؤثر بر وقوع آن را شناسايي و فبايد بنابراينگيري بهتر از درمان بوده است،  همواره پيش

  .م و جنايات به حداقل برسدئوقوع جرا

 كه حاصل تلفيق دو شود اما آنچه مهم است آن است كه اگر راهكاري ارائه اند كرده ارائه رابسياري از علوم حوزه انساني، راهكارهاي خود

گيري از وقوع   پيشدارنداز  ارندگان مقاله با چنين رويكردي سعي نگ.كردر عمل خواهدتتر و مؤثر يا چند رشته از اين علوم باشد، بسيار قوي

  .كنند گيري پيشجرم و جنايت با ارائه مدل خاص خود 

  

 :لهئ بيان مس.3

 پديده و با آين ميتحقيق فوق بر آن است تا با شناسايي عل. استگيري جرائم در ايران، عوامل اقتصادي  ترين عوامل شكل يكي از مهم

شناسي، به منظور باال بردن آستانه تحمل و آستانه اخالقي فرد در شرايط نامطلوب اقتصادي، راهكارهاي الزم را  قتصاد و روانپيوند علوم ا
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  . انگيزه براي وقوع جرم و جنايت در جامعه كاهش يابدروش  اين هب تا كندارائه 

 

 : تعريف، تحليل و ادبيات جرم و جنايت.4

  : تعريف جرم و انواع آن.4-1

  : جرم است، به بيان ديگر هر عملي كه داراي دو شرط زير باشد.رم يا بزه عبارت است از عملي كه قانون را نقض كندج

 رفتاري كه بيش از حد قابل قبول مخرب باشد.  

 يي دشوار باشدتنهاه ب ميرفتاري كه كنترل آن از طريق احكام غير رس.   

ي ها م  جر؛بدون قربانيي ها م  جر؛ماليي ها م  جر؛ي جانيها مجر: وه بندي كرد توان به چهار دسته گر انواع جرم را به سادگي مي

  3. ندولتمندان و قدرتمندا

  

  : تحليل جرم و جنايت از نگاه علوم مختلف.4-2

 : ديدگاه جامعه شناختي. 4-2-1

 و نيز هدد اقتصادي اهميت مي _ ماعيوضعيت اجت، سن، نژاد، جنس: هاي مختلف رفتار جنايي مانند يرغاين ديدگاه به ارتباط بين مت

همچنين به  ديدگاه جامعه شناسي، .دهد نشان مي و سطح فرهنگ را كه رابطه معناداري با انواع معيني از جرم دارد، ارتباطات بين فردي

 .كند  ميتأكيدز رفته ني زمان، مكان، كيفيت وقوع جرم و نوع اسلحه به كار :عواملي كه در محيط بر رفتار جنايي مؤثرند مانند

توان آن را از  شناسي قرار دارد و مي هاي اجتماعي در قلمرو جامعه  كه بررسي بزهكاري مانند ساير پديدهند بر اين باورجامعه شناسان

 هاي گوناگون بستگي دارد و چون  تبهكاري  به وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعهيشاناز نظر ا. بيين كرد تنظر جامعه شناسي تفسير و

 ساخت هر اجتماع و فرهنگ خاص آن جامعه ا بلكه ب،علل استثنايي به وجود بيايد واند بات مي بنابراين ن،طبيعي و عادي استاي  هپديد

  .مي استئجود و ارتباط آن با ساخت اجتماع دا، و گروهي و جمعي مهم اجتماعي استنهايارتباط مستقيم دارد و چون جرم نتيجه جريا

، شود مياز آنجاكه تحليل نظريات جامعه شناسان در اين مقاله بررسي نواند هرا در بطن نظريات مختلف تحليل كردجامعه شناسان جرم 

نظريه برچسب ، نظريه تضاد،  نظريه انتقال فرهنگي، نظريه فشارهاي ساختاري:   كه عبارتند ازكنيم بسنده مي ها ن به ذكر عناوين آتنها

  3.نظريه كنترل اجتماعي

  

  :يدگاه روان شناختيد 4-2-2

ر شناخت د ميروان شناسان آن را به عنوان عامل مه ،شود مي شناختي افراد كه باعث هاي گيويژ اين ديدگاه بر تمامي صفات رواني و در

ا جامعه  تجاوزگري،انيم كوشش براي پيداكردن الگوي ثابتي براي يك قاتلد ميهمان طور كه  .شود مياشاره  و كنترل رفتار در نظر گيرند

آن را بهترين  و كنند بيشتر بر متغيرهاي شخصيت افراد تكيه دارند روان شناساني كه در مراكز قانوني كار مي. اي است ستيز كار بيهوده

  .كنيميدا ايد ضمير ناخودآگاه افراد را كاوش كرده و علل ناخود آگاه رفتار جنايي را پ،بيا روانكاوان معتقدند  دانند عامل در قضاوت باليني مي

  شخصيت تبهكار و ةروان شناسي جنايي علم مطالعوجود دارد؛ » شناسي جنايي روان«نام   هشناسي ب در اين راستا گرايشي در علوم روان

محيط زندگي تبهكار و نقش ناخودآگاه او در  هاي دوران كودكي و پذيري و تجربه هاي جامعه هاي تبهكاري و نيز شيوه شناخت علل و انگيزه

