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چکیده
حکمرانی یک پدیده پیچیده است که دارای ابعاد سیاسی ،اقتصادی و نهادی است .این مطالعه
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
با استفاده از رگرسیون پویای فضایی طی سالهای  2001تا  2017پرداخته است .نتایج
حاصل از برآورد مدل پانل فضایی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-
 )GMMدو مرحلهای نشان میدهد حمالت تروریسمی موجب کاهش ثبات سیاسی ،اثر
بخشی دولت ،کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی دولت
بر اساس روش تحلیل مولفههای اساسی ( )PCAمیگردد .همچنین اثرات سرریز وقوع
حمالت تروریسمی در هر کشور باعث کاهش معیارهای حکمرانی دولت در کشورهای مجاور
می شود .بهبود وضعیت تولید و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبب افزایش معیارهای
حکمرانی همچون آزادی اقتصادی ،اجتماعی و معیارهای کارایی دولت و شاخص کل حکمرانی
دولت می شود .اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری خارجی در کشور سبب
بهبود عملکرد کشورهای مجاور از نظر ثبات سیاسی ،اثر بخشی دولت ،کیفیت مقررات،
حاکمیت قانون ،کنترل فساد و شاخص ترکیبی حکمرانی میگردد.
واژههای کلیدی :تروریسم ،حکمرانی خوب ،رگرسیون پانل فضایی پویا ،سرریز فضایی.
طبقهبندی .H11 ،H51 ،C21 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
دیکسیت 2

حکمرانی 1یک پدیده چند بعدی و پیچیده است که تعاریف بسیاری دارد.
( )2009حکمرانی اقتصادی را ساختار و عملکرد نهادهای قانونی و اجتماعی معرفی می-
کند که با حمایت از حقوق مالکیت ،اجرای قراردادها و اقدام جمعی به ارائه زیرساخت
های فیزیکی و سازمانی برای فعالیت ها و معامالت اقتصادی مبادرت می کند .کافمن و
همکاران )2010( 3حکمرانی را از سه جنبه سیاسی ،اقتصادی و نهادی بررسی میکنند.
حکمرانی سیاسی شامل انتخاب و جایگزینی رهبران سیاسی است .با دو شاخص ثبات
سیاسی و دولت ضد خشونت و پاسخگو اندازهگیری میشود .حکمرانی اقتصادی قاعده-
بندی و اجرای سیاستهایی برای عرضه کاالهای عمومی را شامل میشود .با دو شاخص
کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اندازهگیری میشود .حکمرانی نهادی شامل موسساتی
است که احترام به دولت و شهروندان و تعامالت بین آنها را تعریف میکند و با دو متغیر
کنترل فساد و حاکمیت قانون اندازهگیری میشود .توزالم )2015( 4مفهوم حکمرانی را
شامل اثربخشی بوروکراتیک ،کنترل فساد ،حاکمیت قانون ،کیفیت مقررات و ثبات سیاسی
معرفی میکند.
در دو دهه اخیر بخشی از مطالعات در حوزه اقتصاد به بررسی اثرات تروریسم بر نقش
حکمرانی با تعاریف بیان شده پرداختهاند .مطالعات در پاسخ به سوال "آیا حکمرانی خوب،
میزان تروریسم را کاهش میدهد یا خیر؟" نظرات متفاوت داشته اند .هافمن و همکاران
( )2013معتقدند تروریسم از فرصت ابراز خشونت بر علیه اختالفات با رژیم استفاده کند.
از این منظر تروریسم بیشتر در مقابل حکمرانی بد مطرح میشود تا حکمرانی خوب .البته
در حکمرانی خوب به دلیل ارائه فرصتهای الزم برای ابراز نارضایتی ممکن است برخی
از شهروندان از این آزادی برای شنیده شدن شکایات خود نیز سوء استفاده کنند .پیازا( 5
 )2008و الیی )2007( 6نشان دادهاند تروریسم در حالتی که دولت در وضعیت شکست
خورده باشد نسبت به حالت خودکامگی پایدار بیشتر تاثیرگذار است.

 1در این مقاله  Governanceبه معنای حاکمیت ترجمه شده است.
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ویندزور )2003( 1و لی )2005(2اعتقاد دارند حکمرانی خوب میتواند با کاهش حجم
نارضایتی مردم نسبت به دولت ،احتمال تروریسم (یا استخدام تروریست توسط سازمان-
های تروریستی) را کاهش دهد .همچنین رابطه بین حکمرانی خوب و تروریسم به دالیل
استقالل قضایی (فیندلی و یانگ )2011 ،3حاکمیت قانون (چوی )2010 ،و شرایط بهتر
برای مدیریت منازعات (لی )2005 ،ضعیف است .الیی ( ،)2007پیازا ( )2008استدالل
میکنند تروریسم در شرایط بیثباتی دولت با احتمال بیشتری گسترش مییابد.
مطالعاتی نیز در سالهای اخیر در حال شکلگیری است به بررسی میزان اثرگذاری
تروریسم بر حکمرانی کشورها میپردازد که اندک است و تنها مطالعه استنادی در این
زمینه مقاله آسونگو و نواچوکوف )2017( 4میباشد .براساس متدلوژی این مقاله اثر
تروریست بر حکمرانی سیاسی (شامل ثبات سیاسی و صدا و پاسخگویی) ،حکمرانی
اقتصادی (شامل اثربخشی دولت و کیفیت مقررات)؛ حکمرانی نهادی (مستلزم کنترل
فساد و حاکمیت قانون) بررسی شده است .با توجه به موقعیت سوق الجیشی ایران در
منطقه و وجود حمالت تروریستی در کشورهای همسایه در این مقاله نیز سعی شده است
با توجه به ادبیات محدود در این زمینه به بررسی این موضوع پرداخته شود.
تروریسم در خاورمیانه به دالیل وجود بنیادگرایان مذهبی ،تنشهای قبیلهای و قومی،
بیثباتی منطقهای و سیاسی و ایدئولوژی گروههای افراطی که سعی در ایجاد حکومت
جدیدی با ایده های جدید دارند رو به افزایش است .لذا هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی
اثر تروریسم بر وجوه مختلف حکمرانی در کشورهای خاورمیانه است .نوآوری مقاله حاضر
آن است که عالوه بر شرایط اقتصادی و میزان تروریسم در داخل کشور ،عملکرد کشورهای
همسایه از نظر اقتصادی و میزبانی تروریسم آنها با استفاده از روش پانل فضایی بر عملکرد
حکمرانی هر یک از کشورهای مورد مطالعه بررسی شده است.
برای این منظور قسمتهای مختلف مقاله به شرح زیر است:
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قسمت دوم مقاله به بیان ادبیات موضوع اثر تروریسم بر حکمرانی و پیشینه تحقیق می-
پردازد .در قسمت سوم مدل و روش پژوهش بیان میشود .بخش چهارم به یافتههای
پژوهش اختصاص دارد .در بخش نهایی نتیجهگیری حاصل از مقاله عنوان خواهد شد.

