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 یهاسال یدر جهان ط سمیترور یاجتماع یاقتصاد کنندگاننییعت

2004-2018  

 1 *خندانابوالقاسم گل

 2آزاده جهانتابی نژاد

 17/03/1400تاريخ پذيرش:                                                   19/08/1399تاريخ ارسال: 

 چکیده

، 2004است. بعد از سال  سميمسئله ترور کند،یم ديرا تهد یالمللنیب تیکه صلح و امن یمسائل نيتراز مهم یکيمروزه ا
 نياست. بنابرا يیحوادث در سطح باال نيا زانیم زیاکنون نو هم افتهي شيدر جهان به شدت افزا یستيحوادث ترور زانیم

 یاجتماع یاقتصاد یرهایعوامل، متغ نياز ا یبرخوردار است. گروه یاژهيو تیاز اهم سميعوامل مؤثر بر ترور يیشناسا
 یهاسال یکشور جهان ط 136با استفاده از اطالعات مربوط به  قیتحق نياساس،  در ا ني. بر اباشندی( میتی)و جمع
 یستي( مؤثر بر وقوع حوادث تروریتی)و جمع یاجتماع یپانل، عوامل اقتصاد یهاو با استفاده از روش داده 2004 -2018

 یز روش گشتاورهامطالعه با استفاده ا نيا جيشدند. اهم نتا یبررس یها از نظر آمارآن یداریو معن يیدر جهان شناسا
معکوس بر وقوع حوادث  Uو به شکل  یرخطی(، عبارتند از: الف. درآمد سرانه، اثر غSGMM) یستمیس افتهيمیتعم

 یبا درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورها یدر کشورها یستيوقوع حوادث ترور دهدیاست؛ که نشان م داشته یستيترور
و درجه  یگذارهيدرآمد و آموزش، اثر مثبت و معنادار و سرما یاست. ب. تورم، نابرابر شتریو باال، ب نيیبا درآمد سرانه پا

بر وقوع حوادث  یاثر مثبت و معنادار تیاند. ج. جمعداشته یستيو معنادار بر وقوع حوادث ترور یاثر منف ،یبازبودن تجار
 ريسا نیاست. د. در ب شتریب تیپرجمع یدر کشورها یستيمعنا که وقوع حوادث ترور نياست؛ به ا داشته یستيترور
 ینیو شهرنش یکاریمسلمان، اثر مثبت و معنادار و ب یکشورها یمجاز ری(، متغیتی)و جمع یاجتماع یاقتصاد یرهایمتغ
 .اندداشته یستيمعنا بر وقوع حوادث تروریاثر ب

 .سیستمی يافتهتعمیم تروريسم، عوامل اقتصادی اجتماعی، هزينه فرصت، گشتاورهای واژگان کلیدی:

  

                                                           
. نويسنده مسئول. دانشگاه لرستان، خرم آباد، ايران ، دانشکده مديريت و اقتصاد،دکتری اقتصاد 1
(golkhandana@gmail.com) 
کارشناسی ارشد اقتصاد،  دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید فردوسی، خراسان رضوی، ايران.  2
(azadeh.jahantab1989@yahoo.com) 
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 . مقدمه1
 یمعناگرفته شده و به  نیو الت ميقد یاز زبان فرانسو« Terror»وجود ندارد.  یتوافق عموم سم،يترور فيدرباره تعر

 کيدر  سميمعموال ترور ،یمطالعات اقتصاد در (.108: 1391 ،ینوگورانیاست )در« به وحشت انداختن»و « ترساندن»
ست از:  ستفاده از پ»جمله عبارت ا ستفاده از خشونت  ديتهد اي شدهیزيربرنامه شیا  یهاگروه ايزور توسط افراد  ايبه ا

ست یبرا، 1جورجنگیافراد غ هیعل یرحکومتیغ سیس یبه هدف یابيد ساندن تعداد ز قياز طر ،یاجتماع اي یا از  یاديتر
پديده  (. 778: 2007، 3)سااااندلر و آرس «رندیگیامر قرار م نيا انيدر جر ،یکه فراتر از قربان 2(رانیگامی)پ یساااانک

سم سی آثار تمام از فارغ تروري صادمی حکومتش تحت جغرافیای بر که امنیتی و سیا شورها گذارد، اقت  نیز را ک
بر  .دارد الزم خود ايجاد برای بسترهايی و است عواملی و علل دارای ایپديده هر شکبی کند.می ناامنی دچار

 و تروريسام درباره مطالعه ای برخوردار اسات.اين اسااس شاناساايی عوامل مؤثر بر تروريسام از اهمیت ويژه
سیار بعد به سپتامبر 11 واقعه از آن بر مؤثر عوامل سترده ب سی با نوعی به و شده ترگ  بین تعامل علمی برر
  است. يافته ارتباط امنیت اقتصاد

 کلی بندیتقسایم يک در اما ندارد؛ وجود جامعی نظراتفاق تروريساتی، حوادث و تروريسام وقوع علل مورد در
 و موريس) داد قرار ساایاساای و( جمعیتی و) اجتماعی اقتصااادی، متغیرهای دسااته سااه در را علل اين توانمی

سی، (2017 ،4الفری سیا سرکوب  سم را در  شه تروري سیاری از مطالعات تجربی ري ناتوانايی دولت، . اگرچه ب
کنند؛ اما اين مطالعات طور کلی عوامل ساایاساای معرفی میهای قومی، رفتار ساایاساات خارجی و بهدرگیری

شرايط  ست؛ چراکه  صادی اجتماعی و متغیرهای جمعیتی نیز در ارتیاط ا ضعیت اقت سم با و معتقدند که تروري
ساز ايجاد ، زمینه5هزينه فرصت تروريسمهای نسبی و کاهش اقتصادی اجتماعی ضعیف، با افزايش محرومیت

 یجهان یهاداده گاهيبر اساس گزارش پا (.2011،  6شود )فريتاگ و همکارانهای تروريستی میخشونت و فعالیت
به شدت  2004گردد، حوادث تروريستی بعد از سال رو مقاله تشريح میهای پیشکه در قسمت )GTD( 7سميترور

اکنون نیز میزان اين حوادث در سااطح بااليی اساات. بر اين اساااس و با توجه به توضاایحات افزايش يافته اساات و هم
صلی هدفشده، ارائه ضر، تحقیق ا سايی حا سم در بر مؤثر عوامل تجربی شنا  از منتخبی بین از نجها تروري

 2004-2018 زمانی دوره طی پانلی هایداده رويکرد از استفاده با و( جمعیتی و) اجتماعی اقتصادی متغیرهای
 . باشدمی

  

                                                           
1Subnational 
2Audience 
3Sandler & Arce  
4Morris & LaFree 
5Opportunity Cost 
6Freytag et al.  
7Global Terrorism Database  
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 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
اجتماعی در انتخاب بین –اقتصادی شرایط نقش: فرصت تروریسمسازی هزینه. مدل1-2

 تروریستیهای قانونی و فعالیت
 بر تأثیرگذاری با اساات اجتماعی اقتصااادی ممکن شاارايط دهد نشااان آنساات که عنوان فوق اصاالی ايده

گیری باشد و رفتار تروريستی را نتیجه تصمیم مهم تروريسم ظهور در فردی، انگیزشی )تشويقی( ساختارهای
 هایفعالیت به که افرادی فرض شاده اسات در واقع، .فايده توصایف کند-و بر اسااس اصال هزينه 1عقاليی

 يعنی (.2006 ،3کاپالن ؛2004 ،2اندرس و ساااندلر) هسااتند عقاليی بازيگران پردازند،می خشاان و تروريسااتی
 که افرادی. شودمی تعیین آمیز،خشونت هایفعالیت فرصتهزينه و هافايده ها،به هزينه توجه با افراد اين رفتار

 میزان )سطح( تا سنجندمی آن منافع برابر در را تروريسم هایهزينه زنند،می های تروريستیفعالیت به دست
ستی خود را فعالیت صت هزينه 4کنند. تعیین تروري سم فر شان تروري ست دهدمی ن  انتخاب هنگام هاکه تروري
 کنند )از دست بدهند(. فدا بايستی را چیزهايی چه خشونت از استفاده

صت هزينه تأثیر ادامه در سم فر شويقی ساختارهای يعنی،) تروري  نظر در جامعه رد گروه دو برای را( خاص ت
 :گیريممی

