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 چکیده 

است. این مطالعه    سیاسی، اقتصادی و نهادیاست که دارای ابعاد  یک پدیده پیچیده  حکمرانی  
به بررسی اثرات مستقیم تروریسم در داخل کشور و اثرات سرریز آن به کشورهای منطقه به  
همراه متغیرهای فضای کالن اقتصادی تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی  
و تورم بر شاخص های عملکرد حکمرانی طبق تعریف بانک جهانی برای کشورهای خاورمیانه  

فضایی طی سال  با پویای  رگرسیون  از  نتایج    2017تا    2001های  استفاده  است.  پرداخته 
-SYSحاصل از برآورد مدل پانل فضایی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )

GMMمرحله دو  می(  نشان  کاهش  دهد  ای  موجب  تروریسمی  اثر  حمالت  سیاسی،  ثبات 
ترکیبی حکمرانی دولت    کنترل فساد و شاخص  ، حاکمیت قانون،  کیفیت مقررات  ، بخشی دولت

مولفه تحلیل  روش  اساس  اساسیبر  وقوع  می(  PCA)  های  سرریز  اثرات  همچنین  گردد. 
کاهش معیارهای حکمرانی دولت در کشورهای مجاور   حمالت تروریسمی در هر کشور باعث

ذاری مستقیم خارجی سبب افزایش معیارهای  گ بهبود وضعیت تولید و جذب سرمایهمی شود.  
حکمرانی همچون آزادی اقتصادی، اجتماعی و معیارهای کارایی دولت و شاخص کل حکمرانی  

گذاری خارجی در کشور سبب  دولت می شود. اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایه
نظر از  مجاور  کشورهای  عملکرد  دولت  بهبود  بخشی  اثر  سیاسی،  مقرراتکی  ،ثبات  ،  فیت 
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 مقدمه-1

پیچیده    1حکمرانی  و  بعدی  پدیده چند  دارداست  یک  بسیاری  تعاریف   2دیکسیت   .که 

-معرفی می عملکرد نهادهای قانونی و اجتماعی  و اقتصادی را ساختار  حکمرانی  (2009)

ارائه زیرساخت  به  با حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و اقدام جمعی  که  ند  ک

و    کافمنمبادرت می کند.  و معامالت اقتصادی  ها    فعالیت   برایهای فیزیکی و سازمانی  

  کنند. بررسی می   سیاسی، اقتصادی و نهادی حکمرانی را از سه جنبه  (  2010)  3همکاران 

  است. با دو شاخص ثبات   انتخاب و جایگزینی رهبران سیاسی شامل  سیاسی  حکمرانی  

-قاعده  اقتصادی   شود. حکمرانی گیری میاندازه   خشونت و پاسخگوو دولت ضد    سیاسی 

شود. با دو شاخص  را شامل میومی  کاالهای عمعرضه    برایهایی  و اجرای سیاست  بندی

موسساتی    شامل  نهادی  شود. حکمرانیگیری میاندازه  کیفیت مقررات و اثربخشی دولت

کند و با دو متغیر  میتعریف  و تعامالت بین آنها را  احترام به دولت و شهروندان  است که  

حکمرانی را  ( مفهوم  2015)  4توزالم شود.  گیری میاندازه  حاکمیت قانونکنترل فساد و  

  سیاسی ثبات  کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و    اثربخشی بوروکراتیک،شامل  

 کند.  معرفی می

در دو دهه اخیر بخشی از مطالعات در حوزه اقتصاد به بررسی اثرات تروریسم بر نقش  

آیا حکمرانی خوب،  "  اند. مطالعات در پاسخ به سوالحکمرانی با تعاریف بیان شده پرداخته

فمن و همکاران  اهنظرات متفاوت داشته اند.    "دهد یا خیر؟ میزان تروریسم را کاهش می

معتقدند تروریسم از فرصت ابراز خشونت بر علیه اختالفات با رژیم استفاده کند.    (2013)

ه  شود تا حکمرانی خوب. البتاز این منظر تروریسم بیشتر در مقابل حکمرانی بد مطرح می 

های الزم برای ابراز نارضایتی ممکن است برخی  در حکمرانی خوب به دلیل ارائه فرصت

)    5از شهروندان از این آزادی برای شنیده شدن شکایات خود نیز سوء استفاده کنند. پیازا 

تروریسم در حالتی که دولت در وضعیت شکست    اند( نشان داده2007)  6( و الیی 2008

  .خورده باشد نسبت به حالت خودکامگی پایدار بیشتر تاثیرگذار است

 
 به معنای حاکمیت ترجمه شده است.  Governanceدر این مقاله   1

2 Dixit 
3 Kaufmann et al. 
4 Tusalem 
5 Piazza 
6 Lai 
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اعتقاد دارند حکمرانی خوب می2005)2لی   ( و2003)  1ویندزور  با  (  حجم  کاهش  تواند 

-سازمانتروریست توسط  تروریسم )یا استخدام  احتمال    ، نسبت به دولتمردم  نارضایتی  

به دالیل  خوب و تروریسم   حکمرانی رابطه بین همچنین تروریستی( را کاهش دهد.  های

شرایط بهتر   ( و2010،  حاکمیت قانون )چوی(  2011،  3)فیندلی و یانگ استقالل قضایی

استدالل    (2008(، پیازا )2007الیی )  ( ضعیف است.2005)لی،    برای مدیریت منازعات 

 یابد. گسترش می  ی بیشتربا احتمال ثباتی دولت تروریسم در شرایط بی  د نکن می

سال در  نیز  شکل مطالعاتی  حال  در  اخیر  اثرگذاری  های  میزان  بررسی  به  است  گیری 

پردازد که اندک است و تنها مطالعه استنادی در این  تروریسم بر حکمرانی کشورها می

نواچوکوف و  آسونگو  مقاله  می2017)  4زمینه  متدلوژی  (  براساس  اثر  باشد.  مقاله  این 

بر   س   ل)شام  ی اس یس  حکمرانیتروریست  پاسخگو  یاس یثبات  و  صدا    حکمرانی (،  ییو 

اثربخش  ی اقتصاد ک  ی )شامل  و  نهاد   ت یف ی دولت  حکمرانی  کنترل    یمقررات(؛  )مستلزم 

قانون(   بررسی شده است. با توجه به موقعیت سوق الجیشی ایران در  فساد و حاکمیت 

تروریستی در کشورهای همسایه در این مقاله نیز سعی شده است  منطقه و وجود حمالت  

 با توجه به ادبیات محدود در این زمینه به بررسی این موضوع پرداخته شود. 

به دالیل وجود   قومی،  های قبیلهمذهبی، تنش  یانبنیادگراتروریسم در خاورمیانه  ای و 

ایدئولوژی گروهثباتی منطقهبی افراطای و سیاسی و  ایجاد حکومت  ی که  های  سعی در 

های جدید دارند رو به افزایش است. لذا هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی  جدیدی با ایده

نوآوری مقاله حاضر  اثر تروریسم بر وجوه مختلف حکمرانی در کشورهای خاورمیانه است.  

رهای  آن است که عالوه بر شرایط اقتصادی و میزان تروریسم در داخل کشور، عملکرد کشو

همسایه از نظر اقتصادی و میزبانی تروریسم آنها با استفاده از روش پانل فضایی بر عملکرد  

 هر یک از کشورهای مورد مطالعه بررسی شده است. حکمرانی

 های مختلف مقاله به شرح زیر است: برای این منظور قسمت

 
1 Windsor 
2 Li 
3 Findley & Young 
4 Asongu & Nwachukwu 
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-حکمرانی و پیشینه تحقیق می قسمت دوم مقاله به بیان ادبیات موضوع اثر تروریسم بر 

بیان می پژوهش  و روش  یافتهپردازد. در قسمت سوم مدل  به  بخش چهارم  های  شود. 

 گیری حاصل از مقاله عنوان خواهد شد.  پژوهش اختصاص دارد. در بخش نهایی نتیجه 

 ادبیات موضوع -2
زمینه   سه  در  و حکمرانی  تروریسم  بررسی  در  و  مطالعات  داخلی  تروریسم  بین  ارتباط 

  تروریسم حکمرانی و  روابط بین    حکمرانی و  بین تروریسم فراملیتی و  ارتباط  حکمرانی، 

طبقه )قابل  و حکمرانی، چوی  داخلی  تروریسم  زمینه  در  است.  استدالل  2010بندی   )

آمیزی برای ابراز شکایت خود پیدا  هیچ راه مسالمت  در زمانی که   شهروندان عادی  کندمی

پردازند  می های سیاسیخشونت علیه دولت، نهادها، سایر شهروندان و شخصیت به نکنند 

کانالو   نفوذ  از  برای  تروریستی  حکمرانی  های  نهادی   سیاسی، در  و  استفاده    اقتصادی 

های سیاسی، اقتصادی و نهادی  سیستمکنند. حکمرانی خوب از یک طرف با تحکیم  می

های  کانالکند و از طرف دیگر هم از  می محافظت    ان داخلی و خارجیانشهرونداز حقوق  

کند. تروریست فراملی  آمیز از مداومت و ایجاد درگیری دوباره جلوگیری میغیر خشونت

سیاستمی بر  کشوتواند  خارجی  فیلیپس های  و  )ساوون  باشد  تاثیرگذار  (.  2009،  1ر 

ها برای جلوگیری از تاثیرگذاری تروریسم خارجی بر تروریسم داخلی و جلوگیری از  دولت

بخشند  تروریسم داخلی، استانداردهای حکمرانی خود را ارتقاء می  تشدید و انفجار بیشتر

  (.2010)چوی، 

سی، اقتصادی و نهادی حکمرانی قابل بررسی  اثر تروریسم بر حکمرانی به تفکیک نقش سیا

را تهدیدی با ایجاد رعب و وحشت از سوی    تروریسم   (2011)  2است. اندرس و همکاران 

فراملی  می  عاملین  تعریف  سیاسی  اهداف  به  رسیدن  دلیل  برای  سه  به  تروریسم  کنند. 

