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 چکیده

ی تروریسم ا  وضعیت تروریسم در هاان و دادادهطبق شوواد  و مااری ک  ا  اایگاه هاانی 
 ب  بع  ایزان حوادث تروریستی در هاان 4002سال  ا انا اوهود است،  انطق کشووردای 

تا با افزایش در اخارج  کنن یادا سووعی ولتد .اسووت افت یشیافزا شوو  ب و این انطق ، 
یت و و هناعموای خود درهو  اانیت اهتماعی در کشوووور را افزایش داده و با این کار هر  

ا  اطالع  حاضر بررسی رابط  اخارج  د فوقوع اق ااا  تروریستی را کادش ددن .  احتمال
با استفاده  4002تا  4002دای عموای با هر  و تروریسم، در کشوردای انطق  انا طی سال

برمورد  ا لباشووو . نتای  ای (P-VARاانل )دای ا  رویکرد خودرگرسووویون برداری در داده
یر اثبتی بر اخارج عموای کشوووردای تأثک  وهود هر  و تروریسووم  دد یاشوو ه نشووان 
 دایکن  ک  واکنش دزین نتای  بررسووی تجزی  واریانب بیان ای نیدمچندارد.  اورداطالع 

دای فعالیت ک یطورب ی اجراان  و تروریسووم اتفاو  اسووت  داتیفعالعموای ب  سووط  
 نیدر ا جادش هیای تروریسوتی، سوام بیشوتری را در واریانب داتیفعالاجراان  نسوبت ب  

  ک ددن یامنی نشان  العملعکبدارد. هات بررسی اویایی اتغیردای الگو، توابع  دان یدز
این  را یتأثیر کادن ه بر وقوع هر  و هنایت دارد ااا تأثارج عموای ا  اخ جادش هیاشوو  

ی دان یدزما ی اناسب کاراوضووع ع    نیو ااعنی بوده شوو  بر حمت  تروریسوتی بی
 .دد یانشان  عموای در هات کادش حمت  تروریستی در کشوردای انطق  انا را

-P) یاانلبرداری  ونیخودرگرس کردیروعموای،  اخارجتروریسم،  : هر ،های کلیدیواژه
VAR)، کشوردای انا. 
 .JEL :C33, H56 ،H53بندی طبقه

                                                 
 ه سیستان و بلوچستان است.اقال  حاضر استخرج ا  رسال  دکترای نویسن ه اول در دانشگا 1
 نویسن ه اسئول اکاتبا  *
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 مقدمه -1
ایتدی  0310ای است ک  اب ا  دد  رشت ینباقتصاد هر  و هنایت یکی ا  اوضوعا  

ی با رویکردی اقتصادی ب  رفتاردای و وارد علم اقتصواد ش . (0312) 0بکربا تتش گری 

ی کرد. ا ل وی بر ابنای رفتار عقتیی سا ا لاقتصادی  صور ب هر  را  اقول انسانی، 

انفعت ناایی هر  بیشتر  ش  ک این ا ل فرد در صورتی ارتکب هر  خواد   اسوت. در

 ا  دزین  ناایی من باش . 

 4اتح  الل سووا اان سوووی ا  توسووع  دزاره عنوانب  ایتدی سووو  دزاره گذارینا  با

(UN)  و الی سوووط  در ا نظر اد اف ب  رسوووی ن در راسوووتای اگونیگون اق ااا 

 این گذارانیاستسو این اق ااا ، اتعاقب .اسوت انجا  حال در یا شو هانجا  المللیینب

اتنوعی  احوردای ب  توسووع ، یداشوواخ  و اعیاردا ب  شوو ن نزدیک برای عرصوو ،

 و توسع اتقابل هر   ط راباست ک   و توسع هر   اقول  دامن ا همل ک   ان کردهاشاره

 یاگون ب  شود.یا گرفت  در نظر کشوردا توسع  رادبرد در کلی ی اوضوع یک عنوانب 

 و انحرافبسووتردای ارتکاج هر   ک  اناطقی در ،گرفت انجا  یدااژودشاسووا   بر ک 

 است. درحرکت یامدست  مدنگ با توسع  رش  است، حال در من ایزان و بوده فرادم

ی ک  خود ناشووی ا  افزایش ت ابیر اانیتی، افزایش حق وربارها  طریق کادش  تروریسووم

دای ین دزدای اقررا  االی و سووایر اقررا  تروریسووتی اسووت، ین دزدا و افزایش یم ب

دای عموای قرار ین دزدای خصووصی هرامم، ین دزگذارد. در کنار یا هاب ی را درا ا ت

ی و یا کاربزهدایی اسووت ک  دولت برای کادش ین دزای، دای عموین دزدارن . انظور ا  

 دای عموایین دزبنابراین شوووناخت   گیرن یاا  بین بردن نتوای  نااطلوج من در نظر 

و  کن یای سیاست هنایی دابرناا کمک شوایانی ب  دولت در راسوتای اهرای اناسوب 

 ش ه کشوردا هنایی سیاست در بوده  کارما ی اوهب هر  یدان یدزار یابی  ادمیت

 قبال در ک  انافعی و اهتماعی  ن گی بر هر  انفی را یتأث ب  نسبت گذاراناستیس و

 (.0230، 2و انصاری )بابایی  ینمایا مگاه شودیا هااع  عای  هر  کادش

                                                 
1 Gary Becker 

2 United Nation Organization 

3 Babaei & Ansari (2012) 
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ا  وضووعیت  4002سوال  در (GTD) 0ی تروریسومدادادهطبق شوواد ی ا  اایگاه هاانی 

بع  ایزان  ب  4002سال ، ا  و شومال مفریقادای خاورایان  کشوور تروریسوم در هاان و

 ش  ب ی انطق  انا، و کشووورداحوادث تروریسوتی و هرامم و اخارج عموای در هاان 

رسی ه  0022ب   4002تع اد حمت  تروریستی در سال  ک ینحوب  .یافت  اسوتیشافزا

حمل  در  2342ر عراق با اسوت. ز   ب  ککر اسوت، بیشوترین حمل  در این دوره ب  کشو

 4002گردد. دمچنین بیشترین اق ار نرخ هر  در کشور لیبی در سال برای 4002سال 

دزار نفر همعیت ب  ثبت رسوی ه اسوت. بررسی رون  تغییرا   00نفر در در  203با نرخ 

در کشوردای اختلف  4000ایلیون دزر و ب  قیمت ثابت سال  صوور ب اخارج عموای 

و  بیشترین 4002تریلیون دزر در سال  402  ک  کشور عربستان با اق ار ددنشوان ای

 کشور ایران هایگاه دو  در اخارج عموای را داشت  است.

