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تحلیل اثرات سرریز فضایی مخارج نظامی در رویارویی با ...

تروریسم فراملی شکلی از تروریسم است که از طریق انواع اتصاالت ممکن ،بیش از یک کشور را تحت
تاثیر قرار می دهد.محدود مطالعات تجربی انجام شده تالش می کنند بین منشأ مرکز تروریسم فراملی
و متغیرهای شناخته شده رابطه برقرار کنند .لذا با توجه به افزایش جرم و جنایت و حمالت تروریستی
در سالهای اخیر در کشورهای حوزه منا ،در این مقاله به بررسی اثرات مکانی این دو مقوله بر مخارج
نظامی کشورهای منتخب در طی سالهای  2003تا  2016بر اساس رگرسیون فضایی پانلی پرداختهشد.
داده های مورد استفاده دراین مقاله از بانک جهانی،سازمان ملل و پایگاه جهانی تروریسم استخراج
گردیدهاست.نتایج بررسی نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده ،به نحوی که وقوع تروریسم
در یک کشورتاثیر مثبت ومعنی داری هم برمیزان تروریسم وهم بر مخارج نظامی کشور همسایه دارد.
همچنین تفکیک اثرات مستقیم وغیرمستقیم دراین مطالعه نشان می دهد که تاثیرات غیرمستقیم تروریسم
بیشتر از اثرات مستقیم ان است.از طرفی یافته های تحقیق بیان گر عدم تاثیر معنی دار جرائم برمخارج
نظامی کشورهای مورد مطالعه براساس رگرسیون فضایی است واین واقعیت بیان می کند که سرایت
فضایی ومکانی بین فعالیت های مجرمانه ومخارج نظامی وجود ندارد.

فصلنامه علمی -پژوهشی
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تحلیل اثرات سرریز فضایی مخارج نظامی در رویارویی با جرم وجنایت و
نیروهای فرامنطقه ای تروریسم در کشورهای منا
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مقدمه

با نام گذاری هزاره سوم میالدی به عنوان هزاره ی توسعه از سوی سازمان ملل متحد ،اقدامات

گوناگونی در راستای رسیدن به اهداف مدنظر در سطح ملی و بین المللی انجام شده یا در حال
انجام است .متعاقب این اقدامات  ،سیاست گذاران این عرصه ،برای نزدیک شدن به معیارها و

وتوسعه است که رابطه ی متقابل جرم وتوسعه به عنوان یک موضوع کلیدی در راهبرد توسعه

ی کشور ها درنظر گرفته می شود .مطالعات درباره تروريسم از واقعه یازده سپتامبر به بعد

بسيار گسترده تر شده وبه نوعي با بررسي علمي تعامل بين اقتصاد وامنیت ارتباط يافته است.
قویترین اثر تروریسم ایجاد فضای نا اطمینانی و ترس در ارزیابیهای عقالیی است که تأثیر
بسیار مهم اقتصادی چه در فعالیت بازیگران و چه در برنامهریزی اقتصادی دارد.

تعداد حمالت تروریستی در کشورهای حوزه مورد بررسی در این تحقیق در نمودار

فصلنامه علمی -پژوهشی
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( )1بهخوبی نشان میدهد که این حمالت در طی سالهای ابتدایی دهه  2000تا سال 2014
بهشدت در حال افزایش بوده است به نحوی که در سال  2014این حمالت به  551حمله

مطابق با آمار جهانی سازمان  UMDرسیده است و در سال  2015و  2016با کاهشی اندک

سال هشتم  ،شماره دوم ،تابستان 1397

مواجه شده است.

نمودار( )1روند تعداد حمالت تروریستی در کشورهای منتخب

منبع؛ پایگاه داده های سازمان ملل

در بررسی تعداد جرائم و جرم رخ داده در کشورهای مختلف با توجه به داده های سازمان
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شاخص های توسعه ،به محورهای متنوعی اشاره کرده اند که از جمله ی انها مقوله ی جرم

ملل در بین سالهای  2003تا  2016افراد دستگیر شده در این سالها در نمودار ()2مشخص
شده است ،همانطور که قابل استنباط است کشور ترکیه در این بین بیشترین مقدار افراد

دستگیر شده را به عنوان شاخص جرم و جنایت را دارا میباشد .البته این مقدار با توجه به

جمعیت کشور و همچنین شرایط خاص آن تا اندازهای قابل توجیه است .بعد از این کشور
این سالها به صورت رسمی داشته اند.

نکته قابل توجه در این بررسی روند افزایشی نرخ جرم و جنایت در کشورهای مورد

بررسی بوده است.

نمودار ( )2روند تغییرات تعداد جرائم به تفکیک کشور( 2003تا )2016
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باتوجه به این حجم از اتفاقات تروریستی و همینطور مقادیر جرم و جنایت در

کشورهای مورد بررسی ،تأثیر جرم و جنایت و وقوع حمالت تروریستی بر مخارج نظامی

دولتها از اهمیت خاصی در ادبیات اقتصاد جرم برخوردار است که در این مقاله با رویکرد

رگرسیون فضایی پانلی بدان پرداختهشده است .داده های مورد استفاده دراین مقاله از بانک
جهانی،سازمان ملل و پایگاه جهانی داده-های تروریسم برای کشورهای (افغانستان ،الجزائر،
بحرین ،مصر ،ایران ،عراق ،لبنان ،لیبی ،اردن ،کویت ،قطر ،عربستان ،پاکستان ،امارات ،تونس،

ترکیه ،مراکش ،سوریه و یمن ) استخراج شده است .با توجه به اینکه دادههای تحقیق پس از

تحلیل اثرات سرریز فضایی مخارج نظامی در رویارویی با ...