-2ادبیات موضوع
مطالعات در بررسی تروریسم و حکمرانی در سه زمینه ارتباط بین تروریسم داخلی و
حکمرانی ،ارتباط بین تروریسم فراملیتی و حکمرانی و روابط بین حکمرانی و تروریسم
قابل طبقهبندی است .در زمینه تروریسم داخلی و حکمرانی ،چوی ( )2010استدالل
میکند شهروندان عادی در زمانی که هیچ راه مسالمتآمیزی برای ابراز شکایت خود پیدا
نکنند به خشونت علیه دولت ،نهادها ،سایر شهروندان و شخصیتهای سیاسی میپردازند
و از کانالهای تروریستی برای نفوذ در حکمرانی سیاسی ،اقتصادی و نهادی استفاده
میکنند .حکمرانی خوب از یک طرف با تحکیم سیستمهای سیاسی ،اقتصادی و نهادی
از حقوق شهروندان داخلی و خارجیان محافظت میکند و از طرف دیگر هم از کانالهای
غیر خشونتآمیز از مداومت و ایجاد درگیری دوباره جلوگیری میکند .تروریست فراملی
میتواند بر سیاستهای خارجی کشور تاثیرگذار باشد (ساوون و فیلیپس.)2009 ،1
دولتها برای جلوگیری از تاثیرگذاری تروریسم خارجی بر تروریسم داخلی و جلوگیری از
تشدید و انفجار بیشتر تروریسم داخلی ،استانداردهای حکمرانی خود را ارتقاء میبخشند
(چوی.)2010 ،
اثر تروریسم بر حکمرانی به تفکیک نقش سیاسی ،اقتصادی و نهادی حکمرانی قابل بررسی
است .اندرس و همکاران )2011( 2تروریسم را تهدیدی با ایجاد رعب و وحشت از سوی
عاملین فراملی برای رسیدن به اهداف سیاسی تعریف میکنند .تروریسم به سه دلیل
حکمرانی سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد .اول ،حوادث تروریستی ،منافع احزاب در
حوزههای انتخاباتی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد (ویلیامز .)2012 ،3دوم ،با وقوع حوادث
تروریسم ،احزاب سیاسی با به اشتراک گذاشتن سیاستهای مشترک با یکدیگر ائتالف
میکنند و گاهی برخی از اولویتهای سیاسی خود را تغییر میدهند (ایندریداسون،4
 .)2004سوم ،با وقوع حوادث تروریستی ،رایدهندگان برای محافظت خودشان ،احزاب را
مجازات میکنند و سبب تغییر نتایج انتخابات میشوند.
Savun & Phillips
Enders et al.
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تروریسم با تغییر توانایی دولت در اجرای سیاستهای مؤثر برای ارائه کاالهای عمومی،
فعالیتهای حکمرانی اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
از منظر حکمرانی نهادی ،احترام بین حکومت و شهروندان و نهادها و تعامالت بین آنها با
وجود تروریسم با احتمال کمتری وجود خواهد داشت .افوبی و اسونگا )2016( 1در توضیح
این که چرا تروریسم منجر به خروج بیشتر سرمایه از کشورهای با درجه حکمرانی متوسط
رو به باال نسبت به کشورهای دیگر میشود اذعان میکند این به دلیل حساسیت بیشتر
این کشورها به مبحث تروریسم نمیباشد بلکه به دیدگاه سرمایهگذاران و مقامات دولتی
برمیگردد .از دید سرمایهگذاران وجود تروریسم در این کشورها ریسک سرمایهگذاری را
نسبت به کشورهای با حکمرانی پایینتر بیشتر افزایش میدهد و از دید مقامات دولتی
نیز امکان خروج پول از کشور در این کشورها نسبت به کشورهای با حکمرانی پایین بیشتر
خواهد بود .به عبارتی تروریسم ،حکمرانی نهادی را با افزایش فساد و کاهش حاکمیت
قانون تحت تاثیر قرار میدهد.
در اقتصاد ایران مطالعهای انجام نشده است که به طور خاص به بررسی اثر تروریسم بر
حکمرانی پرداخته باشد .از اینرو در این بخش ،به برخی مطالعات در مورد حکمرانی و یا
وقوع جرم اشاره شده است .پناهی و ستار رستمی )1396( 2به بررسی تاثیر رشد اقتصادی
بر سرقت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت کشور طی سال های  1379-88به
تفکیک استانهای کشور پرداخته اند .نتایج این مطالعه به روش دادههای تابلویی حاکی
از آن است که رشد اقتصادی اثر منفی و معنیدار و بیکاری اثر مثبت و بیمعنی بر میزان
سرقت را دارد.
شارع پور و همکاران )1392( 3با استفاده از روش رگرسیون سه متغیره اثر شاخصهای
حکمرانی خوب را بر اعتماد به نهادهای رسمی کشور برای  45کشور جهان طی سالهای
 2000 =2005بررسی کردهاند .نتایج مطالعه نشان میدهد کارآمدی حکمرانی ،حاکمیت
قانون و کنترل فساد با اعتماد به نهادهای رسمی رابطه معنیداری دارد .لیکن شاخصهای
دموکراسی انتخاباتی ،آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی و مشارکت اجتماعی رابطه معنی-
داری با اعتماد به نهادهای حکمرانی ندارد.
1