و ایزان هرامم، کشوردای  تروریسم افت یسوا اانبا توه  ب  منچ  شور  رفت شو    لذا

این کشوردا را خطری ک  اقتصاد  نیتراامرا با چالش ه ی اواه  سواخت  و  انا انطق 

اوضوع تروریسم و هر  و هنایت و  نی  بنابرااانیتی است سویاسی هنب ، کن یاتا ی  

ن عا  و ای صور ب ب  چالش اانیتی بسیاری ا  کشوردای هاان  دامنچگونگی اقابل  با 

 خاص تب یل ش ه است. صور ب انطق  

 و هر  در سوومیبا ترور یرابط  اخارج عموااسووا  د ف ا  این اطالع  بررسووی  نیا بر

، بحرین، اصر، ایران، عراق، لبنان، لیبی، اردن، ریالجزاافغانستان، انا ) کشووردای انطق 

ی ط ( درکویت، قطر، عربسوتان، ااکسوتان، ااارا ، تونب، ترکی ، اراکش، سوری  و یمن

ی نظری و تجربی بر اباندر اداا  اب ا  اروری  لذا .باشوو یا 4002تا  4002دای سووال

ا  اژودش حاضر اشاره ش ه و  حاصلی تجربی داافت یو ی شناسروش ب  ابحث یادش ه،

 .گرددیادر انتاا نتای  ارام  

 ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری -2-1

در فارسووی ب  اعنای  اعموزًرد. ترور را ن ا وهود عموای توافق تروریسووم تعریف درباره

بان فرانسوووی ق یم و زتین گرفت  شوو ه و ب  ترور ا    . واژهبرن یاقتل سوویاسووی ب  کار 

 اطالعا  در (.0230، 4ینوگوران یاسووت )درّاعنای ترسووان ن و ب  وحشووت ان اختن 

                                                 
2 Global Terrorism Database 

2 Dorri Nogourani (2012) 
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 ایشا   اسوووتفاده :ا  اسوووت عبار  همل  یوک در تروریسوووم اعموزً اقتصوووادی،

ی داگروه یا افراد توسوو   ور یا خشووونت ا  اسووتفاده ب  تا ی  یا شوو هیزیربرناا 

ا  طریق  اهتماعی، یا سیاسی د فی ب  دستیابی برای غیرهنگجو افراد علی  واتیغیرحک

  رنیگیاترسوووانو ن تع اد  یادی ا  کسوووانی ک  فراتر ا  قربانی، در هریان این اار قرار 

 .(4002، 0مر سن لر و )

اختق و  ن ی او ابعاد گوناگون خود، افادیم اوهود در  داشوووکلحمت  تروریسوووتی با 

اقتصوواد و ا یریت  حو هرا تغییر داده و افاو  ع   قطعیت را ب  نحو المو  وارد رفتار 

ق ر   حو هحوادثی بوا اقیوا  بزر ، ا  روی ادی کم احتمال در  اعموزًکرده اسوووت. 

 اتاً کی است ک  نوعب . اادیت ترور شودیاشوروع شو ه و ب  شکل تبعا  گسترده نمایان 

  ولی اب ا  وقوع، مثار شوووودیا  صوووفر تخمین  ده اح ود بوده و احتمال من نزدیک ب

سن لر و ) شودیاتوه  داشوت  و ا  حالت احتمال صوفر ب  واقعیتی امکن تب یل  درخور

 (.4002، مر 

تن  با یگرانی انطقی دس داستیترورک   کن یاتحلیل اقتصادی اولی  ا  تروریسم فرض 

ک   کنن یاتصوووور  دامن. رسوووانن یاکو  تابع اطلوبیت ا  انظر داخلی را ب  ح اکثر 

 دان یدزفوای ی بیش ا   احتمازً، کنن یارفتارشووان سووودمور اسووت و انشووی ک  اختیار 

 دانمدر نوع فعالیتی ک  سود احتمالی احتسابی  نی  بنابرا(4002، 4برایشان دارد )کایتن

 مکن است ب را کمتر کن  یا انابع و دزین  فرصوت توسول ب  خشونت را افزایش دد ، ا

 افزایش قیمت تروریسم انجر شود و تمایل برای توسل ب  من را کادش دد .

 ی،شووناسووهااع  حقوق، اانن  علو  ا  بسوویاری در و اسووت اهتماعی ا ی ه یک هر 

 در .(0212، 2صادقی و دمکاراناست ) ش ه اطالع  یشناسستی و  اقتصاد روانشناسی،

 تعریف لذا .ان کردهتعریف  نحوی ب  را هر  اختلف، اکاتب ایروان و علما ا  دسووت 

 اتقابل یا طرف کی ارتباطا  دی گاه، و اکتب در با و اطابق ن ارد وهود من ا  واح ی

                                                 
Sandler and Arce 1 

2 Ceylan 
3Sadeghi & et al. (2005) 
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 گرفت ، هر  صور  اطالعا  اکثر .شودیا بررسی ریراذیتأث یا اؤثر عواال سوایر با هر 

 اطلق، فقر بیکاری، نرخ ی،درما  نابرابری چون عواالی ب  وابسووت  اتغیری عنوانب  را

 و قضایی و الیسی توان ماو ش، سوط  فرد، گذشوت  تجرب  و اااهر ، شو ن صونعتی

 هنسووویت، همعیتی، اذدبی، دوایی، و مج ژنتیکی، فردنگی، عاالعواال ) سوووایر

 (.0212صادقی و دمکاران، دانن  )یااشاب (  اوارد و خانوادگی اختتفا 

خورد. شوناسی ب  چشم ایر اختلف در ادبیا  هر در خصووص اقتصواد هر  چاار تعبی

دا و وخرج هر  اسووت. تعبیر دو  در اورد دزین تعبیر اول ا  اقتصوواد هر ، بررسووی دخل

انافع اقتصووادی هر  یا ابار ه با من برای هااع  اسووت. تعبیر سووو  بررسووی نقش  اناًیاح

 د کشووور اسووتاقتصوواد در تکوین هر  و تعبیر چاار  بررسووی نقش هر  در اقتصووا

 (.0،0213احم نسل)

ی اگون ب افراد  دیگر اانن  اجر  ک  است ادعا نیبر ا( 0312) را ل اقتصادهر  گری بک

 هر  ارتکب  اانی اسوووت. فرد خود اطلوبیت ح اکثرکنن ه گویی ک  کن یا عمل

 اورد انافع یعنی باشوو  اثبت ارتکاج، ا  ناشووی انتظار اورد اطلوبیت ک  شوو  خواد 

 انفی تابع این اگر و باشوو  من انتظار اورد یدان یدز ا  بیش اجراان  عمل ا  رانتظا

 ارتکاج ب  دست وی است، انتظار اورد سود ا  بیش انتظار اورد یدان یدز یعنی باش ،

 فعالیت ا  ناشووی خال  درما  ب  بسووتگی اطلوبیت، یعنی تابع، این . د نخواد  هر 

 بیشووتر دممن اطلوبیت باشوو ، بیشووتر هر  ا  ناشووی درما  چ  در یعنی  دارد اجراان 

 دسووتگیر :اسووت وابسووت  اتغیر دو خود ب  اجراان  فعالیت ا  ناشووی درما  بود. خواد 

 اجا اتی (F)  و باشوو روانی و اولیاعم ا   درما  (Y)ر اگ بنابراین  کردن فرار و شوو ن

( U)اطلوبیت  تابعمنگاه  شوو ، خواد  اتحمل اجر  دسووتگیری، صووور  در ک  باشوو 

 اگر حال. بود خواد  U(Y) کن  فرار اگر و U(Y-F) شووود دسووتگیر اجر  ک یدرصووورت

 ،(P-1)دستگیری  ع   احتمال و باش  (P) وی انظر ا  اجر  دسوتگیری احتمال اتغیر

بود ا :  خواد  عبار  اجراان  فعالیت ا  اجر  انتظار اورد اطلوبیت تابع صووور  این در

EU= (1-P) U (Y) + PU (U-F). اطلوبیت اورد ب  نسووبت اطلوبیت تابع این اگر لذا 

 رفتار اجراان  ک  شووودیا فرض منگاه باشوو ، باز کافی ان ا هب  قانونی، فعالیت ا  انتظار

                                                 

 
1 Mohammadnasl (2011) 
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 نرخ افزایش ب  انجر دد ، افزایش را EU ک  تغییری در اینک  نتیج . خواد افتاد اتفاق