ست سم 5«پیاده سربازان»يعنی) فعال هایالف. تروري ضح(. تروري ست وا شونت عدم بین اين گروه که ا  و خ
شونت صمیم بالقوه طوربه کنند ومی انتخاب را يکی خ ساس بر را خود ت شی هایهزينه ا شونت از نا  قرار خ

 .دهندمی
 رودمی انتظار(. مردم عموم در هواداران يا والدين دوسااتان، مثال، عنوانبه) هاتروريساات 6ب. محیط اجتماعی

 هایپاداش برابر در را( اقتصادی فعالیت کاهش مثال، عنوانبه) خشونت از حمايت فرصت هزينه اين گروه، که
 از يکی هاتروريست محیط از تروريستی هایفعالیت از حمايت يا پذيرش دردی،هم میزان .بسنجند آن معنوی
 برای هاتروريساات به دادن اجازه مثال، عنوانکند. بهمی کمک تروريساام توسااعه به که اساات مهمی عوامل
 برای فرصاات هزينه باشااد، بیشااتر محیط از هاتروريساات حمايت هرچه. مالی کمک يا نشااینی يافتن وعقب

 (.2011است )فريتاگ و همکاران،  کمتر افراد شدنتروريست
شند؛ انتخاب شده،کاالی ارائه دو بین توانندمی گروه دو هر شده،مدل طراحی در شته با  فردی مادی پاداش دا
. است اعمال تروريستی از ناشی معنوی که پاداش و باشدخشونت می عدم از ناشی که( درآمد مثال عنوانبه)

                                                           
1Rational 
2Sandler & Enders 
3Caplan 

صل منافع4 سم از حا ست ممکن تروری صل زمانی ا سم با مرتبط افراد که شود حا  بلندمدت یا مدتکوتاه اهداف به تروری
سند خود ست ممکن مدتکوتاه اهداف. بر صاد سازیثباتبی شامل ا شد تبلیغات چنینهم و حکومت و اقت  حالی در ؛با
ست ممکن بلندمدت اهداف که شد ثروت و قدرت مجدد توزیع شامل ا سی روند در که با ست اجرا قابل عادی سیا  نی

 (.2003 لوئچینگر، و فری)
5Foot Soldiers 
6Umfeld 
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سم بروز در واقع ستان-بده نتیجه تروري شدمی شده دادهترجیحات و هاارزش تحت کاال دو بین 1ب  پاداش. با
 باشد قدرت و هويت مقام )موقعیت(، ،(محیط يا تروريستی گروه از) اجتماعی همبستگی شامل تواندمی معنوی

 تروريست يک شدنکشته يا انتحاری تروريسم مورد در(. 2008 ،4؛آبرامس2006 ،3وينتروب ؛2006 ،2هريسون)
ست پاداش معنوی ممکن عمل، در شد نیز خانواده از حمايت و شهادت افتخار و مقام شامل ا  مادی پاداش. با
 از حمايت يا( های فعالتروريست) تروريسم در فعال شرکت از ذهنی اما پاداش شود؛می ايجاد خشونت عدم از

 .آيدبه وجود می( هامحیط اجتماعی تروريست) آن
ساس صادی، چارچوب اين بر ا ستعداد اقت ست برای فرد ا سم، از حمايت يا شدنتروري ساً تروري سا  هزينه به ا

باشد،  آن بیشتر( فرصت) نهايی هایهزينه از نهايی ترور منافع که زمانی تا واقع، در. دارد بستگی ترور فرصت
محیط  يا هاتروريست پیاده سربازان برای) ذهنی پاداش آوردندستبه برای ابزاری عنواناقدامات تروريستی به

 و فری) شااودمی انتخاب( باال سااطح هایتروريساات برای) انتزاعی ساایاساای اهداف به رساایدن و( اجتماعی
 (. 2006 هريسون، ؛2003 ،5لوچینگر

ست که چه سؤال آن ست ممکن عواملی حال  صت هزينه بر ا سم فر شد؟ تروري  تايج مطالعاتاهم ن تأثیرگذار با
 اين با. گذارندیم تأثیر هزينه فرصت تروريسم بر( مادی شرايط نه و) سیاسی عوامل که دهدمی نشان تجربی

تجاری و  مزيت عدم ضعیف، گذاریسرمايه آهسته، رشد فقر، مانند) اجتماعی نامطلوب اقتصادی شرايط حال،
ست ممکن( ... ست منفعت هزينه مالحظات بر ا ضعیت،  چرا که. بگذارد تأثیر هاآن محیط و هاتروري در اين و

ست شی کم، مادی پاداش با هاتروري شونت عدم از نا ستند مواجه خ ست کهبرآ انتظار بنابراين و ه  فعالیت با ن
  (.است تررد توجهمو نسبتاً تروريسم از ناشی معنوی پاداش زيرا) باشند داشته تریارتباط قوی تروريستی،

 به شدنتبديل يا و حمايت برای تصمیم اول، گزينه مواجه است:يک فرد با دو  شد، توضیح داده که طورهمان
ست؛ يک صرف معنایبه تروري شی ذهنی هایپاداش م سم از نا ستگ مثال: عنوانبه) شدنتروري  مقام، ی،همب

ساس کاهش شهادت، شونت؛ عدم انتخاب ؛ دوم،(ناامیدی يا تحقیر اح صرف معنای به خ  خدمات و اکااله م
 نظر از خرد اقتصاد مدر عل جايگزينی و درآمدی اثرات تحلیل و تجزيه با مشابه توانندمی تصمیمات اين. عادی

 اقدامات هب منجر که هايیفعالیت از( حمايت يا )و انجام يا صااالح در زندگی از حاصااال مختلف مطلوبیت
 است، شده داده نشان DE خط با که را اولیه بودجه محدوديت (،1شماره ) شکل در. باشد شود،می تروريستی

 .است A نقطه حداکثر در فرد مطلوبیت. بگیريد نظر در تفاوتیبی هایمنحنی با همراه
 کند وچرخش پیدا می Dبودجه اولیه حول نقطه  محدوديت شاااود، ترجذاب مدار عادی،قانون زندگی يک اگر

 به C نقطه در اکنون مطلوبیت ،شدهداده ترجیحات با توجه به. شودمی تبديل DF به محدوديت بودجه جديد
، اثر جانشینی را C به سمت نقطه B از نقطه و حرکت درآمدی ، اثرB به سمت نقطه حرکت. رسدمی حداکثر

                                                           
1Trade-Off 
2Harrison  
3Wintrobe 
4Abrahms 
5Frey & Luechinger 
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 نسبت مادی پاداش نسبی قیمت. است بودجه محدوديت در تغییر جايگزينی اثر دهندهنشان که دهدنشان می
ضر، حال در کهطوریبه يابد،می کاهش معنوی پاداش به صرف فرد حا شتر م  به مربوط کمتر هایفعالیت و بی

شت و رعب صت هزينه بنابراين،. دهدمی ترجیح را وح سم فر ست يافته افزايش تروري  هزينه در مقابل، اگر. ا
سم صت تروري کند و به چرخش پیدا می Dبودجه حول نقطه  محدوديت يابد، کاهش توجهیقابل میزان به فر

 حالت يک در. شاااودمی جذاب ایفزآينده طور به وحشااات شاااود ومی تبديل DG محدوديت بودجه جديد
 روی هم D که نقطه آنجا از. شودمی حداکثر D در نقطه مطلوبیت و رسیده1ایگوشه حل راه يک به افراطی،

 در مرتبط اثر تنها ،(DE) دارد قرار اولیه بودجه محدوديت خط روی هم و (DG) جديد محدوديت بودجه خط
ست جايگزينی اثر اينجا شه حلراه اين. ا ست ممکن ایگو  تعبیر انتحاری حمله برای فردی انتخاب عنوانبه ا

 رفتار در تغییر به بايساااتی منجر اقتصاااادی هایپیشااارفت چارچوب، اين در .شاااود )تروريسااات انتحاری(
 بدون) "عادی" زندگی يک بیشتر جذابیت با ،مثال عنوانبه. شود هاآن محیط اجتماعی و فعال هایتروريست