منبع؛ پایگاه داده سازمان ملل
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کشورهایی همچون مراکش و الجزائر قرار دارند که بیشترین تعداد دستگیر شده را در طی

وقوع جمع آوری شده و هیچگونه آزمایشی به طور تصادفی در جهت تغییر مقادیر متغیرها
اعمال نشده است ،یک تحقیق غیر آزمایشی و از نظر نوع نیز یک تحقیق کاربردی است .لذا

در ادامه پس از مروری بر مبانی نظری و تجربی مبحث یادشده ،به روششناسی و یافتههای

ل از پژوهش اشاره گردیده و در انتها نتایج ارایه خواهد شد.
تجربی حاص 

 -2-1مبانی نظری

ترور را معموال در فارسی به معنای قتل سیاسی به کار می برند .واژه " "Terrorاز زبان

فرانسوی قدیم و التین گرفته شده و به معنای ترساندن و به وحشت انداختن است.به طور

خالصه ،ترور را مي توان وحشت آفريني )همراه با پيام( و اعمال يا تهديد به اعمال خشونت

و زور عليه افراد بی گناه غیر درگیر در امور جنگی ،به صورتی برنامه ریزی شده ،مخفیانه و
فصلنامه علمی -پژوهشی
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غافلگیرانه ،خارج از چارچوب قانون(مجرمانه) به منظور دستیابی به هدفی سیاسی تعریف

کرد(ساندلر و آرک.)2007 ،1

فرض اولیه بر این است که تروریست ها بازیگرانی منطقی هستند که در انتخاب تصمیم

سال هشتم  ،شماره دوم ،تابستان 1397

نهایی خود ،طبق مالحظات هزینه و منفعت عمل می کنند .این فرض اجازه داد که تا حدودی
چارچوب هایی برای درک علل تروریسم ارائه شود.اهداف اصلی تاکتیکی و کوتاه مدت

تروریسم عبارت است از .1 :تبلیغات و جلب توجه رسانه ها؛  .2بی ثبات کردن حکومت

موجود؛  .3آسیب رساندن به اقتصاد ملی (شلینگ.)1991 ،از جمله اهداف بلندمدت تروریسم،
توزیع مجدد قدرت و نفوذ و ثروت برشمرده شده است (فری و لوچینگر.)2004 ،

جرم یک پدیده اجتماعی است و در بسیاری از علوم مانند حقوق ،جامعه شناسی،

روانشناسی ،اقتصاد و زیست شناسی مطالعه شده است .هر دسته از علما و پیروان مکاتب
مختلف ،جرم را به نحوی تعریف کرده اند .لذا تعریف واحدی از آن وجود ندارد .ماده دو

قانون مجازات اسالمی جرم را این چنین تعریف می کند « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل

که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،جرم محسوب می شود» همچنین مطابق با هر

مکتب و دیدگاه ،ارتباطات یک طرفه یا متقابل جرم با سایر عوامل موثر یا تاثیرپذیر بررسی
1. Sandler and Arce
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-2ادبیات موضوع

می شود(صادقی و همکاران.)1384 ،

اکثر مطالعات صورت گرفته ،جرم را به عنوان متغیری وابسته به عواملی چون نابرابری

درآمدی ،نرخ بیکاری ،فقر مطلق ،صنعتی شدن و مهاجرت ،تجربه ی گذشته فرد ،سطح

آموزش ،توان پلیسی و قضایی و سایر عوامل (عوامل ژنتیکی  ،فرهنگی ،آب و هوایی ،مذهبی،
واضح است که اغلب اقدامات تروریستی ذاتا جرم هستند (دندوراند و چین)2004 ،1؛ به

طوری که برخی شباهت ها در تعریف جرائم سازمان یافته و تروریسم وجود دارد .تفاوت

اصلی بین تروریسم و جنایت این است که تروریسم معموال با انگیزه های سیاسی ،به دنبال
ایجاد فضای رعب و وحشت در میان عموم ،معموالً با هدف مقامات دولتی به اجبار انجام
کارهای خاصی انجام می شود .عاقالنه به نظر می رسد که فرض کنیم جرائم سازمان یافته و

سازمان های تروریستی ساختار سازمانی و تاکتیک های مشابه و نیز بازیگرانی با ویژگی های
یکسان دارند .همچنین ساختارهای مالی مشابهی را به کار می برند.

پدیدۀ «ناامنی پویا» پیامدهای مهمی در مفهوم «امنیت» و تامین امنیت دارد .والد)2005( 2

معتقد است مفهوم امنیت به تعریف مجدد نیاز دارد .افزایش آگاهی از موضوع و اهداف بالقوه
هر حادثه ،می تواند به مفهوم امنیت نزدیک باشد.بخش خصوصی با دغدغۀ تخصیص منابع
برای ارتقای میزان امنیت و اقدامات حفاظتی مواجه است .این در حالی است که دولت با

مشکالت مربوط به تخصیص منابع محدود میان سیاست های دفاعی و اقدامات پیشگیرانه رو
به روست .با توجه به پیامدهای اقدامات تروریستی بر اقتصاد و امنیت کشور ،انتخاب بین این
دو مقوله از چالش های جدی دولت ها محسوب می شود.

