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 22/6/1399پذیرش نهایی:       19/5/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

ـ جغراف طیو شرا اتیمقتض توزیع جرایم در سطوح فضایی تصادفی نیست بلکه همواره  تابعی از ـ  ای یات یی اسـت  صصوص

اقتصادی همواره یکی از عوامل تعیین کننده در میزان وقوع جرم  -یافتگی اجتماعیمکانی همچون سطح میزان توسعه

خ وقوع جرائم در ایران به عنوان یک کشور در حـال  و همچنین نراقتصادی  -اجتماعیاند  سطوح توسعه قلمداد شده

یـافتگی و میـزان وقـوع جـرم     کشور است که نابرابری سـطح توسـعه   توسعه، متفاوت است  استان لرستان یکی از مناطق

بـا   هـای توسـعه  رابطـه شـاص   بررسـی  های آن مشهود و بسیار متفاوت است  هدف از این مطالعه، سرقت در شهرستان

 -روش پژوهش از نـوع توصـیفی   های استان لرستان است ی شهرستاندر پهنه اجتماعی )جرم و سرقت( هایناهنجاری

های به روش معـادتت سـاصتاری بـا رویکـرد حـداقل      ها به روش اسنادی، دادهآوری دادهتحلیلی بوده و پس از جمع

از تغییـرات   70/0انـد  ی تحقیق توانسـته دهد متغیرهااست  نتایج تحقیق نشان می یافته ( انجامPLS-SEMمربعات جزئی)

ی ست  ابعـاد توسـعه  متغیر وابسته را تبیین نمایند  بیشترین اثر در تبیین جرایم، مربوط به متغیر وضعیت توسعه اقتصادی ا

 یابـد، میـزان جـرائم   ی اقتصادی افزایش میی معکوسی با جرم سرقت دارد، بدین معنا که هر چه توسعهاقتصادی رابطه

 ی معکوسی با جرم سرقت دارند  فرهنگی نیز رابطه -ی اجتماعیسعهیابد  در سطح بعدی ابعاد توت( کاهش می)سرق
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(راد و همکارانمسعودی)     اجتماعی )جرم و سرقت( بر توسعههای اثرات ناهنجاری  

 

 

 . مقدمه1

تهدیدی جدی  شهرهای جهان، معموالً بیشترم در یجرا

ها است. های انسانتمامیت فردی و دارایی برای حیات،

نه  ریهای شهمحیطبرخی م در یوقوع بیش از حد این جرا

تعارض است، بلکه  فقط با اصول مسلم نظام اجتماعی در

هدر ها، بهتی و رنج انسانهمراه خود ضایعات سنگین، سخ

 مت کلیرفتن منابع اقتصادی، سرخوردگی شهروندان و وخا

)بیانلو و منصوریان،  آورددر کیفیت زندگی را به ارمغان می

ای دائمی دانسته و شناسان جرم را پدیدهجامعه(. 30 :1385

)لطیفی و  دهدها رخ میها و مکانمعتقدند در همه زمان

ای به حال وقوع جرائم از جامعه(. با این61: 1395 امیری،

 دیگر متفاوت است ی دیگر و از زمانی به زمانجامعه

 (. 116: 1394)یوسفوند و همکاران، 

م در سطح منطقه از لحاظ جغرافیایی به یجرا توزیع

ای انسانی هم پدیدهیزیرا جرا نیست،صورت تصادفی 

 فضا و محیط در ایجاد عوامل اولیه؛ به بیان دیگر، هستند

: 2006، 1)فاجمیرکان و آدول م مؤثرندیارتکاب جرا برای

اند مکان، انسان و زمان، سه عنصر افتهیدر شمندانیاند (.2

ی، میرحی)مغان اندیاجتماع یهایناهنجار یریگشکل یاصل

 ،یرفتار اتیو خصوص یتفاوت در ساختار مکان (.5: 1389

م یجرا ییفضا عیشود تا توزیدر کنار عامل زمان، موجب م

 یهایژگیو لیبه دل هامکان ینباشد و در برخ کسانفضا یدر 

 یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع اتیحاکم بر آن و خصوص

 (.76: 1380 ،ی)کالنتر باشد شتریساکنان، ارتکاب جرم ب

. اندی به توجیه عوامل مؤثر بر جرم پرداختهمکاتب مختلف

از  یکیرا  یانگلس بزهکار -مارکس یستیالیمکتب سوس

در  یداند و جرم را به منزله واکنشیم یدارهیسرما جینتا

: 1370 گسن،موندی)ر داندیم یاجتماع یهایدادگریمقابل ب

و  نیتررا مهم طیالکاسان، مح یاجتماع طی(. مکتب مح134

                                                           
1 Fajemirokun & Adewale 

مکتب  (.71: 1374 ا،ینی)ک داندیعامل جرم م نیبرتر

معلول  و یعیامر طب کیجرم را  میدورک لیام یشناسجامعه

: 1380ی، )باهر داندینظام و فرهنگ و تمدن هر جامعه م

 ادیز ریفابل به تاث یگرشلیکتله و م ییایمکتب جغراف (.102

باشند و اعتقاد دارند یدر ارتکاب جرم م ییایعوامل جغراف

 ادیمثل خانواده و مذهب تا اندازه ز یاجتماع یکه نهادها

توسعه و  یتاست و ح ییایجغراف طیو شرا اتیتابع مقتض

رویکرد رفاه نیز، . است ییایجغراف طیوابسته به مح تیموفق

اقتصادی را بهترین  -تالش برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی

