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مسألهیانبمقدمه و 
وجود داشته و دارد. با این اي است که در تمام جوامع گذشته و کنونیجرم پدیده

آنها نیست یک شکل بودن جرم در بین دایمی و عمومی بودن به معنی یکسان و،وجود
دیگر و از زمانی به زمان دیگر ياي به منطقهدیگر و از منطقهياي به جامعهبلکه از جامعه

مشکالتازیکىبهامروزهاجتماعىهاىکجرويوجرایميرویهبىافزایشکند.تفاوت می
به آن ترین مسائلی است که اکثر جوامعمهماست و ازشدهتبدیلشهرهابیشتردرحاد

مثبتدهاىجوامع پیامبیشترچههراقتصاديـ اجتماعىتغییراتدهند.واکنش نشان می
هرمسئوالندوشبهسنگینبارىمنفىپیامدهاىدارند اماهمراهبهرادوهرمنفى،و

رفاهبرکهاستاىعمدهمنفىاز پیامدهاىاجتماعىانحرافاتجرم و. گذارندمىجامعه
جوامع امروزي بر اثر يچند که چهرههر.گذاردمىبسیارجوامع تأثیروهاخانوادهافراد،

روزافزون ارتباطات، اطالعات و صنعت تحول پیدا کرده است اما روابط يد و توسعهرش
را وده و تناقضات و تضادهاي مختلفی افراد در چنین جوامعی با این رشد شتابان همساز نب

تضعیف وگسستگى،شغلىامنیتعدمبیکارى،ندارى،وفقردر جامعه ایجاد نموده است.
تعارضات اجتماعی گیرىشکلباعث...هاى اجتماعى وکنترلکاهشاجتماعى،هنجارهاى

ها،ناهنجاريسمتبهفردکششودادنسوقبهمنجرعواملاینخودکهاستگردیده
توان چگونه می).1389:14تبریزي،(محسنیاستشدهاجتماعى و جرائمانحرافات

ر به طوایند آنها دست پیدا کردشناسی در مورا مشخص و به تبیینی جامعهنها رهاي آعلت
رسد که باید علت افزایش این جرایم را در سطحی کالن و با توجه به متغیرهاي که نظر می

آمیز در سطح کالن را دارند جستجو ن بیشتري براي تبیین اعمال خشونتقابلیت و توا
در مقایسه با کرد.  با توجه به اینکه یک جامعه نسبت به زمانی که در آن قرار گرفته و 

باشد، شاید یکی از اي متفاوتی میر یک زمان خاص داراي سطوح توسعهجوامع دیگر د
اقتصادي در ـدالیل جرایم خشن نابرابرهاي هست که در روند توسعه از لحاظ اجتماعی

هاي توسعه ممکن است منجر به افزایش برخی شکلاین جوامع به وجود آمده است. 
طرف دید زیرا با توان توسعه را بعنوان مفهومی بیاطق شوند نمیهاي میان مننابرابري
- 15: 1393(ویلیس،هاي قدرت در سطح محلی، ملی و جهانی گره خورده استنابرابري

اي در سراسر دنیا هاي اجتماعی و اقتصادي با پیدایش نابرابري هاي ناحیهدگرگونی).5
اي جهانی است اما لهأنابرابر درآمد جهانی مستوزیعها وهمراه بوده است. اگر چه نابرابري

گیرد از شدت بیشتري نیافته مورد توجه قرار میهاي توسعهوقتی این مسأله در مورد کشور
هاي اجتماعی منحصر به وضعیت موجود درون ). نابرابري37: 1379برخوردار است (ازکیا،
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ي ابرهاهاي متفاوتی از نابروهتوان جلبلکه در بین جوامع مختلف نیز مییک جامعه نیست
هاي اجتماعی درون مهم این است که میان نابرابريينکتهمشاهده کرد.اجتماعی را

هاي بین در داخل یک جامعه است و نابرابريتوزیع قدرت ياي که ناشی از نحوهجامعه
اي دههاي تشدید شونبر هم کنشیافتگی است،اي که ناشی از سطوح متفاوت توسعهجامعه

در حال توسعه یا پیشرفته، خواه از نیافته،توسعهيوجود دارد. و در یک کشور یا منطقه
ادي میان هاي زیکیفیت زندگی تفاوتحیث میزان ثروت و خواه از حیث سطح و

مهم را يتوان این قاعدهوسط وجود دارد. از این واقعیت میثروتمندان یا فقرا یا طبقات مت
طبی معرف هاي قاف میان وضعیتمتناسب با سطح پیشرفت بر میزان شکاستنتاج کرد که 

الگوهاي نابرابري در جهان به سه ).240: 1386(زاهدي،شودنابرابري نیز افزوده می
هاي اقتصادي و اجتماعی میان مناطق شهري و اي، تفاوتهاي منطقهصورت نابرابریی

در سطح ملی وجود دارد. با هر روستایی و میزان برتري یک شهر بر ساختار شهري
هاي انند. بر حسب شاخصاي در جهان سوم بسیار فراوهاي منطقهمقیاسی، نابرابري

...) هاي صنعتی وفعالیتموزشی،امکانات آهاي پزشکی،اجتماعی  فرهنگی (مانند مراقبت
در هارابرياي از کشورها موقعیت ممتازي نسبت به مناطق دیگر دارند و این نابمناطق ویژه

،نیافته است (گیلبرت و گاگلریافته بیشتر از کشورهاي توسعهکشورهاي کمتر توسعه
ی قرار گرفته و هر کدام اندیشمندان مختلفيله از همان ابتدا مورد توجهأاین مس).1375

ر اي اجتماعی را فراتهشناسان نابرابرياز جامعهاند. بعضی اي خاص به آن نگاه کردهاز زاویه
توان میزان نابرابري در سطح کالن و در بعد طولی میدانند. هاي طبقاتی میاز نابرابري

طولی را تا حدودي وابسته به سطح تکامل جامعه دانست، به همین دلیل هم انتظار وجود 
هاي ساختاري ارتباط دارندی که به نحوي با نابرابريیها و رفتارهاندارد که گرایش

هاي طبقه توضیح داده شوند. چلبی از نوعی از نابرابري به نام تنها توسط نظریهتوانند می
مواضع اجتماعی در فضا است نام ها و که توزیع نابرابر فرصتاي) (منطقهنابرابري فضایی

هاي تواند جلوهاي میاي در هر جامعهابرابري فضایی یا نابرابري منطقهبرد. از نظر او نمی
بگیرد. اشکال قابل رویت آن در کشورهاي در حال توسعه عبارت است از: مختلفی به خود