 در چرخش) خشاااونت عدم جذابیت افزايش. کندمی حرکت DF سااامت به بودجه محدوديت ،(خشاااونت
ست ممکن ،(بودجه محدوديت شارکت افزايش نتیجه ا صادی م شد اقت شد مثال عنوانبه) با صادی ر (. قوی اقت
 رکود يک وجود دلیلبه مثال، عنوانبه) يابدمی کاهش کافی میزان به فرصااات هزينه کههنگامی بالعکس،
اين تحلیل  .شودمی ترجذاب تروريسم کهطوریکند؛ بهمی حرکت DG سمت به بودجه محدوديت ،(اقتصادی

 و فعال هایتروريست فرصت هزينه بر است ممکن اجتماعی اقتصادی شرايط دهد که چگونهنشان می نظری
شونت میزان نتیجه در ها وآن محیط اجتماعی ستی خ شور يک در تروري بر  نظر تأثیرگذاری بگذارد. از تأثیر ک
 حامیان رودمی انتظار باشاد، بهتر آينده اندازچشام و امروز اقتصاادی اجتماعی شارايط هرچه محیط اجتماعی،

ست به کمتری کمک بالقوه  در بودجه محدوديت بیرون سمت به شکل با تغییر ديگر، عبارتبه. کنند هاتروري
سم، از عمومی در اثر کاهش حمايت (1) شکل ستی فعالیت سطح تروري ستقیمبه تروري  کاهش صورت غیرم

 .(7: 2011يابد )فريتاگ و همکاران، می
 مبارز هايیگروه توسط که تروريستی به اعمال تروريسم به فرصت هزينه رويکرد حال سؤال آنست که چگونه

 که اعتقادات واقعی کند می استدالل( 2004) 2برنهولز شود؟می مرتبط شود، می سپرده عالی هایارزش نام به
ستند، مرتبط هاآن ايدئولوژی با که عالی هایارزش شی هیچ ه صت هزينه برای نق ضیح در فر . ندارند ترور تو

 مثال، عنوانبه) شودمی ايجاد بینیجهان و اهداف با راديکال اسالمی تروريسم که شودمی ادعا مثال، عنوانبه
 رفتار بر مادی هایانگیزه دهدنمی اجازه که( شااهادت جهانی، خالفت اسااتقرار اسااالم، جهانی درخواساات

 مطالعات حال، اين با(. شوندمی داده ترجیح همه بر عالی هایارزش کهاين به توجه با)بگذارد  تأثیر تروريستی
 معموالً که کشورهايی در تروريسم بر نیز اقتصادی اجتماعی متغیرهای دهدمی نشان که دارد وجود نیز تجربی

 چنین، برخیهم(. 2006، 3مثال، برآوو و دياس عنوانبه) گذاردمی تأثیر برند،می رنج عالی ارزش با تروريسم از
سعه که کنندمی اذعان محققان از صادی اجتماعی تو سم ظهور به حدی تا حداقل ضعیف، اقت  راديکال تروري
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 معمای اين گرفتن نظر در با (.2008 ،1فريمن مثال، عنوانبه) اساات کرده کمک( عالی هایارزش) اسااالمی
 باال در که فرصااات هزينه چهارچوب توان گفت کهمی تروريسااام، در عالی هایارزش بالقوه نقش و تجربی
شد، توضیح  غیرمستقیم مشارکت يعنی) هاتروريست محیط اجتماعی از تروريستی حمايت توضیح برای داده 

سم در سب( تروري ست ترمنا سیار شرايط وقتی که معنا اين به. ا صادی اجتماعی ب سب اقت ست، نامنا  هزينه ا
صت سم از حمايت فر سبتاً تروري ست کم ن  نتیجه در و شده ترجذاب آن از معنوی هایپاداش برای تالش و ا

 اساات ممکن گفت که توانعالی می ارزش با تروريساام بر اساااس مفهوم. آيدمی وجودبه بیشااتری تروريساام
 اقتصادی هایپیشرفت حال، اين با. گیرند قرار تروريسم فرصت هزينه تأثیر تحت کمتر فعال، هایتروريست

ست ممکن ستی تهديد ا صت هزينه بر تأثیرگذاری با را تروري ست فر  حتی کم کند؛ ها، محیط اجتماعی تروري
 .شود انجام عالی هایارزش با مرتبط حداکثری اهداف توسط تروريستی فعالیت اگر

 
 ( انتخاب بین مصرف پاداش معنوی و مادی1شکل شماره )

 8: 2011منبع: فريتاگ و همکاران، 

 تروریسم بر مؤثر(  جمعیتی و) اجتماعی-اقتصادی . عوامل2-2

 اقتصادی عوامل -
سطح  ،ی، شاخص توسعه انسان(GDP) 2یناخالص داخل دی)شامل: تول یدهنده سطح توسعه اقتصادنشان یرهایمتغ

سرما صاد،  صرف، بازبودن اقت شان یرهایو ...( و در مقابل متغ یگذارهيم صاد تیدهنده محرومن شد  یاقت شامل: ر (
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 یهااسااتیکننده ساامنعکس یرهایمتغ ،نیچندرآمد، فقر و ...( و هم ینابرابری، کاریتورم، ب ،ی پايین و منفیاقتصاااد
از جمله متغیرهای اقتصادی هستند که و ...(  شدنیجهان ،یخارج یهاکمک ،ی)شامل: مقررات اقتصاد یرفاه اجتماع

 نيا در (. البته105: 2017الفری،  و )موريسباشااند  رگذاریتأث یسااتيحوادث ترورتروريساام و وقوع در روند  توانندیم
 وجود ندارد. سميبر ترور یاقتصاد یرهایمتغ ریدر مورد تأث یمشترک یراستا، انتظار نظر

در اين ها را افتهي نيترمتناقض کهاست  یتوسعه اقتصاد هایاریمع نيپرکاربردتر ی سرانه يکی ازناخالص داخل دیتول
و مشکالت  یافتگینتوسعه همعتقدند ک یاز مطالعات تجرب یبرخ (.2011، 1)گاسبنر و لیوچینگر است زمینه ايجاد کرده

؛ 2006، 3؛ پیازا2003، 2)کروگر و مالکوااساات  سااميو گسااترش ترور زیآماقدامات خشاانونت یاصاال لیدل یاقتصاااد
توسعه  یسطح باال یکه دارا يیآن دسته از کشورها دهدیمطالعات نشان م نيا جينتا (.2019، 5؛ تهیر2014، 4ساندلر
از  یو تجربه کنند. در مقابل، برخ دیرا تول یترکم یستيرترو تیفعال یستيهستند، احتماال باه و درآمد سران یاقتصاد

توسااط  بیشااتر ممکن اساات ی،توسااعه اقتصاااد یبا سااطح باال یاند که کشااورهااسااتدالل کرده تجربی مطالعات
هسااتند و  یتریقو یالتيا یهاتیها و ظرفدولت یکشااورها دارا نيا رايز رند؛یهدف قرار گ یسااتيترور یهاتیفعال

)بلومبرگ و  کنندیم قيرا تشو یستيترور یهاتیفعال نيو بنابرا سازندیتر آشکار مرا کم یاسیسی هااحتماال چالش
شورها ن،يعالوه بر ا(. 2012، 7؛ مالینز و يانگ2004، 6همکاران سعه یک صاد افتهيتو  یرا برا یشتریاهداف ب ی،اقت

 شوند،یم نهیزم نيدر ا ستردهکه منجر به علل گ يیهارساختيطور معمول با زو به دهندیارائه م یستيحمالت ترور
را  سمي، ترورها()جلب توجه گسترده رسانه هستند یحمالت نیکه قادر به گزارش گسترده چن يیهارسانه نیچنو هم

شاااکل گرفته که  زین یساااوم دگاهيد ،متناقص دگاهيدو د نيا بیبا ترک (.2011؛ پیازا، 1993، 8)رز دهندیم شيافزا
 یانیو در سطوح م مثبت ،آن یو سطوح باال توسعه نيیدر سطوح پا سميبر ترور توسعه اقتصادی ریمعتقد است تأث

 وجود دارد.  Uعبارتی ديگر بین توسعه اقتصادی و تروريسم يک رابطه به شکل ؛ بهاست منفی ،توسعه
ضادی سوم نیز ديدگاه مت سم را به در مقابل ديدگاه  صادی و تروري سعه اقت صورت وجود دارد که رابطه بین تو

 یدارا جهان یکشااورها نيرتریفقکند. بر اسااااس اين ديدگاه، بینی میمعکوس پیش Uرابطه به شاااکل  کي
 شيشده افزاینیبشیحمالت پاين ، تعداد شتریبه ثروت ب یابياما در صورت دست ؛هستند ینسبتاً کم یستيحوادث ترور