اند. ناهماهنگی در ابعاد توسعه راه جلوگیری از جرم دانسته

بکر، جرم را از یک گریدانند.ر بروز جرایم مؤثر میرا د

کند؛ وی معتقد است اگر انتظار دیدگاه اقتصادی بررسی می

یشتر باشد مورد انتظار کار قانونی بناشی از جرم، از مطلوبیت 

اساس نظر وی شرایط اقتصادی مانند گیرد. برجرم انجام می

شوند؛ زیرا فقر و بیکاری موجب افزایش نرخ ارتکاب می

دهد. در تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می

 -رویکرد رفاه، تالش برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی

جلوگیری از جرم بوده و همچنین اقتصادی را بهترین راه 

-قلمداد می ناهماهنگی در ابعاد توسعه، در بروز جرایم مؤثر

شکل که افزایش نرخ رشد اقتصادی بدون توجه شود. بدین

)توسعه اجتماعی( و یا افزایش سطح  به توزیع عادالنه درآمد

)توسعه  )توسعه فرهنگی( بدون ایجاد اشتغال سواد و آموزش

آورد. اعی( زمینه بروز جرایم را فراهم میاقتصادی و اجتم

دهد، در بسیاری از کشورها توسعه ها نشان میپژوهش

)خداپرست و  یافتگی موجب کاهش بروز جرم شده است

ق دهد مناط(. مطالعات نشان می31: 1393ساداتیه، غفوری

د؛ یافتگی اندکی برخوردارنخیز عموماً از میزان توسعهجرم

یافتگی را تحت تأثیر قرار میزان توسعه همچنین وقوع جرم،

د توسعه است. این مهم در دهد، زیرا توسعه هم نیازمنمی

انداز جمهوری اسالمی ایران نیز دیده شده است؛ سند چشم
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یافتگی به نحوی که امنیت اجتماعی و قضایی در کنار توسعه

هارم و پنجم مورد تأکید قرار چهای به خصوص در برنامه

 (. 85: 1394)رایجیان اصلی و صادقی،  گرفته است

عوامل  ییشناساگیری جرم هر چه باشد، علت شکل

کاهش اثرات آن،  ایبردن  نیدر از ب یو سع یمبروز جرا

ها شناخته یو کاهش ناهنجار یریشگیراهکار پ نیمهمتر

ساز، رو، شناخت و تحلیل عوامل زمینهاز این شده است.

جرائم را ارائه خواهد نمود. درک بهتری از دالیل وقوع 

 پژوهش بررسی و شناسایی علل وقوع جرایم این هدف

با تأکید بر تحلیل اثر  لرستان استان هایشهرستان در شهری

وقوع جرم  در اقتصادی -های توسعه اجتماعیشاخص

بینی پیش عوامل شناسایی ضمن طریق تا بدین سرقت است؛

 حذف جهت ناسبیم هایسیاست و کننده جرائم، راهبردها

رو، این پژوهش از این. عوامل ارائه گردد این اثر کاهش یا

درصدد دست یافتن به این سؤال اساسی است که، اثرات 

های اجتماهی همچون جرم و سرقت بر توسعه ناهنجاری

ای بین آنها وجود استان لرستان چگونه بوده است و چه رابطه

 دارد؟

 اجتماعی -تقابل جرم و توسعه اقتصادی

اثیر های متعددی بر تقابل جرم و توسعه یعنی تپژوهش

های کنترل آن ای بر بزهکاری و سیاستهای توسعهشاخص

اذعان دارند. از جهت نظری، گری بکر، اولین اقتصاددانی 

بوده است که با در نظر گرفتن یک بزهکار عقالیی رفتار آن 

را از نظر اقتصادی بررسی کرده است. وی معتقد است یک 

بزهکار عقالیی و غیر اخالقی، با در نظر گرفتن منافع مورد 

های مجرمانه در فعالیت جرم، در مورد شرکتانتظار ناشی از 

جویانه های سودکند که به این ترتیب انگیزهگیری میتصمیم

عوامل دیگری مانند  در ارتکاب جرم موثرند، البته اثر

های فردی و پیشینه خانوادگی نیز بر آموزش، ویژگی

ارتکاب جرم قابل بررسی است. بر پایه تحلیل او، اگر 

از مطلوبیت مورد انتظار  مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم،

شود. که بر این اساس، قانونی بیشتر باشد، جرم انجام میکار 

ی موجب افزایش نرخ شرایط اقتصادی مانند فقر و بیکار

ع جرم شود زیرا این عوامل تفاوت میان منافارتکاب جرم می

: 1388دهد )کوتر و تامس، و کار قانونی را افزایش می

ای بر بزهکاری های توسعهاخصدر زمینه تاثیر ش(. 641

توجه به پیش زمینه شاهد آن هستیم که غلبه آثار موجود با 

ای با محوریت تالش برای ارتقای سطح رفاه اقدامات توسعه

کمی و آماری، بر رابطه بین  اقتصادی و نیز قابلیت ارزیابی

های توسعه اقتصادی و میزان جرایم بوده است. در شاخص

)عوامل  ی، متاثر از شرایط بیرونیاین الگو، بزهکار

( است، به عبارت دیگر، سیاسیاقتصادی، فرهنگی و 

ای نیل به دسترسی نداشتن به امکانات الزم و ضروری بر

پذیری مناسب، تعلیم و تربیت و به موفقیت و تعالی، جامعه

های نقض هنجارها و ری، زمینهطور کلی وجود موانع ساختا

توسط گروهی از افراد جامعه یعنی های اجتماعی را ارزش

  (.7: 2007، 1)ویسک آوردبزهکاران را فراهم می

 اجتماعی و نا امنی شهری  -جرم، توسعه اقتصادی

 هویتبی و رویهبی رشد نتایج از شهری امنی نا و جرم

 شهرها رشد با این میزان دیگر سوی از. است آن در ماندن

 اختالفات همچون دیگری عوامل اما یابد،می افزایش

 دارد دخالت آن در نیز جوانان ناقص اشتغال و اجتماعی

(. (31: 1996و همکاران،  2و باتمز 88: 1377 بورژل،گی)