Efobi & Asongu
)Panahi & Satarrostami (2017
3
)Sharepour et al. (2013
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شاه آبادی و همکاران )1394( 1در مطالعهای به بررسی امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص
داخلی کشورهای منتخب  G7برای بازه زمانی  1996-2011پرداختهاند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد شاخص ششگانه امنیت اقتصادی (شفافیت و پاسخگویی ،ثبات
سیاسی بدون حضور خشونت ،اثربخشی دولت ،کیفیت تنظیمگری مقررات ،تامین قضایی
و کنترل فساد) در کنار متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و ثروتهای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.
اسماعیلنیا و وصفی اسفستانی )1395( 2در مطالعهای آثار اقتصادی شاخص امنیت
همچون مولفههای مخارج نظامی ،شکنندگی دولت ،شاخص احساس فساد و شاخص
جهانی صلح را بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری  135کشور در دو دوره زمانی  2004تا
 2014و  2008تا  2014بررسی شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل به روش دادههای
تابلویی حاکی از آن است مولفههای مخارج نظامی و شکنندگی دولت و شاخص احساس
فساد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد .شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص
شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی بر سرمایهگذاری است.
بلومبرگ و همکاران )2004 ( 3با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پیامدهای کالن
اقتصادی تروریسم را در  177کشور طی دوره زمانی  1968تا  2000بررسی کردند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد که تروریسم اثر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی و مخارج
سرمایهگذاری دارد.
کولیاس و همکاران )2009( 4در مطالعهای به بررسی اثرات مخارج بر تروریسم در کشور
یونان طی دوره زمانی  1974-2004پرداختند .آنها با استفاده از دادههای بودجه ساالنه
و به کمک مدل رگرسیونی غیرخطی به این مسئله پرداختند که آیا مخارج جاری و
سرمایهگذاری توسط سازمان امور داخلی اثرات موثری بر مبارزه با تروریسم داشته است.
نتایج نشان میدهند که سرمایهگذاریهای این چنینی اثر منفی ضعیفی بر عملکرد
تروریسم داخلی داشته است .داللتهای مهم این پژوهش مبنی بر این است که سرمایه-
گذاری علیه مبارزه با تروریسم در مخارج زیربنایی و تجهیزات میتواند در جلوگیری از
جرم و جنایت مفید باشد.
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آرین و همکاران ،)2011( 1با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ 2و دادههای فصلی به
بررسی رابطه بین مخارج ضد تروریسم و تروریسم در انگلستان طی دوره زمانی -1986
 2006پرداختهاند .آنها با استفاده از مدلی از تئوری بازیها دریافتند که رابطه بین
تروریسم و مخارج مبارزه با تروریسم غیرخطی است .نتایج تجربی بیانکننده کاهش
احتمال تروریسم با افزایش مخارج دفاعی میباشد.
فیلر و استانیسیچ )2013( 3تأثیر عوامل نهادی و تروریسم بر جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در کشورهای صادرکننده و میزبان سرمایهگذاری طی دوره -1995
 2010را موردبررسی قرارداد .وی نشان داد که افزایش حمالت تروریستی به
سرمایهگذاران در کشور میزبان موجب کاهش شدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی
ورودی به آن کشور میشود و زمانی که یک سرمایهگذار موردحمله تروریستی قرار
میگیرد ،سایر سرمایهگذاران در معرض آثار سرریز منفی آن حمله قرار خواهند گرفت.
درنهایت مطالعه وی نشان داد که ثبات سیاسی از مهمترین عوامل اثرگذار برجذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
دراکوس و کنستانتینو )2013( 4در چارچوب مدل پانل خودرگرسیونی برداری تأثیر پویای
جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج امنیت و نظم عمومی در میان کشورهای اروپایی در
طول سالهای  ،2006-1994را بررسی کردند .یافتههای آنها نشان میدهد که یک
"شوک" در تروریسم و یا در جرم و جنایت بهصورت معنیداری مخارج نظم و امنیت
عمومی را افزایش میدهد و همچنین ،هزینههای عمومی در کاهش جرم و جنایت یا
تروریسم بیتأثیر بوده است.
سویک و ریکو )2015( 5به بررسی تأثیرات و شدت تروریسم بر درآمد و هزینههای دولت
در دوره  1970تا  2013با استفاده از یک مجموعه دادههای پانل در  153کشور
پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که تروریسم تنها تأثیر منفی بر عملکرد
درآمدهای مالیاتی دارد .از سوی دیگر شواهدی مستحکمی نشان میدهد که تروریسم
منجر به افزایش هزینههای نظامی (و سهم کل هزینههای دولت) مرتبط میگردد.
1
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آسونگو و نواچوکوف )2017( 1در تحقیق خود به بررسی نحوه تأثیرگذاری تروریسم بر
حکمرانی در  53کشور آفریقایی برای دوره  2012-1998پرداختهاند .این محققان چهار
شاخص تروریسم عبارتاند از :متغیرهای داخلی ،بینالمللی ،نامشخص و کل تروریسم.
همچنین ده شاخصهای ادغام شده و غیر وابسته به کار گرفتهشده شامل :حکمرانی
سیاسی (شامل ثبات سیاسی و صدا و پاسخگویی) ،حکمرانی اقتصادی (شامل اثربخشی
دولت و کیفیت مقررات)؛ حکمرانی نهادی (مستلزم کنترل فساد و حاکمیت قانون) و
حکمرانی عمومی موردبررسی قرار دادهاند .شواهد تجربی سه نتیجه کلیدی را نشان
میدهد؛ اوال همه متغیرهای تروریستی انتخاب شده اثر منفی بر حکمرانی سیاسی و
اجزای آن تاثیر دارند .دوم ،شواهدی از یک رابطه منفی در مدیریت حکمرانی اقتصادی و
اجزای آن با حمالت تروریستی را نشان میدهد .سوم ،در مقایسه با تروریسم داخلی،
تروریسم فراملیتی تاثیر منفیتر و به طور قابل توجه بیشتری بر حکمرانی سیاسی،
اقتصادی و عمومی تأثیرگذار است.
تونر )2017( 2به بررسی رابطه بین جرم و نظم عمومی و هزینههای امنیت در ترکیه به
روش دادههای فضایی برای سال  2013پرداخته است .بر اساس نتایج ،افزایش تعداد جرم
در ترکیه موجب افزایش هزینههای نظم عمومی و امنیت میشود .همچنین براساس نتایج
مدل فضایی ،پراکندگی استانهای ترکیه باعث افزایش هزینههای نظم عمومی و امنیت
در مناطق همسایه میشود .بهبیاندیگر شواهد حاکی از وجود اثرات سرریز هزینههای
نظم عمومی و امنیت است.
لیس )2018( 3به بررسی اثرات درگیریهای مسلحانه ،تروریسم بینالمللی و داخلی بر
توزیع کمکهای دوجانبه و چندجانبه پرداخته است .نتایج نشان میدهد که مناقشات
مسلحانه ،میزان انواع کمکهای بهدستآمده بینالمللی را کاهش میدهد .همچنین
اهداکنندگان کمکهای چندجانبه یک کشور متخاصم را در لیست دریافتکنندگان قرار
نمیدهند .این در حالی است که تروریسم داخلی کمکهای دوجانبه را افزایش میدهد.
-3مدل و روش تحقیق
براساس مبانی نظری ارائه شده در بخش قبل در این تحقیق به بررسی مدل و روش
پژوهش پرداخته شده است .همانطور که اشاره شد ،این تحقیق به دنبال بررسی عوامل
1
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مختلف بر حکمرانی در کشورهای منتخب خاورمیانه با تمرکز بر حمالت تروریستی است.
مدل در نظر گرفته شده بر اساس مقاله آسونگو و نواچوکوف )2017(1در نظر گرفته شده
است با این تفاوت که نحوه برآورد مدل مورد نظر در این تحقیق از مطالعه یاد شده
متفاوت است .در بررسی مدل تجربی تحقیق را میتوان به صورت زیر بیان کرد.
𝑡𝑖𝐺𝐼𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 
()1
که در آن  GIنشان دهنده معیارهای حکمرانی دولت براساس گزارش شاخصهای عملکرد
دولت در بانک جهانی 2تهیه شده است که شامل؛ ثبات سیاسی ( ،)PSاثر بخشی دولت
( ،)GEکیفیت مقررات ( ،)RQحاکمیت قانون ( ،)RLکنترل فساد ( )CCو شاخص کلی
محاسبه شده از طریق رویکرد تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی )PCA( 3با عنوان ()GOV
حاصل شده است .در این معادله اندیس  iنشان دهنده هر کشور و  tنشان دهنده سال
است .در تبیین متغیرهای کنترلی در این پژوهش بر اساس مبانی تئوری از متغیرهای
زیر استفاده شده است؛
از آنجایی که رشد و تولید اقتصادی باالتر نشان دهنده تبیین صحیحی از سیاستها و هم
افزایی در ترسیم استراتژی های کالن کشورهای مختلف است .لذا پیشبینی میشود،
متغیر تولید ناخالص داخلی تاثیر مستقیم بر معیارهای حکمرانی مطابق با مطالعات
آسونگو )2012( 4و همچنین آسونگو و نواچوکوف ( )2017از تولید ناخالص داخلی حقیقی
استفاده است .همچنین با توجه به نقش غیر قابل انکار دولتها به عنوان یک نهاد اصلی
در بهبود شرایط مناسب جهت سرمایهگذاری ،افزایش در سرمایهگذاری خارجی نشان-
دهنده ثبات سیاسی دولتها و کیفیت مقررات و کارایی آنها است .بر این اساس طبق
تئوری اقتصادی میتوان پیشبینی کرد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی نشان میتواند
موجب بهبود معیارهای حکمرانی شود (اللونتاس و همکاران 2011 ،5و لدرمن و همکاران 6
 .)2005عالوه بر این افزایش قیمتها از طریق ایجاد نااطمینانی آحاد جامعه از سیاستها
و روند حکمرانی در کشورها میتواند موجب کاهش ثبات سیاسی و اثر بخشی دولتها
1
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شود .بدین ترتیب متغیرهای مستتقل شامل؛  LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی به
قیمت ثابت سال  LFDI ،2010لگاریتم سرمایهگذاری مستقیم خارجی به قیمت ثابت
سال  2010و  INFنشان دهنده نرخ تورم هر کشور است .نحوه محاسبه و منبع دادههای
مورد بررسی در جدول ( )1خالصه شده است .الزم به ذکر است ،نمونه مورد بررسی در
این تحقیق بین سالهای  2001تا  2017برای  18کشور در حوزه خاورمیانه با توجه به
دسترسی به دادهها در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)1متغیرهای مورد بررسی و منبع آنها
متغیر