هاي ذهني كه در ارتكاب جرم فرآيندو » مطالعة علمي رفتار جنايي «توان به بيان ديگر روان شناسي جنايي را مي .رتكاب تبهكاري استا

 ،كه با جرم و بزه نيز مترادف است رفتار جنايي. گويند »رفتار جنايي«به رفتار مخالف با قوانين متعارف  جامعه  7تعريف كرد نقش دارند،

 زيرا او در موقعيتي قرار گرفته كه با درك آن خود را مجاز به ارتكاب آن دانسته است؛، دي انساني است كه از شخصي سر زدهيك كنش ارا

6 .ي متداول در جامعه استها ش اين كنش او برخالف هنجارها و ارزاما
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اصطالح اختالل شخصيت . گيرند مك مي كاختالل شخصيت ضداجتماعه نام ب ميشناسان در تحليل وقوع جرم، از مفهو هم چنين روان

 كه در همنوايي با هنجارهاي اجتماع شكست شود ميروان شناسان براي مجرماني به كار برده  روان پزشكان و اغلب ضد اجتماع توسط

  3.شود  منجر ميها ن آدهند كه  به دستگيرشدن گذارند و رفتارهايي از خود نشان مي اند و به قانون احترام نمي خورده

  

 : ديدگاه ژنتيكي و زيست شناختي4-2-3

 هاي گيويژاين . استي دارند كه در بين مجرمين مشترك هاي گي مردم به لحاظ آناتومي ويژاز  تعدادي،برخي زيست شناسان معتقدند

هاي  ، گونههاي كلفت و گوشت آلود، آرواره بزرگ ي بزرگ، لبها شجمجمه غيرطبيعي، بيني پهن، گو: تواند چنين باشد ميجسماني 

  ]3 [.استخواني و برجسته و چشمان مغولي

ارتكابي هر تيپ را ي ها مجراند و  دن و نوع رفتارهاي مجرمين ارتباطي را يافت كردهب ميحتي برخي از زيست شناسان از نظر آناتو

  : ا ند كردهمشخص 

   .است ارتكابي اين گروه بيشتر آدم كشي بدون تصميم قبليي ها مجر: بلند قد تنومند. 1

   )است معموالً اسكيزوفرني ها نبيماري رواني آ( آدم كشي با تصميم قبلي است   ارتكابي يها مجر: بلند قد باريك. 2

  ) بيماري رواني آنان معموالً جنون ادواري است (شوند جرم هايي نظير آدم كشي، تجاوز و دزدي ناموس مرتكب مي: كوتاه قد تنومند . 3

  ]5. [ كشي، دزدي اموال و راهزني استآدم ها نآي ها مجر. 4

  

 : ديدگاه اقتصادي4-2-4

 كه هزينه آن از شود مي جرم   انسان هنگامي مرتكبدليل همين است؛به هزينه –رويكرد اقتصاددانان به جرم و جنايت از دريچه منفعت 

 درآمد، صنعتي شدن شهرها و پديده شهرنشيني بر همچنين عوامل متعدد ديگري نظير فقر، بيكاري، نابرابري در توزيع. منافعش كمتر باشد

گذاري عوامل اجتماعي ديگري نظير تأثيرحتي اقتصاددانان درجه . يري شده استگ ات آن در ايران نيز اندازهتأثيروقوع جرم مؤثر است و 

  .اند گيري كرده را بر وقوع جرم اندازه... گيري كننده و پيشي ها تآموزش، مجازا

  

 :ق پيشينه تحقي.5

 پيوند ويزه به(ي ها تگيري از آن با رويكردي چند رش شايد به جرأت بتوان گفت كه تاكنون پژوهشي در زمينه بررسي وقوع جرم و پيش

  در اين ) به تفكيك(شناسي و اقتصاد  اما در مقاله فوق به بررسي موردي علوم روان. صورت نگرفته است) شناسي و اقتصاد علوم روان

  .پردازيم حوزه مي

پردازان آن رشته، به صورت مجزا در حوزه جرم و جنايت وارد شده و  از آنجاكه در هر يك از علوم فوق، بسياري از دانشمندان و نظريه

  .شود از مطالعات علماي هر يك از علوم ارائه نهايند، الزم است پيشي ا نظرياتي را بيان داشته

  

  :شناسي  پيشينه تحقيق در حوزه علوم روان1- 5

هاي   سازگاري و عدم سازگاري فرد با هنجارمسئله شخصيتي و ه تبهكاري را به مسئل،روان شناسان«: كند  بيان مي1984 در سال 1ونب

شناسي جنايي پرداخته و رفتارهاي شخص مجرم را به لحاظ   به تبيين علم روان1995 در سال 2بارتل] 10[» .كنند اجتماعي منسوب مي

:  او معتقد است،، خود و فراخود تقسيم كردهنهاد را به سه بخش »من«زيگموند فرويد نيز ] 7. [هدد مي قرار شناختي مورد بررسي روان

كه در  ؛ حال آنشود ميليت ظاهر ا كم فع»خودفرا « نظارت ناپذير و بسيار فعال در تركيب  با »نهاد«آيد كه  زماني رفتار مجرمانه پيش مي