 که دانندمی اجتماعی پدیده یک را جرم شناسانجامعه برخی

 اقتصادی مشکالت و مسائل آنها، وقوع اجتماعی هایزمینه

 زندگی فشارهای اعتیاد، بیکاری، گرانی، تورم، فقر، همانند

 مستقیم غیر طور به ناکافی درآمد و فقر. باشدمی غیره و

 در مختلف شرایط وجود کندمی تقویت را کجروی استعداد

 با مهاجرانی وجود زیاد، تراکم و جمعیت قبیل از شهرها

                                                           
1 Weiske 
2 Bottoms 
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 و مجرد مردان زیاد تعداد مختلف، نژادهای و هافرهنگ

 و اقتصادی مشکالت شدید، بیکاری طبقاتی، اختالف جوان،

 عوامل جمله از اینها مانند و مناسب مسکن کمبود درآمدی،

 (. 7: 1379 پور،دالل) هستند شهری جرایم ساززمینه

 به روستائیان مهاجرت بارها، و بارها شهری مدیران

 اندکرده ذکر نشینیحاشیه ویژه به و نابسامانی عامل را شهرها

 یکپارچگی از را آنها شهرها، به مختلف مهاجران ورود

 تضعیف را اجتماعی پیوندهای مهاجرت. کندمی دور طبیعی

 موجب زندگی ناکامی و اقتصادی فشار غربت، کند،می

-24: 1371 آشوری،) شوندمی سابق هایارزش فراموشی

 توانندنمی شوندمی وارد جدید محل به که اشخاصی(. 27

 متحمل ناگزیر و دهند وفق جدید محیط با را خود

 .گردندمی فراوان نامالیمات

 گفت توانمی مهاجرت پیرامون کلی ارزیابی یک در

 به پایین درآمد با کشورهایی از یا شهر به روستا از مهاجرت

 دیگر یکی تواندمی بهتر اقتصادی وضعیت دارای کشورهایی

 شهرها به مهاجرت از پس چون. باشد جرم ازدیاد عوامل از

 قوانین با را خود توانند می سختی به نظر مورد کشورهای و

 سازگار جامعه فرهنگ ترمهم همه از و زندگی شرایط و

 نیاز و حاکم قوانین از آگاهی عدم علت به نتیجه در نمایند،

 عدم همچنین. شوند می مختلف جرایم مرتکب اقتصادی،

 تغذیه و مسکن نداشتن قبیل از اجتماعی و اقتصادی تأمین

 به خود هم انسانی روابط ضعف به درمانی امکانات و درست

 می منجر جامعه افراد دیگر به نسبت توجهی بی و تجاوز

 و تجاوز و عصیان شود تأمین مردم اولیه احتیاجات اگر. شود

 مجرمین بیشترین. شد خواهد کمتر جرم ارتکاب دنبالش به

 تنوع و فقر. دارند سکونت درآمد کم محالت در شهری

 شود می محسوب منطقه یک خیز جرم عوامل از فرهنگی

 به بالتیمور شهر مطالعه در لندر برنارد .(132: 1378 مافی،)

 حاصل. است پرداخته شهری نظم اختالل تجربی بررسی

 جمعیت دارای مناطق در که دهد،نشان می او تحقیق

 نتیجه در و. است بیشتر اجتماعی سازمانی بی میزان ناپایدار،

 در که گیردمی نتیجه او. است بیشتر جوانان بزهکاری جرایم

 اجتماعی، پیوستگی گرفتن سستی با ثبات،بی اجتماع یک

 غیر کنترل و عمومی افکار فشار از افراد شدن رها برای زمینه

 به مردم ایمان و اعتماد باعث همبستگی پرتو در که رسمی

: 1381 موسوی،) گرددمی فراهم است محیط هنجارهای

 ناشناخته و موقت طور به نقاطی در که کسانی بین در (.13

 هایمحیط در جرایم و انحرافات میزان کنندمی زندگی

 نشان مطالعات. کنندمی پیدا چشمگیری افزایش پذیر مهاجر

 تعامالت در پایدار نظم و اجتماعی همبستگی کاهش دهدمی

 هایبزه و انحرافات وقوع در عمده متغیرهای انسانی

 به (.94: 1384 بختیاری،) باشدمی شهری بزرگ و کوچک

 نزدیک در ندارها و داراها شهری نواحی در رسدمی نظر

 ندرت به اما کنندمی کار و زندگی یکدیگر به حد ترین

 تواندمی نابرابری  .دهند می گسترش را خود میان روابط

 را مثبتی همبستگی بارو. کند تهدید را اجتماعی همبستگی

 هستند، اقتصادی رشد مانع که خشونت و جرم و نابرابری بین

 بیشتر و یابدمی نمود مسکن طریق از نابرابری. دهدمی نشان

 مردم شهرها، بیشر در مسکن شودمی هم تشدید حتی اوقات

 در شهری فقرای از بسیاری. کندمی جدا درآمد وسیله به را

 جدای کالبدی نظر از که ایحاشیه مناطق یا گتوها یا آلونک

 و حمل و بهداشتی تسهیالت دارای کار و کسب مناطق از

 با آمیخته فقرا فضای انزوای کنندمی زندگی اندعمومی نقل

 گروهها فعالیت در بندرت ندار و دارا. است اجتماعی انزوای

 پیوندهای آنها .کنندمی مشارکت مشابه های وسازمان

 با اتصاالت و پیوندها فقدان. ندارند یکدیگر با اجتماعی

 اشنتیجه هستند آن نظایر و مادی منافع صاحب که آنهایی

 اجتماعی و قضایی انزوای. است فقرا برای کمتر هایفرصت

 چرخه به منجر تواند می پیوندی اجتماعی سرمایه فقدان یا
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رابطه میان توسعه  (1)شکل  .(44: 1381 ایمانی،) شود فقر