قرار می تاثیر  را تحت  تروریستی،  حکمرانی سیاسی  اول، حوادث  در    حزابا  منافعدهد. 

حوادث  (. دوم، با وقوع  2012،  3دهد )ویلیامز آنها را تحت تاثیر قرار می   های انتخاباتی حوزه

های مشترک با یکدیگر ائتالف با به اشتراک گذاشتن سیاست  ، احزاب سیاسی تروریسم

اولویتمی از  برخی  گاهی  و  می کنند  تغییر  را  خود  سیاسی  )ایندریداسون های  ، 4دهند 

دهندگان برای محافظت خودشان، احزاب را  با وقوع حوادث تروریستی، رایسوم،  (.  2004

 شوند.  کنند و سبب تغییر نتایج انتخابات میمجازات می 

 
1 Savun & Phillips 
2 Enders et al. 
3 Williams 
4 Indridason 
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،  ارائه کاالهای عمومیبرای  های مؤثر  توانایی دولت در اجرای سیاستبا تغییر  تروریسم  

   دهد.می را تحت تاثیر قرار   اقتصادی حکمرانی های فعالیت

از منظر حکمرانی نهادی، احترام بین حکومت و شهروندان و نهادها و تعامالت بین آنها با  

در توضیح   (2016)  1وجود تروریسم با احتمال کمتری وجود خواهد داشت.  افوبی و اسونگا 

این که چرا تروریسم منجر به خروج بیشتر سرمایه از کشورهای با درجه حکمرانی متوسط  

کند این به دلیل حساسیت بیشتر  شود اذعان می اال نسبت به کشورهای دیگر میرو به ب

گذاران و مقامات دولتی  باشد بلکه به دیدگاه سرمایهاین کشورها به مبحث تروریسم نمی

گذاری را  گذاران وجود تروریسم در این کشورها ریسک سرمایه گردد. از دید سرمایهبرمی

دهد و از دید مقامات دولتی  تر بیشتر افزایش می پایین  نسبت به کشورهای با حکمرانی

نیز امکان خروج پول از کشور در این کشورها نسبت به کشورهای با حکمرانی پایین بیشتر  

را با افزایش فساد و کاهش حاکمیت  حکمرانی نهادی  خواهد بود. به عبارتی تروریسم،  

 .دهدمی  قانون تحت تاثیر قرار

ای انجام نشده است که به طور خاص به بررسی اثر تروریسم بر  ایران مطالعهدر اقتصاد  

و یا   حکمرانیرو در این بخش، به برخی مطالعات در مورد پرداخته باشد. از این حکمرانی

( به بررسی تاثیر رشد اقتصادی  1396)  2وقوع جرم اشاره شده است. پناهی و ستار رستمی 

به    1379-88مل تاثیرگذار بر امنیت کشور طی سال های  بر سرقت به عنوان یکی از عوا

های تابلویی حاکی  های کشور پرداخته اند. نتایج این مطالعه به روش دادهتفکیک استان

معنی بر میزان  دار و بیکاری اثر مثبت و بیاز آن است که رشد اقتصادی اثر منفی و معنی 

 سرقت را دارد. 

های  استفاده از روش رگرسیون سه متغیره اثر شاخص( با  1392)  3شارع پور و همکاران 

های  کشور جهان طی سال  45خوب را بر اعتماد به نهادهای رسمی کشور برای    حکمرانی

حاکمیت    حکمرانی،دهد کارآمدی  اند. نتایج مطالعه نشان میبررسی کرده  2000=  2005

های  ی دارد. لیکن شاخصدار قانون و کنترل فساد با اعتماد به نهادهای رسمی رابطه معنی

-های مدنی و حقوق سیاسی و مشارکت اجتماعی رابطه معنیدموکراسی انتخاباتی، آزادی

 داری با اعتماد به نهادهای حکمرانی ندارد.  

 
1 Efobi & Asongu 
2 Panahi & Satarrostami (2017) 
3 Sharepour et al. (2013) 
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ای به بررسی امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص  ( در مطالعه1394)  1شاه آبادی و همکاران 

منتخب   کشورهای  زمانی    G7داخلی  بازه  این  پرداخته  1996-2011برای  نتایج  اند. 

اقتصادی )شفافیت و پاسخگویی، ثبات  دهد شاخص ششپژوهش نشان می امنیت  گانه 

  گری مقررات، تامین قضایی سیاسی بدون حضور خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم 

گذاری  و کنترل فساد( در کنار متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه

 های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است. مستقیم خارجی و ثروت

اسفستانی اسماعیل وصفی  و  مطالعه1395)  2نیا  در  امنیت  (  شاخص  اقتصادی  آثار  ای 

مولفه نظامی،همچون  مخارج  شاخص    های  و  فساد  احساس  شاخص  دولت،  شکنندگی 

تا    2004کشور در دو دوره زمانی    135گذاری  جهانی صلح را بر رشد اقتصادی و سرمایه

های  بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده  2014تا    2008و    2014

ص احساس  های مخارج نظامی و شکنندگی دولت و شاختابلویی حاکی از آن است مولفه 

فساد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص  

 گذاری است.    شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی بر سرمایه

 برداری پیامدهای کالن رگرسیون  خود روش از استفاده  با  (2004 )  3همکاران  بلومبرگ و

کردند. نتایج   بررسی 2000 تا 1968 زمانی دوره طی کشور 177 در را تروریسم اقتصادی

 مخارج و  اقتصادی بر رشد داریمعنی و منفی  اثر  تروریسم که داد نشان آنها مطالعه 

 .دارد گذاریسرمایه

ای به بررسی اثرات مخارج بر تروریسم در کشور  ( در مطالعه2009)  4کولیاس و همکاران 

های بودجه ساالنه  پرداختند. آنها با استفاده از داده  1974-2004یونان طی دوره زمانی  

و   جاری  مخارج  آیا  که  پرداختند  مسئله  این  به  غیرخطی  رگرسیونی  مدل  کمک  به  و 

گذاری توسط سازمان امور داخلی اثرات موثری بر مبارزه با تروریسم داشته است.  سرمایه

می نشان  سرمایهنتایج  که  مگذاریدهند  اثر  چنینی  این  عملکرد  های  بر  ضعیفی  نفی 

-های مهم این پژوهش مبنی بر این است که سرمایه تروریسم داخلی داشته است. داللت

تواند در جلوگیری از  گذاری علیه مبارزه با تروریسم در مخارج زیربنایی و  تجهیزات می

 جرم و جنایت مفید باشد.  

 
1 Shahabadi et al.  (2015) 
2 Esmaeilnia & Vasfi (2016) 
3 Blomberg et al. 
4 Kollias et al. 
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ی فصلی به  هادادهو    2گ(، با استفاده از مدل مارکوف سویچین 2011)  1آرین و همکاران 

- 1986بررسی رابطه بین مخارج ضد تروریسم و تروریسم در انگلستان طی دوره زمانی  

تئوری    ها آن.  اندپرداخته  2006 از  مدلی  از  استفاده  بین    ها یبازبا  رابطه  که  دریافتند 

تجربی   نتایج  است.  غیرخطی  تروریسم  با  مبارزه  مخارج  و  کاهش    کنندهانیبتروریسم 

 .باشدیماحتمال تروریسم با افزایش مخارج دفاعی  

استانیسیچ  و  تأثیر2013)  3فیلر  ی  گذارهیسرما جریان بر تروریسم و نهادی عوامل ( 

کشورهای   در  خارجی  میزبان    صادرکننده مستقیم  دوره  گذارهیسرماو  طی  - 1995ی 

حمالت که داد نشان وی قرارداد. یموردبررس را 2010  به تروریستی  افزایش 

شدید   کشور در  گذاران هیسرما کاهش  موجب  خارجی  گذارهی سرمامیزبان  مستقیم  ی 

کشور   آن  به   قرار تروریستی موردحمله گذارهیسرما یک  که زمانی و  شودیم ورودی 

 گرفت. خواهند قرار حمله آن منفی  سرریز آثار  معرض در گذارانهیسرما سایر ،رد یگیم

از   نشان وی مطالعه تیدرنها سیاسی  ثبات  که  اثرگذار    نی ترمهمداد    برجذبعوامل 