تعریف

منبع

معیارهای حکمرانی

گزارش شاخصهای عملکرد دولت ،1عددی بین  -5تا  5هر
اندازه این مقدار بیشتر باشد نشان دهنده عملکرد بهتر دولت
در آن شاخص بوده است.

بانک جهانی

تروریسم

تولید ناخالص
داخلی
سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
نرخ تورم

لگاریتم تعداد اقدامات تروریستی سالیانه در هر کشور

دادههای
جهانی
تروریسم
()GTD

لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2010

بانک جهانی

لگاریتم سرمایهگذاری مستقیم خارجی به قیمت ثابت سال
2010

بانک جهانی

نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده به صورت درصد

بانک جهانی

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که بیان شد ،در این تحقیق جهت برآورد شاخص کلی حکمرانی دولت از رویکرد
تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی ( )PCAاستفاده شده است .این رویکرد در تحلیل
نمونههای چند متغیره برای کاهش تعداد متغیرها جهت منسجمکردن اطالعات و تفسیر
راحتتر آنها استفاده میشود .در رویکرد  ،PCAمتغیرهای موجود در یک فضای همبسته
به یک مجموعه از مولفههای غیرهمبسته خالصه میشوند که هر یک از آنها ترکیب خطی
از متغیرهای اصلی هستند .مولفههای غیرهمبسته به دست آمده ،مولفههای اصلی هستند
که از بردارهای ویژه ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی به دست
میآیند .مطابق با انگیزههای این مطالعه و با توجه به ساختار معیارهای گزارش

Kaufmann Danniel, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi
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شاخص های عملکرد دولت توسط بانک جهانی ،لزوم شاخصی ترکیبی دیده میشود که
در این پژوهش شاخص ترکیبی بر اساس رویکرد  PCAارائه شده است.
همانطور که مدل ( )1نشان میدهد ،از آنجایی که وقفه متغیر وابسته در مدل به عنوان
متغیر مستقل ظاهر شده است ،الگوی ارائه شده به صورت دادههای تابلویی پویا است .با
توجه به این که بسیاری از رویدادهای کالن اقتصادی حالتی پویا دارند ،استفاده از این
رهیافت باعث میشود که درک بهتری از ارتباط بین متغیرها حاصل شود .از سوی دیگر
مطابق با مطالب عنوان شده در بخش مبانی نظری تمامی متغیرهای مستقل معادله ()1
یا از پیش تعیین 1شده و یا به دورنزایی مشکوک هستند ،لذا برآوردگرهای حداقل مربعات
معمولی و یا روش حداقل مربعات دومرحلهای سازگار و مناسب نخواهند بود .در این حالت
مطابق با مطالعات آرالنو و باند )1991( 2در معادالتی که در تخمین آنها اثرهای غیر قابل
مشاهده خاص هر مقطع و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی
است ،تخمینزن گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMنتایج بهتری را حاصل میکند.
بر این اساس رویکرد گشتارهای تعمیم یافته ( )GMMمشکل درونزا بودن متغیرهای
توضیحی را حل میکند ،چرا که متغیرهای با وقفه و متغیرهای تفاضلی میتوانند تحت
عنوان متغیر ابزاری به کار برده شوند .به عالوه ،همخطی در مدل با استفاده از وقفه متغیر
وابسته از بین خواهد رفت .از سوی دیگر ،این مدل با حذف متغیرهای ثابت در طی زمان
توسط تفاضلگیری موجب حذف بسیاری از عوامل ثابت در مقاطع ،همچون اقلیم و
قومیت میگردد.
در نسخه ارائه شده مدل گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMتوسط آرالنو و باند (،)1991
از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار استفاده میگردد که به رویکرد  GMMدیفرانسیل
معروف است .در همین راستا ،بلوندل و باند )1998( 3نشان دادند که وقفه متغیرها در
سـطح ،ابزارهـای ضـعیفی بـرای معادلـه رگرسیونی در تفاضل هستند .برای رفع ایـن
مشـکل ،آنها رویکرد تعمیم یافته از  GMMرا با عنوان  GMMسیستمی معرفی کردند.
در این روش که در دو مرحله قابل انجام است ،از معادله اولیه (سطح متغیرها) برای
بهدست آوردن یک سیستم دو معادلهای (معادله تفاضلی و معادله در سطح) جهت افزایش
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کارایی برآوردگر استفاده می شود .بر این اساس در این تحقیق با توجه به نوع متغیرها و
ساختار آنها جهت رسیدن به نتایجی قابل اتکا از برآوردگر  GMMسیستمی دو مرحلهای
استفاده شده است .سازگاری این تخمین زننده به معتبربودن فرض عدم همبستگی
سریالی جمالت خطا و ابزارها وابسته است .برای این منظور نیز دو آزمون تصریح شده
توسط آرالنو و باند ( )1991و بلوندل و باند ( )1998تبیین شده است .اولی آزمون
سارگان 1است که معتبر بودن ابزارها را مورد آزمون قرار میدهد و دومی آزمون )AR(1
و ) AR(2است ،که وجود همبستگی سریالی پسماندها را در مرتبه اول و دوم آزمون
میکند .عدم رد فرضیه صفر در آزمون دوم شواهدی را مبنی بر فرض نبود همبستگی
سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم میکند.
از سوی دیگر ،مطابق با بخش قبلی در ادبیات نظری بیان شد ،شرایط منطقهای و عملکرد
کشورهای همجوار بر عملکرد دولتها تاثیرگذار خواهد بود ،چرا که عدم ثبات سیاسی و
اجتماعی و همچنین فساد و جرم و جنایت موجب تاثیر بر شرایط منطقهای خواهد داشت
و این شرایط در تولید کل و سرمایهگذاری کشورها و در نهایت عملکرد دولتها تاثیرگذار
میباشد .به نحوی که با توجه به متغیر وابسته (معیارهای حکمرانی) در این تحقیق و
همچنین متغیر مستقل مورد هدف یعنی فعالیت تروریسم ،میتوان بیان کرد که عملکرد
و حکمرانی دولتها در هر منطقه به تنهایی تحت تأثیر عوامل درونی آن منطقه نخواهد
بود ،بلکه به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مناطق همجوار وکشورهای همسایه
مرتبط است .بر این اساس بررسی این موضوع با روشی فراتر از رویکردهای معمول در
بررسی اثرات متغیرهای بر یکدیگر الزم دیده میشود ،لذا این موضوع بر اساس رگرسیون
پانل فضایی براساس روش برآورد  GMMسیستمی دو مرحلهای مورد بررسی قرار گرفته
است.
اقتصادسنجی فضایی شاخهای از اقتصادسنجی است که اثرات فضایی 2را به کارکرد
مدلهای مقطعی یا ترکیبی 3رگرسیون اضافه میکند .منظور از اثرات فضایی دو دسته از
عوامل هستند که به مکان استقرار متغیرها مربوط میشوند و میتوان آنها را تحت عناوین