 تروريستی ها را از اقداماتتروريستکه بتواند  ستین اديدرآمد آنقدر ز ،طرف کياز  يی،کشورها نیدر چنچراکه . ابديیم
 یکشورها قادر به حل تعارضات اجتماع نياندک، ا یاسیو منابع س فیضع ینهادها لیدل، بهگري. از طرف دکنددلسرد 

رسااد مربوط به یکه به نظر م ؛ابديیکاهش م یسااتيحوادث ترور، خطر توسااعه نیزفراتر از سااطح متوسااط . سااتندین
ست از طر یو کاهش تنش فرهنگ یرفاه اجتماع یبرادولت  شتریب یهانهيهز ست که ممکن ا سعه ا قيا  جاديروند تو
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سعه،  ،نیچنشود. هم سطوح باالی تو شورها در جمعدر  ست که ک ضد ترور یآورممکن ا  ،سمياطالعات و اقدامات 
  (.2014، 2اندرس و همکاران؛ 2013، 1بوهمر و دايوب) موثرتر باشند

صاد اگرچه سعه اقت ست،  تیدر درجه اول معطوف به محروم یاقدامات تو ساما مطلق ا شتند  ی از محققاناریب اظهار دا
سب تیکه محروم ست بر  ی نیزن مربوط به قتل،  یالمللنیب اتیادب در طور کهبگذارد. همان ریتأث سميترورمیزان ممکن ا

در  سميتواند احتمال تروریم یاقتصاد تيشکا اي یاقتصاد ینابرابر ورتصبه ینسب تیاستدالل شده است که محروم
شور را افزا س (.2007، 4؛ الی1970، 3)گور دهد شيسطح ک سا ست زمینه نيا ی دربحث ا  یطور کلبه سميکه ترور آن
ش سط افراد به حا  شودیم ليتبد یاقدام منطق کيبه  سميترور نيبا منابع اندک انجام و بنابرا یشده و منزورانده هیتو

ی مانند بیکاری و تورم، اقتصاد تیدهنده محرومنشان یرهایمتغساير  (.2011؛ پیزا، 2007، 6؛ کچ و کرانمر2005، 5)لی
شند.نیز می ستی مؤثر با کاهش  را تیسطح مطلوب و بالتبعرا کاهش  ديخر قدرت باال، تورم توانند بر وقوع حوادث تروري

 شيمنجر به افزا یاسیخشونت س ی نیز با تسريعکاریب شيافزا شود. زیآمکه ممکن است منجر به رفتار خشونت دهدیم
ستا،  شود.می یستيحمالت ترور شبدر اين را صیر2010) 7ریشهباز و   جهینت( 2019و تهیر ) (2011) 8همکاران و (، ن

صغ ینوروناب .شودیم یستيحمالت ترور شيتورم، منجر به افزا شيگرفتند که افزا شان داده2018) 9ریو  اند که ( نیز ن
سو سم دارد. در مقابل کارا شنايدر و بیکاری رابطه مثبتی با تروري چنین تأثیر معناداری را برای بیکاری و هم (2011) 10ا

 اند.بیکاری جوانان نیافته
 ی،رفاه اجتماع یهانهيمانند هز 11"یاجتماع یمنيا یهاشبکه"که کنندیاز محققان استدالل م یاریبس ب،یترت نیهمبه

ست صاد تیمحروم میزان ،ممکن ا ، 12)بارگون کاهش دهد سميترور جهیو در نت پايین آوردرا  اتيشکاسطح و  یاقت
بر  یاقتصاااد یهاتیمثبت محروم ریدر مورد تأث ینظر یهااسااتدالل یطور کلبه (.2011و گاساابنرو لیوچینگر،  2006

 .رسدیبه نظر م تریمنطق سم،يبر ترور یمثبت توسعه اقتصاد رینسبت به تأث سميگسترش ترور

 یتیو جمع یاجتماعمتغیرهای  -
 ،ینیکل، شااهرنشاا تیجمع عبارتند از: شاادهانجام قاتیدر تحق سااميمهم مرتبط با ترور ی و اجتماعیتیجمع یرهایمتغ

مربوط به  یتجرب یهالیو تحل هيدر تجز یقو یریگجهینت کي .یمذهب /یزبان /یقوم یبندمیو تقسااا التیتحصااا
سا ست که فعال نيا سميترور یهاشهير يیشنا شورها یستيترور یهاتیا ست شتریب تیپرجمع یدر ک )کريگر و  ا
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باشد.  شتریب ديبا زین یستي، تعداد مطلق حوادث تروراست شتریطور مطلق ببه تیجمع یچراکه وقت (.2011، 1میريکس
صت گر،يعبارت دبه شتری را برای مرتکبان حوادث ترورجمعیت زياد، فر عالوه، نظارت هکند. بفراهم می یستيهای بی

 یممکن اساات منتج به فشااارها اديز تیجمع ن،یچنهم (.2007)الی،  دولت دشااوارتر اساات یبرا شااتریب تیبر جمع
 دولت یباالتر حفظ نظم و اداره حکومت برا یهانهي( و هزیقوم یهااز تنش یعنوان مثال، ناشاا)به یشااناختتیجمع

که  يیهااستدالل(. 2011)فريتاگ و همکاران،  کندیم شتریرا ب سمياحتمال ترور زین یعوامل نیکه چن ؛شود يک کشور
بر  تیجمعازدياد  ریمربوط به تأث یهابه بحث کياساات، نزد سااميو ترور ینیشااهرنشاا نیب ینیبشیرابطه پ سااازنهیزم

دنبال توده مردم هستند و به هاستيترور رايبگذارد؛ ز مثبت ریتأث سميممکن است بر ترور ینیاست. شهرنش سميترور
 . (112: 2017باشد )موريس و الفری، می هابرای آن مناسبو اهداف  فراوان تیجمع یدارا یمناطق شهر

از  یناش یهااست. اگرچه انتظار بر آنست که آموزش باعث کاهش تنش سميترور زانیبر م گريمؤثر د ریمتغ التیتحص
در سطح  سميکه سواد با ترور دهدینشان م یغالب مطالعات تجرب جيرا کاهش دهد؛ اما نتا سمياختالفات شده و ترور

شده در گزارش یبا استفاده از اطالعات آمار (1983) 2لریراسل و م نه،یزم نيقابل قبول، ارتباط مثبت دارد. در ا یمعنادار
به  1976تا  1966 یهاسااال یط انهیو خاورم ایاروپا، آساا ن،یالت یکايکه در آمر یفرد 350از  شیها در مورد بروزنامه

شغول بودند، در یستيترور یهاتیفعال ص یستيترور یهاتیدر فعال ریکه اکثر افراد درگ افتنديم سبتاً خوب التیتح  ین
شتند. ا سيدا شور ن یبرا یادر مطالعه (2010) 3یفو سخ 1300از  شیشامل ب یانمونه یبر رو هيجریک  جهیدهنده، نتپا

 یهاتیشرکت در فعال یبرا یشتریاحتمال ب باشند،یم کاریباالتر هستند و ب التیسطح تحص یکه دارا یگرفت افراد
( 2003توان بر اساس ديدگاه عرضه و تقاضای کروگر و مالکوا )را می  تأثیر مثبت آموزش بر تروريسمدارند.  یستيترور

شريح کرد. از ديدگاه ضا  ت صدهند ترجیح می یستيترور یهاسازمانتوان گفت که میسمت تقا کرده را لیافراد تح
ستخدام کنند. ا باالتر یهامهارت لیدلبه ص وتد افیاتفاق م یالمللنیب سميدر مورد ترور ژهيوامر به نيا کرده لیافراد تح
 کيدر  ديبابرای موفقیت ها ستيترور رايز ؛سواد هستندیب افراد مناسب تر از یالمللنیب یستيانجام اقدامات ترور یبرا
الزم  یمختلف سااازگار شااوند و مهارت ها طيبا شاارا توانندیم یراحتبه کردهلیافراد تحصاا .رندیقرار بگ یخارج طیمح
 نیوجود دارد. اول ،ممکن ری، اساساً دو تعب. در مورد ديدگاه سمت عرضهساخت و کار با مواد منفجره را کسب کنند یبرا