دهد. اقتصادی و ارتکاب جرایم را نشان می -اجتماعی

های متکی به روش علمی و مبتنی بر اصول و روش بررسی

های آماری برای اولین بار در نیمه اول قرن نوزدهم به وسیله 

(. 55: 1366کاتوزیان، صورت گرفته است )« گری»و « کتله»

ی و از جمله پایه گذاران برخی منابع کتله را پدر آمار جنای

شود که اند و گفته میفی نمودهمکتب جغرافیای جنایت معر

تحقیقات او باعث شده تا جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی 

 :1374نیا، )کیتابع دو متغیر زمان و مکان شناخته شود 

در زمینه رابطه بین نابرابری و جرم در سطح کالن (. 469

فته است که در برخی از آنها به تحقیقات بسیاری صورت گر

ایم نقش نابراری اقتصادی و اجتماعی در بروز و ظهور جر

به نتایج تعدادی از  پرداخته شده است در این قسمت

-( اشاره می1این زمینه در جدول ) مطالعات انجام شده در

ی پژوهش مدل شود. پس از مطالعه ادبیات نظری و پیشینه

( مدل 2تدوین گردید. شکل )عملیاتی تحقیق به شکل زیر 

 دهد.را نشان می عملیاتی پژوهش

 . روش تحقیق2

با توجه به هدف مورد نظر، نوع تحقیق از نوع 

های کاربردی است و روش تحقیق ترکیبی از روش

تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش  -توصیفی

-باشد. برای جمعگانه استان لرستان میهای یازدهشهرستان

ای اطالعات در این پژوهش از روش کتابخانهآوری 

 شود. )اسنادی( استفاده می

 

 های گوناگون توسعه یافتگی و جرم در جوامع مختلفبررسی رابطه مولفه  1جدول 

 نتیجه کشور عنوان محقق

 انگلستان بررسی علل جرم (2013) 1سوزان
درصد جرم را /. 69افزایش نابرابری دستمزد  درصد 1

 دهد.افزایش می

 (2011) 2ترنس
بررسی رابطه توسعه روستا و 

 جرم
 آمریکا

باعث تجدید حیات روستا و ایجاد گردشگری در روستا 

 شود.کاهش جرم در روستا و شهر می

 یافتگی و جرمرابطه توسعه (2009) 3رودریگو
منتخبی از 

 کشورهای جهان

مثبت بین توسعه و جرم وجود دارد، اما جرم توام با  رابطه

یابد بلکه جرم با نابرابری ناشی از توسعه، افزایش نمی

 یابد.توسعه یافتگی، افزایش می

 فقر، بیکاری و تورم سه علت اصل جرم هستند. ایران بررسی علل جرم (2012زاده )عیسی

 ایران ارتباط بیکاری و سرقت (2011گرشاسپی )
شینی و بیکاری سرقت را نابرابری درآمدی، طالق، شهر

 دهند.افزایش می

 ایران بررسی آثار فقر بر جرم (2011مداح )
ابرابری جرایم مالی را افزایش جوان بودن جمعیت، فقر و ن

 دهند.می

 (2005حسین نژاد )
بررسی عوامل اقتصادی موثر 

 بر سرقت
 ایران

رقت اتومبیل و افزایش افزایش نابرابری منجر به افزایش س

 شود.مد منجر به کاهش سرقت اتومبیل میدرآ

 (2005صادقی )
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار 

 گانه ایران 26های بر جرم استان
 ایران

درصد  39سرقت و  درصد 90افزایش نابرابری درصد  1

 دهد.قتل را افزایش می

  1398منبع: نگارندگان، 
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 1398منبع: نگارندگان،  و ارتکاب جرایم   چارچوب مفهومی تحقیق، رابطه توسعه اجتماعی ـ اقتصادی 1شکل 

 
 1398، منبع: نگارندگان ،و متغیرهای پژوهشمدل عملیاتی   2شکل 

آوری اطالعات در مرحله اول بنابراین ابزار جمع

های مرکز ها، مجالت معتبر و مرتبط، نتایج سرشماریکتاب

های پژوهشی و سایر اسناد و طرح ها،، پایان نامهآمار ایران

از سوی دیگر برای مدارک اعم از فارسی و انگلیسی است. 
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عات بررسی های تحقیق از اطالآوری اطالعات و دادهجمع

های متولی سیستم انتظامی استان شده وقوع جرایم از رده

ی رابطه شناسای منظور به تحقیق استفاده شده است. این

اقتصادی با جرم سرقت در  -یهای توسعه اجتماعشاخص

از روش  استفاده با های استان لرستانسطح شهرستان

-PLS) معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی

SEMرویکرد حداقل مربعات جزئی،  .است یافته ( انجام

نسل دوم مدلسازی معادالت ساختاری یا رویکرد مبتنی بر 

ی شده فرآیندی آورهای جمعواریانس برای تحلیل داده

های رویکرد مبتنی محدودیته ولی متفاوت با تکیه بر مشاب

های . توانایی این رویکرد در کار با دادهاستبر کواریانس 

ها، توانایی در ال بودن دادهاندک، عدم حساسیت به نرم

های بسیار پیچیده و همچنین بینی و پشیتبانی از مدلپیش

 )کالنتری، استگیری ترکیبی و انعکاسی قابلیت مدل اندازه

 دهد.، نیز متغیرهای تحقیق را نشان می2شکل  (.12: 1388

   محدوده مورد مطالعه1  2 

غرب کشور واقع شده و با استان لرستان در جنوب

درصد از  7/1 کیلومتر مربع حدود 28308مساحتی حدود 

اساس ر را به خود اختصاص داده است. برمساحت کشو

شهرستان:  11تقسیمات کشوری، این استان دارای  آخرین

دوره، آباد، دورود، بروجرد، ازنا، الیگودرز، سراب خرم

-کوهدشت، رومشکان و پل)نورآباد(،  )الشتر(، دلفان سلسله

باشد. جمعیت آباد میاست. مرکز این استان شهر خرمدختر 

وس و مسکن  معادل اساس آخرین سرشماری  نفاستان بر

ان در کشور تقریبا باشد. سهم جمعیتی استنفر می 1754243

درصد جمعیت استان  3/61صد است. در 33/2معادل 

، موقعیت 3شهرنشین و بقیه ساکن روستاها هستند. شکل 

 . دهدهای استان لرستان را نشان میجغرافیایی شهرستان

 
 1398، نگری استان لرستانهای توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش منبع: های استان لرستان،شهرستان  نقشه موقعیت 3شکل 