نابرابري جغرافیایی درون نابرابري بین شهرهاي کوچک و بزرگ،نابرابري بین شهر روستا،
نابرابري بین مناطق محروم و مناطق برخوردار و غیره هایی بزرگ (شمال و جنوب)،شهر

اي) نظراتنابرابري فضایی (منطقهيموجود درباره). در ادبیات 201-200: 1375(چلبی،
مهمی را براي يحوزهاي،منطقهيلهگوید: مسأمتفاوتی مطرح شده است. فوربز می

اي، متخصصین مسائل ریزان منطقهبرنامهمجادله و مخالفت در میان جغرافیادانان معاصر،
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هاي مختلفی در . رهیافتطور کلی فراهم نموده استاي و دانشمندان اجتماعی بمنطقه
رهیافت نهادئیون طبق این دیدگاه همراه با اي وجود دارد:(منطقهرابطه با نابرابري فضایی

یابد. رهیافت اي کاهش میهاي منطقهنابرابري،هاي عواملاقتصادي و انسجام بازاريتوسعه
داند در این زمینه ي میدارنهادیون تمایل به نابرابري فضایی را ناشی از عملکرد باز سرمایه

اي گسترش یابند، عملکردهاي بازار هاي منطقهکند که وقتی نابرابرياستیلول استدالل می
ها ندارند به همین دلیل این يبخصوص تمایل به کاهش در نابرابرو حرکت سرمایه و کار

فت دیگر داند. رهیااي را ضروري میدولت را جهت نیل به توازن منطقهيدیدگاه مداخله
هاي رشد است. رهیافت دیگر رهیافت رادیکال طبانتشاریون است که معتقد به ایجاد ق

است در این رهیافت سه دیدگاه هست، یکی رهیافت مارکسیستی است که به دنبال کشف 
نابرابري پردازان این نظریه،؛ دوم دیدگاه وابستگی استقوانین حاکم بر اشکال فضایی است

کنند که در آن هاي پیرامونی را در ارتباط با استعمار درونی مطرح میکشوراي را در منطقه
شود و دیدگاه سوم اي فرهنگی منطبق میهاي منطقهيایاي اقتصادي اجتماعی با نابرابرمز

داند.اي کار میاي) را ناشی از تقسیم فضایی یا منطقه(منطقهناموزن فضاییيتوسعه
تدوین شده است. طبق این نظریه،، )1985(پل کولومیرهیافت آخري این نظریه توسط

دو اي) یا نابرابري بخشی و یا هر(منطقهتواند به صورت نابرابري فضاییتفکیک نابرابر می
هاي ان و نرخ تفکیک ممکن است در عرض بخشبه عبارت دیگر میزصورت تجلی یابد،

شناسان اکثر جامعه).201-204: 1375(چلبی،مختلف و واحداهاي جغرافیاي متغیر باشد
هاي اجتماعی و اقتصادي، بویژه نابرابري در و معاصر به نحوي به آثار نابرابريکالسیک 

هاي نظري مختلف آثار نسبتاًاند. جالب اینکه اغلب آنها با گرایشتوزیع ثروت توجه نموده
، کندي و دیگران؛1983،کربو؛ 1976،(دوكاندبینی کردهیکسانی را براي جامعه پیش

(درونی و ). دورکیم براي اولین بار از دو نوع نابرابري...و1993،بوسول و دیکسون؛ 1991
برد. منظور از نابرابري بیرونی توزیع جمعیت در مواضع مختلف اجتماعی بر بیرونی) نام می

اشد گرا بري اجتماعی که ناشی از توزیع خاصهر گونه نابراباساس خصایل محولی است.
). از نظر دورکیم نابرابري بیرونی که 195- 217: 1375نوعی نابرابري بیرونی است (چلبی،

هاي اجتماعی جرم را به وجود شود ریشهبر اساس شرایط اجتماعی تولد بر افراد تحمیل می
شناخت وبهنجار اجتماعی میيدورکیم جرم را پدیده). 106: 1390آورد (زارع،می

رورت درك و تجزیه تحلیل جرم در رابطه با فرهنگ معین و در زمان وضيهمیشه درباره
. مرتن در تداوم )24: 1385ورزید و به نفس آن اعتنایی نداشت (گسن،اصرار میمکان،

ویابدنوشت: فراوانی رفتار منحرف بر حسب ساختارهاي اجتماعی تغییر مینظر دورکیم 



119آمیز (قتل) با تأکید بر ...تبیین رابطه جرایم خشونت

اي بین حجم و ساختار ؛ بنابراین رابطهنیستنداینکه انحرافات در تمام جوامع به یک شکل
یک سو و بین سازمان و طرز کار جامعه از سوي دیگر وجود دارد بدون جرم یک جامعه از

گویند که کندي و همکاران می).24: 1385(گسن،آن معتقد باشد اینکه به جبر قاطع در
درآمد، نابرابري در ثل منزلت وم،أکید دارندهاي نابرابري بر آثار خصایل پایگاهی تنظریه

نماید سازد و روابط بین شخصی را سست میثبات میاعی را بیها کنترل اجتمتوزیع پاداش
).398: 1375(چلبی،شودکه سرانجام منجر به خشونت فزاینده می

مسنر نیز به تبعیت از شوارتز معتقد است که نابرابري بیشتر یک منبع تضاد است 
عالقه به کند که نابرابري سرانجام بین کسانی که ذياو همچنین فکر می).598: 1989(

نماید شکاف شان حفظ نابرابري را ایجاب میش آن هستند و آنهایی که نفع شخصیکاه
توانند از طریق ایجاد تضاد توزیعی تبدیل به خصومت کلی و میها کند، نابرابريتولید می

). این امر فشار 205: 1375تجلی نمایند (چلبی،ت به شکل جرم و جنایانتشاري شوند و
آن فراهم آوردن تمایل به تولید خشم و خشونت يکند که نتیجهساختاري ایجاد می

توزیع نابرابري ساختاري در بین عوامل نابسامانی اجتماعی ويانتشاري است که نتیجه
نابرابري ثروت که بیشتر يترین اثر بالقوه). مهم106: 1390(زارع،مناطق یک کشور است

توان ت. با توجه به نظرات گفته شده میخشونت و شورش اسها به آن توجه دارند،نظریه
ایننابرابري در ابعاد اقتصادي و اجتماعی توسعه هست وجرایم ناشی ازگفت بخشی از

درمختلفدر کشورهاي هاپژوهشتعدادي ازدرواستنتاجقابلمنطقی،به لحاظرابطه
عرضی بین کشورها با يلندن و رابینسون در یک مطالعهاست.شدهاثباتجهانسطح