سیاست های دفاعی تا حد زیادی کاالی خصوصی اند و منافع تأمین امنیت برای سرمایه

گذاری تفهیم و درونی شده است .ولی سیاست های فعال ویژگی کاالی عمومی را دارند

(سندلر و سیگیورا . )2006 ،3تحلیل موضوع با استفاده از نظریۀ بازی ها نشان می دهد همین
خاصیت ممکن است موجب تحریک مقولۀ سواری مجانی شده و در نهایت به عرضۀ بیش
1. Dandurand and Chin
2. vold
3. Sandler and siguvra
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آن به منظور افزایش انعطاف پذیری نظام مند و توانایی در به حداقل رساندن تاثیرات منفی

فصلنامه علمی -پژوهشی
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جمعیتی ،جنسیت ،اختالفات خانوادگی و موارد مشابه) می دانند.

از حد سیاست دفاعی و عرضۀ کم اقدامات فعال منجر شود .ماهیت عمومی خصوصی

تأمین امنیت اقتضا می کند همکاری بین المللی بین کشورها افزایش یابد تا مانع از شکست
هماهنگی در مبارزه با تروریسم شود.

اقدامات فعال ماهیتا تبعات عام دارند و اختصاص آن ها به موضوعی خاص دشوار است؛

موثر را می توان به فرد یا حزب و جناح خاصی نسبت داد؛ از این رو جذابیت بیشتری برای
دولتمردان دارد و با مازاد عرضه مواجه است .شاید به همین دلیل است که دولت ها تمایل

دارند هزینۀ اقدامات فعال را به خانوارها و بخش خصوصی منتقل کنند و خود بیشتر به
هزینه های دفاعی بپردازند .ماهیت عمومی بودن امنیت ،ورود دولت در حوزه سیاستگذاری

مخارج نظامی در حفظ امنیت در پی جرم و جنایت و حمالت تروریستی را اجتنابناپذیر
میکند.

فصلنامه علمی -پژوهشی
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با توجه به آنچه شرح رفت روابط متغیرهای این تحقیق بهصورت زیر قابلتصور است:
)G=f(Crime,Terror

)(1

که در آن  Gمخارج نظامی Crime ،جرم و جنایت صورت گرفته و  Terrorنشاندهنده تعداد

سال هشتم  ،شماره دوم ،تابستان 1397

حمالت تروریستی است و مخارج نظامی با تغییر هر یک از این دو بخش ،تغییر خواهد کرد.
 -2-2پیشینه تجربی

هر چند فلیشر اولین فردی بود که نگاه اقتصادی بر وقوع رفتار مجرمانه داشت ،اما در واقع

بکر ،1پایه گذار اقتصاد جرم بوده است ،که به اعتقاد وی برخی افراد در پی حداکثر سازی
سود خود ،با تحلیل منفعت  -هزینه ی این فعالیت که منفعت مادی جرم نسبت به کارهای
قانونی)با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات آن( ،بیش از فعالیت های قانونی است،

مرتکب جرم و جنایت می شوند(بکر.)1968 ،

کولیاس و همکاران ،)2009( 2در مطالعه ای به بررسی اثرات تروریسم بر مخارج

عمومی یونان طی دوره زمانی  1974-2004پرداختند .آن ها با استفاده از داده های بودجه
ساالنه و به کمک مدل رگرسیونی غیرخطی به این مسئله پرداختند که آیا مخارج جاری و
1. Becker
2. Kollias and et al.
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به همین دلیل با کمبود عرضۀ منابع موجه می شوند اما منافع حاصل از سیاست های دفاعی

سرمایه گذاری توسط سازمان امور داخلی اثرات موثری بر مبارزه با تروریسم داشته است.
نتایج نشان می دهند که سرمایه گذاری های این چنینی اثر منفی ضعیفی بر عملکرد تروریسم
داخلی داشته است .داللت های مهم این پژوهش مبنی بر این است که سرمایه گذاری علیه

مبارزه با تروریسم در مخارج زیربنایی و تجهیزات می تواند در جلوگیری از جرم و جنایت

بهارم و حبیب اهلل )2008( 2با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی رابطه علیت

بین نرخ جرائم و درآمد و بیکاری در  11کشور اروپایی بین سال های  ،1993-2001جرائم
رخ داده به صورت کلی و جزئی )قتل و سرقت) می پردازند .بر اساس نتایج به دست آمده،

کشورها دارد.

سید جواد صالحی و فاتح مرادی( ،)1394نیاز پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپولتیک

خاورمیانه را با روشی تحلیلی ـ توصیفی بررسی کردند .بهار عربی و پیامدهای آن بهویژه در
سوریه و جنگ داخلی این کشور ،چیدمان و صفبندیهای سیاسی منطقهای و فرامنطقهای
را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است .بنیادگرایان اسالمگرا و گروههای تروریستی چون
داعش در کنار گروههای قومی ( ُکردها) سیر تحوالت سیاسی و ژئوپلیتیکی در عراق و سوریه
را بهشدت دستخوش تغییر کردهاند .تحلیل صفبندیهای جدید کنشگران در قالب سه هالل
ُسنی ،شیعی و ُکردی و پیامدهای ژئوپلیتیکی این تحوالت ،خاورمیانه را با بحرانیترین مقطع

تاریخی خود پس از جنگ جهانی اول روبهرو کرده است.

