دوفصلنامه مطالعات شبهقاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال 12شماره  38بهار و تابستان (1399صص )89-108

آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ
(رهیافت رگرسیون پانل فضایی)
-1مهناز سعیدی کیا

-2نظر دهمرده -3غالمرضا کشاورز حداد

-4مرضیه اسفندیاری

چکیده
تروریسم فراملی شکلی از تروریسم است که از طریق انواع اتصاالت ممکن ،بیش از یک کشور
را تحت تأثیر قرار می دهد .محدود مطالعات تجربی انجام شده تالش می کنند بین منشأ مرکز
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 -1مقدمه
یکی از مؤلفه های حیاتی برای توسعه اقتصادی و تأمین رفاه ،امنیت اجتماعی است .امنیت عالوه
بر این که خود بخشی از رفاه جامعه است یک رکن حیاتی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
نیز می باشد؛ اما وقوع جرم و تروریسم مخل امنیت بوده و موجب کاهش در سرمایهگذاری و رشد
می شود عالوه بر این که هزینه های زیادی را هم به بخش خصوصی و هم دولت تحمیل می کند
(کاپاسو .)349:2004 ،قوی ترین اثر تروریسم نیز ایجاد فضای نا اطمینانی و ترس در ارزیابی های
عقالیی است که تأثیر بسیار مهم اقتصادی چه در فعالیت بازیگران و چه در برنامه ریزی اقتصادی
دارد .هم چنین شواهد حاکی از آن است که بحران های ناشی از اقدامات تروریستی و مقابله به مثل
دولت ها ،بر مسائل سیاسی اثر گذاشته و فضای کسبوکار را تحت تأثیر قرار می دهد.
-1-1