یکی ؛داننددو عامل خارجی و داخلی را مسئول خشونت میکشور،46- 51حجم بین 
لندن (نمایدیید میأمولر را تياي که نتیجهیافتهعامل وابستگی و دیگري نابرابري درآمد،

همکاران، اثر نابسامانی کندي ودر یک تحقیق تجربی دیگر،).306: 1989و رابینسون، 
مناطق اجتماعی و نابرابریی اقتصادي بر یک نوع از خشونت انتشاري یعنی دگرکشی در

این کنند که:یگیري خود این چنین گزارش مآنها در نتیجهشهري کانادا توجه دارند،
عوامل نابسامانی اجتماعی يشی نتیجهنرخ دگرکاي درمطالعه دریافت که تغییرات منطقه

اکثر تقریباً).406: 1991کندي و همکاران، و توزیع نابرابري ساختاري در کانادا است (
که هاي نظري متفاوت کم و بیش به این واقعیت اشاره دارندهاي تجربی با دیدگاهپژوهش

بات تضاد توزیعی را در تواند موجنابرابرایی در ثروت مادي بویژه نابرابري در درآمد می
هاي ظاهر شدن آن تضاد به صورت تضاد انتشاري (کلی جامعه فراهم نمایدکه یکی از شکل

توجه به ).210: 1375باشد (چلبی،کشی میمانند جرح و قتل وآدمو غیر مشخص)
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اي مد نظر دیگر اندیشمندان توسعه در داخل کشور قرار گرفته استهاي منطقهنابرابري
کننده در حال افزایش اي به شکلی نگرانهاي منطقهها و نابرابريتقاد دارند تفاوتکه اع
دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون،هاي کارشناسی نشان میمطالعات و بررسیاست.

هاي زیادي در روند توسعه در تمام کشور تفاوت. دربردهاي زیادي رنج میاز عدم تعادل
افزایش نابرابري اثرات سوئی همچون:چنین امري، منشأوجود دارد،مناطق مختلف کشور 

، (ابوالحسنیبیکاري شده استمحرومیت و،گسترش فقر،طبقاتی شدن جامعهاجتماعی،
درشهريمناطقوداردبسیاريوسعتکهاستکشورهاییجملهازایران.)147:1380

همچنینوبسیاروسعتدلیلبه،اندشدهگستردهجغرافیاییيهپهناینمختلفنقاط
هايشاخصواقتصاديلحاظبهایرانهاياستاناجتماعی،ـفرهنگیمتفاوتبافت
).4: 1391،(احمديگیرندمیقرارمختلفیهايرتبهوهادستهدرانسانی،ي هتوسع

این واقعیت يدهندهنشانصنعتیياختالف آشکار در سطح توسعه و بطور خاص توسعه
را در کشور اي نابرابراي توسعهاقتصادي در بعد ملی و منطقههايست که اعمال سیاستا

؛ 1390،قنبري؛ 1389شده (زیاري هاي انجاماساس پژوهشبربه وجود آورده است.
قبیل) ایران از لحاظ سطوح مختلف توسعه به مناطقی از1390،تقوایی؛ 1385،آهنگري

زاده و زینل(شودتقسیم می"ترو محرومبرخوردار، محرومينیمهاي برخوردار،هاستان"
ه شده از طریق مراکز رسمی. بر این اساس در ایران نیز آمارهاي ارائ)1392:76،همکاران

کند ل به سال در کشور افزایش پیدا میهاي اجتماعی سانه تنها بیانگر این است که آسیب
، اند (زارعدهنخست را به خود اختصاص داينیافته رتبههاي توسعهبلکه برخی استان

خواهی در بسیاري از کشورهاي جویی و نوسازيواقعی فرآیند توسعهينامه). کار99: 1390
کاهش ـ افزایش فقریران) بازگویی تشدید فواصل طبقاتی ـ جمله ا(ازدر حال توسعه

جویی سلطهگسترش جباریت، ـافزایش شدید جرایم خشنـ امنیت غذایی عمومی
هاي اجتماعی بخصوص ها، کاهش آزادي و انزوا بخش مهمی از جمعیت و گروهحکومت

). 282-283: 1383،پذیر از فرآیند تولید است (زاهديدرآمد و آسیبهاي کمگروه
در کتاب توسعه و تضاد نابرابري را یکی از علل افزایش جرم در ایران ،)1380(پوررفیع
بینبودجهومنابعمتوازناختصاصومقوالتبین اینکردنرقراربتعادلداند. می

استهاییاز چالشجرم،باارتباطشوتوسعهوعدالتبحثوکنترل، مجازات،پیشگیري،
در کشور ایران علیرغم ).1391،فکرروشن(اند مواجهآنباهموارهگذارانسیاستکه

طور عام و نرخ شده است ولی نرخ جرایم باي کشور هاي زیادي که در امر توسعهتالش
االتی که ؤهمراه با خشونت بطور خاص روز به روز افزایش پیدا کرده است. حال سجرایم 
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شود این است که علت افزایش این انحرافات و جرایم به طور عام و جرایم مطرح می
ایش ها و افزچه عواملی باعث عدم موفقیت تالشآمیز به طور خاص چیست؟خشونت

هاي از لحاظ اقتصادي و نابرابريجرایم در کشور شده است؟ آیا توزیع نابرابر امکانات و
از جمله جرایم خشنانحرافاتدر مناطق مختلف کشور باعث به وجود آمدن اجتماعی 

اي متفاوت که به موجب آن تقسیم به سطوح توسعهآیا با توجه(قتل) در کشور شده است؟
سطح کالن با توجه به عوامل ساختاري ها صورت گرفته است وز استانهاي مختلفی ابندي

ها کشور تبیین نمود؟ آمیز (قتل) را در بین استانتوان روند رو به ازیاد جرایم خشونتمی

هدف اصلی پژوهش
اقتصادي درـ اجتماعیيحسب میزان نابرابري در توسعهقتل بريتبیین رابطه-1

.ایران
ـ اجتماعیياي در توسعههاي منطقهحسب میزان تفاوتقتل بريابطهتبیین ر-2

.ایراناقتصادي در

پژوهشهدف فرعی
در بین اقتصادي ـ اجتماعیيحسب میزان نابرابري در توسعهقتل بريتبیین رابطه

.هاي ایراناستان

پژوهشال اصلیؤس
در بین قتلمیزاناقتصادي وـاجتماعی يمیزان نابرابري در توسعهآیا بین-1
ها رابطه وجود دارد؟استان