 و فرا من در كودكي كه در اثر نهادعدم توازن بين  .كند هاي رفتار فرد نقشي ايفا نمي و در راهنماييماند   بي تفاوت مي»من «اين ميان

                                                 

1. Bonn 

2. Bratol 
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از غرايز اولية ناخودآگاه انسان است و هيچ  »نهاد«.دهد آيد فرد را به طرف تبهكاري سوق مي نامطلوب اجتماعي به وجود مي شرايط ناسالم و

 از تعقيب اميال خود مي ،را كرده »خودفرا «اما در بعضي موارد رعايت . آن بر اصل لذت استوار استشناسد و فعاليت  گونه قيد و بندي نمي

دهد كه لذت چيزي پست و  پردازد و خود را چنين تسلي مي  ناگوار است يا به خود نوازي مي»نهاد« از آنجا كه ترك لذت براي اما ،پرهيزد

در پس غم  هاي بسيار در پي دارد و  خوشي،ارد كه محروميت كنونيد مي دهد و باور يهاي سرخرمن م بي اهميت است  يا به خود وعده

  ]3 [.امروز شادي فردا نهفته است

شناسي  ثابت كرد كه دانش رواناو . بيني وقوع جرم و جنايت پرداخته است  نيز از جمله كساني بود كه به تحليل پيش1هانس آيسينك

اعتقاد بر اين است كه روان شناسي، اساساً روشي است كه در . ندك گيري رفتار جنايي، پيش بيني مي  و راهبردهايي را براي پيشها شرو

هاي  ند، بلكه يكي از تعيين كنندهك  به درمان جرم كمك ميتنهاروان شناسي نه  ،گويد او مي .كند گيري جرم و درمان مجرم كمك مي پيش

تعامل بين ة  فرض كرد كه رفتار مجرمان در نتيج او.اندد ميژيكي شخصيت افراد اصلي رفتار جنايي و ضد اجتماعي را اساس نورولو

ي جامع و فراگير جرم شناسي بايد اين امكان  ة يك نظري،وي معتقد بود . ارثي سيستم اعصاب استهاي گيي محيطي معين و ويژها تموقعي

  ]1 [.كنيمختص اوست، بررسي رواني هر فرد و تاريخچه اجتماعي را كه م _ را بدهد تا ما اساس عصبي
  

  : پيشينه تحقيق در حوزه علوم اقتصادي.2- 5

 هزينه يا بيشينه سازي –، از منظر تحليل منفعت اند كرده رابررسي اقتصادداناني كه جرم و جنايت ،توان اذعان داشت به طور كلي مي

  .ندها تي مختلف پرداخها تمطلوبيت در كنار محدودي

وي به بررسي ميان جرم و عواملي مانند تعيين . است شده انجام 1968و 1963 در سال 2تصاد جرم توسط فليشر اقدربارهاولين مطالعه 

اما به راستي ] 18[و ] 17. [ي قانوني و غيرقانوني پرداختها ت آن در تخصيص زمان ميان فعاليتأثيرنرخ دستمزد و نحوه توزيع درآمد و 

گذار   با استفاده از وسايل علمي و فني و با تحليلي اقتصادي پايه1968اقتصادداني بود كه در سال  اولين 3توان اذعان داشت كه گري بكر مي

به اعتقاد بكر، برخي افراد در پي حداكثر . اقتصاد جرم  بود؛ او در مقاله خود بيان داشت كه جرم يك فعاليت يا صنعت اقتصادي مهم است

با در نظر گرفتن احتمال دستگيري (فعاليت كه منفعت مادي جرم نسبت به كارهاي قانوني  هزينه اين –سازي سود خود، با تحليل منفعت 

  ]8. [شوند ، مرتكب جرم و جنايت مياستقانوني ي ها ت، بيش از فعالي)و مجازات آن

 جمله افرادي بود كه  از4ارليچ.  زيادي در اين خصوص انجام گرفتنسبت  به  هاي اخير، مطالعات اقتصادي پس از بكر و همچنين در سال

ات مطالعات او در اين حوزه به لحاظ گستردگي از تمام اقتصاددانان بيشتر تأثيرتوان بيان داشت   مي؛مطالعات بسيار وسيعي را انجام داده

 1985در سال همچنين وي ] 13 [.كردجرم را بازترهاي   با وارد كردن درآمد و نحوه توزيع آن به مدل بكر، تحليل1973بوده، او در سال 

هاي  وي در مطالعات ديگر خود در سال] 15. [ در اياالت متحده امريكا يافتانو مجرم) تحصيالت(ارتباط معني داري بين سطح آموزش 

در كاهش پديده جرم و جنايت ) با رويكردي اقتصادي(  عوامل بازدارندگي تمامو  ها تات مجازاتأثير به مطالعه در خصوص 1999 و 1981

  ]16[و ] 14. [پرداخت

 مورگنسترون براي افراد، تابع –  با پيروي از مدل بكر و با تصريح تابع مطلوبيتي از نوع فون نيومن 1973 در سال 5جوكوئيست

، ها مگيرد كه افزايش نسبت دستگيرشدگان به تعداد جر  و نتيجه ميكندرا با قيد زمان حداكثر مي ) براي جرم و جنايت(مطلوبيت انتظاري 