مهدی ذوالفقاری و ابوذر عمرانی( ،)1396با روش تبیینی -تحلیلی ،تأثیر ظهور پدیده
1. Drakos & Konstantinou
2. Baharom and Habibullah
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دو عامل بیکاری و سطح درآمد تاثیر معناداری بر نرخ های جرائم کلی و جزیی در این
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مفید باشد.
دراکوس و کنستانتینو )2013( 1در چارچوب مدل پانل خودرگرسیونی برداری()P-VAR
تأثیر پویای جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج امنیت و نظم عمومی در میان کشورهای
اروپایی در طول سال های  ،2006-1994را بررسی کردند .یافته های آن ها نشان می دهد
که یک «شوک» در تروریسم و یا در جرم و جنایت به صورت معنی داری مخارج نظم و
امنیت عمومی را افزایش می دهد و همچنین ،هزینه های عمومی در کاهش جرم و جنایت یا
تروریسم بی تأثیر بوده است.

داعش بر امنیت ملی ایران را مورد بررسی قرار دهد .هر بحران و مسئلهای در خاورمیانه ،هم

خود کشورهای منطقه را متأثر میسازد و هم سیستم بینالمللی را وادار به واکنش میکند.
در سال های اخیر بنیادگرایی اسالمی داعش و اقدامات آنها ،منطقه خاورمیانه و کل نظام

بینالملل را متأثر کرده است .به خصوص جمهوری اسالمی ایران به خاطر هویت شیعی و
به رادیکال شدن فضای منطقه از طریق شکاف بین شیعه -سنی ،تهدید مرزها و به خطر افتادن
تمامیت ارضی ،برهم خوردن موازنۀ قوا در منطقه به نفع عربستان ،ترکیه و اسرائیل و حضور

قدرتهای فرامنطقهای مثل آمریکا در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.

رضا اختیاری امیری( ،)1396تاثیر شکنندگی دولت سوریه در تغییر تعامالت امنیتی

خاورمیانه را با روش توصیفی  -تحلیلی با استفاده از رهیافت نظری «مجموعه امنیتی
منطقهای» بررسی کرد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که شکنندگی سوریه معادله امنیتی

فصلنامه علمی -پژوهشی
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منطقه را بهطور قابلمالحظهای تغییر داده است .در همین راستا ،تحوالت سوریه موجب
شد تا ترکیه ضمن مداخله نظامی در خاک آن کشور ،همکاریهای نظامی-امنیتی خود را با

کشورهای حوزه خلیجفارس بهویژه عربستان و قطر افزایش دهد .همچنین ،بحران داخلی

سال هشتم  ،شماره دوم ،تابستان 1397

سوریه موجب گردید تا یک جنگ نیابتی شدیدی بین عربستان و ایران در این کشور شکل
بگیرد .عالوه بر این ،همسویی منافع استراتژیک ترکیه ،عربستان و اسراییل در سوریه ،سبب

شکلگیری ائتالفی ترکی-عربی-عبری در منطقه گردید.

فرهمند و همکاران( ،)1396در پژوهشی با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و داده

های پانل طی سال های ،1390-1385به ارزیابی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع
جرم با تاکید بر مهاجرت در استان های ایران پرداخته اند .در مدل اول متغیرهای بیکاری ،نرخ

شهرنشینی و درآمد سرانه ،اثر مثبت و معنی دار بر سرقت داشتند و متغیرهای صنعتی شدن و
ضریب جینی رابطه عکسی با نرخ سرقت داشتند .در مدل دوم نرخ رشد اقتصادی رابطه ی

مستقیم و درآمد سرانه تاثیر معکوس و معنی داری بر نرخ قتل عمد داشتند.

سعیدی کیا و همکاران( )1397در چارچوب مدل پانل خودرگرسیونی برداری()P-VAR

رابطه پویای جرم و جنایت و تروریسم و مخارج عمومی کشورهای منا در طول سال های

 ،2016-2003را بررسی کردند .یافته های آن ها نشان می دهد که یک «شوک» در تروریسم
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غیر عربی خود در معرض مستقیم تهدیدات داعش قرار دارد ..از جمله این تهدیدات میتوان

و یا در جرم و جنایت به صورت معنی داری مخارج عمومی را افزایش می دهد و همچنین،

مخارج عمومی در کاهش تروریسم بی تأثیر بوده است.
-3روش تحقیق پژوهش

اقتصادسنجی فضایی شاخهای از اقتصادسنجی است که اثرات فضایی 1را به کارکرد مدلهای
که به مکان استقرار متغیرها مربوط میشوند و میتوان آنها را تحت عناوین وابستگی فضایی

3

یا خودهمبستگی فضایی 4و ناهمسانی فضایی 5یا ساختار فضایی 6توضیح داد.

با توجه به اینکه اقتصادسنجی فضایی به عامل فضا میپردازد اولین کاربردهای آن در علم

اقتصاد در علوم منطقهای ،اقتصاد شهری و امالک و مستغالت و جغرافیای اقتصادی بروز

پیدا کرد .اما بهتدریج ،در شاخههای دیگر علم اقتصاد نظیر مطالعات تقاضا ،اقتصاد بینالملل،
اقتصاد نیروی کار ،اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی محلی و اقتصاد جرم نیز از روش

اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است.