1

Sargan
Spatial effects
3
Panel
2
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وابستگی فضایی 1یا خودهمبستگی فضایی 2و ناهمسانی فضایی 3یا ساختار فضایی 4توضیح
داد.
با توجه به اینکه اقتصادسنجی فضایی به عامل فضا میپردازد اولین کاربردهای آن در علم
اقتصاد در علوم منطقهای ،اقتصاد شهری و امالک و مستغالت و جغرافیای اقتصادی بروز
پیدا کرد .اما بهتدریج ،در شاخههای دیگر علم اقتصاد نظیر مطالعات تقاضا ،اقتصاد
بینالملل ،اقتصا د نیروی کار ،اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی محلی و اقتصاد جرم
نیز از روش اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است.
مدل رگرسیون فضایی پویا مطابق با مطالعات الهورست )2012( 5به صورت زیر قابل بیان
است:
𝑡𝑖𝜀 𝑌𝑖 = 𝜌𝑊𝑖𝑡 𝑌𝑖𝑡 + 𝜃𝑊𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀𝑖𝑡 = 𝛿𝑊𝑖𝑗 𝜀𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝑡 + 

()2
که در این معادله 𝑖𝑌 نشان دهنده متغیر وابسته برای کشور  𝑊𝑖𝑗 ،iماتریس وزنی فضایی
است که بر اساس ماتریس نرمال شده از همسایگی مرتبه اول حاصل خواهد شد .مقدار
𝑡𝑖𝑌 𝑡𝑖𝑊 نشان دهنده اثرات سرریز کشورهای همسایه (مناطق همجوار )j ،بر کشور (واحد
مکانی)  iاست .بر این اساس ضریب 𝜌 نشان دهنده وقفه فضایی (خودرگرسیون فضایی)
است .ضریب 𝜃 نشان دهنده اثرات فضایی متغیرهای مستقل و  ضریب خودهمبستگی
فضایی است که اثرات سرریز را در مدل خطای فضایی از کانال جمله اخالل را کنترل
میکند.
با توجه به حالت عمومی معادله ( ،)2مدلهای اقتصاد سنجی فضایی پویا را میتوان به
صورت زیر تبیین نمود؛
مدل خودهمبسته فضایی )SAC( 6در صورتی که مقدار  θ = 0برابر صفر باشد؛
مدل دروبین فضایی )SDM( 7در صورتی که  δ = 0باشد؛
مدل خودرگرسیون فضایی ( )SARدر صورتی که همزمان  θ = 0و  δ = 0باشد؛
1

Spatial dependence
Spatial autocorrelation
3
Spatial heterogeneity
4
Spatial structure
5
Elhorst
6
Spatial Autocorrelation Model
7
Spatial Durbin Model
2
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مدل خطای فضایی ( )SEMدر حالتی که  𝜌 = 0و  θ = 0باشد؛
جهت استفاده از این مدل باید در گام نخست باید به بررسی وجود وابستگیهای فضایی
بین اجزای اخالل در مدل عمومی پرداخته شود .این مهم به وسیله آزمونهای تشخیص
همبستگی فضایی شامل؛ آماره  Iموران 1و آزمون ضریب الگرانژ 2استفاده خواهد شد.
در گام دوم تشخیص مدل مناسب برای تخمین مدل پانل فضایی است که مطابق با
مطالعات الهورست 2003( 3و  )2014میتوان مدل بهینه در بین رویکردهای وقفه فضایی
( ،)SARمدل خطای فضایی ( )SEMو مدل دوربین فضایی ( )SDMیافت .برای این
منظور نیز با استفاده از آزمون والد ،آزمون  𝜃 = 0مورد بررسی قرار میگیرد .تایید این
رابطه داللت بر آن دارد که میتوان مدل عمومیتر  SDMرا به مدل  SARساده تبدیل
کرد .همچنین آزمون  θ = −ρβبرای بررسی آن است که مدل  SDMرا میتوان به مدل
 SEMتقلیل داد .همچنین در صورت رد همزمان هر دو فرضیه مدل  SDMبرازش بهتری
از دادهها خواهد داشت.

-4یافتههای پژوهش
در گام اول جهت رسیدن به یک شاخص کلی از معیار حکمرانی دولت از رویکرد PCA

استفاده شده است .با توجه به همبستگی باالی معیارهای مختلف حکمرانی بر اساس
ماتریس همبستگی آنها میتوان با استفاده از رویکرد تحلیل مولفههای اساسی با کاهش
ابعاد متغیرها یک شاخص ترکیبی برای کلی حکمرانی دولت ارائه نمود .همانطور که در
جدول ( )2مشـاهده میشود مولفـههای استـخراج شده برابر با تعداد معیارهای حکمرانی
است و همه پراکنـدگی مجموعه دادهها در بررسی در نظر گرفته شده است.
نتایج نشان میدهد مـقدار ویژه اولین مـولفه بزرگتر از یک میباشد و بیش از  88درصـد
پراکندگی مجموعه دادهها توسط این مولفـه قابل بیان است .به عبارت دیگر همه معیارها
نشاندهنده این است که انتخاب مولفه اول کافی است .بدین ترتیب سـهم هر یـک از
متغیرها در این تحقیق از طریق واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل جهت شاخص
ترکیبی محاسبه شده است.