 .ش  خواد هر 

 تحمیل هوااع ب  یمورسوورسووا  یدان یدز درسووال  وریسووتیی ترداتیفعالو  هرامم

تخصی  انابع برای ارتقای ایزان اانیت  دغ غ بخش خصووصی دمواره با    ک کنن یا

و اق ااا  حفاظتی اواه  اسوووت. این در حالی اسوووت ک  دولت با اشوووکت  اربو  ب  

ا . بروسووتب روی دفاعی و اق ااا  ایشووگیران  دااسووتیسووتخصووی  انابع اح ود ایان 

توه  ب  ایاا دای تروریسم و هرامم بر اقتصاد و اانیت کشور، انتخاج بین این دو اقول  

 .شودیااحسوج  دادولتی ه ی داچالشا  

اق ااا  ضوو  تروریسووتی دفاعی را بر  دادولت( نشووان دادن  4002) 0ان ر  و سوون لر

اق ااا  تحلیل اسووتلز  ی دفاعی دااسووتیسوو. در عمل، ددن یااق ااا  فعال ترهی  

 ل ا همی اانیتی و نیز اق ااا  غیراستقیم دایفناوری در گذار یسراااستقیم دمچون 

یی برای هلوگیری ا  قرار گرفتن در هوصرف ی و گذار یسورااتغییر در الگوی اصورف و 

 تضعیف باد فی فعال شاال تماای اق اااتی است ک  دااستیسوضوعیت ریسوک است. 

ع اناب نیتأااستقیم در هریان  طورب و  شوودیاتروریسوتی و هرامم اعمال  یداتیفعال

. دمچنین طیفی ا  عملیا  کن یاوقف  ایجاد  داسووتیتروراالی و انسووانی و تسوولیحاتی 

 .شودیانظاای را شاال  گسترده حمل اطتعاتی تا 

رای و انافع تأاین اانیت ب ان یخصووووصوووی دفاعی تا ح   یادی کازی دااسوووتیسووو

ی فعال ویژگی کازی عموای را دااستیسی تفایم و درونی ش ه است. ولی گذار یسوراا

نشان  دایبا   ینظراوضووع با اسوتفاده ا  (. 4003و  4002، 4سون لر و سویگیورادارن  )

 تیدرنااسواری اجانی ش ه و  اقول دد  دمین خاصیت امکن است اوهب تحریک ای

 کم اق ااا  فعال انجر شود. عرض و  سیاست دفاعی ا ح شیب عرض ب  

ب  اوضووعی خاص دشوار است   دامناادیت اق ااا  فعال تبعا  عا  دارن  و اختصواص 

ی دااستیسووااا انافع حاصوول ا   شوون یاانابع اوه   عرضو ب  دمین دلیل با کمبود 

 هذابیت رونیا ابو  فرد یا حزج و هنا  خاصوووی نسوووبت داد   توانیارا  اؤثردفواعی 

بیشتری برای دولتمردان دارد و با اا اد عرض  اواه  است. شای  ب  دمین دلیل است ک  

اق ااا  فعال را ب  خانواردا و بخش خصووصی انتقل کنن  و  ن یدزتمایل دارن   دادولت

 .بپردا ن ی دفاعی دان یدزخود بیشتر ب  

                                                 
1 Enders and Sandler 
1 Sandler and Siqueira 
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هر  و  ریتأثت استقیم و غیراستقیم تح طورب بخش عموای عاال اقتصوادی اسوت ک  

هنایت و تروریسوووم قرار دارد. دولت اتولی ت ار  عموای اانیت اسوووت. بخش عموای 

ی استقیم تخریب ناشی ا  اق ااا  تروریستی و هرامم است، داخسار در اعرض  تناان 

بلک  اتولی ااار عواقب حمت  بر نظم عموای و اعتماد اهتماعی نیز اسوووت. دولت بای  

ااسخ سریع ب  حمل  را داشت  باش  و ب  روی اددای تروریستی ااسخی ماادگی ز   برای 

گذاری اخارج سوویاسووت حو هدرخور ب د . اادیت عموای بودن اانیت، ورود دولت در 

 رینااذاهتناج عموای در حفظ اانیوت در ای هر  و هنوابوت و حمت  تروریسوووتی را

 .کن یا

 ت:اس تصورقابل یر  صور ب تحقیق شر  رفت رواب  اتغیردای این  منچ ب   با توه 

𝐺 = 𝑓(𝐶𝑟𝑖𝑚𝑒, 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)                                                                           (0)                                              

 Terrorهر  و هنایت صوووور  گرفت  و  Crimeدای عموای دولت، دزین  G ک  در من

یک ا  این دو  در رییتغتع اد حمت  تروریسووتی اسووت و اخارج دولت با  ددن هنشووان

 بخش، تغییر خواد  کرد.

 پیشینه تجربی -2-2

 هر ، یرنظ یدر حل اشکت  اهتماع یااطالعا  گسترده یراخ یدااقتصاددانان در سال

اه و اقول  اقتصاد رف یریکارگان  تا با ب کرده یو ااثال من انجا  داده و سع ینژاد یضتبع

اانن   ی یه  یداحو ه یفرد یداو رهحان ییرفتار عقت یالگو ینظر یابوان یو بر اوا

 گسترش یراخ یداقرار ددن . در سال یلو تحل یرا اوردبررس قتصادهر  و ارتبا  من با ا

بزر  در کل هاان شوو ه اسووت.  ینگران یکب   یلتب  یاهتماع یدایهرامم و نادنجار

 ، یمیب  بار ا یضووو اهتماع ی ها  ینک  ا  ا یفراوان یو اال یخسوووارا  هان یندمچن

بر  یادی  یدان یکرده اسوووت و دز ی ها  یندا را ا  دمان ابت ا وادار ب  ابار ه با ادولوت

 کرده است. یلدا تحمدوش دولت

با  ینوع و بتر ش ه سپتاابر ب  بع  بسیار گسترده یا دهدرباره تروریسم ا  واقع   اطالعا 

  بر اطالعا یارتبا  یافت  اسووت. در اداا  ارور تیبررسوی علمی تعاال بین اقتصوواد اان

و  یسمترور یو اهتماع یاقتصاد یاا دایشو ه در حو ه عواال و اانجا  یو داخل یخاره

 .خواد  ش  هااندر  یتهر  و هنا

 مطالعات خارجی -2-2-1
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 وی ارداخت. هنایت و هر  اقتصاد تحلیل ب  ک  بود یاقتصاددان ولینا (0322) 0شریفل

 هر  بر اثرگذار یردایاتغ سووایر کنار در هر  وقوع و بیکاری بین نرخ ارتبا  بررسووی با

هوانان  توسوو  هر  وقوع بر بیکاری نرخ ک  افتیدسووت نتیج  این ب  سوون، اانن 

 .است ی داشت توهاقابل ریأثباز ت ب  سال 02 سنی گروه باألخ 

( با 0312) 4ارلیچ هر ، اقتصووواد  این  در تجربی اقاز  نخسوووتین ا  یکی عنوانب 

 2بکر گریهر   ا ل ی،رقانونیغ و قانونی کار بین اوهود فرصووت دزین  قانون گنجان ن

 و بکر ا ل وارد را افراد بین من تو یع نحوه و درما  عاال او درواقع داد. گسووترش را

 کرد. ای ا بیکاری و هرامم بین اثبتی ارتبا  بار اولین برای نیب  را عتوه

 (VAR) یبردار رگرسوویون خود روش ا  اسووتفاده با (4002) 2دمکاران وبلوابر  

 4000 تا 0321  اانی دوره طی کشور 011 در را تروریسوم اقتصوادی ایاا دای کتن

 روی بر یداریاعن و انفی اثر تروریسم ک  داد نشان دامن نتای  اطالع  .کردن  بررسی

 .دارد یگذار یسراا اخارج و اقتصادی رش 

ی ب  بررسووی اثرا  تروریسووم بر اخارج عموای ااطالع ( در 4003) 2دمکارانکولیا  و 

ی بوده  سازن  دادادهبا استفاده ا   دامنارداختن .  0312-4002یونان طی دوره  اانی 

اخارج هاری و و ب  کمک ا ل رگرسووویونی غیرخطی ب  این اسوووئل  ارداختن  ک  میا 

ی بر ابار ه با تروریسم داشت  است. اؤثری توس  سا اان ااور داخلی اثرا  گذار یسراا

ی اثر انفی ضوووعیفی بر عملکرد نیچننیای دایگذار یسووورااک   ددن یانتای  نشوووان 

ی اام این اژودش ابنی بر این اسوووت ک  دادزلتتروریسوووم داخلی داشوووت  اسوووت. 