هم ها بااقتصادي استانـ اجتماعیيآیا نرخ قتل بر حسب میزان سطوح توسعه-2
متفاوت است؟

پژوهشویژهالؤس
ها در بین استانقتلمیزاناقتصادي وـ اجتماعیينابرابري در توسعهمیزانآیا بین

رابطه وجود دارد؟
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تحقیقات انجام گرفته در زمینه نابرابري و جرموري بر مفهوم نابرابري ومر
ارزشمند،منابعبهنابرابريدسترسیافرادکهداردشرایطیبهاشارهاجتماعینابرابري

چگـونگی حسـب توانـد بـر  مینابرابريازتلقیچنین. دارندجامعهدرهاموقعیتوخدمات
ایـن آنوجـه تـرین مهـم اماشود،لحاظدیگران،توسطهاگروهوافرادبنديرتبهوارزیابی

اجتمـاعی سـاختار یـک در درونمتفاوتهايموقعیتبامرتبطاجتماعینابرابريکهاست
ي توسـعه بـا مسـتقیمی ربـط داشت نـابرابري انتظارتوانمیلذا)؛11: 2003است (کربو،

افـزایش حاصـل وتولیـد) ثـروت (مـازاد  انباشتپیامديتوسعهزیراباشد،داشتهاقتصادي
يمسـئله مـازاد توزیـع ينحـوه وبـوده تکنولـوژي مـدد بـه منـابع ازاستفادههايظرفیت

وسیاسـی اقتصـادي، يمفهـوم توسـعه  سـه بنابراینسازد؛میمطرحراقدرتبهدسترسی
تـأثیرات کـه شـوند مـی تنیـده تلقـی  درهمومرتبطکامالًمفاهیمیاجتماعیهاينابرابري
). نـابرابري اجتمـاعی داراي   11: 1390عظیمی،، (مظلوم خراسانیدارندیکدیگربرمتقابلی
ينجـا کـه کـه در زمینـه    آباشند و از هاي حقوقی، اقتصادي و سیاسی و فرهنگی میداللت

ایـن واقعیـت اسـت کـه     يدهنـده ها توافق وجود ندارد این امر نشانخصوصیات این داللت
باشـند فرهنگی مـی ـ مکانی و قومیـ داراي تعیین تاریخید نابرابري، اساساًها موجتفاوت

).39-40: 1386(زاهدي، 
تحقیقات بسیاري صورت بین نابرابري و جرم در سطح کالنيرابطهيدر زمینه

و اجتماعی در بروز و ظهور ز آنها به نقش نابرابري اقتصادي که در برخی اگرفته است 
آفریقادرجنایتوتوسعهعنوانتحتايمقالهآرتور درجانده است. پرداخته شجرایم

برايفقطآنمیزانوجرائمبرتوسعهتأثیرکهگیردمینتیجهچنیني)نوسازتئوريآزمون(
محسنی نقل ازبه (استبودهمثبتبودندماديلحاظبهکمتريارزشدارايکهجرائمی
این قسمت به نتایج تعدادي از مطالعات انجام شده در ). در1391:39،و فرامرزيتبریزي

شود.اشاره می1آمیز در جدول جرایم خشونتبین نابرابري ويرابطه
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آمیزجرایم خشونتبین نابرابري وينتایج مطالعات در رابطه:1جدول 
نتیجهکشورسالنظرصاحب

میزانتأثیروثبتمجرمارتکابرويبربیکاريتأثیررومانی2012دومیترو
منفی بوده استپدیدهدرایناي مدرسهآموزاندانش

بطورعلیه اموالجرایمویژهبهجرميپدیدهبربیکارياثراروپا2011آلتینداگ
استمثبتمعناداري

ولزانگلستان و2012مینژونگودانگشو
وودهنماثباتقویاًرادرآمدينابرابريوبیکاريبیني رابطه
اقتصاديکالنسطحدروذاتاًجرمارتکابکهگیردمینتیجه

رفعآنبامبارزهبرايوباشدمیاقتصاديي پدیدهیک
داردقراراهمیتاوليدرجهدراقتصاديمعضالت

چین2009لی
زمانیتنهاونداشتهجرمبرمثبتاثرهموارهبیکارينرخکه
ظاهراثراینرودفراتراي هآستانیک حدازمجازاتشدتکه

يبیمهپرداختاستگرفتهنتیجهاو همچنین. گرددمی
داشتنخواهدجرمارتکابکاهشبرچندانیتأثیربیکاري

وفوگره، پوگت
فرانسه2009کرامرز

جرمارتکابباجوانانبیکاريوکلبیکاريبینيرابطه
مراتببهیرتأثجوانانبیکاريانتظارمطابقومثبت بوده

داردجرمارتکابنرخبرشدیدتري

دانیل لدرمان و 
2000همکارانش

کشورهاي 
توسعه یافته و 
در حال توسعه

شود. جرم رکود و کسادي اقتصادي منجر به افزایش جرم می
هاي به ویژه قتل عمد با افزایش سطح دستمزدها و فرصت

شودهاي مجرمانه میشغلی منجر به کاهش فعالیت

وچلبیسعود م
ایران وجهان1384محمد مبارکی

دهند که هم در سطح کالن و هم در ها نشان میفتهنتایج و یا
منفی و ياجتماعی و جرم رابطهيسطح خرد بین سرمایه

ردمعناداري وجود دا

وزارع بیژن 
ایران1390زندي لک راکبعلی

ـاقتصادي يمثبت و نسبتا ضعیفی بین توسعهيرابطه
ها خشن در بین استاناجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم 

يدهندهوجود دارد، اما زمانی که هر کدام از اجزاي تشکیل
- دستههايم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاعشاخص جرائ

اجتماعی و ابعاد آن در رابطه ـاقتصادييجمعی) با توسعه
درصد از 2/2گذاشته شدند، مشاهده شد که فقط قتل (که 

معکوسی يگیرد) رابطهمیکل شاخص جرائم خشن را در بر
اجتماعی و ابعاد آن دارد- اقتصادي يبا توسعه

حسینسید
افروز وزادهسراج

نوربخش
یرانا1387

اقتصادي اجتماعی و مشارکت و نسبت جرم يبین توسعه
هاي زنان رابطه یی منفی وجود دارد، جرم زنان در استان

ها است و استانيتر از بقیهپایین کميداراي سطح توسعه
مثبت ضعیفی بین این متغیرها وجود دارديرابطه

علیرضا محسنی 
تبریزي و مهدي 

سلیمانی
ایران1389

رات بیکاري، اشتغال، افزایش جمعیت، شهرنشینی، بین تغیی
75هاي مهاجرت، طالق و سواد با میزان جرایم در طی سال