  ]23. [كاهد ان جرم را ميميز

، موضوع اقتصاد جرم را مورد بررسي ها ن  با در نظر گرفتن زمان تخصيص يافته افراد به تغيير ثروت آ1975 در سال 6بالك و هينكه

  ]9. [قرار دادند

                                                 

1 . H. Eysenck 

2 . Fleisher 

3 . Becker, G.S 

4 . Ehrlich 

5 . Sjoquist 

6 . Block & Heinke  
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ند و اين ها ته پرداخ به بررسي اثر نابرابري دستمزد و افزايش بازدهي متخصصان در ايالت متحد1993 در سال 1جون، مورفي و پريس
  ]21. [انندد مينابرابري در دستمزدها را دليل افزايش جرم و جنايت 

به اين نتيجه  1979-93 در بررسي خود روي يازده منطقه انگلستان در فاصله زماني چهارده ساله 1998 در سال 2ويت و همكارانش
-14شاخص تراكم جمعيت، تعداد سرانه پليس، تعداد جمعيت گروه سنيمتغيرهايي از جمله نابرابري دستمزدها، نرخ بيكاري، رسيدند كه 

، شاخص تراكم جمعيت بوده كه افزايش يك درصدي ها نشوند كه از جمله اثرگذارترين آ  سال، باعث افزايش در نرخ جرم مي20-24 و 10
  ]25. [شود مي درصدي در ميزان ارتكاب به جرم 85/1در اين متغير موجب افزايش 

 كه بيكاري، جرم و نابرابري هر سه به صورت درون زا در آن تعيين شده ند  كرد مدلي را طراحي 1999 در سال 3الگوس و وايتبوردت، 
  ]11.[پردازند و به بررسي ارتباط اين موضوع با پديده جرم مي

 بازدهي انتظاري جرم زماني كه ،ندك  و بيان ميدهد  تحقيقات جون، مورفي و پيريس را مورد آزمون تجربي قرار مي2000 در سال 4كلي
 افرادي كه داراي ،دارد وي بيان مي. يابد گيرند، افزايش مي افراد با سطح زندگي پايين در كنار افراد داراي سطح زندگي باال قرار مي

  ]22 [. براي رسيدن به اهداف خود دست به كارهاي غير قانوني مي زنند،مقايسه با جامعه هستند كي دراند يها تفرص
 نتيجه  اين هب  منطقه ژاپن پرداخته است و47هاي اقتصادي و جرم در  ، به بررسي رابطه ميان شاخص2000 در سال 5ماشيرو توشيما
هاي بيكاري، قتل و سرقت مسلحانه رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و نابرابري درآمدي رابطه مثبت با سرقت عادي  رسيد كه ميان نرخ

  ]25. [اردهمين طور فقر با قتل رابطه مثبت و معني داري د. داري ندارد ل و سرقت مسلحانه ارتباط معنيداشته و با قت
 بايد بيكاري را بر بروز پديده جرم بررسي كنيم، تأثير بيان داشتند كه اگر بخوهيم 2001 در مطالعه خود در سال 6امروقلو، ملو و راپنت
  ]20. [زنند كه در سنين جواني و نوجواني قرار دارند  آن گروه از بيكاراني دست به جرم و جنايت ميزيرا،باشيم داشتهكه هرم سني را در نظر
تجربي اي  ه نرخ دستمزد را در كنار بيكاري مورد بررسي قرار داد و با مطالعبايد    كهكنند بيان مي 2002 در سال 7وينبرگ و موستارد

  ]19. [واند باعث افزايش نرخ جرم شودت ميايش نرخ بيكاري در آنِ واحد نشان دادند كه كاهش مداوم نرخ دستمزد و افز
  :توان به موارد زير اشاره داشت در ايران مطالعات اندكي در خصوص اقتصاد جرم و جنايت صورت پذيرفته كه مي

هاي  ده از يك مدل دادهبررسي علل اقتصادي جرم در ايران با استفا«اي تحت عنوان   در مقاله1384 در سال مرتضي حسيني نژاد
هاي   مدل مورد استفاده وي از نوع اقتصاد سنجي و بر مبناي داده،ر بر جرم در ايران پرداختهئ بررسي عوامل موبه»مورد سرقت: تلفيقي

  : دست آورده است  ه بويراوي در اين مقاله به مطالعه موردي بر سرقت اتومبيل و اماكن پرداخته و نتايجي . تلفيقي است
هاي انتظامي و رشد  افزايش هزينه و گذارد افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه اثر مثبت و افزايشي مي: سرقت اتومبيل .1

 .اقتصادي اثري كاهنده در بردارد

هاي  ينهافزايش هز و دار و مثبت است افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه داراي اثري معني: سرقت اماكن. 2
  ]2 [.اراي اثري كاهنده استد ميانتظا

 به بررسي »تحليل عوامل اقتصادي اثر گذار بر جرم در ايران«در پژوهش خود با عنوان،  1383 در سال حسين صادقي و همكارانش
فقر نسبي، نابرابري : ند ازمتغيرهاي مورد استفاده عبارت. دنها تقتل و سرقت  با استفاده از روش پانل ديتا پرداخ ،عوامل اقتصادي جرم