در  توان یاتجایزا   ر ه با تروریسوووم در اخارج  یربنایی وی علی  اباگذار یوسوووراوا

 هلوگیری ا  هر  و هنایت افی  باش .

ی فصلی ب  دادادهو  1( با اسوتفاده ا  ا ل اارکوف سوویچینگ4000) 2مرین و دمکاران

-0312بررسوی رابط  بین اخارج ض  تروریسم و تروریسم در انگلستان طی دوره  اانی 

دریافتن  ک  رابط  بین  دایبا با اسوووتفاده ا  ا لی ا  تئوری  دامن .انو ارداختو  4002

                                                 
1 Fliesher 
2 Ehrlich 

ary BeckerG2  
4 Blomberg and et al 
5 Kollias and et al 
5Arin and et al 
7 Markov-switching 
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ش کاد کنن هانیبتروریسووم و اخارج ابار ه با تروریسووم غیرخطی اسووت. نتای  تجربی 

 .باش یااحتمال تروریسم با افزایش اخارج دفاعی 

قیم ی استگذار یسراا هریان بر تروریسوم و ناادی عواال تأثیر( 4002) 0اسوتانیسویک

 را 4000-0332ی طی دوره گذار یسوورااو ایزبان  صووادرکنن هخارهی در کشوووردای 

 در گذاران یسراا ب  تروریستی افزایش حمت  ک  داد نشوان وی قرارداد. یاوردبررسو

ی استقیم خارهی ورودی ب  من کشور گذار یسرااایزبان اوهب کادش شو ی   کشوور

 سووایر ،ردیگیا قرار تروریسووتی دحمل اور گذار یسووراا یک ک   اانی و شووودیا

 تیدرناا گرفت. خوادن  قرار حمل  من انفی سوورریز مثار اعرض در گذاران یسووراا

 یگذار یسراا برهذجعواال اثرگذار  نیتراامداد ک  ثبا  سیاسی ا   نشوان وی اطالع 

 استقیم خارهی است.

P-) یبرداریونی ( در چارچوج ا ل اانل خودرگرسووو4002) 4نتینودراکو  و کنسوووتا

VAR تأثیر اویای هر  و هنایت و تروریسوووم بر اخارج اانیت و نظم عموای در ایان )

 دامنی داافت را بررسووی کردن . ی 4002-0332ی داسووالکشوووردای ارواایی در طول 

ی داریاعن صووور ب ک  یک شووو  در تروریسووم و یا در هر  و هنایت  دد یانشووان 

ی عموای در کادش دان یدزو دمچنین،  دد یارا افزایش  اخارج نظم و اانیت عموای

 بوده است. ریتأثیبهر  و هنایت یا تروریسم 

- اقتصووادی عواال ریتأث ااکسووتان در اطالع  یک در( 4002) 2خان و دمکاراننابت 

 و بیکاری فقر، اثل ماو ش، عواالی ک  قراردادن  یاوردبررسوورا  هر  وقوع بر اهتماعی

 نرخ بین اثبت رابط  یک ددن هنشوواننتای   اورد ار یابی قراردادن . را اقتصووادی رشوو 

 وهود ماو ش سووط  و هر  نرخ بین انفی رابط  یک و اسووت بیکاری هنایت و و هر 

 دارد. وهود هر  ایزان وقوع و فقر بین اثبت رابط  یک دمچنین و دارد

دولت  یدان یرما  و دزبر د سمیو ش   ترور را یتأث( ب  بررسی 4002) 2و ریکو سویک

کشوووور  022اانل در  یدااجموع  داده کیبوا اسوووتفواده ا   4002توا  0310در دوره 

کرد بر عمل یانف ریتناا تأث سووومیترور دد  ک نتای  این تحقیق نشوووان ای ان .ارداخت 

                                                 
1 Stanisić 
2 Drakos & Konstantinou 
3 Nabeela Khan et al. 
4 Cevik and Ricco 
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 سمیک  تروردد  استحکمی نشان ای یشوواد  گرید یدارد. ا  سوو یاتیاال یدرما دا

 گردد.ایدولت( ارتب   یدان ی)و سام کل دز ینظاا یدان یدز شیافزا انجر ب 

 ب   یدر ترک اانیت یدان یو دز یهر  و نظم عموا نیرابط  ب( ب  بررسووی 4001) 0تونر

تع اد  شیافزا  ،یاسووت. بر اسووا  نتا ارداخت  4002سووال  یبرادای فضووایی روش داده

بر  دمچنین .شوووودیا اانیتو  ینظم عموا یدانو یدز شیاوهوب افزا  یوهر  در ترک

 نظم یدان یدز شیباعث افزا  یترک یدااسوووتان یاراکن گ فضووواییا ل   یاسوووا  نتا

شووواد  حاکی ا  وهود اثرا   گریدانیبب  .شووودیا  یدر اناطق دمسووا اانیتو  یعموا

 دای نظم عموای و اانیت است.سرریز دزین 

بر  یو داخل یالمللنیب سمیان ، تروراسولح یدایریدرگ ب  بررسوی اثرا ( 4001) 4لیب

ک  اناقشووا   دد ی  نشووان ای. نتاارداخت  اسوتدوهانب  و چن هانب   یداکمک عیتو 

. دمچنین دد یرا کادش االمللی بینما ه دسوووتب  یداکمک انواع زانی، اان اسووولح

رار ق کنن گانافتیدر ستیرا در ل اتخاصمکشور  کیچن هانب  دای کمکاد اکنن گان 

 .دد یا شیرا افزا وهانب د یداکمک یداخل سمیتروراین در حالی است ک  ددن . نمی

 مطالعات داخلی -2-2-2

 تولی  اتغیردای ا  حاصوول یداشووو  اثرا  بررسووی ب ( 0232) 2دمکارانسوولمانی و 

 هووذج بر تروریسوووتی حوادث ایزان و تجواری بوا  بودن درهو  داخلی، نواخوال 

 قایمفرانتخب انطق  خاورایان  و شمال  کشووردای در خارهی اسوتقیم یگذار یسوراا

 4004تا  0310ارداختن . دوره  اانی اطالع  ا  سووال  Panel VAR انا( در قالب ا ل)

 تحقیق اتغیردای اتقابل رواب  بررسی و ا ل برمورد ا  حاصل . نتای شو یارا شواال 

 دوره طی بود ک  این ربیوانگ واریوانب، تجزیو  و منی العمولعکب قوالوب توابع در

 اسووتقیم یگذار یسووراا هذج بر انفی اثر تروریسووم دارای یداشووو  ،اورداطالع 

 بودن با  دره  و ناخال  داخلی تولی  ا  ناشووی یداشووو  اقابل، در اسووت. خارهی

 دستن . خارهی استقیم یگذار یسراا هذج بر اثبت تأثیر دارای تجاری،

را با اسووتفاده ا   هر  و صوونعتی رشوو  ی رابط الع اطا در( 0232) 2اورلطفی و فیض 

   ک کردن  بررسوووی 0211-0213ی ترکیبی طی دوره  اانی دادادهروش رگرسووویون 

                                                 
1 Tuncer 
2 Lis 
3 Salmani et al.  (2014) 
4 Lotfi & Feizpour (2015) 
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 اسووا  این بر اسووت. هر  بر رشوو  صوونعتی داریاعن و اثبت رابط  ددن هنشووان نتای 