بیان مساله و سؤاالت تحقیق

طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده های تروریسم از وضعیت تروریسم و جرائم در
جهان و کشورهای منطقه ی مناپ موجود است ،از سال  2004به بعد میزان حوادث تروریستی در
جهان و این منطقه ،بهشدت افزایش یافته است .به طوری که به عنوان مثال در سال  2012حوادث
تروریستی در کشورهای خاورمیانه نسبت به سال  2011با تجربه ی رشد  45درصدی از تعداد
حوادث تروریستی 28/6 ،درصد از کل حوادث تروریستی جهان را در خود جای داده است .هم
چنین در سال  2013بیش از  80درصد از جان باختگان تروریسم ،در پنج کشور :عراق ،سوریه،
مصر ،نیجریه و افغانستان به ثبت رسیده است .خاورمیانه و شمال آفریقا با حمالت تروریستی
روزانه ،بیش از دو سوم قربانیان حوادث جهان را از ژانویه  2015تاکنون متحمل شدهاند .در نیجریه،
گروه تروریستی بوکوحرام وابسته به داعش ،برخی مناطق این کشور را بهزور تصاحب کرده است؛
اما هم چنان به بمب گذاری ها و حمالت انتحاری خود ادامه می دهد .این گروه مرگبار ترین
حمالت تروریستی خود را در یک سال گذشته انجام داده است .با توجه به داده های سازمان ملل
متحد ،روند تعداد افراد مجرم دستگیر شده در کشورهای مناپ افزایشی بوده به طوری که بیش
ترین مقدار نرخ جرم به کشور لیبی در سال  2004با نرخ  309نفر در هر  10هزار نفر جمعیت و
کمترین مقدار برای کشور یمن در سالهای  2003تا  2006بوده است که با نرخ  0.30به ثبت رسیده
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است .لذا ازآن جا که در هر کشور دولت متولی تأمین امنیت است و با توجه با آن چه از وضعیت
تروریسم و جرائم در کشور های منطقه مناپ شرح رفت ،این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به این
سؤال است که اثرات فضایی جرم و جنایت و تروریسم و مخارج عمومی در کشورهای منطقه
مناپ ،چگونه است؟
-1-2اهداف و ضرورت تحقیق
در سال های اخیر گسترش تروریسم ،جرائم و ناهنجاری های اجتماعی تبدیل به یک نگرانی
بزرگ در کل جهان شده است .هم چنین خسارات جانی و مالی فراوانی که از این پدیده ضداجتماعی
به بار می آید ،دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است و هزینه های زیادی
بر دوش دولت ها تحمیل کرده است .هم چنین جرم به معیاری مهم در تعیین سطح توسعه یافتگی
کشور ها تبدیل شده است و پیام رهنمود های سازمان های بین المللی با محوریت بانک جهانی
این است که برای توسعهی اقتصادی باید به جرم بهعنوان یک متغیر شاخص اقتصادی نگریست و
نه صرفا یک پدیده ی نا به هنجار اجتماعی .اقتصاد دانان در سال های اخیر مطالعات گسترده ای
در حل مشکالت اجتماعی نظیر جرم ،تبعیض نژادی و امثال آن انجام داده و سعی کرده اند تا با به
کارگیری مقوله اقتصاد رفاه و بر پایه مبانی نظری الگوی رفتار عقالیی و رجحان های فردی حوزه
های جدیدی مانند جرم و ارتباط آن با اقتصاد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند .لذا با توجه به
آن چه شرح رفت ،هدف از این تحقیق بررسی اثرات فضایی جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج
عمومی کشور های منطقه مناپ می باشد ،لذا فرضیه اصلی تحقیق بدین شرح است که در کشور
های مناپ افزایش جرم و جنایت و تروریسم در یک کشور ،مخارج عمومی در کشورهای همسایه
را افزایش خواهد داد .منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که بهاختصار منطقه مناپ) (MENAنامیده
می شود ،اصطالحی است که برای نامیدن کشور های عمده تولید کننده نفت که در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا قرار دارند به کار می رود).(http://web.worldbank.org
حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می شود و تا ایران ،شرقی ترین
کشور منطقه خاورمیانه امتداد می یابد ،از ماه آوریل سال  2003میالدی ،صندوق بین المللی پول
واژه ( )MENAPرا در تحلیل های آماری خود به کار برد که شامل همان کشور های قبلی بهعالوه
افغانستان و پاکستان است(.) World Economic Outlook Database
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-1-3روش تفصیلی تحقیق
این تحقیق از جهت هدف ،کاربردی و از نظر روش استنتاج ،توصیفی -تحلیلی است ،ضمن
این که ازلحاظ طرح پژوهش ،پس رویدادی است و نتایج بهدست آمده از آن به صورت مستقیم،
قابل استفاده جهت تصمیم گیری می باشد .ازنظر دسته بندی تحقیقات برحسب نوع گرد آوری داده
ها ،این تحقیق تجربی و از نوع میدانی محسوب می گردد .نوع داده های مورد استفاده داده های
تلفیقی از روند زمانی و کشورهای مختلف خواهد بود که به اصطالح به این نوع داده های تلفیقی
داده های پانل گفته می شود .جامعه آماری ،کشور های منطقه مناپ است .حجم نمونه مجموعه ای
از کشور های منتخب این منطقه می باشد که به صورت سالیانه و در قلمرو زمانی بین سال های
 2016-2003با توجه به دسترسی به داده ها ،استخراج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .روش
اقتصاد سنجی این تحقیق ،رگرسیون فضایی پانلی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم
افزار  Stataانجام می یابد.
اقتصاد سنجی فضایی شاخه ای از اقتصاد سنجی است که اثرات فضایی را به کارکرد مدل های
مقطعی یا ترکیبی رگرسیون اضافه می کند .منظور از اثرات فضایی دو دسته از عوامل هستند که به
مکان استقرار متغیر ها مربوط می شوند و می توان آن ها را تحت عناوین وابستگی فضایی یا خود
همبستگی فضایی و نا همسانی فضایی یا ساختار فضایی توضیح داد.
با توجه به این که اقتصاد سنجی فضایی به عامل فضا می پردازد اولین کاربرد های آن در علم اقتصاد
در علوم منطقهای ،اقتصاد شهری و امالک و مستغالت و جغرافیای اقتصادی بروز پیدا کرد؛ اما به
تدریج ،در شاخه های دیگر علم اقتصاد نظیر مطالعات تقاضا ،اقتصاد بینالملل ،اقتصاد نیروی کار،
اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی محلی و اقتصاد جرم نیز از روش اقتصاد سنجی فضایی استفاده
شده است.
در کل سه مسیر اصلی برای مالحظه اثرات فضایی در معادالت رگرسیون متعارف وجود دارد؛ یکی
از طریق متغیر وابسته و دیگری از مسیر جمالت خطا و سومی از طریق متغیر مستقل و یا ترکیبی
از این سه نوع است.
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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 بهصورت زیر باید در نظر گرفت .در این بررسی آزمون های زیر باید انجام شود.
Yit = ρW1 Yit + θW2 X it + βXit + εit
εit = λW3 εit + ε