 استان كشور نشان داد كه افزايش 26 در 1376-80هاي حاصل از اين پژوهش طي دوره زماني   يافته.شدن درآمدي، نرخ بيكاري و  صنعتي
و ديگر  و افزايش صنعتي شدن كاهش دهنده اين امر است؛ از سشدهدر ميزان فقر نسبي و نابرابري درآمدي موجب افزايش در نرخ سرقت 

  ]4 [. بر قتل در كشور بوده و با آن رابطه مستقيم داردمؤثرمتغيرهاي فقر نسبي، نابرابري درآمدي و نرخ بيكاري از عوامل 

                                                 

1 . Juhn, Murphy, Pierce 
2 . Wutte etal 
3 . Burddet, Lagos $ Wright 
4 . Kelly 
5 . Tushima 
6 . Imrohorglu, Merlo, Rupent 
7 . Weinberg & Mustard 
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  :)عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنايت (مباني نظري .6

  :شود مي شرح بيان  بااينبه منظور تحليل اقتصادي وقوع جرم، الگويي

Crime= F (G, U , AP, M,  EX, ED, PJ, O ) 

 

1نابرابري درآمدي .6-1
(G):    

نابرابري اقتصادي عمدتĤً از طريق نا برابري درآمدي مورد ارزيابي قرار . گذار بر جرم، نابرابري اقتصادي استتأثيرترين عوامل  يكي از مهم

هاي  برابري درآمدي ميان دهك  نازيرا.اشاره كردي توان به نابرابري درآمد  از جمله عوامل اثر گذار براي ايجاد پديده جرم مي]4 [.گيرد مي

 شكاف طبقاتي از طريق عاملي رواني به نام حسادت دست كردنهاي پائين براي پر   و افراد دهكشدهجامعه منجر به ايجاد فاصله طبقاتي 

 و غيرخوراكي دو دهك آخر نسبت هاي خوراكي توان از ضريب جيني يا نسبت هزينه دست آوردن اين شاخص ميه براي ب. زنند به جرم مي

  ]4. [به دو دهك اول به دست آورد

  

  : (U) 2نرخ بيكاري .6-2

جرت، اختالف ها م فقر، نابرابري درآمد، سبببيكاري  زيرا ترين و اثر گذارترين عوامل بر ايجاد جرم پديده بيكاري است؛ يكي از مهم

شد، اما آنچه كه با ميكه حاكي از عدم ارتباط يا ارتباط منفي بين بيكاري و جرم البته برخي مطالعات وجود دارد  ؛شود مي.. .خانوادگي و

د و هر گاه براي تمام افراد جوياي كار، شغلي كننجو مي  بديهي است اين است كه افراد هويت خود را در موقعيت كاري كه دارند، جست

شاغل ( جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال ،عبارت است از نرخ بيكاري. بديا  براي بروز جرم و جنايت كاهش ميها ن آنگاه انگيزه آ،يافت شود

 .هاي توسعه يافتگي هر كشوري پايين بودن نرخ بيكاري در آن است يكي از شاخص. 100ضرب در ) و بيكار

   

   :(AP) 3 مطلقفقر 6-3

اما ] 4[ رابطه منفي بين فقر و جرم داللت دارد، هر چند كه نتايج معدودي از مطالعات به عدم وجود رابطه بين فقر و جرم يا حتي وجود

كه فرد در شرايط سوء تغذيه، عدم دسترسي   كه هنگامي ترتيب اين هب. به عقيده نگارندگان، فقر يكي از مؤثرترين عوامل در بروز جرم است

ي غير قانوني ها تد، به ناچار گزينه فعاليبه امكانات بهداشتي و آموزشي، عدم وجود سرپناه مناسب براي زندگي و شرايطي مشابه قرار گير

  .هاست  در ادبيات ديني ما فقر عامل تمام فساد.كند را انتخاب مي) ارتكاب جرم(

دست آوردن حداقل  ه منظور از فقر مطلق آن نوع فقري است كه فرد براي ب: شود ميبيان فقر به دو صورت فقر مطلق و فقر نسبي 

ه باشد و منظور از فقر نسبي، آن نوع فقري است كه قو حداقل نيازهاي بهداشتي خود در مضي) ري غذاييحداقل كيلوكال(نيازهاي غذايي 

  ]4. [است در مقايسه با ساير افراد جامعه فقير،امافرد، حداقل نيازها را داشته

 شاخص نابرابري درآمدي داشته د فقر نسبي، همبستگي بااليي بارس مي كه به نظر زيرا، استمبناي مطالعه در اين پژوهش، فقر مطلق 

 .تري خواهد داد  شاخص قرار گيرد، نتيجه واقعي4باشد و اگر فقر مطلق

  

(M) جرتها م صنعتي شدن و .6-4
4
:  

جرت از روستا و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ ها م  تغيير سريع روند صنعتي شدن و پديده شهرنشيني واز جمله عوامل اثر گذار،

 بواسطه ،شوند زماني كه وارد كالن شهرها مي. كنند جرت ميها ماقدام به .. .سطه عواملي مانند بيكاري، فقرمالي و آموزشي و افراد به وا.است