ااا  بیاورد، اراغان ب  کشور ا  اناطقی برای را ازایایی است توانست  صنعتی رشو  اگرچ 

 کادش برای را اوضوووع این ب  توه  لزو  نیز هر  و شوو ن صوونعتی ایان اثبت رابط 

 .کن یا دوچن ان ش ن صنعتی احتمالی یداانی 

در اژودشوی با اسوتفاده ا  تکنیک اقتصوادسنجی فضایی و ( 0232) 0دمکارانفردمن  و 

 اؤثرتصووادی و اهتماعی ، ب  ار یابی عواال اق0230-0212 یداسووالی اانل طی داداده

. در ا ل اول اتغیردای ان ارداخت ی ایران دااستانبر اااهر  در   یتأکبر وقوع هر  با 

بر سوورقت داشووتن  و  داریاعنبیکاری، نرخ شووارنشووینی و درما  سووران ، اثر اثبت و 

اتغیردای صونعتی شو ن و ضوریب هینی رابط  عکسوی با نرخ سرقت داشتن . در ا ل 

رخ ی بر نداریاعناعکو  و  ریتأثاستقیم و درما  سران   رابط   اقتصادی دو  نرخ رشو

 قتل عم  داشتن .

 شودیای، اشاد ه اوردبررسی گذشت  در حو ه اژودش دادد با ارور تحقیقا  اخیر و 

در  ار چالشی هر  و هنایت و تروریسوووم یکی ا  اباحث دا هیا ک  اباحث اربو  ب  

 بر شووتریب . عم ه تحقیقا  اقتصووادی صووور  گرفت ،شووودیاحو ه اقتصووادی احسوووج 

ک  سام ا ی ه تروریسم دم  ان ارداخت عواال ایجاد هر  و هنایت و دمچنین تروریسم 

نیز بر تشووری   دااژودشی ا  اااره. باشوو یاا  تحقیقا  صووور  گرفت  بسوویار کمتر 

ی ارتب  با اقابل  دان یدزی ابیار  اتمرکز اسووت.و هر  ایاا دای ناشووی ا  تروریسووم 

اباحث  ا همل تروریسووم و هر  و هنایت و اخارج عموای و خصوووصووی ارتب  با من 

کمتر    واسووت قرارگرفت اژودش گران اقتصووادی  اوردتوه اقتصووادی اسووت ک  کمتر 

ک  اارو ه ب   انا در انطق بر اخارج عموای  و هر اژودشووی ب  تعاال ا ی ه تروریسووم 

 است، ارداخت  است. ش هلیتب  کانون حمت  تروریستی

اغلب تحقیقاتی ک  در این  این  انجا  شوو ه اسووت علل و ایاا دای هر  و تروریسووم را 

در  شووو هاسوووتفادهی داا لو  کاررفت ب ی داروش. دمچنین ان دادهاورد ار یوابی قرار 

اده ی سجاقتصادسنی داا لی مااری و یا داکیتکنبا استفاده ا   اکثراًاطالعا  گذشوت  

ود خی الگوی ریکارگب در این تحقیق سوعی خواد  ش ه با  ک یدرصوورتصوور  گرفت  

ی اختلف اقتصووادی بسوویار دایتئورک  در اعتبارسوونجی  (P-VAR) یبیترک ونیرگرسوو

 ارداخت  شود. اوردنظرو برمورد الگوی  لیوتحل یتجزافی  است، ب  

                                                 
1 Farahmand et al. (2017) 
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 مدل و روش پژوهش -3

در بخش قبل در این تحقیق ب  بررسووی ا ل و روش  شوو هارام بر اسووا  ابانی نظری 

 را یتأثک  اشوواره شوو ، این تحقیق ب  بررسووی  طوردماناژودش ارداخت  شوو ه اسووت. 

 اردا د.اویا ای صور ب دا بر اخارج عموای دولت تیو هنای تروریسوم و هر  ردایاتغ

( صور  4002) 0نتینودارکو  و کنسا شو هارام این تحقیق بر اای  ا ل بر این اسوا ، 

توان ا ل گرفت  اسووت. در بررسووی ا ل اویا ب  روش خودرگرسوویون برداری اانلی ای

  یر بیان کرد. صور ب تجربی تحقیق را 
yit = μ0 + A1yit−1 + ⋯ + Akyit−k + μi + λt + vit    (4 )                                           

 (i = 1,2, … , N t = 1,2, … , N) 

yitک  در من = (Git, CRIMEit, TERRit)   یک بردار تصوووادفی سووو  اتغیره اسوووت ک

ااتریب  Aj.باش یاو فعالیت هر  و هنایت  اتشکل ا  اخارج عموای، فعالیت تروریسم

اثرا   اانی  λtتأثیرا  اشواد ه نشو ه اثرا  اقطعی در کشور، μiضورایب اسوت، 2*2

 .دد یارا نشان  رفتارخوشاسمان دای  2*0دار بریک  vitو

 وایکن  -دولتزرویکرد این اطالع  ا   در ی،اوردبررسووبا توه  ب  تع اد کم دوره و اقاطع 

را در شرایطی  VAR اانل( استفاده ش ه است ک  در اطالع  خود ا ل 0311) 4دمکاران

 ،ادش هاطابق با اطالع  ی و  ان دادهقرار  یک  ان ا ه سری  اانی کوچک است، اوردبررس

روش بر  یابتن برموردگر ،اختلف یبرموردگرداا  بین  P-VARدر  اینو  برمورد او ل 

سا گار  یاحاسب  برمورددا یبرا .ش ه است شناادیا 2(GMM) یافت یمتعمگشوتاوردای 

 ، با توه  ب  وهود وقف Nو بزر   Tثابت  ی با اقادیردادر ا ل یژهوا  اعوادلو  فوق، بو 

ی، این برموردگر توانایی اوردبررسشو ه و دمچنین اویایی بین اتغیردای یاعرفدر ا ل 

 ش هختص بیشوتر نسوبت ب  برموردگردای دیگر را دارد. برای تخمین بر این اسا  فر  

  یر در نظر بگیری   صور ب را  P-VARا ل 
(2) Yit

∗ = Yit
∗̅̅ ̅A + eit

∗  

 ک  در من
Yit

∗ = [yit
1∗ yit

2∗ … yit
k−1∗ yit

k∗] 

Yit
∗̅̅ ̅ = [Yit−1

∗ Yit−2
∗ … Yit−p+1

∗ Yit−p
∗ Xit

∗
] 

eit
∗ = [eit

1∗ eit
2∗ … eit

k−1∗ eit
k∗] 

                                                 
1 Drakoos and Konstantinou 
2 Holtz-Eakin et al. 

Generalized Method of Moments 3 
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A′ = [A1′ A2′ … Ap−1
′ Ap′ B′] 

اتغیردووای دارای سوووتوواره   mitصوووور بوو حووال بووا در نظرگرفتن اتغیر اصووولی 

mitصور ب 
∗ = mit − mit−1  فایل تعریف است ک  در فر  اتعاا  ب  این صور  تعریف

mitگردد:ای
∗ = (mit − mit̅̅ ̅̅ )√Tit/(Tit + تع اد اتغیردا برای اانل با  Tدر من    ک (1