در  هاآن احتمال مشارکت رايز ؛شوندیم یاسیس زهیبا انگ سميترور ریدرگ شتریکرده بلیاست که افراد تحص نيمورد ا
 یها شده است، آگاهکه در حق آن يیهایعدالتیاز حقوق خود و ب یعال اي شتریاست. افراد با آموزش ب شتریب استیس
ست ب نيدارند و بنابرا یشتریب ستیو فعالیت سميبه ترور سوادیب ايسواد از افراد کم شتریممکن ا سل  های تروري متو

، ريند الجزامان يیاست. در کشورها ینسبت به آموزش علم ی،اسالم یکشورها یمورد دوم مربوط به نگرش برخ شوند. 
 نگرش منفی نساابت به ساااير علوم و موضااوعات مانندبا  یبه تمرکز بر موضااوعات مذهب ليتما انيگرااسااالم بیندر 

موضوع،  کيعنوان اقتصاد به ی نسبت بهمنف دگاهيعنوان مثال، دو اقتصاد وجود دارد. به یعی، علوم طبکيزی، فاتیاضير
 (. 2004، 4)تستاس دهدیم حیتوض يیگراو مصرف یرا نسبت به رونق ماد انيگرااسالم ینگرش منف یتا حدود

                                                           
1Krieger & Meierrieks 
2Russell & Miller  
3Oyefusi 
4Testas 



 ...تعیین کنندگان اقتصادی اجتماعی تروریسم در جهان                                                                                        158

 
 

 ریتأث یسااتيممکن اساات بر حوادث ترور یکشااور تا حدود کيدر نیز  یمذهب اي یزبان ،یقوم یریدرگ ايتنش  زانیم
شواهد  نيبگذارد. با ا س نیمربوط به رابطه بتجربی حال،  و  ستین یقو سم،يو ترور یمذهب /یزبان /یقوم یبندمیتق

: 2017)موريس و الفری،  رندیگیقرار م ارتباطیمثبت تا ب فیدر محدوده ضاااع نهیزم نيدسااات آمده در ابه یهاافتهي
112). 

 در جهان  ستیترور تیبر وضع یآمار یمرور. 3-2
س 2018تا  1970 یهاسال یدر جهان ط یستيروند حوادث ترور ،(1) نمودار در ست. برر شده ا شان داده  حوادث  ین

که کل حوادث  یاساات. به نحو 1992تا سااال  1970از سااال  یروند صااعود کيدهنده در جهان نشااان یسااتيترور
سال  651 زانیجهان از م یستيترور سال  5081 زانیبه م 1970حادثه در  س 1992حادثه در  سال  دهیر ست. بعد از  ا

 یستيروند حوادث ترور یوجود داشته است. هماهنگ یستيحوادث ترور زانیدر م 1998تا سال  یروند نزول کي 1992
حوادث  2004تا  1998 یهاساااال یطتأمل دارد.  یجا 1991آن در ساااال  انيدوره با دوره جنگ سااارد و پا نيدر ا
سال  20دوره نسبت به  نيدر ا یستيحوادث ترور زانیبوده است. م نيیدر سطوح پا یروند نوسان کيشاهد  یستيترور

تا سال  زیو حمله به افغانستان ن 2001سپتامبر  11از حوادث  یو شوک ناش دهدیرا نشان م یریگگذشته کاهش چشم
سال  یستيحوادث ترور انيبر جر یچندان رییتغ 2004 ست. پس از  شته ا در جهان  یستيحوادث ترور زانیم 2004ندا

سال  ینحوبه افته،ي شيشدت افزابه س زانیبه م یستيحادثه ترور 4789با  2008که در  مقدار  نيشتریاز ب یاندک اریب
نسبتاً تابت بوده است؛  یستيروند حوادث ترور 2011تا  2008سال گذشته فاصله داشته است. از سال  39خود در سال 

سطوح باال یستيحوادث ترور زانیحال م نيبا ا سال  4700 یدر  ست. در  شده ا سال حفظ  تعداد ، 2012حادثه در 
است.  دهیحادثه رس 8441به رقم قابل توجه  2011نسبت به سال  یدرصد 66جهان با نرخ رشد در  یستيحوادث ترور

هزار  17به  کينزد یعني ی،دوره مورد بررساا یسااطح خود ط نيبه باالتر یسااتيتعداد حوادث ترور زین 2014در سااال 
س ست  دهیحادثه ر سال  200)يعنی حدود ا سبت به  صد افزايش ن شدمی یاتوجهکه رقم قابل (؛ 2012در دلیل اين . با

شور در یستيترور یهاتیفعال لیدلعمدتاً بهافزايش قابل توجه،  ستان و ن سه ک ست.  بوده هيجریعراق، افغان سال ا از 
سال  2014 شته و به میزان حدود  2018تا  نیز تعداد حوادث تروريستی در جهان يک روند نزولی قابل توجه دا

در نقاط مختلف  یستيهزار حادثه ترور 191از  شیب 2018تا  1970 یهاسال یط ،لدر کهزار حادثه رسیده است.  9
ستهیجهان به وقوع پ ست و ستی، مواد  .ا ستفاده در اين حوادث تروري سالح مورد ا شترين نوع  ست که بی شايان ذکر ا

  منفجره/بمب/دينامیت و سالح گرم بوده است.
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 1970-2018 یهاسال یدر جهان ط یستيروند حوادث ترور (1شماره ) نمودار

 (GTD)های تروريسم منبع: پايگاه جهانی داده

. دهدینشان م 1970-2018دوره  یجهان ط یستي( سهم مناطق مختلف جهان را از کل حوادث ترور2) شماره شکل
درصد از کل حوادث  74/27که  باشدیم منطقه منامربوط به  یستيحوادث ترور زانیم نيترشیدوره مورد مطالعه ب یط

هر سال  یطور متوسط براسال گذشته به 49 یدر ط گريدبه عبارت ت؛در جهان را به خود اختصاص داده اس یستيترور
 عراقمنطقه متعلق به کشور  نيدر ا یستيمنطقه رخ داده است. اکثر حوادث ترور نيدر ا یستيحادثه ترور 1080از  شیب

کشور به  نيبوده است. ظاهراً حمله به ا یستيحوادث ترور یقربانی منطقه کشورها رياز سا شیکشور ب نيو ا باشدمی
ست. نيدر ا سميترور شيخود عامل افزا سميبهانه مبارزه با ترور شده ا شور  سیا ک صحرای آفريقاو  جنوب آ  جنوب 

سهم  بیترتبه صد و  21/25با  صد 31/10در سوم جهان قرار  یهاجهان در رتبه یستيکل حوادث ترور از یدر دوم و 
سبادر  یستياند. اکثر حوادث ترورگرفته ستان و پاکستان و در جنوب صحرای آفريقا  هایمتعلق به کشور جنوب آ افغان

 باشد.می متعلق به کشور نیجريه
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 )درصد( سهم منطقه

آمريکای مرکزی و 
 کارائیب

41/5 

 79/8 اروپای غربی

جنوب صحرای 
 آفريقا

31/10 

 21/25 جنوب آسیا

 08/10 آمريکای جنوبی

 98/6 جنوب شرقی آسیا

 72/2 اروپای شرقی

 86/1 آمريکای شمالی

خاورمیانه و شمال 
 آفريقا

74/27 

 89/0 ساير مناطق
 

 

 1970-2018های ( سهم مناطق مختلف جهان از کل حوادث تروريستی طی سال2شکل شماره )
 (GTD)های تروريسم های پايگاه جهانی دادهمنبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

نشان  1970-2018 یهاسال یدر جهان ط یستيبه لحاظ نوع حمله ترور یستي( سهم اقدامات ترور3) شماره در شکل
ست. شده ا شده در ا با داده  صد از اقدامات  46از  شیمالحظه نمود که ب توانیشکل م نيتوجه به اطالعات ارائه  در

 ازدر جهان  یساتيدرصاد اقدامات ترور 25صاورت گرفته اسات و در حدود  یگذاربمب قيدر جهان از طر یساتيترور
 یهاتیدرصاااد از انواع فعال 10عمد در رتبه ساااوم قرار گرفته و در حدود  قتل .ردیگیحمله مسااالحانه انجام م قيطر

در جهان از  یستيترور یهاتیدرصد کل فعال 80 بیش ازنمود که  انیب توانیم. در مجموع شودیرا شامل م یستيترور
صورت به يیرباتوجه است که سهم آدم ابلق ،نیچن. همردیگیحمله مسلحانه و قتل عمد صورت م ،یگذاربمب قيطر
سا شیب ،کودکان یدزد سهم  سرد  یریگگروگان ،يیماربایهواپ لیاز قب یستيانواع حمالت ترور رياز  سالح  و حمله با 

 است.