گانه استان لرستانهای یازده  مشخصات جمعیتی شهرستان2جدول   

 ازنا دلفان دورود سلسله کوهدشت چگنی رومشکان
 پل

 دصتر
 الیگودرز بروجرد

صرم 

 آباد

نام 

 شهرستان

26570 - 85997 28603 101219 56530 38153 22900 229541 79972 333945 

جمعیت 

مرکز 

 شهرستان

- - 211886 74353 160686 137633 71548 76541 323826 137808 522246 
جمعیت 

 شهرستان

1398، منبع: اداره فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری استان لرستان  
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-های متعددی بیانگر عـدم دسـتیابی شهرسـتان   پژوهش

ــیل    ــتفاده از پتانس ــتان در اس ــتان لرس ــای اس ــی،  ه ــای طبیع ه

اســتان لرســتان دارای  جغرافیــایی و اقتصــادی خــود دارد؛   

ــرخ ــاالترین ن ــیدایی و   ب ــت )ص ــور اس ــای بیکــاری در کش ه

-ی در میـان شهرسـتان  همچنین نابرابر (؛230:1390همکاران،

 -هـای مسـکن و خـدمات رفـاهی    های ایـن اسـتان در بخـش   

های زیربنایی روندی صعودی داشته است. همچنین شهرستان

شـود.  نامبرده بیشترین نابرابری در بخش صنعت مشـاهده مـی  

ــان      ــافتگی در می ــعه ی ــطح توس ــد، س ــه ش ــه گفت ــابق آنچ مط

ان، هـای اسـتان، نـابرابر اسـت )محمـدی و همکــار     شهرسـتان 

ــود را در  148: 1391 ــایی خــ ــادل فضــ ــدم تعــ ــن عــ (؛ ایــ

های محـروم بـه مرکـز اسـتان و سـایر      مهاجرفرستی شهرستان

( مشخصـات  2جـدول )  های کشور ظاهر ساخته اسـت. استان

-گانه استان لرستان را نشـان مـی  های یازدهجمعیتی شهرستان

 دهد.

 های تحقیق. یافته3

هـای  در پژوهش حاضـر بـرای بررسـی رابطـه شـاخص     

ــادی ــعه اقتص ــهری در    -توس ــرائم ش ــزان ج ــر می ــاعی ب اجتم

های استان لرسـتان از روش معـادالت سـاختاری بـا     شهرستان

( اسـتفاده شـده   PLS-SEM) رویکرد حداقل مربعات جزئـی 

شاخص مـرتبط از مرکـز آمـار ایـران       31است. بدین منظور 

هـای خـام   ها ابتـدا داده دادهاستخراج شده است. برای تحلیل 

ی بعـدی   سـازی و سـپس نرمـالیزه شـدند. در مرحلـه     خصشا

ــداقل    داده ــرد ح ــا رویک ــادالت ســاختاری ب ــه روش مع ــا ب ه

 ( مورد تحلیل قرار گرفت. PLS-SEM) مربعات جزئی

 هامراحل تحلیل داده

هـا، بـرای تحلیـل الگـو در روش معـادالت      تحلیل داده

( PLS-SEM) ساختاری با رویکـرد حـداقل مربعـات جزئـی    

هـای  باید به بررسی برازش الگو و سپس آزمودن فرضیه ابتدا

پژوهش پرداخت. بررسی برازش الگو در سه بخـش بـرازش   

گیـری، بـرازش الگـوی سـاختاری و بـرازش      الگوهای اندازه

 گیرد. الگوی کلی صورت می

 گیریبرازش الگوی اندازه

گیــری دو معیــار بــرای بررســی بــرازش الگــوی انــدازه

فاده شـده اسـت. بـرای بررسـی سـنجش      روایی و پایایی اسـت 

پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج در جـدول  

( آمده است. روایی ابزار تحقیق، از طریق دو معیار روایی 3)

میـزان   AVEهمگرا و واگرا، مورد بررسی قرار گرفته است. 

دهـد.  های خـود را نشـان مـی   همبستگی یک سازه با شاخص

 همبستگی بیشتر باشد برازش آن نیز بیشتر اسـت هرچه مقدار 

هـای الگـو   مربوط به سازه AVE(. مقدار 68: 1394)ممبینی، 

 آمده است.  (4در جدول )

ی شـود، همـه  مشـاهده مـی  ( 3)همانطور که در جدول 

متغیرها از پایایی خوبی در الگو برخوردارند. ضـریب آلفـای   

ت. در نتیجـه،  اسـ  7/0ی متغیرهـا بـیش از   کرونباخ برای همه

های پژوهش در خصـوص ایـن معیـار، بـرازش مناسـب      یافته

 کند. الگو را تأیید می

)میـانگین واریـانس    AVE (،3با توجه به نتایج جدول )

اسـت و در نتیجـه    5/0ها بیش از ی سازهاستخراج شده( همه

ــرازش الگوهــای   ــودن ب روایــی همگرایــی الگــو و مناســب ب

 برای بررسی روایی واگرا همچنینشود. گیری تأیید میاندازه

هایش در مقابـل  )تشخیصی( میزان همبستگی سازه با شاخص

 ها مقایسه شد. همبستگی آن سازه با سایر سازه
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 های الگوگزارش آلفای کرونباخ و روایی همگرای سازه  3جدول 
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ضریب آلفای 