()1

که در آن آزمون  θ = 0با استفاده از آزمون والد مورد بررسی قرار می گیرد .این مهم داللت بر آن
دارد که می توان مدل عمومی تر  SDMرا به مدل  SARساده تبدیل کرد و آزمون θ = −βλ

برای بررسی آن است که مدل  SDMرا می توان به مدل  SEMتقلیل داد .هم چنین در صورت رد
همزمان هر دو فرضیه مدل  SDMبرازش بهتری از داده ها خواهد داشت.
با استفاده از نحوه مدل سازی در داده های ترکیبی می توان از دو جهت به این طبقه بندی نگاه کرد.
از یک طرف ،در مدل های ترکیبی از دو ساختار متفاوت اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می
شود .از طرف دیگر ،برای بهبود عملکرد مدل های ترکیبی برای رفع مشکل نا همسانی فضایی می
توانیم اجازه دهیم ضریب زاویه های مدل به صورت ضرایب ثابت یا ضرایب متغیر ،تغییر کنند.
در تبیین مدل تجربی بر اساس رویکرد رگرسیون فضایی نیز می توان این مدل را به صورت زیر
تبیین نمود
Git = ρW1 Git + θW2 Xit + εit
εit = λW3 εit + ε
) ε~N(0, σ2 In