 ی مستقیم خارجی است.گذارهیسرما

( در چارچوب مدل پانل خودرگرسیونی برداری تأثیر پویای  2013)  4دراکوس و کنستانتینو 

جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج امنیت و نظم عمومی در میان کشورهای اروپایی در  

ی2006-1994ی  هاسالطول   کردند.  بررسی  را  یک    دهد یم نشان    هاآنی  هاافته،  که 

ی مخارج نظم و امنیت  داریمعن  صورت بهدر تروریسم و یا در جرم و جنایت    "شوک"

افزایش   را  یا  هانهیهزو همچنین،    دهدیم عمومی  و جنایت  در کاهش جرم  ی عمومی 

 بوده است.  ریتأثیبتروریسم 

دولت   ی هانهیبر درآمد و هز  سم ی و شدت ترور  رات یتأث( به بررسی  2015)  5سویک و ریکو 

دوره   از    2013تا    1970در  استفاده  داده  کیبا  در    یهامجموعه  کشور    153پانل 

می  اند.پرداخته نشان  تحقیق  این  کهنتایج  تأث  سم ی ترور  دهد  عملکرد    ی منف   ریتنها  بر 

  سم یکه تروردهد  مستحکمی نشان می  یشواهد  گر ید  یدارد. از سو   ی ات یمال  ی درآمدها

 گردد.  میدولت( مرتبط   یهانهی)و سهم کل هز ینظام  یهانهیهز ش یافزا منجر به

 
1Arin et al. 
2 Markov-switching 
3 Stanisić 
4 Drakos & Konstantinou 
5 Cevik & Ricco 
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بر   سم یترور   یرگذارینحوه تأث  یبه بررس   خود   قیتحق   ( در2017)  1آسونگو و نواچوکوف

چهار    این محققان   .اندپرداخته  2012-1998دوره    ی برا  ییقای کشور آفر  53در  حکمرانی  

.  سمینامشخص و کل ترور  ، یالملل نیب  ، یداخلمتغیرهای    اند از:  عبارت  سم یشاخص ترور

شاخص  نیهمچن غ   ی هاده  و  شده  گرفته  ریادغام  کار  به    حکمرانی :  شاملشده  وابسته 

  ی )شامل اثربخش  یاقتصاد   حکمرانی(،  یی و صدا و پاسخگو  یاس ی ثبات س  ل )شام  ی اسیس

ک و  نهادمقرر  ت یف ی دولت  و    ی ات(؛ حکمرانی  قانون(  و حاکمیت  فساد  )مستلزم کنترل 

دادهموردبررس  ی عموم  حکمرانی قرار  تجرباندی  شواهد  نت  ی.  نشان    یدی کل  جهیسه  را 

همه  وا  دهد؛می شده  متغیرهایال  انتخاب  و    یاس یس   حکمرانیبر    یمنف  اثر  تروریستی 

و   یاقتصاد حکمرانی تیری در مد  یرابطه منف  ک ی از  یدارند. دوم، شواهد ریآن تاث یاجزا

نشان میآن    یاجزا را  تروریستی  مقا  دهد.با حمالت  در  ترور  سهی سوم،    ، یداخل   سمیبا 

توجهیمنفتاثیر    یت یفرامل  سمیترور قابل  طور  به  و    ، یاسی س  حکمرانیبر    بیشتری  تر 

 .گذار استریتأث ی و عموم ی اقتصاد

  به   هیدر ترک  امنیت   یهانهیو هز  یجرم و نظم عموم  نیرابطه ب( به بررسی  2017)  2تونر 

تعداد جرم    شیافزا  ج،یاست. بر اساس نتا  پرداخته  2013سال    یبراهای فضایی  روش داده

  ج یبراساس نتا  همچنین   .شودیم  امنیت و    ینظم عموم   یهانهیهز  ش یموجب افزا  ه یدر ترک

  امنیت و    ینظم عموم   یهانهیهز  شیباعث افزا  ه یترک  یهااستان  یپراکندگ   فضایی، مدل  

اثرات سرریز هزینه  گریدانیببه  .شودیم  هیدر مناطق همسا  از وجود  های  شواهد حاکی 

 نظم عمومی و امنیت است.

بر    ی و داخل  ی المللنیب  سمیمسلحانه، ترور  ی هایریدرگ  ( به بررسی اثرات 2018)  3لیس 

نتا پرداخته استدوجانبه و چندجانبه    ی هاکمک   عیتوز که مناقشات    دهد یج نشان م ی. 

مالمللی  بینآمده  دستبه  یها کمک   انواع  زانیم  ،انهمسلح کاهش  همچنین  دهدیرا   .

قرار    کنندگان افتیدر  ستی را در ل   متخاصمکشور    ک ی چندجانبه  های  کمک اهداکنندگان  

   .دهدیم  شیرا افزا وجانبهد   یهاکمک  ی داخل سم یتروراین در حالی است که  دهند. نمی

 مدل و روش تحقیق -3

روش   و  بررسی مدل  به  تحقیق  این  در  قبل  بخش  ارائه شده در  نظری  مبانی  براساس 

پژوهش پرداخته شده است. همانطور که اشاره شد، این تحقیق به دنبال بررسی عوامل  

 
1 Asongu & Nwachukwu 
2 Tuncer 
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مختلف بر حکمرانی در کشورهای منتخب خاورمیانه با تمرکز بر حمالت تروریستی است.   

( در نظر گرفته شده  2017)1آسونگو و نواچوکوف ه  مدل در نظر گرفته شده بر اساس مقال

یاد شده   مطالعه  از  تحقیق  این  در  نظر  مورد  مدل  برآورد  نحوه  که  تفاوت  این  با  است 

 توان به صورت زیر بیان کرد. در بررسی مدل تجربی تحقیق را میمتفاوت است. 

𝐺𝐼𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝑖𝑡                       (1)  

های عملکرد  گزارش شاخصنشان دهنده معیارهای حکمرانی دولت براساس    GI  که در آن 

(، اثر بخشی دولت  PSتهیه شده است که شامل؛ ثبات سیاسی )  2دولت در بانک جهانی 

(GE)  کیفیت مقررات ،(RQ)حاکمیت قانون ،  (RL)  کنترل فساد ،(CC)    و شاخص کلی

  ( GOV)( با عنوان  PCA)  3های اصلی محاسبه شده از طریق رویکرد تجزیه و تحلیل مولفه

نشان دهنده سال    tنشان دهنده هر کشور و    iدر این معادله اندیس    حاصل شده است.

در تبیین متغیرهای کنترلی در این پژوهش بر اساس مبانی تئوری از متغیرهای    است.

 ست؛ زیر استفاده شده ا

  ها و هم از آنجایی که رشد و تولید اقتصادی باالتر نشان دهنده تبیین صحیحی از سیاست

لذا پیش  های  استراتژی  ترسیم  در   افزایی است.  شود،  بینی میکالن کشورهای مختلف 

مطالعات   با  مطابق  حکمرانی  معیارهای  بر  مستقیم  تاثیر  داخلی  ناخالص  تولید  متغیر  

( از تولید ناخالص داخلی حقیقی  2017( و همچنین آسونگو و نواچوکوف )2012)  4آسونگو 

ها به عنوان یک نهاد اصلی  استفاده است. همچنین با توجه به نقش غیر قابل انکار دولت

-گذاری خارجی نشان گذاری، افزایش در سرمایهشرایط مناسب جهت سرمایهدر بهبود  

ها و کیفیت مقررات و کارایی آنها است. بر این اساس طبق  دهنده ثبات سیاسی دولت

تواند  گذاری مستقیم خارجی نشان میسرمایهبینی کرد که  توان پیشتئوری اقتصادی می

 6و لدرمن و همکاران   2011،  5اس و همکاران موجب بهبود معیارهای حکمرانی شود )اللونت

ها  ها از طریق ایجاد نااطمینانی آحاد جامعه از سیاست(. عالوه بر این افزایش قیمت2005

ها  تواند موجب کاهش ثبات سیاسی و اثر بخشی دولتو روند حکمرانی در کشورها می

 
1 Asongu & Nwachukwu 
2 Worldwide Governance Indicators (WGI) 
3 Principal component analysis (PCA) 
4 Asongu  
5 Lalountas et al. 
6 Lederman et al. 
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ن  LGDPشود. بدین ترتیب متغیرهای مستتقل شامل؛   تولید  به  لگاریتم  اخالص داخلی 

گذاری مستقیم خارجی به قیمت ثابت  لگاریتم سرمایه  LFDI،  2010قیمت ثابت سال  

های  نشان دهنده نرخ تورم هر کشور است. نحوه محاسبه و منبع داده  INFو    2010سال  

( خالصه شده است. الزم به ذکر است، نمونه مورد بررسی در  1مورد بررسی در جدول )

کشور در حوزه خاورمیانه با توجه به    18برای    2017تا    2001های  این تحقیق بین سال

 ها در نظر گرفته شده است. دسترسی به داده

 (: متغیرهای مورد بررسی و منبع آنها 1جدول )

 متغیر  تعریف  منبع 

 بانک جهانی 

هر    5تا    -5، عددی بین  1های عملکرد دولت گزارش شاخص 

دهنده عملکرد بهتر دولت  اندازه این مقدار بیشتر باشد نشان  

 در آن شاخص بوده است. 