همبستگی وجود دارد85تا 
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چارچوب نظري تحقیق مبانی و 
ي این پژوهش از چند نوع نظریه استفاده شده است دستهبا توجه ماهیت تحقیق در

اند آن توجه کردهبررسی توسعه و پیامدهاينظرانی است که بطور کلی به اول صاحب
که از این طریق متوجه هاي رادوم متفکرانی که به پیامدهاي نابرابري و آسیبيدسته

پیامدهاي نابرابري و يسوم اندیشمندانی که بطور کلی به مطالعهيدسته،شودجامعه می
شناسانی که بطور جرموشناسانچهارم جامعهياند و دستهآمیز پرداختهجرایم خشونت

یک جرم خاص خشن تمرکز کرده بعنوان مثال مسنر در بعضی از مطالعات مشخص بر
بین نابرابري و قتل پرداخته است. يخود بطور خاص به بررسی رابطه

محوري يهبر این اساس الگوي نظري تحقیق بر الگوي تلفیقی استوار است. اندیش
اقتصادي و اجتماعی هر دو از عوامل يتوسعهلگوي مزبور این است که سطوح ا

هاي اجتماعی هستند. با توجه به چارچوب نظري بیان شده، وجه نابرابرييکنندهتعیین
هاي مطرح پیامدهاي نابرابري است. طبق نظریهوهاآنها توجه به نابرابريياشتراك همه
زا باشد،تواند آسیبتماعی میهاي مختلف اجهگروهاي موجود میان نواحی وشده، نابرابري

که به جرایم منجر پیامدهاي نابرابري رانظران مطرح شده در این بخش کدام از صاحبهر
ها به چارچوب توان با الهام از این نظریهمجموع میدراند.شود به تفصیل بیان نمودهمی

.تبیینی مناسبی دست پیدا کرد
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کالنآمیز جرایم خشونتيکنندهنتبییهايیهظرن: 2جدول 
کنندهتبییننظریهسالنظرصاحب

ژان دوالرد

جوزف روسک و (
،رولند وارن

1355 :182 -
181(

ساً واکنش در مقابل آمیز انسان اسارفتار خشونت-1
محرومیت است

براي کاهش بزهکاري، تغییر شرایط زندگی و -2
ت.تغییر نظام رایج اجتماعی یک امر ضروري اس

هاي خشن و العملمحرومیت ناشی از فقر عکس-3
کند، فقر، ترس از تند ضد اجتماعی را تحریک می

رساند و آدم فقیر وسایلی براي کیفر را به حداقل می
-خود و توانایی پرداخت غرامتيرفع نیازهاي اولیه

هاي ناشی از جرائم را ندارد. آدم فقیر مسئولیت 
سامانی اجتماع بیياجتماعی را متوجهعمل ضد

داندخود می

جرایم به طور کلی 
یهای(در پژوهش

که متغیر مستقل 
فقر و محرومیت 

دارد)

، ساموئل کینگ(رکلس
1355 :541(

جوامعی که در آنها بزه و جنایت بیشتر است داراي 
باشند:خصوصیات زیر می

با سایر جوامع ارتباطشان خیلی زیاد است، -1
معه جریان دارد و فرهنگشان مهاجرت زیادي در جا

در حال تغییر دائمی است و جامعه در حال تحول 
باشدمی

اختالف نژادي زیاد است-2
هاي اقتصادي وجود دارد و اختالف بحران-3

طبقاتی شدید است و طبقات اجتماعی به شکل 
سنی است که در آن بخش زیادي از جمعیت در هرم
ئین از نظر یر هرم واقع است و شامل طبقات پاز

اقتصادي است

جرایم به طور کلی 
هاي (در پژوهش

مستقل که متغیر
مهاجرت دارد)

هنري و شرت 
)1954(

(صدیق 
سروستانی 

1389 :142 -
141(

ينظریه
محدودیت 

بیرونی

باشد میتواند پیامد ناکامیقتل 
اند اگر شدهمیافرادي که دچار ناکا

محدودیت بیرونی ضعیفی را تجزیه 
ه باشند کنش پرخاشگرانه کرد

گرا) یعنی خودکشی و خودگرا (درون
اگر از محدودیت بیرونی قوي رنج 
کشیده باشد کنش پرخاشگرانه 

کشی گرا) یعنی دیگردیگرگرا (برون
کنند. محدودیت را انتخاب می

بیرونی مقدار کنترل اجتماعی که بر 
شود تا آزادي و میافراد تحمیل 

محدود سازدرفتار آنها را يدامنه

همچنین (در قتل 
هاي که پژوهش

متغیر مستقل آن 
فقر، بیکاري و 
محرومیت باشد)
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2ي جدول ادامه

خرده 
فرهنگ 
خشونت

غ این خرده فرهنگ خشونت با تبلی
- میموضوع که با توسل به خشونت 

به ویژه درله را حل کرد،توان مسأ
ل ساختاري فقر و ئبین آنان که از مسا

- کشند، مشوق آدممیج نابرابري رن
کشی است ولو اینکه علت آن نباشد

24: 1385مرتن

هاي اوانی رفتار منحرف بر حسب ساختارفر
اینکه انحرافات در تمام ویابداجتماعی تغییر می

اي ازه یک شکل نیستند؛ بنابراین رابطهجوامع ب
سو بین حجم و ساختار جرم یک جامعه واز یک

و طرز کار جامعه وجود سوي دیگر بین سازمان
دارد بدون اینکه به جبر قاطع درآن معتقد باشد

هاي که در پژوهش
متغیر مستقل 
نابرابري باشد

کندي و 
)398، 1991(همکاران

کید أهاي نابرابري بر آثار خصایل پایگاهی تنظریه
مثل منزلت و درآمد، نابرابري در توزیع دارند،

سازد و ثبات میبیها که کنترل اجتماعی را پاداش
نماید که سرانجام روابط بین شخصی را سست می

شودمنجر به خشونت فزاینده می

هاي که در پژوهش
متغیر مستقل 
نابرابري باشد

)598، 1989(مسنر

نیز به تبعیت از شوارتز معتقد است که نابرابري 
کند او همچنین فکر میبیشتر یک منبع تضاد است.