  کرونباخ
77/0 79/0 82/0 89/0 75/0 72/0 83/0 77/0 74/0 82/0 85/0 

میانگین واریانس 

 استخراج شده
70/0 72/0 69/0 73/0 60/0 71/0 78/0 61/0 75/0 62/0 69/0 

 1398، منبع: نگارندگان

 هاو ضرایب همبستگی سازه AVEماتریس مقایسه جذر   4جدول 
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           84/0 وضعیت اشتغال

وضعیت 

اقتصادی 

 صانوار

72/0 85/0          

         83/0 45/0 36/0 وضعیت بیکاری

وضعیت مسکن 

 و ساصتمان
56/0 38/0 61/0 85/0        

       77/0 19/0 21/0 51/0 44/0 توسعه اقتصادی

وضعیت 

 آموزش
34/0 25/0 42/0 24/0 50/0 84/0      

های ویژگی

جمعیت 

 شناصتی

58/0 54/0 46/0 34/0 42/0 36/0 88/0     

ویژگی های 

 زناشویی
57/0 38/0 26/0 42/0 36/0 54/0 48/0 79/0    

های ویژگی

جمعیتی 

 صانوار

49/0 52/0 38/0 35/0 24/0 62/0 36/0 28/0 87/0   

  79/0 57/0 45/0 51/0 36/0 29/0 21/0 60/0 47/0 53/0 توسعه اجتماعی

توسعه 

 -اجتماعی

 اقتصادی

49/0 41/0 23/0 42/0 59/0 47/0 33/0 51/0 19/0 39/0 83/0 
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ــدول   ــایج ج ــه، جــذر     (4)نت ــت ک ــاکی از آن اس  AVEح

)میانگین واریانس استخراج شده که در قطر مـاتریس نوشـته   

شده اسـت( در همـه مـوراد بـیش از همبسـتگی آن سـازه بـا        

توان گفـت ایـن مـالک از    های دیگر است. بنابراین میسازه

با توجـه بـه ایـن دو مـالک،     حد قابل قبولی برخوردار است. 

 های تحقیق از روایی تشخیصی کافی برخوردار است. سازه

 آزمون مدل ساصتاری

ــدل      ــون م ــری، آزم ــدازه گی ــدل ان ــی م ــس از بررس پ

ساختاری انجام شده است. بـرازش مـدل سـاختاری بـا روش     

PLS   در پـژوهش از ضـرایب R
و  )واریـانس تبیـین شـده(    2

معیار )ضریب استون گیسونیا همان اهتبار حشـو یـا افزونگـی    

CV-Redundancy) Q
)داوری و  شـــــوداســـــتفاده مـــــی 2

ــرای متصــل   R2(. 53: 1392زاده، رضــا ــاری اســت کــه ب معی

کردن اندازه گیری و بخش سـاختاری الگوسـازی معـادالت    

زا رود؛ این معیار بیانگر تأثیر متغیر بـرون ساختاری به کار می

بینــی الگــو را قــدرت پــیش نیــز Q2زا اســت. متغیــر درونبــر 

برای  Q2و  R2مقادیر (. 70: 1394، )ممبینی سازدمشخص می

 آمده است. (5)های الگو در جدول سازه

 های الگوبرای سازه Q2و  R2  مقادیر 5جدول 

 سازه

ل
ت اشتغا

ضعی
و

ی  
صاد
ت اقت
ضعی
و

صانوار
 

ی
ت بیکار

ضعی
و

ن و  
ت مسک

ضعی
و

ن
صتما
سا

ی 
صاد
توسعه اقت

ش 
ت آموز

ضعی
و

 

ی
ویژگ

ی 
ها

ی
صت
ت شنا
جمعی

 

ی 
ی ها
ویژگ

ی
زناشوی

 

ی
ویژگ

ی 
ها

صانوار
ی 
جمعیت

ی 
جتماع
توسعه ا

 

ی
جتماع
توسعه ا

- 

ی
صاد
اقت

 

R2 485/0 671/0 406/0 524/0 682/0 433/0 561/0 637/0 456/0 812/0 558/0 

Q2 253/0 364/0 250/0 492/0 358/0 291/0 401/0 377/0 274/0 594/0 412/0 

 1398منبع: نگارندگان، 

بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر الگـو   R2هرچه مقادیر 

( برازش قوی و الگوی سـاختاری  5است. با توجه به جدول )

نیز بیانگر قدرت بیشـتر الگـو    Q2شود. مقادیر باالی تأیید می

تـوان  ( مـی 5در پیش بینی دارد. بـا توجـه بـه جـدول شـماره)     

گفت که برازش قوی الگوی ساختاری مـدل بـاز هـم تأییـد     

 شود.می

 برازش الگوی کلی

استفاده شـده اسـت.    GOFجهت بررسی مدل از معیار 

ــر محاســبه مــی   ــق فرمــول زی ــار از طری ــن معی ــق شــودای ؛ طب

( اسـت، بـا   389/0در این پـژوهش)  GOFمحاسبات شاخص 

ــوی      ــرازش ق ــژوهش از ب ــوی پ ــدار،  الگ ــن مق ــه ای ــه ب توج

 برخوردار است.                                     