 معیارهای حکمرانی 

های  داده 

جهانی  

  تروریسم

(GTD ) 

 تروریسم اقدامات تروریستی سالیانه در هر کشور  لگاریتم تعداد  

 2010لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال   بانک جهانی 
تولید ناخالص  

 داخلی 

 بانک جهانی 
گذاری مستقیم خارجی به قیمت ثابت سال  سرمایهلگاریتم  

2010 

سرمایه گذاری  

 مستقیم خارجی 

 نرخ تورم  نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده به صورت درصد بانک جهانی 

 های تحقیق منبع: یافته

همانطور که بیان شد، در این تحقیق جهت برآورد شاخص کلی حکمرانی دولت از رویکرد  

مولفه تحلیل  و  )تجزیه  اصلی  رویکرد  PCAهای  این  است.  شده  استفاده  تحلیل  (  در 

کردن اطالعات و تفسیر  منسجم جهت متغیره برای کاهش تعداد متغیرها  چند  هاینمونه 

، متغیرهای موجود در یک فضای همبسته  PCAیکرد  رودر  .  شودآنها استفاده میتر  راحت

شوند که هر یک از آنها ترکیب خطی  های غیرهمبسته خالصه میبه یک مجموعه از مولفه

  هستند   اصلی های  های غیرهمبسته به دست آمده، مولفهاز متغیرهای اصلی هستند. مولفه

دست    به  اصلی   متغیرهای  همبستگی   ماتریس   یا  کوواریانس  که از بردارهای ویژه ماتریس

انگیزهمی با  مطابق  گزارش  آیند.  معیارهای  ساختار  به  توجه  با  و  مطالعه  این  های 

 
1 Kaufmann Danniel, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi 
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شود که  های عملکرد دولت توسط بانک جهانی، لزوم شاخصی ترکیبی دیده میشاخص

 ارائه شده است. PCAدر این پژوهش شاخص ترکیبی بر اساس رویکرد 

دهد، از آنجایی که وقفه متغیر وابسته در مدل به عنوان  ن می( نشا1همانطور که مدل )

های تابلویی پویا است. با  متغیر مستقل ظاهر شده است، الگوی ارائه شده به صورت داده

توجه به این که بسیاری از رویدادهای کالن اقتصادی حالتی پویا دارند، استفاده از این  

باط بین متغیرها حاصل شود. از سوی دیگر  شود که درک بهتری از ارترهیافت باعث می

(  1مطابق با مطالب عنوان شده در بخش مبانی نظری تمامی متغیرهای مستقل معادله )

شده و یا به دورنزایی مشکوک هستند، لذا برآوردگرهای حداقل مربعات    1یا از پیش تعیین 

بود. در این حالت    ای سازگار و مناسب نخواهندمعمولی و یا روش حداقل مربعات دومرحله

در معادالتی که در تخمین آنها اثرهای غیر قابل  (  1991)   2مطابق با مطالعات آرالنو و باند 

و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی    مقطع مشاهده خاص هر  

 کند.  ( نتایج بهتری را حاصل میGMM) تعمیم یافته  های زن گشتاوراست، تخمین 

یافته بر   تعمیم  رویکرد گشتارهای  اساس  متغیرهای    مشکل(  GMM)  این  بودن  درونزا 

توانند تحت  کند، چرا که متغیرهای با وقفه و متغیرهای تفاضلی میرا حل می  توضیحی 

عنوان متغیر ابزاری به کار برده شوند. به عالوه، همخطی در مدل با استفاده از وقفه متغیر  

زمان    طی   در  ثابت  از سوی دیگر، این مدل با حذف متغیرهایوابسته از بین خواهد رفت.  

تفاضل موجبتوسط  و    حذف  گیری  اقلیم  همچون  مقاطع،  در  ثابت  عوامل  از  بسیاری 

 گردد.  قومیت می

(،  1991آرالنو و باند )( توسط GMM)  تعمیم یافته هایگشتاوردر نسخه ارائه شده مدل  

ابزار استف  دیفرانسیل    GMMگردد که به رویکرد  اده میاز وقفه متغیر وابسته به عنوان 

نشان دادند که وقفه متغیرها در  (  1998)  3معروف است. در همین راستا، بلوندل و باند 

سـطح، ابزارهـای ضـعیفی بـرای معادلـه رگرسیونی در تفاضل هستند. برای رفع ایـن  

عرفی کردند.  سیستمی م  GMMرا با عنوان    GMMآنها رویکرد تعمیم یافته از  مشـکل،  

است،  انجام  قابل  مرحله  دو  در  این روش که    برای (  متغیرها  سطح )  اولیه  معادله   از   در 

جهت افزایش    (سطح  در  معادله  و  معادله تفاضلی)  ایمعادله  دو  سیستم  یک   آوردن  دستبه
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3 Blundell & Bond 
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شود. بر این اساس در این تحقیق با توجه به نوع متغیرها و  می  استفاده  کارایی برآوردگر 

ای  سیستمی دو مرحله  GMMساختار آنها جهت رسیدن به نتایجی قابل اتکا از برآوردگر  

به   زننده  تخمین  این  سازگاری  است.  شده  همبستگی  استفاده  عدم  فرض  معتبربودن 

دو آزمون تصریح شده  ور نیز  وابسته است. برای این منظسریالی جمالت خطا و ابزارها  

باند  و  آرالنو  )1991)  توسط  باند  و  بلوندل  و  آزمون  1998(  اولی  است.  شده  تبیین   )

  AR(1)دهد و دومی آزمون  است که معتبر بودن ابزارها را مورد آزمون قرار می  1سارگان 

که    AR(2)و   دوم  است،  و  اول  مرتبه  در  را  پسماندها  آزمون  وجود همبستگی سریالی 

بر فرض نبود همبستگی    مبنی کند. عدم رد فرضیه صفر در آزمون دوم شواهدی را  می

    د.کنسریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم می

ای و عملکرد  از سوی دیگر، مطابق با بخش قبلی در ادبیات نظری بیان شد، شرایط منطقه

چرا که عدم ثبات سیاسی و  ها تاثیرگذار خواهد بود،  کشورهای همجوار بر عملکرد دولت

ای خواهد داشت  اجتماعی و همچنین فساد و جرم و جنایت موجب تاثیر بر شرایط منطقه

ها تاثیرگذار  گذاری کشورها و در نهایت عملکرد دولتو سرمایه  کل   و این شرایط در تولید 

به  می ق و  وابسته )معیارهای حکمرانی( در این تحقی  متغیر باشد. به نحوی که با توجه 

توان بیان کرد که عملکرد  فعالیت تروریسم، می همچنین متغیر مستقل مورد هدف یعنی 

عوامل درونی آن منطقه نخواهد    ریتحت تأث  به تنهایی منطقههر  در  ها  و حکمرانی دولت

همسایه    همجوار وکشورهای  مناطق   شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بود، بلکه به  

بر این اساس بررسی این موضوع با روشی فراتر از رویکردهای معمول در    .  مرتبط است

شود، لذا این موضوع بر اساس رگرسیون بررسی اثرات متغیرهای بر یکدیگر الزم دیده می

ای مورد بررسی قرار گرفته  سیستمی دو مرحله GMMپانل فضایی براساس روش برآورد 

 است.

فضا شاخهاقتصادسنجی  فضایی یی  اثرات  که  است  اقتصادسنجی  از  کارکرد    2ای  به  را 

کند. منظور از اثرات فضایی دو دسته از  رگرسیون اضافه می 3ی مقطعی یا ترکیبی هامدل

را تحت عناوین    هاآنتوان  شوند و میعوامل هستند که به مکان استقرار متغیرها مربوط می

 
1 Sargan 
2 Spatial effects 
3 Panel 
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توضیح    4یا ساختار فضایی   3و ناهمسانی فضایی   2یا خودهمبستگی فضایی   1وابستگی فضایی 

 داد.

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

ای، اقتصاد شهری و امالک و مستغالت و جغرافیای اقتصادی بروز  اقتصاد در علوم منطقه

اما   کرد.  شاخهتدربهپیدا  در  اقتصاد  یج،  تقاضا،  مطالعات  نظیر  اقتصاد  علم  دیگر  های 

د نیروی کار، اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی محلی و اقتصاد جرم  الملل، اقتصا بین

 نیز از روش اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است.