در کل سه مسیر اصلی برای مالحظه اثرات فضایی در معادالت رگرسیون متعارف وجود

مستقل و یا ترکیبی از این سه نوع است.

سه مدل اصلی در رگرسیون پانل فضایی شامل؛ مدل وقفه فضایی( ،)SARمدل خطای

فضایی( )SEMو مدل دوربین فضایی ( )SDMاست .برای این منظور فرم گسترده شده مدل

پانل فضایی را به صورت زیر باید در نظر گرفت .در این بررسی آزمونهای زیر باید انجام شود.
(Y_it=ρW_1 Y_it+θW_2 X_it+βX_it+ε_it )2

ε_it=λW_3 ε_it+ε

که در آن آزمون  θ=0با استفاده از آزمون والد مورد بررسی قرار میگیرد .این مهم داللت
1. spatial effects
2. panel
3. spatial dependence
4. spatial autocorrelation
5. spatial heterogeneity
6. spatial structure
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دارد؛ یکی از طریق متغیر وابسته و دیگری از مسیر جمالت خطا و سومی از طریق متغیر
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مقطعی یا ترکیبی 2رگرسیون اضافه میکند .منظور از اثرات فضایی دو دسته از عوامل هستند

بر آن دارد که میتوان مدل عمومیتر  SDMرا به مدل  SARساده تبدیل کرد .و آزمون θ=-βλ

برای بررسی آن است که مدل  SDMرا میتوان به مدل  SEMتقلیل داد .همچنین در صورت

-4داده ها و یافتههای پژوهش

در تبیین مدل تجربی بر اساس رویکرد رگرسیون فضایی میتوان این مدل را به صورت زیر
تبیین نمود:

فصلنامه علمی -پژوهشی
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(G_it=ρW_1 G_it+θW_2 X_it+ε_it )3

ε_it=λW_3 ε_it+ε
)ε~N(0,σ^2 I_n

سال هشتم  ،شماره دوم ،تابستان 1397

که در آن  Gمخارج نظامی دولت ،متغیر  Xشامل متغیرهای؛ فعالیت تروریسم و فعالیت

جرم و جنایت است .در این بررسی ضرایب وابستگی فضایی به صورت SAR ، SDM ،

 SEMو همچنین  SACمورد بررسی قرارگرفته است و مدل بهینه با بهرهگیری از مقادیر

معیارهای اطالعاتی و آزمونهای تشخیصی همچون آزمون والد تبیین شده است.

در این تحقیق از روش پس از وقوع و از دادههای موجود (ثانویه) استفاده میشود .در

مطالعات انجام شده در زمينه اقتصادی ،روش كار بيشتر متكي بر روشهاي سري زماني

يا آمار مقطعي بوده است ،كه خود نيز مشكالت آماري مانند ناهمساني واريانس و وجود

خود همبستگی را به همراه داشته است .به همين دليل در سالهاي اخير توجه بيشتر به
1. Fixed effects
2. Random ffects
3. Spatial heterogeneity
4. Fixed coefficients
5. Random coefficients

Downloaded from priw.ir at 14:17 +0330 on Sunday February 17th 2019

رد همزمان هر دو فرضیه مدل  SDMبرازش بهتری از دادهها خواهد داشت.
با استفاده از نحوه مدلسازی در دادههای ترکیبی میتوان از دو جهت به این طبقهبندی
نگاه کرد .از یک طرف ،در مدلهای ترکیبی از دو ساختار متفاوت اثرات ثابت 1و اثرات
تصادفی 2استفاده میشود .از طرف دیگر ،برای بهبود عملکرد مدلهای ترکیبی برای رفع
مشکل ناهمسانی فضایی 3میتوانیم اجازه دهیم ضریب زاویههای مدل به صورت ضرایب
ثابت 4یا ضرایب متغیر 5تغییر کنند.

سمت دادههاي تركيبي (سري زماني-مقطعي) معطوف شده است .از جمله مزاياي استفاده از
دادههاي تركيبي اين است كه وجود ناهمساني واريانس را محدود ميكند ،همچنين با تركيب

مشاهدات سريزماني و مقطعي ،دادههاي تركيبي با اطالعات بيشتر ،تغييرپذيري بيشتر ،هم
خطی كمتر ميان متغيرها ،درجات آزادي بيشتر و كارايي بيشتر ارائه مينمايند .همچنین
تركيبي تأثيراتي را كه نميتوان به سادگی در دادههاي مقطعي و سريزماني مشاهده كرد ،بهتر

معين ميكنند و ما را قادر ميسازند تا مدلهاي رفتاري پيچيدهتر را مطالعه كنيم .با توجه به

اینکه دادههای تحقیق پس از وقوع جمع آوری شده و هیچگونه آزمایشی به طور تصادفی در
جهت تغییر مقادیر متغیرها اعمال نشده است ،یک تحقیق غیر آزمایشی و از نظر نوع نیز یک
تحقیق کاربردی است.