𝑚𝑖𝑡̅̅اسوووت، دمچنین tو  i ابعواد دای گرفتن فر  اانلی دادهایانگین اسوووت. با در نظر  ̅̅̅

  یر خواد  بود: صور ب  GMMاوردبررسی برمورد 
(2) A = (Y∗̅̅ ̅′ZŴZ′Y∗̅̅ ̅)

−1
(Y∗̅̅ ̅′ZŴZ′Y∗) 

اعین و  اثبتشوووب اسوووت ک  اتقارن و   (L x L)یوک اواتریب بوا ابعاد  Ŵکو  در من 

E[Z′e]شود ک  است، فرض ای فردانحصرب  = ̅̅∗E[Y صور ب و رتب  ااتریب  0 ̅′
Z] =

kp + l  ک   شوووودیاعادز ، باعث ا سوووتمیسووو دمزاانبرمورد اسوووت. بو ین ترتیب

در اورد اارااتردا بر  وال  م اون ابتنی بر ماارهاتقاطع اعکو  ساده شود.  دایی فرضو

 .خواد  بود انجا من قابل انبیکووار بیو ااتر Aا   GMMاسا  برمورد 

ی ا  ااجموع حجم نمون  اسوووت.  ، کشووووردای انطق  انایهااع  مااربر این اسوووا ، 

سووالیان  و در قلمرو  اانی بین  صووور ب باشوو  ک  کشوووردای انتخب این انطق  ای

ی قرار اوردبررسوودا، اسووتخراج و با توه  ب  دسووترسووی ب  داده 4002-4002دای سووال

ت ک  ب  کشور اس 01ی در این تحقیق شاال اوردبررسخواد  گرفت. لیسوت کشوردای 

، بحرین، اصر، ایران، عراق، لبنان، لیبی، اردن، کویت، ریالجزاترتیب شواال  افغانسوتان، 

دای داده باشوو .قطر، عربسووتان، ااکسووتان، ااارا ، تونب، اراکش، سوووری  و یمن ای

ر  ی صور ب  یاوردبررساعیاردای مااری برای اتغیردای  در این تحقیق و اورداستفاده

 است:

 هاآنی و منبع موردبررسمتغیرهای  :(1جدول )
 اتغیر تعریف انبع
 0بانک هاانی

(WB) 
 اخارج عموای  )دزر( 4000اخارج عموای سران  دولت ب  قیمت ثابت سال 

 4سا اان الل
(UN) 

 هر  و هنایت نفر( دزار 00تع اد کل دستگیرش گان هرامم اختلف )در 

دای اایگاه داده 
 2 سمیترورهاانی 

(GTD) 

 تروریسم ااا  تروریستی در در کشور )تع اد(اق 

                                                 
World Bank 1 

United nation2  

Databas Global Terrorism3  
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 یموردبررس(: خالصه آماری متغیرهای 2جدول )
 هر  و هنایت یتحمت  تروریس لگاریتم اخارج عموای اعیاردای مااری

 202/24 0/440 12/02 ایانگین

 002/41 000/2 321/02 ایان 

 022/203 3926 003/20 ح اکثر

 200/0 000/0 122/2 ح اقل

 220/13 030/220 242/2 حرافان

 220/0 121/2 201/0 چولگی

 322/2 021/03 102/4 کشی گی

 انبع: نتای  تحقیق

است ک  بیشترین من در  درسالفعالیت در  440ایانگین تع اد حمت  تروریسوتی برابر 

نفر در در  24. نرخ هرامم نیز دارای ایانگین باش یااربو  ب  کشور عراق  4002سوال 

اتغیر لگاریتم اخارج  تیدرناا و باشووو یا 13ار نفر بوده و دارای انحراف اعیار دز 00

 است. 24/2و انحراف اعیار  02دارای ایانگین  سران 

 های پژوهشیافته -4
  ی سونتی در اقتصوادسونجی ابتنی بر فرض اانا بودن اتغیردا استداروشی ریکارگب 

رسووویون کاکج در دنگا  برمورد الگو، ابت ا رگ  هیا بنابراین برای هلوگیری ا  رخ دادن 

ی و م اون قرار گیرد  برای بررسوووی اانایی بررسووو اوردز   اسوووت ک  اانایی اتغیردا 

توان استفاده کرد. دا ایدای خاص این نوع ا  دادهدای تابلویی ا  م اوناتغیردا در داده

شوو  واح  اشووتر  در ب  بررسووی وهود ری )LLC( 0و لوین و چوا  م اون لین  نجایادر 

داری بر اسا  احتمال در دا ا  طریق اعنیاتغیردا اسوتفاده شو ه اسوت. بررسی م اون

وهود  ددن هصفر م اون نشان  یفرضگردد. با توه  ب  اینک  سوط  ان  درص  تعیین ای

کمتر ا  ان  درص   ش هاحاسب ریشو  واح  برای در اتغیر است، چنانچ  اق ار احتمال 

 شود.وهود ریش  واح  برای من اتغیر رد ای  یفرضباش ، 

ک  اشخ   طوردمان ( نشوان داده ش ه است.2نتای  م اون اانایی اتغیردا در ه ول )

 نینو دمچگیری ی در سط  اانا دستن  و نیا ی ب  دیفرانسیلاوردبررساست اتغیردای 

 انباشتگی وهود ن ارد.بررسی م اون دم

  

                                                 
1 Line, Lovin and Cho 
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 ستایی متغیرها به روش لین و لوین(: نتایج آزمون ای3جدول )

 ارتب  اانایی احتمال مااره م اون روش ار یابی اتغیر

 I(0) 00/0 -14/2 سط  لگاریتم اخارج عموای سران 
 I(0) 00/0 -31/2 سط  تع اد اق ااا  تروریستی

 I(0) 00/0 -22/4 سط  نرخ هرامم
 انبع: نتای  تحقیق

. در این ارحل  شووودیای باین  ا ل اشووخ  داقف وبرمورد ا ل ابت ا تع اد  انظورب 

ی تعیین وقف  داات ز   اسوت ارتب  باین  ا ل خودرگرسویون برداری با استفاده ا  

تعیین گردد. تعیین وقف  باین  بای  بر اسا  تع اد اتغیّردای ا ل و حجم نمون  صور  

خاج وقف  باین  برای (، وقف  باین  بر اسوووا  اعیاردای اختلف انت2گیرد. در هو ول )

اسووت. نتای  نشووان  شوو هداده( نشووان stataاسووتتا )افزار ا ل انتخابی با اسووتفاده ا  نر 

دد  ک  بر اسووا  اعیاردای شوووارتز بیزین، دنان کومین و مکامیک، وقف  یک باین  ای

 است.

 (: نتایج بررسی وقفه بهینه4جدول )
Lag J P-j MBIC MAIC MQIC 

1 333/0 023/43 221/0 -032/001 -120/42 

2 333/0 300/42 004/0 -221/22 -030/00 

3 333/0 231/2 320/0 -030/24 -204/02 
 انبع: نتای  تحقیق

( در GMM) افت یمیتعمدمچنین در این تحقیق با توه  ب  اادیت رویکرد گشووتاوردای 

باره دن ابزاردا هات اناسب بو 0یری اتغیردای ابزاری با وقف ، ا  م اون سوارگانکارگب 

است ک  اعتبر  ش هیینا  ایش تعی داتیم اون سوارگان ا  اح ود شو ه اسوت. گرفت 

شوواد ی را دال بر اناسب  توان یع   رد فرضوی  صوفر ا .کن یبودن ابزاردا را م اون ا

در این تخمین نیز اق ار مااره سارگان با اق ار احتمال بازتر ا  بودن ابزاردا فرادم مورد. 