()2

که در آن  Gمخارج عمومی دولت ،متغیر  Xشامل متغیر های؛ فعالیت تروریسم و فعالیت جرم و
جنایت است .در این بررسی ضرایب وابستگی فضایی به صورت  SEM ،SDM ،SARو هم چنین
 SACمورد بررسی قرار گرفته است و مدل بهینه با بهره گیری از مقادیر معیار های اطالعاتی و
آزمون های تشخیصی هم چون آزمون والد تبیین شده است.
-1-4پیشینه تحقیق
گامز ( )2003در مقاله ای تحت عنوان جرائم در مناطق شهری »با استفاده از روش داده های
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مقطعی به بررسی میزان تأثیر شهر نشینی بر میزان جرائم صورت گرفته در شهر های آمریکا می
پردازد و نتیجه می گیرد که افزایش نسبت شهر نشینی اثر مثبت و معنا داری بر ارتکاب جرائم در
مناطق شهری دارد.
دانگسو و ژانگمین ( )2012با استفاده از تحلیل داده های پانل در  12منطقه انگلیس در بین سال
های  2002تا  2007مدلی را پایه گذاری کردند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که نا برابری درآمد و
بیکاری مهم ترین عوامل اقتصادی تأثیر گذار بر جرم در این کشور می باشد .هم چنین آن ها اذعان
می کنند که نتایج به دست آمده این فرضیه را که جرم یک پدیده اقتصادی است تأیید می کند.
استانیسیک ( )2013تأثیر عوامل نهادی و تروریسم بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در
کشور های صادر کننده و میزبان سرمایه گذاری طی دوره  2010-1995را مورد بررسی قرارداد.
وی نشان داد که افزایش حمالت تروریستی به سرمایه گذاران در کشور میزبان موجب کاهش شدید
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی به آن کشور می شود و زمانی که یک سرمایه گذار مورد
حمله تروریستی قرار می گیرد ،سایر سرمایه گذاران در معرض آثار سرریز منفی آن حمله قرار
خواهند گرفت .درنهایت مطالعه وی نشان داد که ثبات سیاسی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
دراکوس و کنستانتینو ( )2013در چارچوب مدل پانل خودرگرسیونی برداری ( )P-VARتأثیر
پویای جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج امنیت و نظم عمومی در میان کشور های 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 هم چنین ،هزینه های عمومی در کاهش جرم و جنایت یا تروریسم بی تأثیر بوده است.
نابال خان و همکاران ( )2015در یک مطالعه در پاکستان تأثیر عوامل اقتصادی  -اجتماعی بر
وقوع جرم را مورد بررسی قرار دادند که عواملی مثل آموزش ،فقر ،بیکاری و رشد اقتصادی را
مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان دهنده یک رابطه مثبت بین نرخ جرم و جنایت و بیکاری است
و یک رابطه منفی بین نرخ جرم و سطح آموزش وجود دارد و هم چنین یک رابطه مثبت بین فقر
و میزان وقوع جرم وجود دارد.
مداح ( ،)1389در مقاله ای رابطه میان نا برابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر ،جمعیت
جوان ،جرائم قتل عمد ،خشونت و سرقت وسایل نقلیه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی در
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سطح استان های کشور مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان دادند که رابطه مستقیم میان نا برابری
درآمدی و جرائم قتل عمد و سرقت وسایل نقلیه وجود دارد درنتیجه نابرابری درآمدی منجر به
جرم بیشتر در استان های کشور شده است.
مهرگان و گرشاسبی فخر ( ،)1390طی تحقیقی با عنوان «نابرابری درآمد و جرم در ایران» با
بررسی داده های سال های  1363تا  1385و با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی سری زمانی به
ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران پرداختند .نتایج حاکی از آن است که بین توزیع
درآمد و سرقت ،رابطه معنا داری وجود دارد ،به صورتی که با افزایش نا برابری درآمد ،تعداد جرائم
از نوع سرقت نیز افزایش داشته است.
سعیدی کیا و همکاران( ،)1397در تحقیقی تحت عنوان تحلیل اثرات سرریز فضایی مخارج
نظامی در رویارویی با جرم و جنایت و نیروهای فرا منطقه ای تروریسم در کشور های منا ،اثرات
سرریز متغیر های جرم و جنایت و تروریسم و مخارج نظامی را در کشور های منا در بازه زمانی
 2016-2003بررسی کردند ،نتایج نشان می دهد که علیرغم این که بین تروریسم و مخارج نظامی
اثرات سریز وجود دارد اما اثرات فضایی جرم بر مخارج نظامی مورد تایید نمی باشد.هم چنین در
تحقیقی دیگر تحت عنوان رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشور های منطقه
MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی ( ،)P-VARنشان دادند که وجود یک شوک در
تروریسم و جرم و جنایت مخارج عمومی را به طور معنی داری افزایش می دهند.
در این تحقیق سعی خواهد شد با به کارگیری الگوی رگرسیون فضایی پانلی که در اعتبار سنجی
تئوری های مختلف اقتصادی بسیار مفید است ،به تجزیه و تحلیل و برآورد اثرات سرریز جرم و
جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشور های مناپ پرداخته شود.
 -2مبانی نظری
پدیدۀ «نا امنی پویا» پیامد های مهمی در مفهوم «امنیت» و تأمین امنیت دارد .والد ()364:2005
معتقد است مفهوم امنیت به تعریف مجدد نیاز دارد .افزایش آگاهی از موضوع و اهداف بالقوه آن
به منظور افزایش انعطاف پذیری نظام مند و توانایی در به حداقل رساندن تأثیرات منفی هر حادثه،
می تواند به مفهوم امنیت نزدیک باشد .هر بازیگر به طور مستقیم تصمیم می گیرد که آیا در امنیت
سرمایه گذاری کند یا خیر؟