دادههای مورد استفاده در این تحقیق به صورت است .این تحقیق برای کشورهای

افغانستان ،الجزایر ،بحرین ،مصر ،ایران ،عراق ،اردن ،کویت ،لبنان ،لیبی ،مراکش ،پاکستان،

قطر ،عربستان ،سوریه ،تونس ،ترکیه ،امارات و یمن انجامشده است.
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جدول()1؛ متغیرهای مورد بررسی و منبع آنها
منبع

تعریف

مخارج نظامی

مخارج نظامی دولت به صورت درصدی از ( gdpدرصد)

SIPRI

جرم و جنایت

تعداد کل دستگیرشدگان جرائم مختلف (نفر)

سازمان ملل

تروریسم

اقدامات تروریستی در هر کشور (تعداد)

Global Terrorism Database

براي بررسي پايايي متغيرها در دادههاي تابلويي از آزمونهاي خاص اين نوع از دادهها
ميتوان استفاده كرد .نتایج آزمون مانایی به روش لین ،لوین و چو( )LLCمتغیرها در جدول
( )2نشان دهنده این واقعیت است که فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و
دادههای مورد بررسی مانا هستند.
جدول ( :)2نتایج آزمون ايستايي متغیرها به روش لين و لوين
لگاریتم مخارج نظامی

روش ارزیابی
سطح

آمارهی آزمون

احتمال

مرتبه مانایی

متغیر

لگاریتم تعداد اقدامات تروریستی

سطح

-3.90

0.00

(I )0

لگاریتم جرائم

سطح

-11.30

0.00

(I )0

منبع؛ نتایج پژوهش

-3.80

0.00

(I )0
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ميتوان بهمنظور مطالعه پويايي بين متغيرها از اين روش استفاده كرد .همينطور دادههاي

قبل از برآورد مدل رگرسیون فضایی باید از وجود رابطه همبستگی فضایی بین متغیرهای

مورد بررسی اطمینان حاصل شود برای این کار در این پژوهش از آزمونهای آزمون اصلی

برای تشخیص همبستگی فضایی شامل آماره  Iموران 1و آزمون ضریب الگرانژ 2استفاده شده
است.

خالصهشده است .همانطور که در این جدول مشخص است ،مقادیر آماره آزمونهای مورد
بررسی نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی فضایی بین اجزای اخالل
در مدل مخارج عمومی و همچنین مخارج نظامی در سطح اطمینانی  99درصد رد شده و

همبستگی فضایی در متغیرهای مورد بررسی تائید میگردد.

همچنین آزمون  LMنیز برای فرض صفر برای عدم وجود وقفه و وجود خطای فضایی

را رد کرده و نشان دهنده این واقعیت است که استفاده از رگرسیون فضایی امکانپذیر است.
فصلنامه علمی -پژوهشی

180

همچنین نتایج حاصل از دو آزمون  LMو  LM Robustدر همین جدول ،بیانگر برازش بهتر
پانل فضایی نسبت به پنل معمولی در کشورهای مورد بررسی میباشد.

جدول ( :)3آزمون تشخیصی برای تائید استفاده از مدل فضایی
نوع آزمون

سال هشتم  ،شماره دوم ،تابستان 1397

آزمون  Iموران

مقدار آماره
3.17

احتمال آزمون

آزمون  LMوجود وقفه فضایی

61.39

0.000

آزمون  LMوجود خطای فضایی

57.03

0.000

وجود وقفه فضایی

9.30

0.002

وجود خطای فضایی

4.93

0.026

آزمون LM-Robust
آزمون LM-Robust

0.001

منبع :نتایج تحقیق

همچنین آزمون اثرات ثابت مکان و زمان با استفاده از آزمون هاسمن فضایی در جدول

( )4نشان دادهشده است و نتایج نشان دهنده تائید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی است.
نتایج نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر معنادار نبودن اثرات ثابت مکان را نمیتوان

پذیرفت.

1. Moran’s I-statistic
2. Lagrange multiplier test
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نتایج بررسی این آزمون برای دو مدل با متغیر وابسته مخارج نظامی در جدول ()3

جدول ( :)4آزمون وجود اثرات ثابت مکان و زمان مدل فضایی
آزمون هاسمن

مقدار آماره

مدل مخارج نظامی

احتمال آزمون
0.000

59.64

منبع :نتایج تحقیق

نتایج بررسی آزمون والد برای آمارههای یادشده در این بخش در جدول ( )5خالصهشده
جدول ( :)5آزمون تشخیصی برای تائید استفاده از مدل فضایی
نوع آزمون

مدل
تعادل مخارج نظامی

احتمال آزمون

مقدار آماره
4.52

θ=0

0.104

4.54

θ=-βλ

0.103

منبع :نتایج تحقیق

همانطور که مشخص است مدل ساده شده بر اساس رویکرد  SEMو  SARمناسبتر

است .در ادبیات اقتصاد سنجی فضایی به چنین مدل رگرسیون خودهمبستگی فضایی عمومی

1

( )SACگفته میشود که در این مقاله این مدل برآورد شده است.
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تروریسم

مقدار ضریب
0.1111

مقدار آماره

احتمال آزمون

جرم

-0.0573

-0.3700

0.7100

خودرگرسیون فضایی

0.6479

10.9000

0.0000

خطای فضایی

-0.7259

-7.0200

0.0000

تفکیک اثرات

3.2800

0.0010

3.4100

0.0010

اثرات مستقیم تروریسم

0.1368

0.6640

اثرات مستقیم جرم

-0.0807

-0.4300

اثرات غیر مستقیم تروریسم

0.1891

3.1300

0.0020

اثرات غیر مستقیم جرم

-0.1184

-0.4300

0.6640

اثرات کل تروریسم

0.3259

3.4400

0.0010

اثرات کل جرم

-0.1991

-0.4400

0.6620

منبع :نتایج تحقیق
1. Spatial AutoCorrelation
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جدول ( :)6برآورد مدل  SACفضایی برای مدل مخارج نظامی
متغیر
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است.