عالقه به ام بین کسانی که ذيکه نابرابري سرانج
شان کاهش آن هستند و آنهایی که نفع شخصی

نماید شکاف تولید حفظ نابرابري را ایجاب می
توانند از طریق ایجاد تضاد ها میکند، نابرابريمی

توزیعی تبدیل به خصومت کلی و انتشاري شوند و
به شکل جرم و جنایت تجلی نمایند این امر فشار 

آن فراهم يکند که نتیجهایجاد میساختاري 
آوردن تمایل به تولید خشم و خشونت انتشاري 

توزیع عوامل نابسامانی اجتماعی وياست که نتیجه
نابرابري ساختاري در بین مناطق یک کشور است

هاي که در پژوهش
متغیر مستقل 
نابرابري باشد

،(نقل از لوکسدورکیم
1977:174(

اي بیرونی انسجام ارگانیک را به هنابرابريمیتما
اندازدمیمخاطره 

هاي که در پژوهش
متغیر مستقل 
نابرابري باشد

)1989(مسنر بال و شوارتز

تضاد بین شخصی را در جامعه از يدو منبع عمده
گروهی مازاد کهدهند: برجستگی درونمیهم تمیز 

ریشه دارد و در نظام ارزشی ویژه گروه عموماً
نابرابري که با پارامترهاي ترتیبی (منابع ارزشمند) 

همبسته است

در پژوهش هاي 
که متغییر مستقل 

نابرابري باشد
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هاي پژوهشفرضیه
اقتصاديينابرابري در ابعاد توسعهمیزان درتغییراتبینرسدمىنظربه-1

.داردوجودرابطه لقتصنعتی شدن) و میزان بیکاري،، نرخ نابرابري درآمدي(
اجتماعی يمیزان نابرابري در ابعاد توسعهدرتغییراتبینرسدمىنظربه-2

وجودرابطههادر بین استانقتلمیزان در تغییراتوامید به زندگی) هاي اجتماعییمهب(
دارد.

ثبت بامي(اقتصادي و اجتماعی) رابطهمنابعنابرابري در توزیع رسدمىنظربه-3
دارد.قتل

در بین قتلمیزان در تغییرات ها ودر جمعیت استانتغییراتبینرسدمىنظربه-4
.داردوجودها رابطهاستان

در بین قتلمیزان در تغییرات وتراکم جمعیتدر تغییراتبینرسدمىنظربه-5
دارد.وجودها رابطهاستان

مدل نظري پژوهش: 1شکل 

سطح توسعه 
اجتماعی
(انسانی)

يتوسعه
اقتصادي

پیامد نهایی:
-جرایم خشونت

میزآ
(عمد و قتل

مشکوك)

درصد شاغالن بخش 
صنعتی به کل 

جمعیت
(حمل هازیرساخت

و نقل)
فقر در آمدي

درصد شاغالن بخش 
صنعتی به دیگر 

هاي اقتصاديبخش
تعدادکارگاهاي 

صنعتی
هايکارگاهتعداد

بهنسبتصنعتی
کشورکل

بعد بهداشت و درمان
بعد آموزش

نابرابري
درآمدي
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پژوهششناسیروش
اقتصادي و اجتماعی از یکدیگر يهر چند از لحاظ مفهومی، تفکیک بین ابعاد توسعه

ي اقتصادي و هاي توسعهنظران، معرفکار بسیار مشکلی است، در بسیاري از موارد صاحب
اند؛ قایل نشدهاقتصادي و اجتماعی تمایزي ياند و بین توسعهکار بردهاجتماعی را یکسان ب

هاي مختلفی به کار اقتصادي شاخصيبراي نمونه، لیبست در رابطه با مفهوم توسعه
شهرنشینی و تحصیالت (شیرزادي، يصنعتی، توسعهيبرد از جمله ثروت، توسعهمی

هاي توسعه به دو بعد اقتصادي و اما در این پژوهش به لحاظ تحلیلی شاخص؛)77: 1393
اند. م و مورد بررسی قرار گرفتهاجتماعی تقسی

یافته، تعریف عملیاتی هاي انجاممتغیرهاي پژوهش، با استفاده از مطالعات و پژوهش
گیري شده است. اعم هایی چند، سنجش و اندازهسازي و استفاده از معرفشده و با شاخص

وگوي و اند از: فهاي عملیاتی آنان استفاده شده است عبارتتحقیقاتی که از شاخص
)، مسنر 2000)، کلی (1990)، سیمپسون (2003)، نیلسون و آگیل (2003همکارانش (

)،1393)، آزادارمکی (1387زاده ()، سراج1389تبریزي ()، محسنی1384)، چلبی (1989(
مسنر، بالو، جرج ولد ولوپ،مکسیرز، باغیان،قرهپیت، لیبست، جرالد مایر، جاناتان لمکو،

ها را براي سنجش میزان جرایم و نظران ابعادي از این شاخصز این صاحبهر کدام اسن. 
.انداقتصادي و اجتماعی پژوهش یا پیشنهاد دادهيسنجش توسعه

نوعازماهیتی،و ازنظرکاربرديهايپژوهشنوعازهدف،نظرازهدف پژوهش:-1
هاي بین نجش نابرابريپژوهش، ساینهدف. طولی بودزمان،نظرازوتوصیفیـ پیمایشی

بنديرتبهواجتماعی و اقتصادي يتوسعهتحلیل نابرابري دربراي؛استانی در ایران بود
شد. سپس استخراج1389هايسالاطالعاتبر اساسنیازموردهايدادهابتداها،استان

يتوسعههايشاخصبهدسترسیلحاظکشور ازهاياستانبنديرتبهوبه بررسی
در بین قتلدر نهایت ارتباط نابرابري با پرداحته شد واقتصادييتماعی و توسعهاج

.آزمون قرار گرفتدهاي کشور موراستان

یا واحدهاي سیاسی جغرافیایی استانواحد تحلیل پژوهش، واحد تحلیل:-2
آن با جرایم ياقتصادي) و رابطهـ(اجتماعیيباشد. قلمرو موضوعی نابرابري در توسعهمی

هاست.به عبارتی دیگر متغیرهاي پژوهش، صفات استانآمیز (قتل) خواهد بود.خشونت
صدیق (باشدقانونی گرفتن میو بطور غیرمنظور از قتل، جان کسی را عمداً یا سهواً

.گرددمیبنديتقسیمعمدغیروعمددستهدوبهقتلبطورکلی،).90: 1389سروستانی، 

ایناساسیتفاوت. داردوجودنیزشودمیگفتهعمدشبهقتلآنبهکهسومیعالبته نو
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قاتلعمدقتلدر. استآنعامالنیاعاملنیتوهدفدرعمدغیروعمددسته قتلدو
وقصدبدونانسانکشتنعمدغیرقتلدراماداردرامقتولکشتنقصدقبلیهدفبا

عدمازناشیقتلیامقرراترعایتعدموغفلتدقت،عدممهارت،عدمازناشیواراده
.باشدمیتصادفیامهارت