9

| 96

دو فصلنامه مطالعات شبه قاره

این تصمیمات فردی می تواند پیامد های شدید در حوزۀ امنیت داشته باشد .اثر سرمایه
گذاری فردی امنیت تا حدودی به سرمایه گذاری های امنیتی عوامل دیگر بستگی دارد .تصمیم به
سرمایه گذاری در امنیت ،روی اقدامات مورد انتظار سایر عوامل تأثیر متقابل میگذارد .تبعات هر
حملۀ نا امن کننده ،به رفتار فردی وابسته است .اگر سرمایه گذار نخواهد در برابر نا امنی ورود کند،
زنجیرۀ تبعات احتمالی مختل می شود و برعکس (فروتر.)118:2003 ،
باز دارندۀ دوم مفهوم تأمین امنیت ،ماهیت کاالی عمومی امنیت است .چون امنیت ،منافع
عمومی فراوانی برای جامعه تولید می کند ،ممکن است برخی سرمایه گذاران به امید تدارک عمومی
آن ،از ورود انفرادی پرهیز کنند و این مسئله نیز محاسبات اقتصادی امنیت و مقابله با نا امنی را
پیچیده تر میکند .بهطور خالصه ،ترور را میتوان وحشت آفرینی ) همراه با پیام و اعمال یا تهدید
به اعمال خشونت و زور علیه افراد بیگناه غیر درگیر در امور جنگی ،به صورتی برنامه ریزی شده،
مخفیانه و غافلگیرانه ،خارج از چارچوب قانون (مجرمانه) به منظور دستیابی به هدفی سیاسی
تعریف کرد (ساندلر و آرک .)164:2007 ،تحلیل اقتصادی اولیه از تروریسم فرض می کند که
تروریست ها بازیگرانی منطقی هستند که تابع مطلوبیت از منظر داخلی را به حداکثر می رسانند .آن
ها تصور می کنند که رفتارشان سود آور است و منشی که اختیار می کنند ،احتماال فوایدی بیش از
هزینه ها برایشان دارد (کایالن.)530:2006 ،
جرم یک پدیده اجتماعی است و در بسیاری از علوم مانند حقوق ،جامعه شناسی ،روان
شناسی ،اقتصاد و زیست شناسی مطالعه شده است .هر دسته از علما و پیروان مکاتب مختلف،
جرم را به نحوی تعریف کردهاند .لذا تعریف واحدی از آن وجود ندارد .ماده دو قانون مجازات
اسالمی جرم را این چنین تعریف میکند «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای
آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می شود» هم چنین مطابق با هر مکتب و دیدگاه،
ارتباطات یک طرفه یا متقابل جرم با سایر عوامل مؤثر یا تأثیر پذیر بررسی می شود (صادقی و
همکاران.)63:1384 ،
اکثر مطالعات صورت گرفته ،جرم را به عنوان متغیری وابسته به عواملی چون نا برابری
درآمدی ،نرخ بیکاری ،فقر مطلق ،صنعتی شدن و مهاجرت ،تجربه گذشته فرد ،سطح آموزش ،توان
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پلیسی و قضایی و سایر عوامل ) عوامل ژنتیکی ،فرهنگی ،آب و هوایی ،مذهبی ،جمعیتی ،جنسیت،
اختالفات خانوادگی و موارد مشابه( می دانند .بررسی و ارزیابی هزینه های جرم و تروریسم و
تالش برای کاهش این هزینه ها سابقه تاریخی طوالنی دارد .طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق
کیفری ،برای توجیه ارزیابی هزینه های جرم دالیلی را ارائه می کنند.
ارزیابی هزینه های جرائم از یک سو زمینه استفاده از ابزار های تحلیل هزینه – فایده را در
قلمرو حقوق کیفری فراهم می کند؛ چرا که ارزیابی هزینه ها و منافع و اعمال واکنش مناسب،
نیازمند استفاده از ابزار های هزینه – فایده است.
از سوی دیگر ،ارزیابی هزینه ها قانون گذاران و قضات را در جرم انگاری رفتار ها و تعیین
مجازات مناسب با در نظر گرفتن شدت آسیب وارده به جامعه یاری خواهد کرد .جرائم هرساله
هزینه های سر سام آوری به جوامع تحمیل می کنند.
بارزترین این هزینه ها ،هزینه های بزه دیدگان جرم (درآمد از دست رفته ،هزینه های
پزشکی ،درد و رنج ناشی از جرم ( و هزینه های سیستم عدالت کیفری (پلیس ،دادسرا ،دادگاه و
هزینه های اجرای مجازات است) .اقتصاد دانان ،هزینه های جرائم را با روش های مختلفی دسته
بندی کرده و مورد مطالعه قرار دادهاند در ادبیات اقتصاد سنتی ،هزینه های جرائم به سه گروه تقسیم
می شود:
-1هزینه هایی که به طور مستقیم از رفتار بزهکارانه ناشی می شود ،یعنی هزینه های خارجی که
بزه کار به بزه دیده وارد می آورد.
-2هزینه هایی که جامعه برای پاسخ به بزهکاری و باز دارندگی یا پیشگیری از رویداد های مجرمانه
در آینده صرف می کند.
-3هزینه هایی که بزه کار با ارتکاب جرم تحمل میکند؛ مانند هزینه فرصت ازدست رفته که بزهکار
در طول مدت اجرای مجازات می توانست به عنوان یک عضو فعال برای خود و جامعه مفید باشد.
هزینههای اقتصادی تروریسم بیشتر از تخریب اموال و از دست رفتن زندگی افراد (قربانیان) است.
افزایش عدم اطمینان در بازار ،کاهش سرمایه گذاری خارجی ،تغییر در تجارت و مصرف و پسانداز
را در پی دارد(کوهن و بولس.)143:2010 ،
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 -3یافتههای پژوهش
داده های مورد استفاده در این تحقیق برای کشورهای افغانستان ،الجزایر ،بحرین ،مصر ،ایران،
عراق ،اردن ،کویت ،لبنان ،لیبی ،مراکش ،پاکستان ،قطر ،عربستان ،سوریه ،تونس ،ترکیه ،امارات و
یمن بهصورت زیر است:
جدول ( :)1متغیرهای مورد بررسی و منبع آن ها
متغیر