 
  GOF=√0.687 ∗ 0.566 =0.389   

 های پژوهشآزمون فرضیه

گیـری، الگـوی   پس از بررسی برازش الگوهای انـدازه 

تـوان در  اسـت کـه مـی   ساختاری و الگـوی کلـی بیـانگر آن    

بــه بررســی و آزمــون فرضــیات تحقیــق مبــادرت  PLSروش 

و ضــرایب  Zورزیــد. در ایــن بخــش ضــرایب معنــاداری     

شـود.  هـا بررسـی مـی   استاندارد مسیرهای مربـوط بـه فرضـیه   

ضرایب معناداری و ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربـوط  

 ( آمده است. 3های مدل در شکل شماره)به فرضیه

از تغییـرات متغیـر    70/0انـد،  متغیرهای مسـتقل توانسـته  

وابسته را تبیین نمایند. بیشترین اثر در ایـن مـدل، مربـوط بـه     

متغیر وضعیت توسعه اقتصـادی اسـت کـه ضـریب مسـیر آن      

ی اقتصـادی رابطـه ی معکوسـی بـا     است. ابعاد توسعه -88/0

ی اقتصـادی  جرم سرقت دارد، بدین معنا که هـر چـه توسـعه   

یابد. متغیـر  )سرقت( کاهش می یابد، میزان جرائمزایش میاف

توسعه اقتصادی خود تحت تأثیر متغیرهایی همچون وضعیت 

اشــتغال، وضــعیت اقتصــادی خانوارهــا، وضــعیت بیکــاری و  
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ــامبرده     ــر ن ــار متغی ــت. چه ــاختمان اس ــکن و س ــعیت مس وض

از تغییرات متغیـر توسـعه اقتصـادی را تبیـین      73/0اند توانسته

 فرهنگـی در تبیـین جـرایم    -ی اجتمـاعی ند. سهم توسـعه نمای

فرهنگی نیـز   -ی اجتماعیسعهاست. ابعاد تو -74/0 )سرقت(

ی معکوسی با جرم سرقت دارد، بدین معنا که هـر چـه   رابطه

 یابـد، میـزان جـرائم   فرهنگی افزایش می -ی اجتماعیتوسعه

-یابد. در این رابطه چهار متغیـر ویژگـی  )سرقت( کاهش می

ــوزش، ویژگــی هــا ــت شــناختی، وضــعیت آم ــای ی جمعی ه

از تغییرات متغیر  59/0اند زناشویی و ویژگی خانوار، توانسته

ی اجتمـاعی( را تبیـین نماینـد. بـه طـور کلـی       ) توسعه وابسته

فرهنگی با ضریب مسـیر   -ی اقتصادی، اجتماعیمتغیر توسعه

 ی معکوسی با نرخ جرائم دارد. به عبارت دیگررابطه -55/0

هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، نرخ جرم سرقت کمتر 

 ( آمده است.6خواهد بود. نتایج آزمون فرضیات در جدول )
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 هانتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی و آزمون فرضیه  6جدول 

 P- value T هافرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد

نتیجه 

 آزمون

 وضعیت اشتغال

 

 

 

 

 

 بر

 تأیید 259/0 112/3 <05/0 توسعه اقتصادی

 تأیید 282/0 414/4 <05/0 توسعه اقتصادی وضعیت اقتصادی صانوار

 تأیید 678/0 287/2 <05/0 توسعه اقتصادی بیکاریوضعیت 

 تأیید 016/1 654/3 <05/0 توسعه اقتصادی وضعیت مسکن و ساصتمان

 تأیید -879/0 253/7 <05/0 نرخ جرایم توسعه اقتصادی

 تأیید 881/0 422/4 <05/0 فرهنگی -توسعه اجتماعی وضعیت آموزش

 تأیید 776/0 538/3 <05/0 فرهنگی -اجتماعیتوسعه  های جمعیت شناصتیویژگی

 تأیید 424/0 865/4 <05/0 فرهنگی -توسعه اجتماعی ویژگی های زناشویی

 تأیید 556/0 112/3 <05/0 فرهنگی -توسعه اجتماعی های جمعیتی صانوارویژگی

 تأیید -744/0 425/5 <05/0 نرخ جرایم فرهنگی -توسعه اجتماعی

 توسعه اقتصادی
 -توسعه اقتصادی، اجتماعی

 فرهنگی
 تأیید 254/0 773/6 <05/0

 فرهنگی -توسعه اجتماعی

 