نتایج برآورد مدل  SACدر جدول( )6مشاهده میشود که تروریسم اثر مثبت و معنیداری

بر مخارج نظامی کشورهای مورد بررسی دارد .این مهم نشان میدهد که وجود حمالت

تروریستی موجب میگردد کشورها با افزایش در مخارج نظامی سعی در حفظ امنیت و
آرامش کشور داشته باشند .از طرف دیگر معنیداری متغیر خودرگرسیون فضایی نشان دهنده

تروریسم در یک کشور ،موجب میگردد کشورهای همسایه افزایش معنیداری در مخارج
نظامی خود داشته باشند.

همچنین در این بررسی وجود اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان دهنده این است که اثرات

وجود تروریسم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر معنیداری بر مخارج نظامی داشته و

این مهم نشان دهنده این است که اثرات کل قویتری را شامل میشود.

نکته دیگر در این بررسی عدم تأثیر معنیدار جرائم بر مخارج نظامی کشورهای مورد
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بررسی بر اساس رگرسیون فضایی است .نتایج این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که
وجود جرم و جنایت اثرات فضایی معنیداری بر مخارج نظامی ندارد و این مهم نشان دهنده
این موضوع است که سرایت فضایی بین جرم و مخارج نظامی وجود ندارد.
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وجود اثرات سرریز فضایی است .این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که افزایش

نتیجهگیری

تروریسم فراملی شکلی از تروریسم است که از طریق انواع اتصاالت ممکن ،بیش از یک
کشور را تحت تاثر قرار می دهد .از نمونه های آن می توان به آن دسته از گروه های

تروریستی اشاره کرد که اعضای آن از کشورهای مختلف بوده یا دامنۀ عمل آن ها در

تروریسم فراملی و متغیرهای شناخته شده رابطه برقرار کنند.لذا با توجه به افزایش جرم و

جنایت و حمالت تروریستی در سالهای اخیر در کشورهای حوزه منا ،در این مقاله به

بررسی تأثیر اثرات فضایی این دو مقوله بر مخارج نظامی کشورهای منتخب در طی سالهای
 2003تا  2016بر اساس رگرسیون فضایی پانلی پرداختهشده است .نتایج بررسی نشان دهنده

وجود اثرات سرریز فضایی بوده ،به نحوی که وقوع تروریسم در یک کشورتاثیر مثبت ومعنی
داری هم برمیزان تروریسم وهم بر مخارج نظامی کشور همسایه دارد . .این مهم نشان میدهد

که افزایش مخارج نظامی در کشور به صورت معنیداری به کشور همسایه و انفاقات رخ

داده در آن وابسته و معنیدار است .این موضوع نشان دهنده وجود سرریز فضایی در مخارج
نظامی وتروریسم در کشورهای حوزه منا است.

غیرمستقیم تروریسم بیشتر از اثرات مستقیم ان است .لذا به هم ریختن نظم تقاضا ،تغییرات
پیش بینی ناپذیر و انقطاع در زنجیره تأمین ،هزینه های ناشی از به کارگیری سیاست های

امنیتی سخت گیرانه و متغیرهای اقتصاد کالن ،همه از آثار مخرب اقدامات سازمان یافتۀ
ضد امنیتی است .نهادهای دولتی و بنگاه ها نیز وظیفه دارند که با شناسایی این عوامل و
پویایی شناسی آثار و بردارها ،برای مداخلۀ سازنده اقدام کنند .بر این اساس مباحث پدافند

غیرعامل فقط به حوزه های مهمی همچون عوامل انسانی و شهرسازی محدود نمی شود
و متون استراتژی نیز سرشار از مفاهیمی است که پدافند غیرعامل در حوزۀ کسب و کار و

فعالیتهای اقتصادی وسایرزمینه ها را آموزش می دهد .از طرفی یافته های تحقیق بیانگر
عدم تاثیر معنی دار جرائم برمخارج نظامی کشورهای مورد مطالعه براساس رگرسیون فضایی

است واین واقعیت بیان می کند که سرایت فضایی ومکانی بین فعالیت های مجرمانه ومخارج
نظامی وجود ندارد.
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همچنین تفکیک اثرات مستقیم وغیرمستقیم دراین مطالعه نشان می دهد که تاثیرات
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کشورهای متفاوت است .محدود مطالعات تجربی انجام شده تالش می کنند بین منشأ مرکز

برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که

متغیر فعالیت تروریسم و جرم و جنایت در منطقه  jتنها تحت تأثیر عوامل درونی آن منطقه
نخواهدبود .زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیتهای تروریسم افزایش یابد واین موضوع