آمریکای مرکزی

جنوب اروپای غربیو کارائیب

صحرای 

آفریقا

جنوب آسیا
آمریکای 

جنوبی

جنوب شرقی

آسیا

اروپای شرقی

آمریکای 

شمالی

خاورمیانه و 

اشمال آفریق

سایر مناطق
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 1970-2018های جهان  طی سال ( سهم اقدامات تروريستی از نظر نوع حمله تروريستی در3شکل شماره )
 (GTD)های تروريسم های پايگاه جهانی دادهمنبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

تا  1970 یهاساال یجهان ط یساتيترور یهاتیدرصاد فعال 90 حدود( اهداف مختلف که 4)شاماره شاکل 
ست، را نشان ممتوجه آن 2018  نیسهم را درب نيترشیب یشکل، شهروندان عاد ني. مطابق ادهدیها بوده ا

صاص داد یستيترور یهاتیفعال گرياهداف د ست. به نحو هدر جهان به خود اخت صد از  25از  شیکه ب یا در
ست.  یشهروندان عاد هیعل 1970-2018دوره  یدر جهان ط یستياقدامات ترور ارتش، پلیس، دولت و بوده ا

 یهاتیاهداف فعال ريسا یرابطه در جهان دارا هستند. برا نيدوم تا پنجم را در ا یهارتبه بیترتبه کاروکسب
و اقدامات  يیايناوگان در ،یارتباط زاتیگردشااگران، تجه ،يیخطوط هوا ،یاماکن عموم توانیم یسااتيترور

 اند.مورد حمله قرار گرفته یستيترور یهاتیدرصد از فعال 7را برشمرد که در  نیسقط جن یبرا
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 جهان

 85/25 شهروندان عادی

 88/10 کسب و کار

 17/11 دولت

 39/13 پلیس

 41/15 ارتش

 46/3 حمل و نقل

 05/3 تسهیالت زندگی

مؤسسات 
 آموزشی

33/2 

 87/1 هاديپلمات

اشخاص و 
 نهادهای مذهبی

41/2 

 57/1 نگارانروزنامه

 2/7 ساير
 

100  

 
 1970-2018های تروريستی در جهان طی سالاهداف مختلف ( سهم 4شکل شماره )

 (GTD)های تروريسم های پايگاه جهانی دادهمنبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

 پژوهش شناسی. روش3
اسااتفاده  یاو  کتابخانااه یاز روش اسااناد فیاساات کااه در قساامت توصاا یلاایتحلی فیتوصاا  قیااتحق نيااروش ا

 .باشدمی های پانلبرآوردهای اقتصادسنجی در دادهبر  یمتک نیز لیبخش تحل. شد
متغیرهای اقتصااادی اجتماعی )و جمعیتی( مورد اسااتفاده در اين پژوهش، با الهام از مبانی نظری و مطالعات 

 اشااانايدر و کاراساااو ،(2011) همکاران و ، فريتاگ(2011و همکاران ) رینصااا، (2008) 1ثلن و تجربی اعظم
صااورت زير تعريف و در قالب به( 2019) تهیر و (2018) صااغیر و نورونايی ،(2015) 2الفری و ، فاهی(2011)

 اند:های پانل بررسی شدههای مختلف دادهمدل
terrorist attacksit میزان )تعداد( اقدامات )حمالت( تروريساااتی در کشاااور :i  در زمانtعنوان ، به

 باشد.می GTDپايگاه  های اين متغیر،آوری دادهجمع گیری تروريسم )متغیر وابسته مدل(. منبعشاخص اندازه

                                                           
1Azam & Thelen 
2Fahey & LaFree 
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incomit :GDP  ساارانه کشااورi  در زمانt (2010های ثابت سااال )بر حسااب دالر آمريکا و به قیمت ،
های توسااعه های اين متغیر، پايگاه شاااخصآوری دادهگیری درآمد ساارانه. منبع جمععنوان شاااخص اندازهبه

 است. )WDI( 1جهانی

incomit
شور 2 سرانه ک سی وجود و يا عدم وجود رابطه . اين متغیر بهtدر زمان  i: مجذور درآمد  منظور برر

 معکوس( بین درآمد سرانه و تروريسم وارد مدل شده است. Uشکل )و يا  Uغیرخطی 
inequalityit میزان نابرابری درآمد در کشااور :i  در زمانt گیری اين منظور اندازه)بر حسااب درصااد(. به
 WDIهای اين متغیر، پايگاه آوری دادهاسااتفاده شااده اساات. منبع جمع 2«ضااريب جینی»متغیر از شاااخص 

 است.
unemploymentit نرخ بیکاری کشااور :i  در زمانt های اين آوری داده)بر حسااب درصااد(. منبع جمع

 است. WDIمتغیر، پايگاه 
infiationit:  نرخ تورم کشااورi  در زمانt های اين متغیر، پايگاه آوری داده)بر حسااب درصااد(. منبع جمع

WDI .است 

investmentitسرمايه سهم  شور  GDPگذاری از :  صد(. منبع جمع tدر زمان  iک سب در آوری )بر ح
 است. WDIهای اين متغیر، پايگاه داده

open tradeit : سهم مجموع صادرات و واردات ازGDP  کشورi  در زمانt )عنوان ، به)بر حسب درصد
 است. WDIهای اين متغیر، پايگاه آوری دادهگیری بازبودن تجاری. منبع جمعشاخص اندازه

educationit نرخ ثبت نام دبیرستانی کشور :i  در زمانt )گیری عنوان شاخص اندازه، به)بر حسب درصد
 است. WDIهای اين متغیر، پايگاه آوری دادهآموزش )تحصیالت(. منبع جمع

populationit میزان جمعیت کشاااور :i  در زمانt )های اين متغیر، آوری داده. منبع جمع)بر حساااب نفر
 است. WDIپايگاه 

muslim dummy سلمان عدد يک و برای شور م سلمان. اين متغیر برای ک شورهای م : متغیر مجازی ک
 رد.پذيکشورهای غیراسالمی عدد صفر را می

ی زمانی تحقیق دهنده بازهنشان t، 3ايران( )شامل( =1i,…,136)دهنده کشورهای جهان نشان iچنین، هم
 ( است.2018-2004)
منظور برآورد مدل از روش تر اساات، بهاز بازه زمانی بزرگ تعداد مقاطع )کشااورها(، تحقیق، اين در که آنجا از

شتاورهای تعمیم ست )GMM(يافته گ شده ا ستفاده  سط که GMM روش در .ا ( 1991) 4باند و آرالنو تو
 مدل از ترتیبیبه را مقاطع اثرات بتوان ترتیب اين به تا شااودمی گیریتفاضاال به اقدام ابتدا ارائه شااده اساات،

 - واريانس ماتريس کردنمتوازن برای اول مرحله در ماندهباقی پساااماندهای از دوم مرحله در و کرد حذف

                                                           
1World Development Indexes  
2Gini Index 

 اند.ها طی بازه زمانی تحقیق انتخاب شدهبر اساس موجود بودن اطالعات آماری آناين کشورها 3
4Arellano & Bond  
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 تا کندمی ايجاد ابزاری متغیر عنوان تحت متغیرهايی روش، اين ديگر عبارتبه. شااودمی اسااتفاده کواريانس
شته تورش بدون و سازگار برآوردهای شیم )بالتاجی دا سط شدهارائه GMM روش در (.140: 2005، 1با  تو

سته متغیر یوقفه از باند و آرالنو ستفاده ابزار عنوانبه واب سیلی GMM) شودمی ا  2باند و بلوندل اما ،(ديفران
شان (1998) . هستند تفاضل در رگرسیونی معادله برای ضعیفی ابزارهای سطح، در متغیرها وقفه که اندداده ن

شکل، اين رفع برای ستمی GMM زنتخمین باند و بلوندل م شنهاد را سی سیون، يک در که اندداده پی  رگر
 .کندمی ترکیب هاتفاضل در رگرسیون با را سطح در رگرسیون

 . تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 4
ست؛ به روش سنجی در مطالعات تجربی مبتنی بر فروض مانايی متغیرهای مورد مطالعه ا صاد های معمول اقت