                                                 

1 .Unequal 

2 . Unemployment  

3 . Absolute poverty  

  .به آن معنا كه فرد به علت گرسنگي در آستانة مرگ قرار گيرد و دست به دزدي بزند. 4
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  .اورند روي جرم واخالقي هاي   اعمال ناهنجاريه و بهكرد، احساس آزادي عمل و خودمختاري گسترده بودن محيط

 ايجاد فشارهاي اقتصادي زيادي در  و معيارهاي اجتماعي متفاوت را دارد و باعثها شرزها، ا ه همراه خود، تنوع فرهنگجرت بها معامل 

خالي از سكنه شدن برخي از نواحي و بالعكس آن انفجار جمعيتي در برخي از شهرها، كنترل و هدايت امنيتي را دچار . شود ميكشور 

  .شود ميجرت ها م كه اين خود عاملي تشديد كننده در امر شود يمكند و همين طور موجب ناهمگوني توزيع اركان اقتصادي  اختالل مي

  

6-5 1 گذشته فردتجربه
(EX):   

 و از سوي شود ميچنانچه فردي در گذشته مرتكب جرم شده باشد، به علت پيدا كردن چهره منفي در جامعه در بازار كار دچار مشكل 

دليل ه از منظر ديگر ب. دهد نه خويش، هزينه اجرايي جرم را براي خود كاهش مي فرد مجرم به دليل پيدا كردن تجربه در اعمال مجرما،ديگر

واسطه تجربه گذشته فرد ايجاد شده و  به موارد ذكر شده عواملي هستند كه بنابراين. دياب ميمداومت بر جرم، وجدان اخالقي فرد نيز كاهش 

  .ندشو باعث افزايش جرم مي

  

2سطح آموزش 6-6
(ED) :  

 ، كه هر چه سطح آموزش افراد در جامعه باال رودنهايوگ به. هستنددانيم فقر علمي و آموزشي موجبات ايجاد انحرافات   ميطور كه همان

  .  شود مياز ميزان ارتكاب به جرم كاسته 

جرم بيشتر رود، ميزان ارتكاب به باالتر،د كه هر چه سطح آموزش فردي كه مستعد به انجام جرم استكرتوان بيان  از بعد ديگر مي

  م ئ مثال در دنياي كنوني هكرها از جمله افرادي هستند كه با داشتن هوش و سطح آموزشي باال مرتكب به جرابه عنوان شود مي

  .شوند اينترنتي مي

ان تو  ميمنجرشود،بنابراينتواند  به كاهش ميزان جرم  توان بيان داشت كه افزايش سطح آموزش علمي مي ه طور حتم نمي ب،بنابراين

 از ي فرهنگيها ش كه با افزايش آموزنهايگو  بهد كرعامل رشد سطح آموزشي علمي را همراه با رشد سطح آموزش فرهنگي هم پوشاني 

  .وان از ميزان ارتكاب افراد به جرم كاستت ميي علمي ها ش در كنار آموزطريق باال بردن اخالق فردي،

  .برد ه افزايش سطح آموزشي، سطح درآمد فرد را باال ميوان اذعان داشت كت ميهم چنين به لحاظ اقتصادي 

  

   :(PJ) 3 و قضايي پليسيتوان .6-7

تواند تحت عنوان عامل بازدارندگي   و مواردي مشابه ميها تعوامل ديگري نظير توان پليسي و قضايي، احتمال دستگيري، ميزان مجازا

وجود .  اعمال كارهاي مجرمانه نيز كاهش خواهد يافت،اي بيشتر باشد امعههر چه توان امنيتي و قضايي در جطبيعي است كه . بيان شود

ي منفي بر ارتكاب جرم تأثيرواند ت ميم ئ روزآمد، متناسب با جرانهاينيروهاي پليس آموزش ديده و خبره و همين طور ايجاد و اعمال قانو

  ]2. [داشته باشد

  

 ساير عوامل6-8
4
 (O):  

، اختالفات خانوادگي و مواردي مشابه )هرم سني جمعيتي و جنسيت( فرهنگي، مذهبي، جمعيتي خرده عوامل ديگري نظير عوامل

  ]2. [ براي جرم  بوجود آورد رايي در آستانة اخالقي انسان، انگيزه جا بهتوانند از طريق جا مي

  

                                                 

1 . Experience  

2 . Education  

3 . Polices & judicial 

4 . Others  
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  :ي براي پيشگيري از وقوع جرم و جنايتنهاد تحليل نتايج و ارائه راهكارهاي پيش.7

شناسي و  ، سپس با تلفيق علوم روانشده ةبند از مقاله، نتايج حاصل از بررسي هر يك از عوامل مؤثر بر وقوع جرم و جنايت ارايدر اين 

  گذاري بر افراد را گذاشته تا انگيزه براي بروز جرم و جنايت تأثير كه عوامل منفي اقتصادي كمترين شود مياقتصاد، راهكارهايي ارائه 

  .كاهش يابد

  

  : نابرابري اقتصادي.7-1

مي نظير ئدار بين نابرابري اقتصادي و جرا حاكي از وجود ارتباط معنا) 1383(و صادقي و همكاران ) 1384(مطالعات حسيني نژاد 