تعریف

منبع

مخارج عمومی

مخارج عمومی دولت به قیمت ثابت (دالر)

بانک جهانی

جرم و جنایت

تعداد کل دستگیرشدگان جرائم مختلف (نفر)

سازمان ملل

تروریسم

اقدامات تروریستی در هر کشور (تعداد)

Global Terrorism
Database

برای بررسی پایایی متغیر ها در داده های تابلویی از آزمون های خاص این نوع از داده ها می
توان استفاده کرد .در این جا از آزمون لین و لوین ) (LLکه کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرها
در داده های ترکیبی دارند استفاده شده است و مانایی متغیرها را تأیید می کند.
نتایج آزمون مانایی متغیر ها در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( :)2نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین
متغیر

روش ارزیابی

آمارهی آزمون

احتمال

مرتبه مانایی

لگاریتم مخارج عمومی

سطح

-4.19

0.00

)I(0

لگاریتم تعداد اقدامات تروریستی

سطح

-3.90

0.00

)I(0

لگاریتم جرائم

سطح

-11.30

0.00

)I(0

منبع :نتایج پژوهش
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قبل از برآورد مدل رگرسیون فضایی باید از وجود رابطه هم بستگی فضایی بین متغیرهای مورد
بررسی اطمینان حاصل شود برای این کار در این پژوهش از آزمون های اصلی برای تشخیص هم
بستگی فضایی شامل آماره  Iموران و آزمون ضریب الگرانژ استفاده شده است.
نتایج بررسی این آزمون برای دو مدل با متغیر وابسته مخارج عمومی در جدول ( )3خالصه
شده است.
جدول ( :)3آزمون تشخیصی برای تأیید استفاده از مدل فضایی
نوع آزمون

مقدار آماره

احتمال آزمون

آزمون  Iموران

5.06

0.000

آزمون  LMوجود وقفه فضایی

62.30

0.000

آزمون  LMوجود خطای فضایی

52.19

0.000

آزمون  LM-Robustوجود وقفه فضایی

24.19

0.000

آزمون  LM-Robustوجود خطای فضایی

14.08

0.000

منبع :نتایج تحقیق

همان طور که در این جدول مشخص است ،مقادیر آماری آزمون های مورد بررسی نشان
دهنده این واقعیت است که فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم بستگی فضایی بین اجزای اخالل
در مدل در سطح اطمینانی  99درصد رد شده و هم بستگی فضایی در متغیر های مورد بررسی تأیید
میگردد.
هم چنین 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 امکان پذیر است.

1

| 100

دو فصلنامه مطالعات شبه قاره

هم چنین نتایج حاصل از دو آزمون  LMو  LM Robustدر همین جدول ،بیان گر برازش بهتر
پانل فضایی نسبت به پانل معمولی در کشور های مورد بررسی می باشد.
هم چنین آزمون اثرات ثابت مکان و زمان با استفاده از آزمون هاسمن فضایی در جدول ()4
نشان داده شده است و نتایج نشان دهنده تأیید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی است .نتایج
ثابت می کند که فرضیه صفر مبنی بر معنا دار نبودن اثرات ثابت مکان را نمی توان پذیرفت.
جدول ( :)4آزمون وجود اثرات ثابت مکان و زمان مدل فضایی
مقدار آماره

احتمال آزمون

آزمون هاسمن

11.14

0.048

منبع :نتایج تحقیق

نتایج بررسی آزمون والد برای آمارههای یادشده در این بخش در جدول ( )5خالصه شده است.
جدول ( :)5آزمون تشخیصی برای تأیید استفاده از مدل فضایی
نوع آزمون
θ=0
θ = −βλ