1

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

مولفه
1

مولفه2

مولفه3

مولفه4

مولفه
5

مقدار
ویژه

نسبت

نسبت
تجمعی

PS

0/413

0/802

0/334

0/245

0/123

4/420

0/884

0/884

GE

0/459

-0/172

-0/484

0/629

-0/36

0/359

0/072

0/956

RQ

0/437

-0/556

0/538

0/176

0/411

0/102

0/020

0/976

RL

0/464

-0/66

0/231

-0/551

-0/65

0/070

0/014

0/990

CC

0/461

0/056

-0/559

-0/458

0/513

0/049

0/010

1

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به دادههای مورد استفاده در این تحقیق در گام نخست معیارهای آماری ابتدایی
برای متغیرهای مورد بررسی در جدول ( )3خالصه شده است.
جدول ( :)3خالصه آماری متغیرهای مورد بررسی
متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف

کشیدگی

چولگی

GOV

-0/01

0/37

4/05

-4/68

2/14

-0/15

2/15

PS

-0/84

-0/79

1/22

-3/18

1/09

-0/04

2/16

GE

-0/29

-0/22

1/51

-2/23

0/72

-0/16

2/70

RQ

-0/38

-0/20

1/12

-2/27

0/77

-0/35

2/25

RL

-0/37

-0/21

0/96

-1/90

0/75

-0/29

2/00

CC

-0/37

-0/40

1/57

-1/66

0/74

0/31

2/42

LGDP

25/28

25/46

27/82

22/80

1/18

0/05

2/04

LFDI

20/91

21/18

24/40

12/69

1/75

-1/10

5/39

INF

6/50

4/35

54/40

-10/07

7/85

2/7

14/34

T

200/7

6

3933

0

528/3

3/9

20/4
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همانطور که مشخص است ،میانگین تعداد حمالت تروریستی برابر  160فعالیت بوده است
که بیشترین آن در سال  2014در کشور عراق بوده است .در مورد معیارهای حکمرانی
نیز مشخص است که میانگین این معیارها برای کشورهای مورد بررسی در تمامی آنها
منفی بوده است که نشان دهنده وضعیت حکمرانی نامناسب در این کشورها است.
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همچنین در کشورهای مورد بررسی میانیگن نرخ تورم برابر  7درصد با انحراف  10درصدی
است.
بهکارگیری روشهای سنتی در اقتصادسنجی مبتنی بر فرض مانا بودن متغیرها است؛
بنابراین برای جلوگیری از رخ دادن پدیدهی رگرسیون کاذب در هنگام برآورد الگو ،ابتدا
الزم است که مانایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد؛ برای بررسی مانایی متغیرها
در دادههای تابلویی از آزمونهای خاص این نوع از دادهها میتوان استفاده کرد .در اینجا
از آزمون لین و لوین و چو (LLC) 1به بررسی وجود ریشه واحد مشترک در متغیرها
استفاده شده است .بررسی آزمونها از طریق معنیداری براساس احتمال در سطح پنج و
ده درصد تعیین میگردد .با توجه به اینکه فرضیه صفر آزمون نشاندهنده وجود ریشه
واحد برای هر متغیر است ،چنانچه مقدار احتمال محاسبه شده کمتر از سطوح خطای
پنج و ده درصد باشد ،فرضیه وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد میشود .نتایج آزمون
مانایی متغیرها با نرم افزار استتا در جدول ( )4نشان داده شده است .همانطور که
مشخص است متغیرهای مورد بررسی در سطح مانا هستند و نیازی به دیفرانسیلگیری و
همچنین بررسی آزمون همانباشتگی وجود ندارد.
جدول ( :)4نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین
متغیر

روش ارزیابی

آماره آزمون

احتمال

مرتبه مانایی

GOV

سطح

-1/39

0/08

)I(0

PS

سطح

-3/20

0/00

)I(0

GE

سطح

-1/98

0/02

)I(0

RQ

سطح

-2/17

0/01

)I(0

RL

سطح

-1/72

0/04

)I(0

CC

سطح

-2/23

0/01

)I(0

LGDP

سطح

-1/57

0/05

)I(0

LFDI

سطح

-2/43

0/00

)I(0

INF

سطح

1/86

0/03

)I(0

T

سطح

-4/83

0/00

)I(0

منبع :یافتههای تحقیق

قبل از برآورد مدل رگرسیون فضایی باید از وجود رابطه همبستگی فضایی بین متغیرهای
مورد بررسی اطمینان حاصل شود برای این کار در این پژوهش از آزمونهای آزمون اصلی
Line, Lovin and Cho

1
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برای تشخیص همبستگی فضایی شامل آماره  Iموران و آزمون ضریب الگرانژ استفاده
شده است.
نتایج بررسی این آزمون برای مدلهای مختلف در جدول ( )5خالصه شده است .همانطور
که در این جدول مشخص است ،مقادیر آماره آزمون موران نشان میدهد که فرض صفر
مبنی بر عدم وجود همبستگی فضایی بین اجزای اخالل رد شده و همبستگی فضایی در
متغیرهای مورد بررسی تائید میگردد .الزم به ذکر است برای مدل کارایی دولت ( )GEو
مدل حاکمیت قانون ( )RLآزمون موران فرض صفر را رد نکرده است که برای تبیین این
موضوع از آزمون  I-Robustاستفاده شده است .همچنین آزمون  LMنیز برای فرض صفر
برای عدم وجود وقفه و وجود خطای فضایی را رد کرده و نشان دهنده این واقعیت است
که استفاده از رگرسیون فضایی امکانپذیر است .همچنین نتایج حاصل از دو آزمون LM
و  LM Robustدر همین جدول ،بیانگر برازش بهتر پانل فضایی نسبت به پنل معمولی در
کشورهای مورد بررسی میباشد.
جدول ( :)5آزمون تشخیصی برای تائید استفاده از مدل فضایی
LM

LM

LM-Robust

LM-Robust

وقفه فضایی

خطای فضایی

وقفه فضایی

خطای فضایی

**4/54

***18/84

***17/36

0/66

***17/87

***10/77

مدل

 Iموران

حکمرانی

**2/35

**5/02

ثبات سیاسی

***2/90

***7/76

کارایی دولت

1/2

1/2

کیفیت مقررات
حاکمیت قانون
کنترل فساد

**

2/08

0/34
***

2/03

**

3/88

0/73
***

3/69

**

5/19

***

***

7/62

8/32

***

**4/89
***

5/37

***

11/61

***

15/00

19/44

**

5/72

***9/88

***

13/46

***

15/15

منبع :یافتههای تحقیق
مقادیر * ** ،و *** به ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطوح  5 ،1و  10درصد است.