بر مخارج نظامی وهمچنین تعداد فعالیتهای تروریسم در منطقه  jاثرگذار باشد،بیانگر پدیده
لذا در این تحقیق به این تحلیل به صورت جداگانه پرداختهشده است .از سوی دیگر با
استفاده از تحلیل مکان ،چنانچه ویژگیهای فضایی بهکاربرده شده عاملی محرک برای وقوع

تروریسم باشد ،میتواند میزان بهینگی تالشها برای کاهش تروریسم را افزایش دهد و

مداخلههای صورت گرفته بهوسیله مسئوالن در جهت تغییر افراد یا فعالیتهای آنها را
مؤثرتر سازد.بنابراین دستهبندی ارتباط میان مکان و تروریسم نیازمند روشهای تحلیلی است
که بهطور مناسب قادر به مجزا کردن اثر مکان بر روی ان باشند .همانگونه که نتلر)1984( 1

فصلنامه علمی -پژوهشی

184

رفتار افراد را با بررسی شرایط مکانی و اجتماعی تا حد زیادی قابل پیشبینی می-دانست.

براین اساس وجود حمالت تروریستی موجب میگردد کشورها با افزایش در مخارج نظامی
سعی در حفظ امنیت و آرامش کشور داشته باشند ..ماهیت تروریسم از مکانیسمی خود
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تقویت کننده هم در بُعد زمان و هم در بُعد مکان برخوردار است .اول آنکه سابقه تروریسم،
تروریسم جدید را در پی دارد؛ یعنی سرایت زمانی .دیگر آنکه اگر کشور یا منطقه ای از

تروریسم رنج می برد ،معموال کشورهای دیگر و هم جوار نیز از تبعات آن متاثر می شوند؛

یعنی سرایت مکانی .به عنوان مثال گروه های تروریستی نوظهور از تجارب گروه های قدیمی
تر در کشورهای هم جوار بهره می برند.

عالوه بر این ،همکاری سازمان های تروریستی با یکدیگر ،هزینه های کار را کاهش می

دهد؛ برای مثال از طریق به اشتراک گذاشتن دانش یا اینکه احتمال و حجم دستاوردها را به

دلیل هم نیروزایی ذاتی و توسل به اقدامات خشن تر ،افزایش می دهد؛ از این رو پیشنهاد می

شود که دولت ها در مالحظات هزینه ومنفعت در مخارج نظامی ،نزدیکی زمانی و مکانی را

نیز که سهم چشمگیری در تولید خشونت ایفا می کند ،را مد نظر قرار دهند.ريشه تروريسم
به نوعي در بي عدالتي و نقض حقوق بشر می باشد .صرف نظر از آنكه تروريسم ذات ًا و بدون
1. Nettler
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وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان برآورد و شناسایی این عوامل را ندارد.

هيچ گونه تعارضي عملي مذموم و تقبيح شده در ميان همگان است اما شايد اگر هنجارهاي
اساسي حقوق بشر تاحدي محقق شود ،كمتر جهان شاهد وقوع حوادث تروريستي باشد.

پایان دادن به جنگهای داخلی و مقابله با افراطگرایی خشونتبار اصلیترین اولویت منطقه

خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب میشود .گرچه بسیاری از تالشها در این زمینه به بخش
روشن کند .یکی از عواملی که موجب میشود مردم ،کشورهایشان را ترک کنند و به

گروههای افراطی بپیوندند این است که کشورهایشان فاقد پوشش جامع خدمات اجتماعی
و اقتصادی به همه اقشار است.
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 گجراتي ،دامودار« .)1389( .مباني اقتصاد سنجي»( .حميد ابريشمي ،مترجم) .جلد دوم ،انتشاراتدانشگاه تهران.

 -لطفی ،عزت اله وفیض پور ،محمدعلی،)1393(،رشد صنعتی و جرم (شواهدی از استانهای کشور طی
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 -صالحی سید جواد ،مرادی نیاز فاتح .پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپولتیک خاورمیانه ،فصلنامه
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ایران ،سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ،بابلسر ،شرکت پژوهشی صنعتی

برنامههای سوم و چهارم توسعه)،فصلنامه مجلس و راهبرد39-60 ،80،

 مطهری ,سیده ثریا و دهقانی،علی ،)1394( ،مروری بر تاثیرات جهانی شدن و تروریسم بر توسعهاقتصادی کشورهای منتخب عضو  ،MENAکنفرانس بین المللی مدیریت ،فرهنگ و توسعه اقتصادی،

مشهد ،موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه.

 منصور نژاد ،محمد ,1384 ,بررسی تاثیر فساد اداری بر امنیت اجتماعی ،تهران ،مجله توسعه مدیریت، مهرآرا،محسن و محمدیان نیک پی،احسان ،)1394( ،بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانیآن در ایران :یک رویکرد پنل فضایی ،فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی43-62،)29(9 ،

 مهرگان،نادر و گرشاسبی فخر ,سعید ،)1390(،نابرابری درآمد و جرم در ایران ،فصلنامه علمی پژوهشیپژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)109-125 ،)4(11 ،

 نجفي كلوري،مقصود( “ . )1391عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازما نهاي ورزشی” .نشریه مديريتورزشي  -پاييز  .1391شماره  .14ص  109تا 122

	يوسفي حاجي آباد ،رضا و خدادادكاشي ،فرهاد ،)1392(،بررسي ارتباط عملکرد صنايع با سطحفصلنامه علمی -پژوهشی
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