مقدار آماره

احتمال آزمون

14.30

0.000

19.22

0.000

منبع :نتایج تحقیق

همانطور که مشخص است مدل  SDMاز شرایط بهتری نسبت به دو مدل  SARو SEM

است.
نتایج بررسی مدل برای مخارج عمومی به روش دوربین فضایی در جدول ( )6خالصه شده
است:
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جدول ( :)6برآورد مدل دوربین فضایی برای مدل مخارج عمومی
متغیر
تروریسم
جرم
اثرات فضایی تروریسم
اثرات فضایی جرم
خودرگرسیون فضایی

مقدار ضریب
-0.0059

مقدار آماره

احتمال آزمون

0.0062

0.3400
0.0010

0.0759
0.0231
0.0217

0.0090

0.0950

0.0401

0.2297

0.0613

0.0160
0.0180
0.0000
تفکیک اثرات

اثرات مستقیم تروریسم
اثرات مستقیم جرم
اثرات غیرمستقیم تروریسم
اثرات غیرمستقیم جرم
اثرات کل تروریسم
اثرات کل جرم

-0.0041

0.0062

0.0831

0.0228

0.0259

0.0099

0.1347

0.0449

0.0218

0.0104

0.2179

0.0551

0.5130
0.0000

0.0090
0.0030
0.0370
0.0000
منبع :نتایج تحقیق
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نتایج نشان دهنده این مهم است که شاخص جرم تأثیر مثبت و معنی داری بر مخارج عمومی
کشور های مورد بررسی دارد ،این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که افزایش جرم و جنایت
در هر کشور دولت را مجاب می کند با توجه به نقشی که در رابطه با مسئولیت امنیت و حفظ
آرامش کشور دارد ،مخارج خود را افزایش داده تا بتوان به اهداف خود به عنوان دولت در بخش
عمومی جامعه عمل بپوشاند .این در حالی است که حضور تروریسم و فعالیت های آن اثر معنی
داری بر مخارج عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی دارد.
در بخش بررسی فضایی نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار هر دو عامل جرم و تروریسم
بر مخارج عمومی کشورهای مورد بررسی است .این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که وجود
جرم و جنایت در کشور های همسایه و وقوع حمالت تروریستی در کشور های همسایه موجبات
افزایش مخارج عمومی کشورها می شود .این موضوع بیان میکند که دولت ها با توجه به شرایط
منطقهای که در آن دارند مخارج عمومی خود را تبیین می کنند.
به بیان دیگر وقوع جرم و جنایت و حمالت تروریستی در کشور های هم جوار تأثیر مثبتی بر
افزایش مخارج عمومی دولت ها می شود .همان طور که در نتایج مشخص است ،اثرات خود
رگرسیون فضایی به صورت مثبت و معنی دار است .این مهم نشان می دهد که افزایش مخارج
عمومی در کشور به صورت معنی داری به کشور همسایه و اتفاقات رخ داده در آن وابسته و معنی
دار است .این موضوع نشان دهنده وجود سرریز فضایی در مخارج عمومی در کشورهای حوزه
مناپ است.
در بخش دوم این جدول اثرات مستقیم و غیرمستقیم برای هر متغیر تفکیک شده است و در
نهایت کل این متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است .همان طور که نتایج نشان می دهد ،اثرات
کل هر دو متغیر سطح جرم و جنایت و فعالیت تروریستی تأثیر مثبت و معنی داری بر مخارج
عمومی در کشور های مورد بررسی دارد .این نتیجه نشان دهنده وجود اثرات فضایی و به عبارت
بهتر وجود اثرات سرریز فضایی از وجود جرم و جنایت و هم چنین فعالیت تروریسم بر مخارج
عمومی دولت در کشور همسایه است.
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 -4نتیجه
از نمونه های تروریسم فراملی می توان به آن دسته از گروه های تروریستی اشاره کرد که اعضای
آن از کشورهای مختلف بوده یا دامنۀ عمل آن ها در کشور های متفاوت است .محدود مطالعات
تجربی انجام شده تالش می کنند بین منشأ مرکز تروریسم فراملی و متغیر های شناخته شده رابطه
برقرار کنند .لذا با توجه به افزایش جرم و جنایت و حمالت تروریستی در سال های اخیر در کشور