در این ا ل  کاررفت ب رد فرض صووفر را ن اشووت  و ابزاردای  درصوو ، دلیل کافی هات 2

 اتناسب دستن .

ک  اشخ   طوردماناست.  شو هاشوخ ( 2نتای  برمورد ا ل با یک وقف  در ه ول )

داری بر اخارج عموای یر اثبت و اعنیتأثدای تروریسوووم اسوووت وقف  هرامم و فعالیت

                                                 
1 Sargan test 
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دنسن برای سیستم اعادز  برمورد ش ه نیز،  J. نتای  مااره ی دارداوردبررسکشووردای 

 ی در این برمورد است.اوردبررساناسب بودن ابزاردای  ددن هنشان

 ی مخارج عمومیبرا P-VAR (: برآورد مدل5) جدول

 احتمال z مااره انحراف ضریب استقل اتغیر وابست  اتغیر

 اخارج عموای

 000/0 100/3 032/0 340/0 وقف  اخارج عموای

 000/0 210/2 000/0 0002/0 وقف  تروریسم

 000/0 220/2 000/0 0002/0 وقف  هرامم

 تروریسم

 202/0 120/0 222/1 020/2 وقف  اخارج عموای

 000/0 030/02 022/0 321/0 وقف  تروریسم

 000/0 340/1 040/0 011/0 وقف  هرامم

 هرامم

 022/0 -120/0 222/0 -221/4 وقف  اخارج عموای

 110/0 -430/0 002/0 -000/0 وقف  تروریسم

 000/0 000/32 000/0 321/0 وقف  هرامم

 21/0 احتمال 01/20 اق ار مااره دنسن Jمااره 

 انبع  نتای  اژودش

ی در هات حفظ مرااش و دمچنین اوردبررسوودد  ک  کشوووردای این نتای  نشووان ای 

 ان .اعی اخارج عموای دولت را افزایش دادهکادش هر  و هنایت و بابود شووورای  اهتم

دای حمت  تروریسوووتی و دمچنین وقوع هرامم اوهب در بخش اول وقف  کو ینحوبو 

و  0002/0 ان ا هب داری در اخارج عموای در کشوردای اختلف ب  ترتیب افزایش اعنی

د ا  ش ه است. این اوضوع با توه  ب  شواد  اوهو درص  کدر سوط  خطای ی 0002/0

رون  افزایش اخارج عموای و دمچنین افزایش هر  و حمت  تروریسووتی در کشوردای 

ر  و ه صور ب ی نیز قابل استنبا  است. بر این اسا  در شرایطی ک  نااانی اوردبررس

حمت  تروریسووتی رخ دد ، افزایش احسوووسووی در اخارج دولت در دوره بع  ب  وهود 

در بررسوی ا ل، اشوخ  است ک  اخارج دولت در این در حالی اسوت ک   خواد  ما .

توان ی ک  ایاگون ب است،  ریتأثیب درص  کی یخطاکادش فعالیت تروریسوم در سط  

بیان کرد اخارج عموای کشووردا در کادش تروریسوم نقش ن اشوت  است. این در حالی 

ر در اقادیر هر  د -22/4 ان ا هبو داری اسوووت کو  این اخوارج اوهوب کوادش اعنی

گردد. بر این اسا  با توه  ب  این ای درص  کی در سط  خطای یاوردبررسکشوردای 

گردد، نتای  اام ک  بخشوی ا  اخارج عموای کشووردا صرف اانیت در داخل کشور ای
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رفاه ناشووی ا  اانیت  ایجاد اسووت بر توانسووت دد  ک  این اخارج این بررسووی نشووان ای

 باش . رگذاریتأث

ثبا  ضورایب برمورد ش ه است  P-VAR دایسوامل در بررسوی ا لا نیتراامیکی ا  

ک  نتای   طوردمانک  برای این کار ا  ضوورایب بخش خودرگرسوویونی اسووتفاده گردی . 

ثبا  ا ل  ددن هنشووواندد  این ضووورایب داخل دایره واح  قرار داشوووت  و نشوووان ای

 ی است.اوردبررس

ایان  اوهودیی ایاوهات بررسوووی  توانحوال اب ا  برمورد بردار خودرگرسووویونی ای

توابع واکنش منی،  گریدعبووار   بوو اتغیردوای الگو، ا  توابع واکنش منی اسوووتفوواده کرد

اثر  . این توابعدد یایی است ک  اتغیر درونی سیستم ب  تکان  ناشی ا  خطادا داااسوخ

  ادرونغیر یک انحراف اعیار روی اقادیر هاری و مین ه ات ان ا هب یوک واحو  تکوان  را 

 .کنن یااشخ  

 
 P-VARبررسی ثبات ضرایب مدل  :(1نمودار )

 انبع  نتای  اژودش
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 P-VARتابع واکنش آنی مدل  :(2نمودار )

 انبع  نتای  اژودش

دد . در نمودار واکنش در یک اتغیردا ب  تکان  ناشوووی ا  اتغیردای دیگر را نشوووان ای

اثبت هرامم و  ریتأث ددن هنشوووانی خوبب  سووومت راسوووت نموداردای اول و دو  ا  باز

افزایش در هرامم  ک ینحوب  ی است.اوردبررستروریسوم بر اخارج عموای در کشوردای 

منی و افزایشوی را بر اخارج عموای داشوت  است. این شو  در  ریتأثو فعالیت تروریسوم 

 فزاین ه اتفاق افتاده است. صور ب ی اوردبررسطی دوره 

دد  ک  نااانی و افزایش در هر  و دمچنین حمت  تروریسوووتی ان ایاین نتیج  نشووو

برای رسی ن ب  رفاه ناشی ا  اانیت )ب  دلیل کادش سود ناشی  دولتشود ک  اوهب ای

این  سؤالافزایش در اخارج عموای باشوو . حال  درصو دا  تولی  کازی عموای اانیت( 

بر هرامم اختلف و حمت  دای ناشووی ا  من ب  چ  شووکلی اسووت ک  اخارج و شووو 

شووو  اخارج دولت بر اتغیردای تروریسووم و هر  و  ریتأثاسووت   رگذاریتأثتروریسووتی 

شو  اخارج عموای بر  ریتأث ددن هنشانهنایت اتفاو  است، نموداردا در سمت چپ، 

این واقعیت  ددن هنشانی خوبب هر  و هنایت اسوت ک  کادن ه بوده است. این اوضوع 

شووو  اوهب کادش منی این اتغیر )فعالیت اجراان ( شوو ه اسووت. این  اسووت ک  این

دای عموای در کادش هر  و هنایت در کارما ی اناسوووب دزین  کنن هانیباوضووووع 

تابع سود خود  شیافزادای نااانی اوهب ی است و با کادش دزین اوردبررسکشووردای 
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غییر حمت  تروریستی شوود. این در حالی اسوت ک  شو  اخارج عموای در ایجاد تای

 ی نگذاشت  است.هاب داری را اعنی ریتأث

اسووت.  P-VARبیان شوو ، تجزی  واریانب هات بررسووی اویایی ا ل  قبتًک   طوردمان

دای وارد بر من اتغیر در اقابل این روش تغییرا  اتغیردای وابسوووت  را ب  علت شوووو 

حقیقت تجزی  واریانب اشخ   کن . درب  سایر اتغیردا بررسی ای واردش هدای شو 

دا، ناشی ا  عواال اختلف بینی یا اثر شو کن  ک  چ  اق ار ا  واریانب خطای ایشای

  است.