در این بررسی همچنین آزمون موران مستحکم شده به صورت نمودارهای نقطهای برای
بررسی خودهمبستگی فضایی مرتبه اول در متغیرهای وابسته ،مورد بررسی قرار گرفت و
در نمودار ( )1نشاندهنده وجود اثرات فضایی برای مدلهای مختلف از حکمرانی است.
این نمودارها بهخوبی معنیداری آزمون موران  Iبه روش دیگری را نشان میدهد و در
راستای آزمونهای عنوان شده بخش قبلی میتواند به خوبی تائید کننده نتایج این تحقیق
برای تائید استفاده از رگرسیون فضایی باشد.
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آزمون موران برای وقفه فضایی ثبات سیاسی

آزمون موران برای وقفه فضایی کیفیت مقررات

آزمون موران برای وقفه فضایی کنترل فساد

آزمون موران برای وقفه فضایی کارایی دولت

آزمون موران برای وقفه فضایی حاکمیت قانون

آزمون موران برای وقفه فضایی شاخص متوسط
حکمرانی

نمودار ( :)1نمودار پراکنش آزمون موران  Iبرای مدلهای مختلف
منبع :یافتههای تحقیق
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در جدول ( )6نتایج بررسی آزمون والد جهت تشخیص مدل فضایی برآورد شده ارائه شده
است .همانطور که مشخص است برای تمامیمدلهای برآورد شده ،رویکرد  SDMاز
شرایط بهتری نسبت به دو مدل  SARو  SEMاست .چرا که در هر دو آزمون فرض صفر
مبنی بر  𝜃 = 0و 𝜆𝛽 𝜃 = −در سطح خطای یک درصد رد شده و در این حالت مدل
 SDMقابلیت تقلیل به حالتهای  SARو  SEMرا ندارد.
جدول ( :)6آزمون تشخیصی برای تائید استفاده از مدل فضایی
مدل مورد بررسی

آزمون
𝜃=0
آماره آزمون احتمال

آزمون
𝛽𝜌𝜃 = −
آماره آزمون احتمال

آزمون
هاسمن فضایی
آماره آزمون

احتمال

حکمرانی

*** 132/34

0/000

*** 111/48

0/000

*** 6/43

0/00

ثبات سیاسی

*** 110/9

0/000

*** 104/48

0/000

** 18/39

0/03

کارایی دولت

***

47/57

0/000

کیفیت مقررات

***

51/79

حاکمیت قانون

***

44/37

کنترل فساد

***

54/05

0/000
0/000
0/000

***

47/30

***

42/05

***

42/44

***

49/73

0/000
0/000
0/000
0/000

***

25/95

***

34/22

***

23/45

***

61/31

0/000
0/000
0/000
0/000

منبع :یافتههای تحقیق
مقادیر * ** ،و *** به ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطوح  5 ،1و  10درصد است.

نتایج برآورد مدل رگسیون فضایی پویا با استفاده از برآوردگر  GMMسیتمی در جدول
( )7خالصه شده است .نتایج آزمون هنسن و سارگان به خوبی نشان میدهد عدم رد فرض
صفر مبنی بر مناسب بودن ابزارها در تمامی مدلها است .همچنین نتایج معنیداری
) AR(1و ) AR(2نشان میدهد فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی درجه اول تفاضل
مرتبه اول جمالت اختالل را میتوان رد کرد ،اما فرضیه صـفر مبنـی بـر عـدم
خودهمبسـتگی سریالی درجه دوم تفاضل جمالت اخالل را نمیتوان رد کرد بدین ترتیب
در مدلهای تحقیـق تورش تصریح وجود ندارد و نتایج قابل اطمینان است.
همانطور که مشخص است برای تمامی معیارهای حکمرانی و شاخص مجموع ،جمالت
تروریستی بر این شاخص اثر منفی و معنیداری را داشته است .بدین ترتیب میتوان بیان
کرد حمالت تروریستی موجب کاهش ثبات سیاسی ( ،)PSاثر بخشی دولت ( ،)GEکیفیت
مقررات ( ،)RQحاکمیت قانون ( ،)RLکنترل فساد ( )CCو متوسط مجموع این شاخصها
( )GOVمیگردد.
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از آنجایی که اثرات ناامنی و حمالت تروریسمی موجب کاهش امنیت در جامعه میگرد،
هرگونه تنش و ایجاد اختالل در نظم عمومی عالوه بر هزینههای مستقیم که بر اقتصاد
کشورها به جای میگذارد اثرات غیر مستقیمی نیز بر جامعه و بخش اجتماعی و سیاسی
نیز برجای خواهد گذاشت .لذا با توجه به اینکه معیارهای حکمرانی مختلف ،جنبههای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مختلف را در نظر میگیرد ،حمالت تروریسمی مطابق با
نتایج برآورد شده ،اثر معکوس و معنیداری بر معیارهای حکمرانی دولتها دارد.
به طور کلی حمالت ترویسمی در هر جامعهای نشان دهنده کنشهای سیاسی و اجتماعی
داخلی و خارجی در مقابل دولتها است .همچنین آزادیهای سیاسی و اجتماعی افراد و
امنیت اقتصادی در پی تمهیدات دولتها در اثر کنترل اوضاع کشورها پس از حمالت
تروریسمی ،دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و این موضوع باعث تاثیر منفی آن بر
نحوه حکمرانی میشود .در این شرایط ریسکهای ایجاد شده موجب کاهش کارایی دولت،
کیفیت مقررات و توجه به کنترل فساد در کشورها و همچنین نحوه حاکمیت قانون کاهش
میگردد .این نتایج در مطالعات پارک و بالی ،)2016(1سیکویرا و سندلر ( )2007و آسونگو
و نواچوکوف )2017( 2نیز تایید شده است.
جدول ( :)7برآورد مدل دوربین فضایی به روش  GMMسیستمی دو مرحلهای
مدلهای برآورد شده با متغیر وابسته معیارهای مختلف حکمرانی دولت
متغیرهای
مستقل

حکمرانی
دولت

کنترل
فساد

حکمرانی
قانون

کیفیت
مقررات

کارایی
دولت

***0/795
)(0/042

)PS(-1
***0/962

)GE(-1

)(0/064
***0/928

)RQ(-1

)(0/045
***1/005

)RL(-1
)CC(-1

ثبات
سیاسی

)(0/041
***0/887
)(0/028

)Park & Bali (2016
Asongu & Nwachukwu

1
2
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T

LGDP
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***0/927
)(0/077
***-0/032