( به صورت زیر قابل بیان  2012)  5مدل رگرسیون فضایی پویا مطابق با مطالعات الهورست 

 است:
𝑌𝑖 = 𝜌𝑊𝑖𝑡𝑌𝑖𝑡 + 𝜃𝑊𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 
휀𝑖𝑡 = 𝛿𝑊𝑖𝑗휀𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝑡 + 𝑖𝑡                                                                    (2)   

ماتریس وزنی فضایی    i  ،𝑊𝑖𝑗نشان دهنده متغیر وابسته برای کشور    𝑌𝑖که در این معادله  

است که بر اساس ماتریس نرمال شده از همسایگی مرتبه اول حاصل خواهد شد. مقدار  

𝑊𝑖𝑡𝑌𝑖𝑡  ،نشان دهنده اثرات سرریز کشورهای همسایه )مناطق همجوارj  ( بر کشور )واحد

نشان دهنده وقفه  فضایی )خودرگرسیون فضایی(   𝜌است. بر این اساس ضریب  iمکانی( 

ضریب خودهمبستگی   نشان دهنده اثرات فضایی متغیرهای مستقل و   𝜃است. ضریب 

فضایی است که اثرات سرریز را در مدل خطای فضایی از کانال جمله اخالل را کنترل  

    .کندمی

توان به  های اقتصاد سنجی فضایی پویا را می(، مدل2معادله )با توجه به حالت عمومی  

 صورت زیر تبیین نمود؛ 

θ( در صورتی که مقدار  SAC) 6مدل خودهمبسته فضایی  =  برابر صفر باشد؛  0

δ( در صورتی که  SDM) 7مدل دروبین فضایی  =  باشد؛  0

θ( در صورتی که همزمان  SARمدل خودرگرسیون فضایی ) = δو   0 =  باشد؛  0

 
1 Spatial dependence 
2 Spatial autocorrelation 
3 Spatial heterogeneity 
4 Spatial structure 
5 Elhorst 
6 Spatial Autocorrelation Model 
7 Spatial Durbin Model 
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𝜌( در حالتی که  SEM)  خطای فضایی مدل = θو   0 =  باشد؛  0

های فضایی  وابستگیجهت استفاده از این مدل باید در گام نخست  باید به بررسی وجود 

تشخیص  های  در مدل عمومی پرداخته شود. این مهم به وسیله آزمون  بین اجزای اخالل

 استفاده خواهد شد.  2الگرانژو آزمون ضریب   1موران  I  همبستگی فضایی شامل؛ آماره 

دوم   گام  تخمین  در  برای  مناسب  مدل  با تشخیص  مطابق  که  است  فضایی  پانل    مدل 

وقفه فضایی  توان مدل بهینه در بین رویکردهای  می  (2014و    2003)  3الهورست مطالعات  

(SAR ( فضایی  خطای  مدل   ،)SEM( فضایی  دوربین  مدل  و   )SDM این برای  یافت.   )

𝜃منظور نیز با استفاده از آزمون والد، آزمون   = گیرد. تایید این  مورد بررسی قرار می  0

ساده تبدیل   SAR را به مدل SDM ترتوان مدل عمومیداللت بر آن دارد که می رابطه  

θهمچنین آزمون    .کرد = −ρβ  ن است که مدل برای بررسی آ SDM توان به مدل را می  

SEM   زمان هر دو فرضیه مدلل داد. همچنین در صورت رد همتقلی SDM   برازش بهتری

 .ها خواهد داشتاز داده

 های پژوهش یافته -4
  PCAدر گام اول جهت رسیدن به یک شاخص کلی از معیار حکمرانی دولت از رویکرد  

باالی   به همبستگی  توجه  با  است.  اساس    معیارهای استفاده شده  بر  مختلف حکمرانی 

های اساسی با کاهش  تحلیل مولفه  رویکرد توان با استفاده از  میماتریس همبستگی آنها  

. همانطور که در  ارائه نمود  کلی حکمرانی دولت  برایمتغیرها یک شاخص ترکیبی    ابعاد

  معیارهای حکمرانی های استـخراج شده برابر با تعداد  مولفـهشود  مشـاهده می(  2جدول )

 .  ها در بررسی در نظر گرفته شده استهمه پراکنـدگی مجموعه داده است و

درصـد    88  بیش از باشد و  دهد مـقدار ویژه اولین مـولفه بزرگتر از یک میشان مینتایج ن 

. به عبارت دیگر همه معیارها  ستقابل بیان اتوسط این مولفـه    هاپراکندگی مجموعه داده

سـهم هر یـک از    بدین ترتیب  است.  دهنده این است که انتخاب مولفه اول کافینشان

جهت شاخص    واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل  در این تحقیق از طریقمتغیرها  

 ترکیبی محاسبه شده است. 

 

 

 
1 Moran's I-statistic 
2 Lagrange multiplier test 
3 Elhorst 
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 PCA(: نتایج بررسی مدل 2جدول )
 نسبت

 تجمعی 
 نسبت

 مقدار 

 ویژه 

 مولفه 

5 
 2 مولفه  3 مولفه  4 مولفه 

 مولفه 

1 
 متغیرها 

0/884 0/884 4/420 0/123 0/245 0/334 0/802 0/413 PS 

0/956 0/072 0/359 -0/36 0/629 -0/484 -0/172 0/459 GE 

0/976 0/020 0/102 0/411 0/176 0/538 -0/556 0/437 RQ 

0/990 0/014 0/070 -0/65 -0/551 0/231 -0/66 0/464 RL 

1 0/010 0/049 0/513 -0/458 -0/559 0/056 0/461 CC 

 های تحقیق منبع: یافته

های مورد استفاده در این تحقیق در گام نخست معیارهای آماری ابتدایی  با توجه به داده

 ( خالصه شده است. 3برای متغیرهای مورد بررسی در جدول )

 متغیرهای مورد بررسی(: خالصه آماری  3جدول )

 متغیر میانگین  میانه  حداکثر  حداقل انحراف  کشیدگی چولگی 

2/15 -0/15 2/14 -4/68 4/05 0/37 -0/01 GOV 

2/16 -0/04 1/09 -3/18 1/22 -0/79 -0/84 PS 

2/70 -0/16 0/72 -2/23 1/51 -0/22 0/29- GE 

2/25 -0/35 0/77 -2/27 1/12 -0/20 0/38- RQ 

2/00 -0/29 0/75 -1/90 0/96 -0/21 0/37- RL 

2/42 0/31 0/74 -1/66 1/57 -0/40 0/37- CC 

2/04 0/05 1/18 22/80 27/82 25/46 25/28 LGDP 

5/39 -1/10 1/75 12/69 24/40 21/18 20/91 LFDI 

14/34 2/7 7/85 -10/07 54/40 4/35 6/50 INF 

20/4 3/9 528/3 0 3933 6 200/7 T 

 های تحقیق منبع: یافته

فعالیت بوده است   160همانطور که مشخص است، میانگین تعداد حمالت تروریستی برابر  

در کشور عراق بوده است. در مورد معیارهای حکمرانی    2014که بیشترین آن در سال  

این معیارها برای کشورهای مورد بررسی در تمامی آنها   نیز مشخص است که میانگین 

است.  منفی   کشورها  این  در  نامناسب  حکمرانی  وضعیت  دهنده  نشان  که  است  بوده 
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درصدی    10درصد با انحراف    7همچنین در کشورهای مورد بررسی میانیگن نرخ تورم برابر  

 است.

بودن متغیرها استهاروشی  ریکارگبه مانا  بر فرض  مبتنی  اقتصادسنجی  ؛  ی سنتی در 

ی رگرسیون کاذب در هنگام برآورد الگو، ابتدا  یدهبنابراین برای جلوگیری از رخ دادن پد 

الزم است که مانایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد؛ برای بررسی مانایی متغیرها  

  نجا یاتوان استفاده کرد. در  ها میهای خاص این نوع از دادههای تابلویی از آزموندر داده

به بررسی وجود ریشه واحد مشترک در متغیرها    )LLC(  1از آزمون لین و لوین و چو 

داری براساس احتمال در سطح پنج و  ها از طریق معنیاستفاده شده است. بررسی آزمون

دهنده وجود ریشه  صفر آزمون نشان  گردد. با توجه به اینکه فرضیهده درصد تعیین می

از سطوح خطای  واحد برای هر متغیر است، چنانچه مقدار احتمال محاسبه شده کمتر  

شود. نتایج آزمون  وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد می  پنج و ده درصد باشد، فرضیه

( در جدول  استتا  افزار  نرم  با  متغیرها   است.4مانایی  شده  داده  نشان  که    طورهمان ( 

گیری و  مشخص است متغیرهای مورد بررسی در سطح مانا هستند و نیازی به دیفرانسیل

 انباشتگی وجود ندارد. ی آزمون همهمچنین بررس 

 (: نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین 4جدول )
 مرتبه مانایی  احتمال  آماره آزمون  روش ارزیابی متغیر

GOV  08/0 -39/1 سطح I(0) 

PS  00/0 -20/3 سطح I(0) 

GE  02/0 -98/1 سطح I(0) 

RQ  01/0 -17/2 سطح I(0) 

RL  04/0 -72/1 سطح I(0) 

CC  01/0 -23/2 سطح I(0) 

LGDP  05/0 -57/1 سطح I(0) 

LFDI  00/0 -43/2 سطح I(0) 

INF  03/0 86/1 سطح I(0) 

T  00/0 -83/4 سطح I(0) 

 های تحقیقمنبع: یافته

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

های آزمون اصلی  ینان حاصل شود برای این کار در این پژوهش از آزموناطممورد بررسی  

 
1 Line, Lovin and Cho 
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موران و آزمون ضریب الگرانژ استفاده    I  برای تشخیص همبستگی فضایی شامل  آماره

 شده است.