  ]4[و ] 2. [سرقت و قتل است

ه احساس كند كه در حال اگر فردي در جامع. ميل به موفقيت و برتري و عالقه به كسب قدرت و اهميت از تمايالت طبيعي بشر است

و براي دست يابي به حقي كه براي او در نظر زند كه در خالل آن بتواند خود را نشان دهد  شرايط ناعادالنه قرار دارد، دست به اعمالي مي

متمركز كند از او گرفته شده،  يي كه احساس ميها ش به امكانات و پادا،در اين حالت فرد. شود مي به سوي  جرم كشيده ،گرفته نشده

  .زند  و دست به جرم و جنايت ميشود مي

الهي و استعدادهاي ذاتي افراد مختلف متفاوت است و هر كس بنا بر ي ها تست كه به افراد نشان دهيم كه نعما راهكار مورد نظر اين

به عنوان . ت خود را فراهم آورد و موجبات رشد و موفقيكندتواند فعاليت  موهبت محيطي و ذاتي كه خداوند براي او فراهم ساخته است، مي

  .مكن اگر من نتوانستم از طريق تجارت كسب سود كنم شايد بتوانم از طريق كشاورزي درآمد باالتري را كسب ،مثال

  

  : بيكاري.7-2

 و ارتباط بين درصد99حاكي از وجود ارتباط مثبت بين بيكاري و سرقت در سطح اطمينان ) 1383(مطالعات صادقي و همكاران 

  ]4. [درصداست94يكاري و قتل در سطح اطمينان ب

 در تحليل بيكاري بايد هرم سني جمعيتي را نيز در نظر گرفت كه اغلب بيكاراني كه دست به جرم مي زنند در سنين جواني قرار ،البته

  ]2. [دارند

، مدتي كه جوياي كار بود، نتوانست شغل د كه اگر فرديكرتوان عنوان  شناسي مي  روان–اما براي تحليل اين پديده از بعد اقتصادي 

 با رعايت نشدن اصل اقتصاد رواني بستر د كهشو ممكن است به وي استرس و اضطراب رواني وارد ،مورد نظر خود را پيدا كند، در نتيجه

  .آيد ميمناسبي را براي ارتكاب به جرم و جنايت فراهم 

 كساني كه بر تمامشناسان، اصول اقتصاد رواني را براي بيكاران و  اهم آوريم تا روان فرنهايست كه شرايط را به گوا راهكار مورد نظر اين

  . را تا جايي كه امكان دارد، كاهش دهندها نند و اضطراب و استرس آكناند، تشريح  اثر مشكالت اقتصادي دچار استرس شده

  

  : فقر.7-3

 و ارتباط بين فقر و قتل درصد99بين فقر و سرقت در سطح اطمينان حاكي از وجود ارتباط مثبت ) 1383(مطالعات صادقي و همكاران 

  ]4. [درصداست94در سطح اطمينان 

يكي عوامل اقتصادي منفي كه : توان از دو دريچه به موضوع نگريست مي) البته فقر نسبي نه فقر مطلق(به منظور تحليل پديده فقر 

  .استآن نيز مانند مورد باال برقراري اقتصاد رواني  كه راهكار شود ميباعث بروز استرس و اضطراب در فرد 

د و كنواند احساس برتري طلبي ت ميبرد، ن اش در رنج به سر مي  فردي كه در سراسر زندگي،توان ادغان داشت اما در تحليل نوع دوم مي

 را باال برده و حس اميدواري نسبت به آينده راهكار مورد نظر اين است كه اوالً روحيه فرد. آميزي داشته باشد نسبت به ديگران رابطه محبت

د تا وي در خانه، اجتماع و محل كار مورد احترام و قدرداني ديگران واقع شود كر بستري را فراهم  بايدرا براي فرد تازه نگه داشته، همچنين

  .تا تصور مثبتي از خود داشته باشد
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  :جرتها م صنعتي شدن و .7-4

] 4. [جرت و شهر نشيني ارتباط معناداري پيدا كنندها ماند، نتوانستند بين  دي كه مطالعات آماري انجام دادهدر نمونه موردي ايران، افرا
  . مثبتي بر وقوع جرم و جنايت داشته استتأثيراما مطالعاتي در سطح جهاني وجود دارد كه پديده گسترش شهرها 

ده و براي وي احتمال موفقيت كر حس آزادي عمل و خودمختاري كه فرد در شهري بزرگ وارد شود، به سبب وسعت منطقه، هنگامي
  .استدر انجام فعاليت مجرمانه بيش از ريسك ناشي از دستگيري 

 اقتصادي اين است تا حس خود كنترلي را در فرد باال برده و همچنين مطابق با اصل هوش هيجاني، -راهكار مورد نظر از بعد روانشناسي
  .يمكنرده و فرد را در مسير ارزش آفريني در سيستم اقتصادي هدايت هيجانات فرد را كنترل ك

  

   : تجارب گذشته فرد، آموزش و ساير عوامل.7-5

 آستانه اخالقي فردي كه ،دشگونه كه عنوان  همان. استگذاري اين دو عامل بر بروز جرم، آستانه اخالقي فرد مجرم تأثيرنقطه مشترك 
لم ع . داردد نيز داراي آستانه اخالقي پايينيدارهمچنين فردي كه سطح آموزش پاييني . استپايين قبالً مرتكب جرم يا جنايت شده، 