بودن برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و اسااتناد به نتايج چنین برآوردهايی به دلیل اينکه امکان ساااختگی 
ها الزم است نسبت و قبل از استفاده از اين دادهراز اين(. 2005)بالتاجی، ای منجر خواهد شد کنندهنتايج گمراه

ايم،  منظور بررساای مانايی متغیرها از آزمونها اطمینان حاصاال کرد. در اين مطالعه بهبه مانايی و نامانايی آن
فرضاایه صاافر در اين آزمون مبتنی بر وجود يک ريشااه واحد  ( اسااتفاده شااده اساات.2003) 3پسااران و شااین

بار ر اساس نتايج اين آزمون، بیشتر متغیرهای مورد استفاده در سطح نامانا بوده و پس از يک)نامانايی( است. ب
ضل منظور جلوگیری از اتکا به وجود متغیرهای نامانا در مدل و بهاند. با توجه بهصورت مانا درآمدهگیری بهتفا

ستی وجود هم سیون کاذب، پیش از برآورد مدل، باي شتگیرگر بلندمدت( بین متغیرهای مدل تأيید )رابطه  4انبا
در ( 1999) 5کائو ، از آزمونمدلانباشاااتگی بین متغیرهای های هممنظور انجام آزمونشاااود. در اين مقاله به

قسمت  در برآوردی، هایبرای تمام مدل  کائو انباشتگیهم آزمون استفاده شده است. نتیجههای ترکیبی، داده
شان (1پايینی جدول ) ست شده داده ن ساس، اين بر. ا  وجود و رد درصد 95 اطمینان  سطح در صفر فرضیه ا

 شود. می گیرینتیجه ها،مدل متغیرهای تمام بین( بلندمدت رابطه) انباشتگیهم
 توانمی کاذب رگرساایون مشااکل بروز از نگرانی بدون مدل، متغیرهای بین انباشااتگیهم وجود اثبات از بعد

ته،تعمیم گشاااتاورهای روش به مدل تخمین از قبل. کرد برآورد را مدل نان منظوربه ياف  بین انتخاب اطمی
 است. شده استفاده لیمر F آماره از( پولینگ) 6تلفیقی هایداده و پانل هایداده هایروش

 لزوم) دارند يکسااانی مبدأهای از عرض مقاطع از يک هر دهد کهآزمون نشااان می اين (H0) صاافر فرضاایه

ستفاده ضیه و( تلفیقی هایداده از ا شاره (H1) مقابل فر سانی به ا  مقاطع از يک هر مبدأهای از عرض ناهم
در تمام  صاافر در اين آزمون فرضاایه پذيرش احتمال مقدار که آنجا از(. پانل هایداده از اسااتفاده لزوم) دارد

                                                           
1Baltagi 
2Blundell & Bond 
3Im, Pesaran & Shin 
4Co-integration  
5Kao 
6Pooling Data  
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 پذيرفته تلفیقی شیوه به هاداده برآورد قابلیت برمبنی صفر فرضیه لذا دست آمده است،به 05/0ها کمتر از مدل
 برآورد نتايج. شااود برآورده( ترکیبی) پانل هایداده روش به هامدل اساات که تمام اساات الزم و شااودنمی
ستفاده با های تحقیقمدل  جدول پايین قسمت در .است آمده( 1) جدول باالی قسمت در GMM روش از ا

شخیص هایآزمون نتايج( 1)شماره  ست شده آورده مدل ت  و آماره مقدار به توجه با سارگان، آزمون نتیجه. ا
سبه احتمال سطوح ضیه شده، محا سته عدم بر مبنی صفر فر سماندها بودنهمب  رد را ابزاری متغیرهای با پ

 آماری نظر از برآوردشااده ضاارايب نتايج بنابراين اساات؛ GMM زنندهتخمین سااازگاری از حاکی و کندنمی
سیر قابل و شده تأيید شندمی تف ستگی وجود. با ضل در سريالی همب  از باالتر مراتب در خطاها اول مرتبه تفا
 خودهمبسااتگی آزمون انجام منظوربه گشااتاوری شاارايط که دارد داللت موضااوع اين بر AR(2) مانند يک،

 روش صااورتی در ثابت اثرات حذف برای اول مرتبه گیریتفاضاال روش زيرا اساات. نبوده معتبر باند و آرالنو
 ضااريب بايد منظور، اين به. نباشااد دو یمرتبه از اختالل جمالت خودهمبسااتگی مرتبه که اساات مناساابی

سیونی شد دارمعنی AR(1) اول مرتبه خودرگر سیونی ضريب و با  دارمعنی AR(2) دوم یمرتبه خودرگر
شد ساس بر (.2012، 1)گرين نبا شماره پايینی نتايج ا ضیه ،(1) جدول  ستگی عدم بر مبنی صفر فر  خودهمب
 خودهمبسااتگی عدم بر مبنی صاافر یفرضاایه اما توان،می را اختالل جمالت اول یمرتبه تفاضاال اول درجه

 تصريح تورش تحقیق، برآوردی مدل در بنابراين. کرد رد تواننمی را اخالل جمالت تفاضل دوم درجه سريالی
 کند.های مختلف، استحکام نتايج را تأيید میچنین ثبات عالمت متغیرهای مستقل در مدلهم .ندارد وجود

 SGMMهای تحقیق به روش ( نتايج برآورد مدل1جدول شماره )

 ضريب برآوردی
 متغیر تعريف متغیر

 (1مدل ) (2مدل ) (3مدل ) (4مدل )

881/3 
(000/0) 

421/4 
(000/0) 

388/0 
(005/0) 

451/0 
(001/0) 

 incomit درآمد سرانه

188/0- 
(000/0) 

241/0- 
(000/0) 

incomit مجذور درآمد سرانه - -
2 

512/0 
(025/0) 

451/0 
(035/0) 

558/0 
(019/0) 

651/0 
(022/0) 

 inequalityit نابرابری درآمد

108/0 
(251/0) 

- 
088/0 

(211/0) 
 unemploymentit بیکاری -

148/0 
(000/0) 

221/0 
(000/0) 

 infiationit تورم - -

291/0- 
(000/0) 

288/0- 
(015/0) 

215/0- 
(000/0) 

251/0- 
(000/0) 

 investmentit گذاریسرمايه

121/0- 
(068/0) 

129/0- 
(078/0) 

148/0- 
(031/0) 

166/0- 
(038/0) 

 open tradeit بازبودن تجارت

 educationit آموزش 042/0 041/0 029/0 036/0

                                                           
1Green 
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 ضريب برآوردی
 متغیر تعريف متغیر

 (1مدل ) (2مدل ) (3مدل ) (4مدل )

(025/0) (035/0) (022/0) (018/0) 

088/0 
(000/0) 

121/0 
(000/0) 

- 
081/0 

(000/0) 
 populationit جمعیت

185/0 
(194/0) 

- 
255/0 

(187/0) 
 urbanizationit شهرنشینی -

552/1 
(000/0) 

251/1 
(000/0) 

- - 
متغیر مجازی 

 کشورهای مسلمان
muslim dummy 

026/0 
(000/0) 

029/0 
(000/0) 

038/0 
(000/0) 

051/0 
(000/0) 

وقفه حمالت 
 تروريستی

terrorist attacksit−1 

088/0 
(399/0) 

155/0 
(344/0) 

651/0 
(188/0) 

885/0 
(281/0) 

 intercept عرض از مبدأ مدل

 های برآوردیانباشتگی برای مدلهای تشخیصی و آزمون همسطح احتمال آزمون

 آزمون سارگان 381/0 441/0 349/0 296/0

066/0 044/0 018/0 021/0 Arellano-Bond Test for AR(1) 
558/0 775/0 598/0 682/0 Arellano-Bond Test for AR(2) 
 انباشتگی کائوآزمون هم 000/0 000/0 000/0 000/0

 منبع: محاسبات تحقیق

 (:1بر اساس نتايج جدول )

ستی در مدل  - سرانه بر وقوع حوادث تروري شند و های خطی می(، که مدل2( و )1های )اثر درآمد  با
دهد با افزايش درآمد باشد؛ که نشان میها مجذور درآمد سرانه وجود ندارد، مثبت و معنادار میدر آن

درآمد ساارانه در  يابند. با توجه به معناداری متغیر مجذورساارانه، حوادث تروريسااتی نیز افزايش می
سب(، به نظر می4( و )3های )مدل سد که منا سرانه بر وقوع ر ست که در تحلیل تأثیر درآمد  تر آن