ها و متغیرهاي مربوط به نهادها و در این پژوهش بیشتر میزانتحلیل:سطح-3
ها و صفات آنها مدنظر بوده و مسائل در ساختارهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی استان

حث و بررسی قرار گرفته است. ها) مورد بسطح کالن (و در بین استان
ایم که در تعیین سطح مشاهده، ما به این پرسش پاسخ دادهسطح مشاهده:-4

متغیرهاي مورد بررسی صفات چه چیز یا چه کسانی هستند؟ آیا صفات فرد یا گروه 
باشد ها. براي نمونه، نابرابري درآمد فارغ از بود یا نبود آن صفت استان میهستند یا استان

منتسب به آن است یا بیکاري و ...؛ بنابراین در این پژوهش سطح مشاهده نیز سطح و
باشد. می)استان(

تحقیق،ایننظريادبیاتوپیشینهيتهیهبراي:آوري اطالعاتجمعابزار-5
استفادههادادهآوريبراي جمعمداركواسنادازوبوداینترنتیوايکتابخانهمستندات

آمارمرکزهاآنرأسدروکشوررسمیمنابعوبه مراجعمربوطمداركواسناداین. شد
آوري جمعبرايکهبودکشوراطالعاترسمیمرجعایران و مرکز تحقیقات ناجا بعنوان

.شداستفادههاآنازمربوط،اطالعات
با بررسی منابع و آثار علمی و پژوهشی داخلی در مورد :روایی و پایایی-5
شده براي هاي انتخاباجتماعی و اقتصادي مشخص شد شاخصيهاي توسعهشاخص

ها هاي بین استاناجتماعی و اقتصادي و شناخت نابرابرييگیري سطح توسعهاندازه
هاي گاه بنديباشد؛ همین امر باعث شده است که در بسیاري از موارد با رتبهیکسان نمی

سوي پژوهشگران روبرو شویم. با آگاهی به مسئله و براي ها ازمتفاوت و متضاد از استان
اجتماعی و اقتصادي و ينظران توسعهبا مراجعه به صاحبرفع آن در این پژوهش 

معرف توسعه (در 61اجتماعی و اقتصادي تعداد يتوسعهيهاي مختلف در زمینهنظریه
هاي موردسی اینکه شاخصبراي بررهشت بعد اجتماعی و اقتصادي) مشخص انتخاب شد.

توان از آنها استفاده در هر بخش تا چه حد بعنوان یک معرف مناسب هستند و در عمل می
ضریب تغییرات ياقتصادي و اجتماعی از آنان بهره گرفت، از آمارهيبراي سنجش توسعه

. استفاده شد
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آمارييجامعهتحلیل آنها:وها و تجزیهگردآوري دادهيآماري، شیوهيجامعه- 6
باشد.استان می30که تعداد کشور استهاياستانکلاین پژوهش در سطح ملیدر

هاي وسعه از سازماننیاز بخش تهاي موردنیاز جرم از سازمان ناجا و دادههاي موردداده
هاي مختلف، وزارت کشور، مرکز آمار ایران و استانداري اصفهان گردآوري شده است و داده

تحلیل شدند.وافزارهاي مدل معادالت ساختاري تجزیهو نرمSPSSافزار ش با نرمپژوه

هاي پژوهشنتایج و یافته
اجتماعی و اقتصادي ويبه دنبال ارتباط بین نابرابري در توسعهدر این پژوهش

هاي ایران هستیم با توجه به آمیز (قتل عمد و مشکوك) در بین استانجرایم خشونت
ات آماري که در این زمینه در ایران وجود داشت براي تبیین رابطه استفاد شد است.اطالع

سرشمارىهاىثانویه دادهتحلیلبا توجه به ماهیت کمی روش مورد استفاده در پژوهش از
باارتباطدرهاانتظامى در مورد استاننیروىآمارهاىازهمچنینوآمارىهاىسالنامهو

درثانویهتحلیلهاىاست. با اذعان به محدودیتشدهاستفادهز (قتل)آمیجرائم خشونت
بین متغیرها از مدل معادالت يصحیحی از رابطهدركکمى، نهایت سعی شده برايبخش

ه شده به نیروي ستان آذربایجان شرقی در آمار ارائتوضیح اینکه ا. استفاده شودساختاري
انتظامی در قتل عمد فاقد آمار بود. 

مشکوك)و غیر عمد(عمد،میزان قتل:3جدول 
قتل
عمد

قتل 
غیرعمد

قتل 
مشکوك استان قتل

عمد
قتل 

غیرعمد
قتل 

مشکوك استان قتل
عمد

قتل 
غیرعمد

قتل 
مشکوك استان

12/4 00/0 98/6 کرمانشاه 15/3 00/0 00/12 راسانخ
شمالی - 22/0 45/6 بایجانآذر

شرقی

30/2 00/0 15/0 کهگیلویه 19/4 00/0 00/0 خوزستان 15/1 15/1 98/5 بایجان رآذ
غربی

06/2 48/0 00/0 گلستان 75/1 10/0 24/5 زنجان 86/1 08/0 28/10 اردبیل
07/1 00/0 06/13 گیالن 14/2 16/0 58/21 سمنان 56/1 38/0 50/16 اصفهان
78/4 13/2 97/6 لرستان 18/5 08/0 75/7 سیستان 68/4 00/0 44/1 ایالم
81/1 00/0 20/18 مازندران 20/4 41/0 62/2 فارس 03/5 51/22 39/16 بوشهر
12/2 15/0 13/13 مرکزي 16/1 27/1 73/7 قزوین 69/2 23/0 94/44 تهران
97/2 34/0 53/36 هرمزگان 75/1 00/0 91/38 قم 31/3 11/0 57/16 چهارمحال

12/2 12/0 00/0 همدان 34/2 21/0 08/11 کردستان 60/18 61/0 18/64 راسانخ
رضوي

12/2 12/0 00/0 34/2 21/0 08/11 60/18 61/0 18/64 راسانخ
جنوبی
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قتل و بیکاري: 1نمودار 

باشند می(محروم)هاي فقیرهاي که جز استاندهد که استاننشان می1نمودار 
گر ی در میزان بیکاري دارند بعبارت دییهاي هستند که نرخ باالهمان استانتقریباً
هاي لرستان،استانها عبارتند:این استان؛باشندهاي اولی بیکاري را در ایران دارا میرتبه

کرمانشاه بجز استان خراسان و کهگیلویه و بویر احمد،چهارمحال و بختیاري، همدان
دیگر رضوي که از لحاظ میزان بیکاري کمترین میزان بیکاري را دارد و نرخ قتل زیاد،