  طورهماناست.    شده  خالصه(  5مختلف در جدول )های  این آزمون برای مدلنتایج بررسی  

دهد که فرض صفر  موران نشان می  آزمونکه در این جدول مشخص است، مقادیر آماره  

رد شده و همبستگی فضایی در  عدم وجود همبستگی فضایی بین اجزای اخالل  مبنی بر  

( و  GEذکر است برای مدل کارایی دولت )گردد. الزم به  ید میتائمتغیرهای مورد بررسی  

( آزمون موران فرض صفر را رد نکرده است که برای تبیین این  RLمدل حاکمیت قانون )

نیز برای فرض صفر    LMهمچنین آزمون    استفاده شده است.   I-Robustموضوع از آزمون 

برای عدم وجود وقفه و وجود خطای فضایی را رد کرده و نشان دهنده این واقعیت است  

 LM تایج حاصل از دو آزمونن  نیهمچنیر است.  پذامکانکه استفاده از  رگرسیون فضایی  

در  نل فضایی نسبت به پنل معمولی  ادر همین جدول، بیانگر برازش بهتر پLM Robust   و

 .باشد می مورد بررسی کشورهای  

 ید استفاده از مدل فضایی  تائآزمون تشخیصی برای   (:5جدول )
LM-Robust  
 خطای فضایی 

LM-Robust 

 وقفه فضایی 
LM  

 خطای فضایی 
LM  

 مدل  موران  I وقفه فضایی 

 حکمرانی  35/2** 02/5** 54/4** 84/18*** 36/17***
 ثبات سیاسی 90/2*** 76/7*** 66/0 87/17*** 77/10***
 کارایی دولت  2/1 2/1 19/5** 62/7*** 61/11***
 کیفیت مقررات  08/2** 88/3** 32/8*** 00/15*** 44/19***

 حاکمیت قانون  34/0 73/0 89/4** 72/5**   88/9***
 کنترل فساد  03/2*** 69/3*** 37/5*** 46/13  *** 15/15***

 های تحقیق منبع: یافته

 .درصد است 10و  5، 1داری در سطوح به ترتیب نشان دهنده معنی ***و  **، *مقادیر 

ای برای در این بررسی همچنین آزمون موران مستحکم شده به صورت نمودارهای نقطه

بررسی خودهمبستگی فضایی مرتبه اول در متغیرهای وابسته، مورد بررسی قرار گرفت و  

های مختلف از حکمرانی است.  وجود اثرات فضایی برای مدل  دهندهنشان(  1در نمودار )

دهد و در  به روش دیگری را نشان می  Iداری آزمون موران  ی معنیخوببهاین نمودارها  

کننده نتایج این تحقیق    دی تائتواند به خوبی  های عنوان شده بخش قبلی میراستای آزمون

 استفاده از رگرسیون فضایی باشد.  دیتائبرای 
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 آزمون موران برای وقفه فضایی  ثبات سیاسی 

 
 آزمون موران برای وقفه فضایی کارایی دولت 

 
 آزمون موران برای وقفه فضایی کیفیت مقررات 

 
 آزمون موران برای وقفه فضایی حاکمیت قانون 

 
 آزمون موران برای وقفه فضایی  کنترل فساد

 
آزمون موران برای وقفه فضایی شاخص متوسط  

 حکمرانی 
 های مختلفبرای مدل  I(: نمودار پراکنش آزمون موران  1نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته
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( نتایج بررسی آزمون والد جهت تشخیص مدل فضایی برآورد شده ارائه شده  6در جدول )

تمامی  است. برای  است  مشخص  که  رویکرد  مدلهمانطور  شده،  برآورد  از   SDMهای 

است. چرا که در هر دو آزمون فرض صفر    SEMو    SARشرایط بهتری نسبت به دو مدل  

𝜃مبنی بر   = 𝜃و    0 = −𝛽𝜆    در سطح خطای یک درصد رد شده و در این حالت مدل

SDM های قابلیت تقلیل به حالتSAR  وSEM   .را ندارد 

 ید استفاده از مدل فضایی  تائآزمون تشخیصی برای   (:6جدول )

 آزمون 

 هاسمن فضایی 
 آزمون 

𝜃 = −𝜌𝛽 
 آزمون 
𝜃 =    مدل مورد بررسی 0

 آماره آزمون  احتمال  آماره آزمون  احتمال  آماره آزمون  احتمال 

 حکمرانی  34/132  *** 000/0 48/111  *** 000/0 43/6  *** 00/0

 ثبات سیاسی 9/110  *** 000/0 48/104  *** 000/0 39/18  ** 03/0

 کارایی دولت  57/47  *** 000/0 30/47  *** 000/0 95/25  *** 000/0

 کیفیت مقررات  79/51  *** 000/0 05/42  *** 000/0 22/34  *** 000/0

 حاکمیت قانون  37/44  *** 000/0 44/42  *** 000/0 45/23  *** 000/0

 کنترل فساد  05/54  *** 000/0 73/49  *** 000/0 31/61  *** 000/0
 های تحقیق منبع: یافته

 .درصد است 10و  5، 1داری در سطوح به ترتیب نشان دهنده معنی ***و  **، *مقادیر 

سیتمی در جدول    GMMنتایج برآورد مدل رگسیون فضایی پویا با استفاده از برآوردگر  

دهد عدم رد فرض  ( خالصه شده است. نتایج آزمون هنسن و سارگان به خوبی نشان می7)

ابزارها در تمامی مدل بودن  بر مناسب  نتایج معنیصفر مبنی  داری  ها  است. همچنین 

AR(1)    وAR(2)  بر عدم خودهمبستگی درجه اول تفاضل    فرضیه صفر مبنیدهد  نشان می

جمالت   اول  میمرتبه  را  کرد  تواناختالل  مبنـیرد  صـفر  فرضیه  اما  عـدم   ،    بـر 

د بدین ترتیب  توان رد کرخودهمبسـتگی سریالی درجه دوم تفاضل جمالت اخالل را نمی

 . های تحقیـق تورش تصریح وجود ندارد و نتایج قابل اطمینان استدر مدل

وع، جمالت  همانطور که مشخص است برای تمامی معیارهای حکمرانی و شاخص مجم

توان بیان  داری را داشته است. بدین ترتیب میتروریستی بر این شاخص اثر منفی و معنی

، کیفیت  (GE)   (، اثر بخشی دولتPSثبات سیاسی )کرد حمالت تروریستی موجب کاهش  

ها  و متوسط مجموع این شاخص  ( CC)، کنترل فساد  (RL)   ، حاکمیت قانون(RQ)  مقررات

(GOVمی )  .گردد 
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گرد،  از آنجایی که اثرات ناامنی و حمالت تروریسمی موجب کاهش امنیت در جامعه می

های مستقیم که بر اقتصاد  هرگونه تنش و ایجاد اختالل در نظم عمومی عالوه بر هزینه

اجتماعی و سیاسی   گذارد اثرات غیر مستقیمی نیز بر جامعه و بخشکشورها به جای می

های  نیز برجای خواهد گذاشت. لذا با توجه به اینکه معیارهای حکمرانی مختلف، جنبه

با اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلف را در نظر می گیرد، حمالت تروریسمی مطابق 

 ها دارد.  داری بر معیارهای حکمرانی دولتنتایج برآورد شده، اثر معکوس و معنی

های سیاسی و اجتماعی  ای نشان دهنده کنشالت ترویسمی در هر جامعهبه طور کلی حم

های سیاسی و اجتماعی افراد و  ها است. همچنین آزادیداخلی و خارجی در مقابل دولت

تمهیدات دولت اقتصادی در پی  از حمالت  امنیت  اوضاع کشورها پس  اثر کنترل  ها در 

ین موضوع باعث تاثیر منفی آن بر  تروریسمی، دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و ا

های ایجاد شده موجب کاهش کارایی دولت،  شود. در این شرایط ریسک نحوه حکمرانی می

کیفیت مقررات و توجه به کنترل فساد در کشورها و همچنین نحوه حاکمیت قانون کاهش  

آسونگو   و  (2007(، سیکویرا و سندلر )2016)1گردد. این نتایج در مطالعات پارک و بالی می