***-0/017

*-0/0068

***-0/015

***-0/011

***-0/059

)(0/012

)(0/006

)(0/004

)(0/003

)(0/003

)(0/013

***0/435

*0/0216

***0/017

***0/0723

)(0/176

)(0/011

)(0/004

)(0/025

***0/0135*** 0/0208

***0/0378*** 0/4261
)(0/028

)(0/014

*0/0127

***0/022

***0/0283*** 0/0358

)(0/005

)(0/005

)(0/008

)(0/006

)(0/010

)(0/011

***-0/064

***-0/022

***-0/011

-0/00842

**-0/035

***-0/090

)(0/012

)(0/004

)(0/002

)(0/008

)(0/013

)(0/013

***-0/075

***-0/077

***-0/141

-0/0057

**-0/034

***-0/087

)(0/012

)(0/007

)(0/009

)(0/008

)(0/012

)(0/008

***0/179

***0/0586

**0/0536

**0/0365

*0/028

***0/161

)(0/022

)(0/012

)(0/022

)(0/012

)(0/016

)(0/012

**0/0491

**0/0344

**0/0565

**0/0485

0/0107

0/0174

)(0/020

)(0/013

)(0/024

)(0/015

)(0/018

)(0/014

-0/0022

-0/0006

-0/0005

-0/0003

-0/0001

-0/0011

)(0/005

)(0/001

)(0/001

)(0/002

)(0/004

)(0/005

)AR(1

***-3/07

***-2/90

***-3/31

***-3/37

***-3/61

***-3/51

)AR(2

-0/24

-0/68

-0/05

0/33

-0/58

-0/13

آمارهسارگان

12/98

28/28

55/40

68/34

150/13

04/67

آماره هنسن

11/82

15/24

8/63

12/26

9/62

90/5

INF

WxT

WxLGDP

WxLFDI

WxINF

منبع :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معیار و مقادیر * ** ،و *** به ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطوح 5 ،1
و  10درصد است.
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در مورد اثرات فضایی متغیر تروریسم ( )Wx*Tبر معیارهای حکمرانی کشورهای مورد
بررسی نشان دهنده این واقعیت که وقوع حمالت تروریسمی در کشورهای همسایه موجب
میشود ریسکایجاد شده به کشورهای همجوار سرریز کند .این موضوع نشان میدهد که
ناآرامی در منطقه تاثیر مستقیمی بر ریسک سیاسی و اجتماعی در کشورهای همسایه
خواهد داشت ،چرا که این موضوع باعث میشود ،کشورهای همسایه در اجرای قوانین
مختلف جهت کاهش ریسک سرریز حمالت تروریستی بر کشور خود اقدامات وسیعی در
کنترل آزادی و فعالیتهای اجتماعی انجام دهند و این موضوع باعث کاهش کارایی دولت،
نحوه صحیح حکمرانی و همچنین ثبات سیاسی در کشور شود.
عالوه بر این تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
تمامی مدلهای برآورد شده مثبت و معنیدار است .این موضوع نشان میدهد که بهبود
وضیعت تولید و رشد اقتصادی و همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوانی موتور
رشد اقتصادی ،باعث می شود ثبات سیاسی ،اجتماعی و حکمرانی در جامعه ارتقاء پیدا
کند .از لحاظ اقتصادی ،با افزایش سطح اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی رفاه در جامعه
وضعیت معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی ،اجتماعی و معیارهای کارایی دولت
در مجموع افزایش خواهد یافت.
نتایج اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی ( )Wx*LGDPو سرمایهگذاری مستقیم خارجی
( )Wx*LFDIبر کشورهای همسایه نیز نشان میدهد بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای
مجاور و معیارهای خوبی حکمرانی کشورهای همسایه اثرات سرریز فضایی دارد .به نحوی
دیگر میتوان بیان کرد عملکرد اقتصادی بهتر و جذب سرمایهگذاری خارجی در هر
کشوری عالوه بر اینکه بر معیارهای خوبی حکمرانی خود کشور تاثیر مثبت دارد ،موجب
افزایش این معیارها در کشورهای همسایه و به طور کلی منطقه نیز خواهد شد ،چرا که
این موضوع با ایجاد رقابت در تجارت و همچنین رقابت در سطح منطقه باعث عملکرد
بهتر دولتها میشود.
در بررسی اثرات متغیر تورم بر معیارهای حکمرانی در کشورهای مختلف ،نتایج نشان-
دهنده این واقعیت است که تورم تنها به صورت مستقیم بر معیارهای حکمرانی اثرات
منفی و معنیداری را در اغلب مدلهای مورد بررسی دارد .این درحالی است که اثرات
سرریز فضایی تورم تاثیر معنیداری بر معیارهای حکمرانی دولتها ندارد .این موضوع
نشان میدهد افزایش قیمتهای کاالها و خدمات در کشورهای مختلف ،با کاهش سطح
رفاه همراه بوده و این موضوع باعث ایجاد مشکالت اجتماعی ،بروز فساد و تنشهای
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سیاسی میگردد .بر این اساس با توجه به اینکه یکی از ارکان اساسی در معیارهای
حکمرانی ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی است ،با افزایش تورم این موضوع باعث کاهش
وضعیت کارایی حکومت در دولتها میگردد.

-5نتیجهگیری
این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مختلف بر حکمرانی در کشورهای منتخب حوزه
خاورمیانه با تمرکز بر حمالت تروریسمی است .برای این منظور حکمرانی را براساس
شاخصهای عملکرد دولت در بانک جهانی شامل ثبات سیاسی ،اثر بخشی دولت ،کیفیت
مقررات ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد و شاخص کلی حکمرانی دولت بر اساس رویکرد
 PCAمحاسبه و در نظر گرفته شده است .در این مطالعه اثر حمالت تروریستی به همراه
متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم بر شاخصهای
حکمرانی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی سالهای  2001تا  2017بررسی شده است.
این مطالعه عالوه بر شرایط اقتصادی و میزان تروریسم در داخل کشور ،عملکرد کشورهای
همجوار در زمینه رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و میزبانی تروریسم را بر
عملکرد حکمرانی دولت با استفاده از روش پانل فضایی پویا بررسی نموده است .نتایج
حاصل از برآورد مدل نشان میدهد حمالت تروریستی موجب کاهش ثبات سیاسی ،اثر
بخشی دولت ،کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد و شاخص کلی حکمرانی
میگردد .اثرات فضایی متغیر تروریسم نیز نشان میدهد که وجود ناآرامی در منطقه تاثیر
مستقیمی بر ریسک سیاسی و اجتماعی در کشورهای دیگر خواهد داشت .به عبارتی اثر
سرریز وقوع حمالت تروریستی در کشورهای مجاور باعث کاهش معیارهای حکمرانی
خوب در کشورها میشود .همچنین نتایج نشاندهنده این است که بهبود وضیعت تولید
و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوانی موتور رشد اقتصادی ،باعث
میشود معیارهای حکمرانی همچون آزادی اقتصادی ،اجتماعی و معیارهای کارایی دولت
و شاخص کل حکمرانی افزایش یابد .اثرات سرریز تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی کشورهای همسایه نیز نشان میدهد بهبود عملکرد اقتصادی در عرصه
ملی و بینالمللی کشورهای مجاور بر معیارهای حکمرانی خوب در کشورهای همسایه
اثرات سرریز فضایی دارد .عالوه بر این افزایش تورم باعث کاهش وضعیت کارایی حکومت
در دولتها و حتی بیثباتی کشورهای همسایه را نیز میشود.
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با توجه به نتایج کسب شده در این تحقیق ،به نظر میرسد با توجه به حساسیت ایجادشده
در منطقه خاورمیانه در طی دهه اخیر و برای هدفمندی مخارج دولتها پیمانهای
همکاری برای حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم موجب بهبود معیارهای حکمرانی
خوب در این منطقه شود .همچنین تبیین مناسب و هدفمندی از مخارج صورت گرفته
دولتها در راستای کنترل تروریسم میتواند در بهبود و افزایش کارایی دولتها نقش
بسزایی داشته باشد.

تضاد منافع
نویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم میدارند.
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