هاي محروم هستند قتل عمد بیشتري دارند. که جز استاناي ایرانهاستان

قتل و نابرابري:2نمودار 
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2نمودار نابرابري و قتل که نتایج آن در يرابطهيدر زمینهئه شده مار ارابر اساس آ
باشند می(محروم)هاي فقیرهاي که جز استان؛ تعداي از استاننشان داده شده است

در میزان قتل را به خود اختصاص یاما نرخ باالی؛باشندان نابرابري را دارا میکمترین میز
اکثر خراسان رضوي شاید به خاطر مهاجرپذیري خارجی تقریباًاند به استثناءداده

فارس،ایالم،لرستان،بوشهر،ي سیستان و بلوچستان،هابه ترتیب استانهاي محروم استان
وچهارمحال و بختیاري خراسان شمالی،آذربایجان غربیمان،کرخوزستان، کرمانشاه،

هاي استثناء استانبهالبته ؛هاي کشور دارندهرمزگان باالترین میزان قتل در بین استان
باشند میهاي خاص فرهنگیی که داراي ویژگییهستند استانهاگلستان و کردستان تقریباً

ن میزان قتل دارند. در اینجا دو نکته قابل ذکر است بیشتری،نابرابري کمتري دارندتقریباًو 
رسد الگوي قتل در ي دومی اینکه بنظر میسعه با نابرابري همراه است و نکتهیکی اینکه تو

ایران به عوامل دیگري از جمله عوامل فرهنگی ارتباط دارد شاید از این طریق بتوان به 
رد.تبیین بهتري از الگوي قتل در ایران دست پیدا ک

بین نابرابري در توسعه و قتليمدل ساختاري رابطه:2شکل 

اقتصادي و اجتماعی و يدهد که بین نابرابري در توسعهنتایج به دست آمده نشان می
که متغیرهاي مستقل تحقیق دهدهاي مدل تحقیق نشان میقتل رابطه وجود دارد. یافته

اثر در این مدل متغیر بیشترین را تبیین نمایند.از تغییرات متغیر وابسته 53/0اند توانسه
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ثیر متغیرهاي دیگر از أباشد البته متغیر تراکم خود تحت تمی58/0تراکم با ضریب مسیر 
باشد که هاي کشور مییل نابرابري اجتماعی و اقتصادي و کاهش بهزیستی در بین استانبق

هاي برخوردار جریان وي استانیافته به سهاي کمتر توسعهبه صورت مهاجرت از استان
درصد در تبیین قتل 27/0اقتصادي با ضریب مسیر يدارد. سهم نابرابري در توسعه

چه مثبتی با قتل دارند یعنی هريهاي اقتصادي بین استانی رابطهنابرابريباشد.می
تل به عوامل رسد نرخ قبه نظر مییابد.نابرابري اقتصادي افزایش یابد نرخ قتل افزایش می

دیگري غیر از عوامل ذکر شده در پژوهش مربوط شود چرا که سهم دو متغیر نابرابري 
معکوس با يباشد. نرخ بیکاري در ایران رابطهمی37/0اجتماعی و اقتصادي با هم حدود 

یابد؛نرخ قتل افزایش می،یابدت دیگر زمانی نرخ بیکاري کاهش مینرخ قتل دارد به عبار
رسد سهم عوامل فرهنگی در میزان قتل باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین ظر میکه به ن

وس نتایجکاهش بهزیستی بطور غیر مستقیم اثر معناداري بر میزان قتل دارد. بر اسا
ثیر نابرابري قرار أتوان گفت قتل تا حدودي (متوسط) تحت تحت تهاي تحقیق مییافته

يدیگر رابطهمعکوس و منفی دارد ويعد از آن رابطهمثبت است و بيدارد جهت رابطه
معناداري با نابرابري ندارد.  

پژوهشپیشنهادات 
مادي در هاي کالن مادي و غیربروز و گسترش جرم باعث به وجود آمدن هزینه

تواند ایجاد ناامنی در بین افراد هاي افزایش جرم میشود. از جمله هزینهسطح جامعه می
شود نام برد. یکی از عوامل هاي مادي را که صرف مبارزه با مجرمان میهزینهجامعه و 

باشد که از ویژگیاي (درون استان و بین استانی) میهاي منطقهنابرابريثر بر جرم،ؤم
کشورهاي جهان سوم است که ناشی از شرایط اقتصادي اجتماعی و سیاسی آنها است.  در 

شود:ها پیشنهاد میتانراستاي کاهش جرایم در بین اس
ل ئگذاران کشور براي کاهش قتل بیش از اینکه توجه خود را به مساسیاست-1

يبیشتر به باال بردن سطح توسعهخود رايانتظامی و قضایی معطوف نمایند توجه
شود. ها میها نمایند چرا که باال رفتن سطح توسعه باعث کاهش قتل در بین استاناستان

هاي شغلی، زیرا ها با ایجاد فرصتبراي باال بردن کیفیت زندگی در استانتالش-2
شود ها میهاي شغلی باعث باال رفتن زندگی شهروندان ساکن استانبه وجود آمدن فرصت

د.تواند باعث کاهش مهاجرت و تبع آن کاهش جرایم شومیکه این امر
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از کشورهاي در حال توسعه، تالش با توجه به اینکه در کشور ایران مانند بسیاري -3
اما متأسفانه این توسعه در چندین استان کشور اي براي نیل به توسعه شده است،گسترده

اند، این امر موجب ها از این توسعه محروم ماندهاستانيمتمرکز بوده است و بقیه
ده. در هاي کشور گردیهاي مختلف استانعدالتی، تبعیض و نادیده گرفتن پتانسیلبی

هاي بین استانی هاي مختلف کشور، نابرابريمتوازن در استانيصورت داشتن توسعه
آمیز است که ادل و نامتوازن کشور جرایم خشونتنامتعي، زیرا از پیامدهاي توسعهکاهش

باشد. قتل یکی از آنان می
جرایم يخواهند به مطالعه در زمینهپیشنهاد پژوهشی به پژوهشگران دیگر که می-4

آمیز بپردازند این است که نقش عوامل فرهنگی را نادیده نگیرند چرا که در این خشونت
ثیر عواملی عوامل ا جتماعی و اقتصادي تحت تأ(قتل) غیر ازمیزآپژوهش جرایم خشونت

هاي خاص فرهنگی بودند از که داراي ویژگییهایرسید که استاندیگري بود و به نظر می
هاي دیگر برخوردار بودند.تلی نسبت به استاننرخ باالي ق
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