های حوزه مناپ ،در این مقاله به بررسی تأثیر اثرات فضایی این دو مقوله بر مخارج عمومی کشور
های منتخب در طی سال های  2003تا  2016بر اساس رگرسیون فضایی پانلی پرداخته شده است.
نتایج رگرسیون فضایی نشان می دهد که هر دو عامل جرم و تروریسم بر مخارج عمومی کشورهای
مورد بررسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد .این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که وجود جرم
و جنایت و حمالت تروریستی در یک کشور موجب افزایش این متغیر ها و هم چنین مخارج
عمومی در کشور های همسایه می شود و اثرات سرریز فضایی این متغیر ها در کشور های مورد
مطالعه ،مورد تأیید است .ماهیت تروریسم از مکانیسمی خود تقویتکننده هم در بُعد زمان و هم
در بُعد مکان برخوردار است .اول آن که سابقه تروریسم ،تروریسم جدید را در پی دارد؛ یعنی
سرایت زمانی .دیگر آن که اگر کشور یا منطقه ای از تروریسم رنج می برد ،معموال کشورهای دیگر
و هم جوار نیز از تبعات آن متأثر می شوند؛ یعنی سرایت مکانی .بهعنوان مثال گروه های تروریستی
نوظهور از تجارب گروه های قدیمی تر در کشور های هم جوار بهره می برند.
عالوه بر این ،همکاری سازمان های تروریستی با یک دیگر ،هزینه های کار را کاهش می دهد؛
برای مثال از طریق به اشتراک گذاشتن دانش یا این که احتمال و حجم دستاورد ها را به دلیل هم
نیروزایی ذاتی و توسل به اقدامات خشن تر افزایش می دهد؛ ازاین رو ازآن جا که نزدیکی زمانی
و مکانی سهم چشم گیری در مالحظات هزینه و منفعت تولید خشونت ایفا میکند ،پیشنهاد میشود
که دولت ها در تبیین مخارج عمومی و ترکیب آن ،شرایط منطقهای را نیز بیش تر مد نظر قرار
دهند .بنابر این یکی از دالیل افزایش مخارج عمومی در کشور های مناپ در سال های اخیر ،روند
روبه رشد جرم و جنایت و تروریسم و اثرات سرریز آن ها بوده است؛ که تأثیر زیادی بر ترکیب
هزینه های عمومی این کشور ها داشته ،به طوری که در جهت تأمین امنیت ،ترکیب مخارج به
سمت افزایش مخارج نظامی بوده و این موضوع سبب می گردد که منابع از سمت و سوی تولید
مولد فاصله گرفته و رشد و توسعه اقتصادی این کشور ها تحت الشعاع قرار بگیرد اگر خطر
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تروریسم در جهان مدیریت نشود می تواند هزینه های بسیاری به دنبال داشته باشد .برای این کار
نیز دولت ها هستند که باید دست به کار شوند و اقدام کنند.
در نتایج بخش اثرات مستقیم و غیرمستقیم در رگرسیون فضایی به خوبی نشان داده شد که آثار
غیر مستقیم اقدامات سازمان یافتۀ ضد امنیتی به مراتب بیش تر از آثار مستقیم آن 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 متغیر های اقتصاد کالن ،همه از آثار مخرب اقدامات
سازمان یافتۀ ضد امنیتی است .نهاد های دولتی و بنگاه ها نیز وظیفه دارند که با شناسایی این عوامل
و پویایی شناس ی آثار و بردارها ،برای مداخلۀ سازنده اقدام کنند .بر این اساس مباحث پدافند
غیرعامل فقط به حوزه های مهمی هم چون عوامل انسانی و شهرسازی محدود نمیشود و متون
استراتژی نیز سرشار از مفاهیمی است که پدافند غیرعامل در حوزۀ کسب و کار و فعالیت های
اقتصادی سایر زمینه ها را آموزش میدهد.
سه رکن دولت و فضای کسب وکار و بنگاه ها ،اساس تعالی اقتصادی کشورها را تشکیل می دهند
و تعامل متقابل این ارکان به اثبات رسیده است .لذا بر دولت ها و دیگر نهاد های عمومی الزم است
که در سیاستگذاری های خود ،هرگونه آثار احتمالی سوء اعمال خود بر کسب و کار را با محک
هزینه – منفعت ارزیابی کنند .ضرورت دفاع مطلق از ارزش های اساسی هر ملت و معامله نکردن
آن ها با موازین دیگر ،بر کسی پوشیده نیست؛ ولی باید توجه شود که آیا منافع کردار های انتخابی
ارزش هزینه های آن را دارد یا خیر.
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