ساس و با توجه به  شود. بر اين ا سیر  ستی، اين متغیر به همراه مجذور خود توأمان تف حوادث تروري
(، 4( و )3های )در مدل عالمت مثبت و معنادار درآمد سااارانه و عالمت منفی و معنادار مجذور آن

شکل می ستی يک رابطه به  سرانه و حوادث تروري معکوس وجود دارد.  Uتوان گفت که بین درآمد 
يابد و بعد از به اين معنا که با افزايش سطح توسعه اقتصادی، نخست، حوادث تروريستی افزايش می

ها و ی و کاهش محرومیترفاه اجتماع یبرادولت  شتریب یهانهيهزدلیل رسیدن به يک سطح آستانه، به
شورها، هم ستی مؤثر ک ضدتروري ستی کاهش میچنین، اقدامات  ستيابد. نتیجه بهحوادث تروري آمده د
 اندرس ( و2013) دايوب و (، بوهمر2011سو با نتايج مطالعات تجربی نظیر: فريتاگ و همکاران )هم

 باشد.می (2014) همکاران و
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ستی در هر چهار مدل، مثبت و معنادار میاثر نابرابری درآمد  - شان بر وقوع حوادث تروري شد؛ که ن با
های نسااابی، حوادث تروريساااتی نیز دلیل افزايش محرومیتدهد با افزايش نابرابری درآمد، بهمی

 يابند.افزايش می

باتی اقتصاااادی در مدل، اثر تورم و بیکاری بر وقوع حوادثدهنده بیدر بین متغیرهای نشاااان -  ث
کاهش  کنندگان رامصاارف تیسااطح مطلوبنرخ تورم باال،  معناساات.ترتیب مثبت و بیتروريسااتی، به

 شود.های تروريستی و فعالیت زیآمکه ممکن است منجر به رفتار خشونت دهدیم

سرمايه - ستی،  مثبت و معنادار اثر هر دو متغیر  گذاری و درجه بازبودن تجارت بر وقوع حوادث تروري
شد.می گذاری به سرمايه GDPتوان گفت که در يک کشور، هر چه سهم بیشتری از بر اين اساس می با

 .تری را مشاهده کردتوان حوادث تروريستی کماختصاص داده شود و  اقتصاد آن کشور بازتر باشد، می

ستی در هر چهار مدل، مثبت و معنادار می - شان اثر آموزش بر وقوع حوادث تروري شد؛ که ن دهد میبا
ستی نیز افزايش می آمده تأيیدکننده ديدگاه عرضه دستنتیجه به يابند.با افزايش آموزش، حوادث تروري

 در قسمت ادبیات موضوع تشريح شد.  باشد که( می2003و تقاضای کروگر و مالکوا )

ستی، به - شینی بر وقوع حوادث تروري شهرن ت و ترتیب مثبدر بین متغیرهای جمعیتی، اثر جمعیت و 
های بیشاااتری را برای جمعیت زياد، فرصاااتطور که از پیش از اين نیز گفته شاااد، همان معناسااات.بی

ست یبرا شتریب تیعالوه، نظارت بر جمعهکنند. بفراهم می هاتروريست شوارتر ا  تیجمع ن،یچنهم دولت د
 یاداره حکومت برا باالتر حفظ نظم و یهانهيو هز یشااناختتیجمع یممکن اساات منتج به فشااارها اديز

 .کندیم شتریرا ب سمياحتمال ترور زین یعوامل نیکه چن ؛شود يک کشور دولت

ستی،مثبت و معنادار می - سلمان بر وقوع حوادث تروري شان اثر متغیر مجازی کشورهای م شد؛ که ن با
 دهد حوادث تروريستی در کشورهای مسلمان در قیاس با کشورهای غیراسالمی بیشتر است.می

حوادث تروريستی دوره گذشته بر وقوع حوادث تروريستی دوره جاری در هر چهار مدل، مثبت و  اثر -
شان میمعنادار می شد؛ که ن ستی در دوره با ستی در دوره جاری از حوادث تروري دهد حوادث تروري

 پذيرد؛ هر چند که میزان اين اثرپذيری ناچیز و اندک است.گذشته اثر مثبت می

  گیری. نتیجه5
 با حاضر ، مطالعه2004با توجه به ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر تروريسم و افزايش شديد اين پديده از سال 

 به 2004 -2018 هایسااال طی جهان کشااور 136 به مربوط اطالعات و پانلی هایداده رويکرد از اسااتفاده
به اين منظور از  .است پرداخته تروريستی حوادث وقوع بر مؤثر عوامل اقتصادی اجتماعی )و جمعیتی( بررسی

گذاری، درجه بازبودن تجاری، متغیرهای درآمد سااارانه و مجذور آن، تورم، بیکاری، نابرابری درآمد، سااارمايه
سلمان در قالب مدل شورهای م شینی و متغیر مجازی ک شهرن ست. آموزش، جمعیت،  ستفاده ا های مختلف ا

بعد  باشد.می (SGMM) سیستمی يافتهتعمیم گشتاورهای روش ها نیزروش مورد استفاده برای برآورد مدل
ها به لیمر، مدل Fانباشتگی پانلی و آزمون های الزم شامل آزمون ريشه واحد پانلی، آزمون هماز انجام آزمون

دهد که اند. نتايج نشااان میمورد برآورد و صااحت اين برآوردها مورد بررساای قرار گرفته SGMMروش 
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ستی حوادث وقوع بر معکوس U شکل به و غیرخطی اثر سرانه، درآمد شته تروري ست؛ دا شان که ا  دهدمی ن
 باال، و پايین سرانه درآمد با کشورهای به نسبت متوسط سرانه درآمد با کشورهای در تروريستی حوادث وقوع

شتر ست بی  اثر تجاری، بازبودن درجه و گذاریسرمايه و معنادار و مثبت اثر آموزش، و تورم، نابرابری درآمد. ا
ستی حوادث وقوع بر معنادار و منفی شته تروري ستی حوادث وقوع بر معناداری و مثبت اثر جمعیت. انددا  تروري

 ساااير بین در. اساات بیشااتر پرجمعیت کشااورهای در تروريسااتی حوادث وقوع که معنا اين به اساات؛ داشااته
صادی متغیرهای شورهای مجازی متغیر ،(جمعیتی و) اجتماعی اقت سلمان، ک  و بیکاری و معنادار و مثبت اثر م

شینی ستی حوادث وقوع بر معنابی اثر شهرن شته تروري ستی نیز تأثیر مثبت و معنادار،  .انددا وقفه حوادث تروري
توان آمده میدستطور کلی بر اساس نتايج بهاما ناچیز بر وقوع حوادث تروريستی دوره جاری داشته است. به

 مل اقتصادی اجتماعی )و جمعیتی( در بروز تروريسم نقش دارند.گفت که عوا
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Socio-Economic Determinants of Terrorism in the 

World during the Years 2004-2018 

Abolghasem Golkhandan*1 

Azadeh Jahantabi Nezhad2 
 

Abstract 
Today, one of the most important issues that threatens international peace 

and security is that of terrorism. Since 2004, the number of terrorist 

incidents in the world has increased dramatically and has remained high 

ever since. Therefore, identifying the factors affecting terrorism is of 

particular importance. Some of these factors are of socio-economic (and 

demographic) type. Accordingly, in this study, using information from 136 

countries during the years 2004-2018 and employing the panel data 

method, socio-economic (and demographic) factors affecting the terrorist 

incidents in the world are identified and their statistical significance were 

investigated. The results of this study using the System Generalized 

Method of Moment (SGMM) are: (a)- Per capita income has a non-linear 

and inverted U-shaped effect on terrorism; which shows that the terrorist 

incidents is higher in middle-income countries than in low- and high-

income countries. (b)- Inflation, income inequality and level of education 

have a positive and significant effect and investment. Furthermore, the 

degree of trade openness have a significant and negative effect on the 

terrorist incidents. (c) The population has a positive and significant effect 

on the terrorism; this means that terrorist incidents are more common in 

populous countries. Among other socio-economic (and demographic) 

variables, the dummy variable of Muslim countries has a positive and 

significant effect, and unemployment and urbanization have an 

insignificant effect on the terrorist incidents. 

Keywords: Terrorism, Socio-Economic Factors, Opportunity Costs, 

System Generalized Method of Moment. 
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