حوزه اين ، رسد به نظر مي. تواند ارائه دهد شناسي، در حوزه اخالقيات وارد نشده و براي باال بردن آستانه اخالقي افراد راهكاري را نمي روان
  .جو كرد  در دين و دستورات اخالقي آن جستبايدن را نيز و راهكارهاي آاستعلم در مباحث ديني 

  

  : توان پليسي و قضايي.7-6

توانند راهكارهاي الزم را با توجه به تغييرات   امنيتي، پليسي و قضايي ميان و متخصصيستاين عامل نيز در حوزه مطالعات مورد بحث ن
رفته، توان امنيتي و گ كه مطابق مطالعات صورت از آنجايي. ندكنعات بررسي گيري از دانش روز دنيا و فناوري اطال قوانين و مقررات، بهره

را اي  ه تا مطالعات گستردشود مي نهاد پژوهشگران اين حوزه پيشراين بها ببن] 2[م است؛ ئ مثبتي بر كاهش وقوع جراتأثيرقضايي داراي 
  .ندكنرايي ده و نتايج آن را اجكر ارتقاي توان امنيتي و قضايي كشور آغاز براي

  

  : هزينه جرم.7-7

، در ذهن خود شود ميدكه به لحاظ اقتصادي، فردي كه مرتكب جرم ش بيان  اين گونهاشاره و» هزينه جرم« به 2-5 و 4-2-4در بند 
جاست كه با توجه اما سؤال اين. كند ارزيابي مي) ها احتمال دستگيري و ميزان مجازات(هاي آن  منافع ناشي از ارتكاب جرم را بيشتر از هزينه

  هاي جرم در جامعه دارد؟ شناسي راهكاري براي باال بردن هزينه يك واژه اقتصادي است، آيا علم روان» هزينه«كه  به اين
 اگر در نظر بگيريم كه هزينة جرم شامل احتمال دستگيري و ميزان مجازات است، پس در واقع عاملي است كه ،در پاسخ بايد گفت

-5 مكتب فرويد كه در بند هاي هتوان مطابق نظري اگر از بعد بازدارندگي به موضوع نگاه كنيم مي. نام برد» بازدارندگي«ل توان آن را عام مي
 سالگي به لحاظ اجتماعي، اخالقي، 1-5 فراهم آوريم و فرد در سنين نهايد كه اگر در كودكي محيط را به گوكرد، اذعان شان اشاره ه  ب1

يابد   پرورش مينهايوي تقويت شود، آنگاه كودك به گو» نهاد«فرد، در مقابل » فرا خودِ« رشد يابد كه در شخصيتِ در بستري... امنيتي و
  .هاي جرم در ذهن فرد باال به نظر رسد كه در بزرگسالي، عامل بازدارندگي در وي تقويت شده تا هزينه

گيري از وقوع جرم و  ترين راه براي پيش ترين، كاراترين و ساده  هزينهد كه تقويت عامل بازدارندگي از اين طريق كمكرشايد بتوان ادعا 
  .ريزان كشوران قرار گيرد  مورد توجه جدي برنامه بايد كهاستجنايت 

  

  :گيري  نتيجه.8

، شناسـي، اقتـصاد، حقـوق، روان پزشـكي         جامعـه شناسـي، روان    :  ماننـد  هـاي مختلفـي    توان آن را از ديـدگاه      اي است كه مي    جرم پديده 
گيـري از   به عقيده نگارندگان، نقطه ضعف مطالعات فوق اين است كه متخصصان هر علم، براي پيش . مورد مطالعه قرار داد   ... شناسي و  زيست
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هـاي فـوق را در    كـه وقـوع جـرم و جنايـت تمـام حـوزه       نجـايي آ، امـا از  انـد  هكرديي راهكاري جدا ارائه تنهاوقوع جرم و جنايت، هر كدام به    

 علمي هر يك از علوم را به هر ارتبـاط داد و از طريـق                هاي  هگيري از جرم و جنايت، بتوان نظري       كه براي پيش    در صورتي  براين،ابن،  يردگ  برمي

  .استتر نسبت به راهكارهاي گذشته  تر و اجرايي تر، علمي شك راهكار فوق قوي د، بي كرپيدا كردن نقطه مشترك آن بتوان راهكاري ارائه

دن اين انديشه در مقاله فوق، پس از مطالعات و مباحثات صورت گرفته، نگارندگان بر آن شدند تا كردر راستاي اجرايي بر اين اساس و 

شناسي، عوامل اقتصادي و غير اقتصادي مؤثر بر جرم و جنايت  نظران علوم اقتصاد و روان هر يك از صاحبهاي   پس از بيان كليات و ديدگاه

هاي  پذيري رفتار انسان در مقابل بروز مشكالت و پديدهتأثيرتواند در كاهش  شناسي مي علوم اقتصاد و روانشناسايي شده، حاصل پيوند 

  . كاهش پديده جرم و جنايت در جامعه باشيمشاهد نهايت مؤثر واقع شود تا در ... مدي، تورم وآمنفي اقتصادي مانند نابرابري در
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