 ( نیز تایید شده است.2017) 2و نواچوکوف 

 ای سیستمی دو مرحله  GMMبه روش  برآورد مدل دوربین فضایی   (:7جدول )
 های برآورد شده با متغیر وابسته معیارهای مختلف حکمرانی دولت مدل 

ثبات 

 سیاسی 

کارایی  

 دولت 

کیفیت 

 مقررات 

حکمرانی  

 قانون 

کنترل  

 فساد

حکمرانی  

 دولت 

متغیرهای  

 مستقل

0/795*** 

(0/042) 

     
PS(-1) 

 
0/962*** 

(0/064) 

    
GE(-1) 

 
 

0/928*** 

(0/045) 

   
RQ(-1) 

   1/005*** 

(0/041) 

  
RL(-1) 

    0/887*** 

(0/028) 

 
CC(-1) 

 
1 Park & Bali (2016) 
2 Asongu & Nwachukwu 
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     0/927*** 

(0/077) 
GOV(-1) 

***0/059- -0/011*** ***0/015- -0/0068* ***0/017- ***0/032- T 

(0/013) (0/003) (0/003) (0/004) (0/006) (0/012)  

***0/0723 ***0/017 ***0/0378 0/4261*** *0/0216 ***0/435 LGDP 

(0/025) (0/004) (0/014) (0/028) (0/011) (0/176)  
***0/0283 ***0/0358 ***0/022 *0/0127 ***0/0135 ***0/0208 LFDI 

(0/011) (0/010) (0/006) (0/008) (0/005) (0/005)  

***0/090- -0/035** -0/00842 -0/011*** ***0/022- ***0/064- INF 

(0/013) (0/013) (0/008) (0/002) (0/004) (0/012)  

***0/087- -0/034** -0/0057 -0/141*** ***0/077- ***0/075- TxW 

(0/008) (0/012) (0/008) (0/009) (0/007) (0/012)  

***0/161 0/028* **0/0365 0/0536** ***0/0586 ***0/179 LGDPxW 

(0/012) (0/016) (0/012) (0/022) (0/012) (0/022)  

0/0174 0/0107 **0/0485 **0/0565 **0/0344 **0/0491 LFDIxW 

(0/014) (0/018) (0/015) (0/024) (0/013) (0/020)  

-0/0011 -0/0001 -0/0003 -0/0005 -0/0006 -0/0022 INFxW 

(0/005) (0/004) (0/002) (0/001) (0/001) (0/005)  

***51/3 - ***61/3 - ***37/3 - ***31/3 - ***90/2 - ***07/3 - AR(1) 

13/0- -0/58 33/0 05/0- 68/0- 24/0- 
AR(2) 

67/04 13/150  سارگان ه آمار  98/12 28/28 40/55 34/68 

5/90 62/9  هنسن  آماره 82/11 24/15 63/8 26/12 

 های تحقیق منبع: یافته

  5، 1داری در سطوح به ترتیب نشان دهنده معنی ***و  **، *اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معیار و مقادیر 

 درصد است.  10و 
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( اثرات فضایی متغیر تروریسم  بر معیارهای حکمرانی کشورهای مورد  TxW*در مورد   )

که وقوع حمالت تروریسمی در کشورهای همسایه موجب نشان دهنده این واقعیت    بررسی

دهد که  سرریز کند. این موضوع نشان میایجاد شده به کشورهای همجوار  شود ریسک می

ناآرامی در منطقه تاثیر مستقیمی بر ریسک سیاسی و اجتماعی در کشورهای همسایه  

باعث می این موضوع  قوانین  شودخواهد داشت، چرا که  اجرای  ، کشورهای همسایه در 

مختلف جهت کاهش ریسک سرریز حمالت تروریستی بر کشور خود اقدامات وسیعی در  

های اجتماعی انجام دهند و این موضوع باعث کاهش کارایی دولت،  رل آزادی و فعالیتکنت

 نحوه صحیح حکمرانی و همچنین ثبات سیاسی در کشور شود. 

گذاری مستقیم خارجی در  عالوه بر این تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و سرمایه

دهد که بهبود  موضوع نشان میدار است. این  های برآورد شده مثبت و معنیتمامی مدل

گذاری مستقیم خارجی به عنوانی موتور  وضیعت تولید و رشد اقتصادی و همچنین سرمایه

شود ثبات سیاسی، اجتماعی و حکمرانی در جامعه ارتقاء پیدا  رشد اقتصادی، باعث می

امعه  کند. از لحاظ اقتصادی، با افزایش سطح اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی رفاه در ج 

وضعیت معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی، اجتماعی و معیارهای کارایی دولت  

 در مجموع افزایش خواهد یافت. 

گذاری مستقیم خارجی  سرمایه( و  LGDP*xW)نتایج اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی  

(LFDI*xW)  کشورهای  دهد بهبود عملکرد اقتصادی بر کشورهای همسایه نیز نشان می

مجاور و معیارهای خوبی حکمرانی کشورهای همسایه اثرات سرریز فضایی دارد. به نحوی  

می سرمایهدیگر  جذب  و  بهتر  اقتصادی  عملکرد  کرد  بیان  هر  توان  در  خارجی  گذاری 

کشوری عالوه بر اینکه بر معیارهای خوبی حکمرانی خود کشور تاثیر مثبت دارد، موجب  

کشورهای همسایه و به طور کلی منطقه نیز خواهد شد، چرا که    افزایش این معیارها در

این موضوع با ایجاد رقابت در تجارت و همچنین رقابت در سطح منطقه باعث عملکرد  

 شود.  ها میبهتر دولت

-در بررسی اثرات متغیر تورم بر معیارهای حکمرانی در کشورهای مختلف، نتایج نشان

این واقعیت است که تورم   اثرات  دهنده  بر معیارهای حکمرانی  به صورت مستقیم  تنها 

های مورد بررسی دارد. این درحالی است که اثرات  داری را در اغلب مدلمنفی و معنی

معنی تاثیر  تورم  فضایی  دولتسرریز  معیارهای حکمرانی  بر  موضوع  داری  این  ندارد.  ها 

ختلف، با کاهش سطح  های کاالها و خدمات در کشورهای مدهد افزایش قیمتنشان می

تنش و  فساد  بروز  اجتماعی،  مشکالت  ایجاد  باعث  موضوع  این  و  بوده  همراه  های  رفاه 
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می معیارهای  سیاسی  در  اساسی  ارکان  از  یکی  اینکه  به  توجه  با  اساس  این  بر  گردد. 

حکمرانی ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی است، با افزایش تورم این موضوع باعث کاهش  

 گردد. ها میی حکومت در دولتوضعیت کارای 

 گیرینتیجه -5

حوزه   منتخب  کشورهای  در  حکمرانی  بر  مختلف  عوامل  بررسی  دنبال  به  تحقیق  این 

براساس   را  منظور حکمرانی  این  برای  است.  تروریسمی  بر حمالت  تمرکز  با  خاورمیانه 

کیفیت    ، شامل ثبات سیاسی، اثر بخشی دولتهای عملکرد دولت در بانک جهانی شاخص

ص کلی حکمرانی دولت بر اساس رویکرد  کنترل فساد و شاخ  ،حاکمیت قانون  ،مقررات

PCA  حمالت تروریستی به همراه   محاسبه و در نظر گرفته شده است. در این مطالعه اثر

های  گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم بر شاخصمتغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه

ه است.  بررسی شد  2017تا    2001های  حکمرانی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی سال

عملکرد کشورهای    این مطالعه عالوه بر شرایط اقتصادی و میزان تروریسم در داخل کشور،

همجوار در زمینه رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و میزبانی تروریسم را  بر  

نتایج   بررسی نموده است.  پانل فضایی پویا  از روش  با استفاده  عملکرد حکمرانی دولت 

ثبات سیاسی، اثر  حمالت تروریستی موجب کاهش  دهد  مدل نشان می حاصل از برآورد  

دولت مقررات  ، بخشی  قانون،  کیفیت  و شاخص  ،حاکمیت  فساد  کلی حکمرانی    کنترل 

دهد که وجود ناآرامی در منطقه تاثیر  گردد. اثرات فضایی متغیر تروریسم نیز نشان میمی

کشورهای دیگر خواهد داشت. به عبارتی اثر  مستقیمی بر ریسک سیاسی و اجتماعی در  

باعث مجاور  کشورهای  در  تروریستی  حمالت  وقوع  حکمرانی    سرریز  معیارهای  کاهش 

بهبود وضیعت تولید  دهنده این است که  شود. همچنین نتایج نشانخوب در کشورها می

اعث  گذاری مستقیم خارجی به عنوانی موتور رشد اقتصادی، بو رشد اقتصادی و سرمایه

شود معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی، اجتماعی و معیارهای کارایی دولت  می

گذاری  و شاخص کل حکمرانی افزایش یابد. اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایه

دهد بهبود عملکرد اقتصادی در عرصه  مستقیم خارجی کشورهای همسایه نیز نشان می

بین و  م ملی  بر معیارهای حکمرانی خوب در کشورهای همسایه  المللی کشورهای  جاور 

اثرات سرریز فضایی دارد. عالوه بر این افزایش تورم باعث کاهش وضعیت کارایی حکومت  

 شود. ثباتی کشورهای همسایه را نیز میها و حتی بیدر دولت
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  دشده جایارسد با توجه به حساسیت  با توجه به نتایج کسب شده در این تحقیق، به نظر می

دهه طی  در  خاورمیانه  منطقه  دولت  در  مخارج  هدفمندی  برای  و  پیماناخیر  های  ها 

موجب بهبود معیارهای حکمرانی  برای حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم  همکاری

مندی از مخارج صورت گرفته  خوب در این منطقه شود. همچنین تبیین مناسب و هدف

تروریدولت کنترل  راستای  در  کارایی  سم میها  افزایش  و  بهبود  در  نقش  دولتتواند  ها 

 بسزایی داشته باشد. 