 رییدر صور  تغدد  ک  نتای  بررسی تجزی  واریانب برای ا ل اخارج عموای نشان ای

 اتغیر نییوک اتغیر ب  ان ا ه انحراف اعیار من، اتغیردای دیگر چ  سوووامی در تغییر ا

ک  اشوخ  است در تغییر اتغیر اخارج عموای  طوردمان(، 2با توه  ب  ه ول ) .دارن 

با  ا منابدای ابت ایی بیشوترین سوام توس  خود اتغیر صور  گرفت  است و در دوره

سال  2اب ا  گذشت  ک یطورب یاب ، گذشت  اان سام هرامم بر این اتغیر افزایش ای

 41سووال  00 واریانب اخارج عموای را توضووی  داده و اب ا  درصوو  ا  04اتغیر هر  

 001/0توان  توضوی  دد ، این در حالی است ک  اتغیر تروریسم ح ود درصو  من را ای

 توضی  دد . بلن ا  توان  در ا  این تغییرا  را ای

 P-VAR مدل(: برآورد تجزیه واریانس 6جدول )

 هر  تروریسم اخارج عموای ا ل

 هر  تروریسم اخارج هر  تروریسم اخارج هر  تروریسم جاخار دوره

1 000/0 000/0 000/0 000/0 333/0 0000/0 004/0 004/0 332/0 

2 334/0 0000/0 001/0 002/0 332/0 0002/0 001/0 004/0 313/0 

3 312/0 0004/0 042/0 000/0 311/0 0001/0 022/0 002/0 320/0 

4 321/0 0002/0 022/0 002/0 310/0 0021/0 014/0 002/0 304/0 

5 302/0 0002/0 012/0 042/0 310/0 0020/0 042/0 000/0 121/0 

6 111/0 0044/0 040/0 043/0 324/0 0013/0 022/0 001/0 101/0 

7 123/0 0022/0 021/0 022/0 322/0 0040/0 400/0 041/0 122/0 

8 133/0 0023/0 032/0 020/0 322/0 0022/0 420/0 020/0 103/0 

9 120/0 0021/0 422/0 022/0 322/0 0032/0 430/0 022/0 222/0 

10 144/0 0011/0 410/0 023/0 341/0 0424/0 242/0 012/0 200/0 

 انبع: نتای  تحقیق
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 یریگجهینت بندی وجمع -5
ویا ا صور ب یر هر  و هنایت و دمچنین حمت  تروریسم تأثاطالع  ب  بررسوی  نیدر ا

برای رسوووی ن ب  این د ف در  دا در انطق  انا ارداخت  شووو .ج عموای دولتبر اخار
ی ریش  دام اونبخش برمورد ا ل، ابت ا برای هلوگیری ا  برمورد یک رگرسویون کاکج 

اتغیردای تحقیق اانا بودن ، اشووکل وهود رگرسوویون  نک یاواح  انجا  شوو . با توه  ب  
برمورد شوو ه ب   ا لسووتفاده نمود. در بخش سووط  اتغیردا ا ا توان کاکج نبوده و ای

عیت این واق ددن هنشان، نتای  افت یمیتعمبرموردگر گشتاوردای  صور ب  P-VARروش 
تی اویا و اثب ریتأثاست ک  وهود هر  و هنایت در کشوردا و دمچنین فعالیت تروریسم 

این  هددن نشوووانی دارد. این ا ل دمچنین اوردبررسوووبر اخارج عموای کشووووردای 
انفی کادن ه بر وقوع  ریتأثا  اخارج عموای  جادشوو هیاشووو   ریتأثواقعیت اسووت ک  

هر  و هنووایوت دارد. در این تحقیق دمچنین نتوای  تبیین رویکرد واکنش منی نشوووان 
هرامم و تروریسووم بر اخارج عموای در کشوووردای  شووو  ناشووی ا  ریتأثدد  ک  ای

 ریأثتافزایش در هرامم و فعالیت تروریسم  ک ینحوب  ی افزایشوی بوده اسوت.اوردبررسو
ا  سوی  جادش هیامنی و افزایشوی را بر اخارج عموای داشوت  است. ا  سوی دیگر شو  

دد  ک  این نمودار شو  نزولی ی نشان ایخوبب اخارج عموای بر ایزان هر  و هنایت 
در اخارج عموای در ایجاد کرده است، در تفسیر این اوضوع بای  عنوان کرد ک  افزایش 

کادش سوووط  هر  و هنابت و ب  بیان باتر در بابود تولی  کازی عموای اانیت کارایی 
در این اژودش با اطالعا  صور   ش هکسبنتای   عمل کرده است. اؤثرز   را داشت  و 

(، دراکو  و 4000) 4(، مرین و دمکاران4002) 0دمکواران گرفتو  توسووو  بلوابر  و
هر  و ک   راسوتاستدم(، در این یافت  4002) 2( و سوویک و ریکو4002) 2کنسوتانتینو
یگر ی داافت یر اویا و اثبتی بر اخارج عموای کشوردای انتخب دارد، ااا یتأثتروریسوم 

کادن ه بر  ریتأثکو  در کشووووردوای انا اخارج عموای  ددو یانشوووانا  این اژودش 
راکو  وکنسوووتانتینو ابنی بر ع   ختف یوافت  دا نیو ای اجراوانو  دارد دواتیوفعوال

 کشوردای ارواایی ست. در تیو هنای عموای در کادش هر  دان یدز کارما ی
داری را اعنی ریتأثشوو  اخارج عموای در ایجاد تغییر در حمت  تروریسووتی  ا منجاک 

استقیم و دم  طورب توان بیان کرد ک  نااددای عموای دم ی نگذاشوت  اسوت، ایهاب 
، حالنیدرعو  رن یگیاض  اانیتی قرار  افت یسا اانغیراستقیم د ف اق ااا    صورب 

مورن  ک  یاین اانیت، ب  اق اااتی روی تأااتولیان  عنوانب در راسوووتوای وظوایف خود 

                                                 
1 Blomberg and et al 
2 Arin and et al 
3 Drakos & Konstantinou 
4 Cevik and Ricco 
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در خصوص اهرای اانیت،  شود.یا دابنگاهخود اوهب تش ی  عواقب سوء اق ااا  برای 
ت. این است زل وهود دارد ک  سپردن اهرای اق ااا  بحث کارایی نااد اجری اطر  اس

ی اربو ، دایتئورگری شووو ه و بوا توهو  ب  اانیتی بو  دولوت اوهوب افزایش تعو ی
ی ن اشووتن اق ااا ، وربارهکمتر ا  بخش خصوووصووی اسووت و  اراتبب کارما ی دولت 

خش گردد برای بررسووی اخارج صووور  گرفت  دولت در بامکن اسووت. لذا ایشوونااد ای
یابی اناسوووبی صوووور  بپذیرد تا بتوان  نقش افی تری در کنترل هر  و  ن یباعموای 

س  رکن دولت و فضای  هنایت و ابار ه با تروریسوم داشت  و کارایی خود را حفظ نمای .
بل و تعاال اتقا ددن یا، اسا  تعالی اقتصادی کشوردا را تشکیل دابنگاهو  وکارکسوب

و دیگر نااددای عموای ز   است ک  در  دادولته است. لذا بر این ارکان ب  اثبا  رسی 
را با احک  وکارکسبی خود، درگون  مثار احتمالی سوء اعمال خود بر دایگذاراستیسو

با در نظر گرفتن ازایای  دولتگردد، انفعت ار یابی کنن . دمچنین توصووی  ای -دزین  
ی اق ار اخارج سوووا ن یباسوووعی در این اخوارج در بابود تولی  کازی عموای اانیت 

صوور  گرفت  و نسوبت کارایی تولی  کازی عموای اانیت داشوت  باشوو  تا بتوان  ضمن 
 ی عموای را تع یل نمای .دان یدز بیترک استفاده باین  ا  این اخارج،
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