 -توسعه اقتصادی، اجتماعی

 فرهنگی
 تأیید -554/0 341/3 <05/0

 -توسعه اقتصادی، اجتماعی

 فرهنگی
 تأیید 572/0 526/4 <05/0 نرخ جرایم

1398منبع: نگارندگان، 

 گیری. بحث و نتیجه4

 ایـ بـردن   نیدر از بـ  یو سع یمعوامل بروز جرا ییشناسا

و کـاهش   یریشـگ یراهکـار پ  نیمهمتـر از کاهش اثرات آن، 

فضـا و محـیط در    از آنجا که ها شناخته شده است. یناهنجار

بنـابراین   ،م مـؤثر انـد  یارتکـاب جـرا   بـرای  ایجاد عوامل اولیه

ــه   ــانی زمین ــل مک ــناخت عوام ــاز، ش ــم  س ــای مه از راهکاره

-بررسـی رابطـه شـاخص   آید. پیشگیری از جرم به حساب می

اقتصادی بر میزان وقـوع جـرم سـرقت     _های توسعه اجتماعی

ــن  هــای اســتان لرســتان اســت. ی شهرســتاندر پهنــه نتــایج ای

 _هــای توســعه اجتمــاعیدهــد، شــاخصپــژوهش نشــان مــی

ستان های استان لراقتصادی در وقوع جرم سرقت در شهرستان

اقتصـادی در   _مؤثرند؛ زیـرا عـدم توسـعه یـافتگی اجتمـاعی     

قالب دسترسی نداشتن به امکانات الزم و ضروری بـرای نیـل   

به موفقیت و تعالی، جامعه پذیری مناسب، تعلیم و تربیت و به 

طور کلی وجود موانع ساختاری، زمینه های نقض هنجارهـا و  

جامعـه یعنـی   ارزش های اجتماعی را توسط گروهی از افـراد  

 یـک  بزهکاران را فراهم مـی آورد. بـه عبـارت دیگـر، جـرم     

 آنهـا،  وقـوع  اجتمـاعی  هـای  زمینـه  است کـه  اجتماعی پدیده

ــد اقتصــادی مشــکالت و مســائل ــورم، فقــر، همانن ــی، ت  گران

 درآمد و فقر. باشد می...  و زندگی فشارهای اعتیاد، بیکاری،

دهد که ابعـاد  میکند. همچنین نتایج نشان می تقویت ناکافی،

ی اقتصادی رابطه ی معکوسی با جرم سرقت در سـطح  توسعه

هــای اســتان لرســتان دارد، بــدین معنــا کــه هــر چــه شهرســتان

یابـد، میـزان جرائم)ســرقت(   ی اقتصـادی افـزایش مــی  توسـعه 

یابــد. متغیــر توســعه اقتصــادی خــود تحــت تــأثیر کــاهش مــی

ــاد    ــعیت اقتص ــتغال، وض ــعیت اش ــون وض ــایی همچ ی متغیره

خانوارهــا، وضــعیت بیکــاری و وضــعیت مســکن و ســاختمان 

فرهنگی نیز رابطه ی  -ی اجتماعیاست. همچنین ابعاد توسعه

معکوسی با جرم سرقت دارد، بـدین معنـا کـه هـر چـه سـطح       

یابــد، میــزان  فرهنگــی افــزایش مــی   -ی اجتمــاعیتوســعه

هــای یابــد. چهــار متغیــر ویژگــیجرائم)ســرقت( کــاهش مــی

هـای زناشـویی و   وضعیت آموزش، ویژگی جمعیت شناختی،

ی اجتماعی را تبیین نمایند. بـا  ویژگی خانوار، تغییرات توسعه

(، 2013) هــای ســوزانی نتــایج ایــن بررســی بــا یافتــهمقایســه
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 (، مـداح 2011) گرشاسـپی (، 2009(، رودریگو)2011رانس)ت

شـود. بـا   ( نتایج تحقیق تأئیـد مـی  2005) نژاد(، حسینی2011)

هـای توسـعه   نتایج ضرورت توجه به ارتقای شـاخص توجه به 

شود. بـه همـین   اقتصادی بیش از پیش مشخص می -اجتماعی

هـای فقـر از طریـق کـاهش     سبب تالش برای بهبـود شـاخص  

هایی از اقتصاد استان)مسکن، بیکاری و تمرکز بر روی بخش

گردشگری، صنایع تبدیلی کشـاورزی و...( کـه تـوان ایجـاد     

تغال را دارد یک فاکتور کلیـدی محسـوب   سطح باالیی از اش

شود. همچنـین بـا توجـه بـه جـوانی جمعیـت ایـن اسـتان،         می

-دار و هدفمنـد نیـروی کـار، تشـویق سـرمایه     آموزش جهـت 

-گذاری خارجی و بخش خصوصی برای فعال کردن پتانسیل

های کاربر در صنایع کوچک و های موجود، توجه به فناوری

های کشاورزی، در کنار فعالیتمتوسط، ایجاد صنایع تبدیلی 

توسـعه و تقویـت صـنایع دســتی در محـدوده نـامبرده، ایجــاد      

-می غیرههای گردشگری با اولویت اکوتوریسم و زیرساخت

های توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی و    تواند در ارتقای شاخص

 بالطبع کاهش نرخ جرائم مؤثر باشد.

 منابعفهرست 

شناسی موسسه تحقیقات جرمشهرستان کرج، ، تحقیقی در حوزه قضایی "مهاجرت و ارتباط آن با جرم" ، 1371 آشوری، محمد

 . تهران

 .18ـ 39صص  .10شماره مدیریت شهری،رسمی، ، نگاهی به مسأله اسکان غیر "نشینان جرمحاشیه"، 1381، ایمانی، حسین

 (.1395) استانداری استان لرستاناداره فناوری اطالعات و ارتباطات 

مجموعه مقاتت همایش امنیت ، "اساس مورفولوژی شهریری بربندی جرایم شهای بر ناحیهمقدمه" ،1384، بختیاری، حسین

 . 3معاونت اجتماعی ناجا، جلد  اجتماعی،

صص  . 95 شماره  بودجهو  برنامهنشریه   (سرقت) ایران در جنایت اقتصادی علل تعیین ،2005، سیدمرتضی نژاد،حسین

 .35ـ81

، "یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایرانتوسعهبررسی ارتباط "، 1393، خداپرست مشهدی، مهدی؛ غفوری ساداتیه، ماندانا

 .28ـ 44صص (، 21) 2شماره ، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی

 ، تهران، نشر جهاد دانشگاهی.PLSافزار با نرمسازی معادتت ساصتاری مدل ،1392، داوری، علی؛ رضا زاده، آرش
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Abstract 

The distribution of crimes is not accidental at the spatial level; it is always in relation with 

geographical conditions and requirements. Spatial characteristics such as the level of socioeconomic 

development have always been considered as one of the determining factors in the amount of crime 

occurrence. As a developing country, the levels of socio-economic development as well as the rate of 

crime in Iran are different. Lorestan province is one of the territories in the country, where the 

inequality of the level of development and the extent of robbery in its counties is evident and very 

different. The purpose of this study is to investigate the relationship between socio-economic 

development indicators and the rate of crime across the counties of Lorestan provinces. The research 

method is descriptive-analyt. Secondary data was used and then analyzed with structural equations and 

partial least squares (PLS-SEM) approach. The results of the research show that the variables of the 

research can explain 0.70 of the changes of the dependent variable. The greatest effect on the crimes is 

related to the economic development status variable. The dimensions of economic development are 

inversely related to theft, which means that as economic development increases, the amount of crime 

(theft) decreases. At the next level, the dimensions of socio-cultural development also have an inverse 

relationship with crime 
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