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 137                       1400/ پاییز 3شماره  /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 فهرست منابع 
1. ( شهرام  اسفستانی،  وصفی  و  اصغر  علی  نیا،  رشد  1395اسماعیل  بر  امنیت  تاثیر   .)

(،  61)16،  فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی اقتصادی در ایران و برخی از کشورهای منتخب.  

127-154 . 

(. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و جرم:  1396پناهی، حسین و ستاررستمی، همت ) .2

- 239( ،  85)23های اقتصادی،  ها و سیاستفصلنامه پژوهش  های ایران.شواهدی از استان

263 . 

(. بررسی بین کشوری عوامل  1392شارع پور، محمود، فاضلی، محمد و اقراریان، الهه ) .3

،  شناسی نهادهای اجتماعیفصلنامه جامعهگیری اعتماد به نهادهای رسمی.  موثر بر شکل

1(1 ،)54-35. 

(. تاثیر امنیت اقتصادی بر  1394اد و ثمری، هانیه )شاه آبادی، ابوالفضل، امیری، بهز .4

- 115،  76،  فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.  G77تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب  

149 . 

1- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: 

Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The 

review of economic studies, 58(2), 277-297. 

2- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental 

variable estimation of error-components models. Journal of 

econometrics, 68(1), 29-51. 

3- Anyanwu, J. C., & Erhijakpor, A. E. (2014). Does oil wealth affect 

democracy in Africa?. African Development Review, 26(1), 15-37. 

4- Arin, K. P., Lorz, O., Reich, O. F., & Spagnolo, N. (2011). Exploring the 

dynamics between terrorism and anti-terror spending: Theory and UK-

evidence. Journal of Economic Behavior & Organization, 77(2), 189-202. 

5- Asongu, S. A., & Nwachukwu, J. C. (2017). The impact of terrorism on 

governance in African countries. World Development, 99, 253-270. 

6- Becker, G. S. (1974). A theory of social interactions. Journal of political 

economy, 82(6), 1063-1093. 

7- Blomberg, S. B., Hess, G. D., & Orphanides, A. (2004). The 

macroeconomic consequences of terrorism. Journal of monetary 

economics, 51(5), 1007-1032. 

8- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions 

in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143. 



 

 

 

 

  

 

 اثرات فضایی تروریسم بر حکمرانی                                                               138  

9- Cevik, M. S., & Ricco, J. (2015). Fiscal consequences of terrorism. 

International Monetary Fund. 

10- Choi, S. W. (2010). Fighting terrorism through the rule of law?. Journal 

of Conflict Resolution, 54(6), 940-966. 

11- Cohen, M. A., & Bowles, R. (2010). Estimating costs of 

crime. Handbook of quantitative criminology, 143-162. 

12- Dixit, A. (2009). Governance institutions and economic 

activity. American economic review, 99(1), 5-24. 

13- Drakos, K., & Konstantinou, P. T. (2014). Terrorism, crime and public 

spending: panel VAR evidence from Europe. Defence and peace 

economics, 25(4), 349-361 . 

14- Efobi, U., & Asongu, S. (2016). Terrorism and capital flight from 

Africa. International Economics, 148, 81-94. 

15- Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical 

and empirical investigation. Journal of political Economy, 81(3), 521-565. 

16- Elhorst, J. P. (2014). Spatial econometrics from cross-sectional data to 

spatial panels. Springer. 

17- Elhorst, J. P. (2014). Matlab software for spatial panels. International 

Regional Science Review, 37(3), 389-405. 

18- Enders, W., & Sandler, T. (2006). The Political Economy of Terrorism 

(Cambridge University. 

19- Enders, W., Sandler, T., & Gaibulloev, K. (2011). Domestic versus 

transnational terrorism: Data, decomposition, and dynamics. Journal of Peace 

Research, 48(3), 319-337. 

20- Esmailnia, A. A., & Vesfi Esfestani, Sh. (2015). The Impact of Security 

on Economic Growth in Iran and Some Selected Countries. Journal of 

Economic Research, 16(61), 127-154 (In Persian). 

21- Findley, M. G., & Young, J. K. (2011). Terrorism, democracy, and 

credible commitments. International Studies Quarterly, 55(2), 357-378. 

22- Fleisher, B. M. (1966). The effect of income on delinquency. The 

American Economic Review, 56(1/2), 118-137. 

23- Fonchingong, C. C. (2014). Firming Up Institutional Policy for Deprived 

Elderly in C ameroon. Politics & Policy, 42(6), 948-980. 

24- Indridason, I. H. (2008). Does terrorism influence domestic politics? 

Coalition formation and terrorist incidents. Journal of Peace Research, 45(2), 

241-259. 

25- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide 

governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank policy 

research working paper, (5430). 

26- Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The socio-

economic determinants of crime in Pakistan: New evidence on an old 

debate. Arab Economic and Business Journal, 10(2), 73-81. 

27- Kollias, C., Messis, P., Mylonidis, N., & Paleologou, S. M. (2009). 

Terrorism and the effectiveness of security spending in Greece: Policy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 139                       1400/ پاییز 3شماره  /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

implications of some empirical findings. Journal of Policy Modeling, 31(5), 

788-802. 

28- Lai, B. (2007). “Draining the swamp”: An empirical examination of the 

production of international terrorism, 1968—1998. Conflict Management and 

Peace Science, 24(4), 297-310. 

29- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: 

asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-

24. Li, Q. (2005). Does democracy promote or reduce transnational terrorist 

incidents?. Journal of Conflict resolution, 49(2), 278-297. 

30- Lis, P. (2018). The impact of armed conflict and terrorism on foreign aid: 

A sector-level analysis. World Development, 110, 283-294. 

31- Panahi, H., & Sattar Rostami, H. (2017). Investigating the Relationship 

between Economic Growth and Crime: Evidence from Iranian Provinces. 

Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 23(85), 239-263 (In 

Persian). 

32- Piazza, J. A. (2008). Incubators of terror: Do failed and failing states 

promote transnational terrorism?. International Studies Quarterly, 52(3), 469-

488. 

33- Saeedikiya, M., Dahmardeh, N., Keshavarz Hadad, G., & Esfandiari, M. 

(2020). Analysis of the Impact of Terrorism and crime on the public 

expenditures in MENAP Countries; Application of the Spatial Panel 

Regression Approach. Journal of Subcontinent Researches, 12(38), 89-108. 

34- Sandler, T., & Siqueira, K. (2006). Global terrorism: deterrence versus 

pre‐emption. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne 

d'économique, 39(4), 1370-1387. 

35- Sandler, T., & Siqueira, K. (2009). Games and terrorism: Recent 

developments. Simulation & Gaming, 40(2), 164-192. 

36- Savun, B., & Phillips, B. J. (2009). Democracy, foreign policy, and 

terrorism. Journal of Conflict Resolution, 53(6), 878-904. 

37- Sharipour, M., Fazeli, M., & Aqarian, E. (2013). Inter-country study of 

factors affecting the formation of trust in official institutions. Journal of 

Sociology of Social Institutions, 1(1), 35-54 (In Persian). 

38-  Shahabadi, A., Amiri, B., & Samari, H. (2015). Impact of economic 

security on the GDP of selected G77 countries. Quarterly Journal of Business 

Research, 76, 115-149 (In Persian). 

39- Tuncer, G. (2017). The Relationship between Crime and Public Order 

and Safety Expenditures in Turkey. International Journal of Business and 

Social Science, 8(3). 

40- Tusalem, R. F. (2015). State regulation of religion and the quality of 

governance. Politics & Policy, 43(1), 94-141. 



 

 

 

 

  

 

 اثرات فضایی تروریسم بر حکمرانی                                                               140  

41- Williams, L. K., Koch, M. T., & Smith, J. M. (2013). The political 

consequences of terrorism: Terror events, casualties, and government 

duration. International Studies Perspectives, 14(3), 343-361. 

42- Windsor, J. L. (2003). Promoting democratization can combat 

terrorism. The Washington Quarterly, 26(3), 43-58. 

 

 

 

 


