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مقدمه-1
پایان جنگ سرد، امیدهایی را براي کاهش بودجـه دفـاعی (نظـامی) در گوشـه و کنـار دنیـا       
ایجاد کرد. آمار کلی، حکایت از گرایش عمومی براي کـاهش مخـارج نظـامی در سراسـر     

اي از کل مخارج عمـومی را  جهان دارد، اما هنوز کشورهایی هستند که هر ساله سهم عمده
). 194: 1386کننـد (حسـنی و عزیزنـژاد،    مور نظامی صـرف مـی  دلیل مسائل امنیتی براي ابه

اي از این ادعا است. (خاورمیانه و شمال آفریقا) نمونهMENA1کشورهاي منطقه 
طـی  GDP ((MB)(سهم مخـارج نظـامی از   2متوسط شاخص بار نظامی) 1در جدول (

سـاس ایـن   و براي منـاطق مختلـف جهـان نشـان داده شـده اسـت. برا      1995-2014هاي سال
ترتیـب  جدول، مقدار این شاخص براي کشورهاي منطقه خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا بـه 

دهنـده  درصد، اولین و سومین مقدار در بین مناطق مختلف جهان بوده که نشان9/2و 2/5با 
اهمیت مخارج نظامی در ایـن منـاطق اسـت. همچنـین بـار نظـامی ایـن دو منطقـه، بـاالتر از          

ن بوده است. متوسط جها

هاي هاي نظامی از تولید ناخالص داخلی مناطق مختلف جهان طی سال): متوسط سهم هزینه1جدول (
)2014-1995(

MB منطقه MB منطقه MB منطقه
018/0 اروپاي مرکزي 049/0 صحراي آفریقا 029/0 آفریقاي شمالی
026/0 اروپاي شرقی 025/0 آمریکاي شمالی 007/0 مرکزي و کارائیبآمریکاي 
015/0 اروپاي غربی 019/0 آسیاي مرکزي 019/0 آمریکاي جنوبی
052/0 خاورمیانه 021/0 جنوب شرقی آسیا 019/0 آسیاي شرقی

023/0جهان: 
(SIPRI)3المللی تحقیقات صلح استکهلمموسسه بینهاي ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

تـوان  هـاي نظـامی جهـان مـی    طور کلی عوامل محرك متعددي براي افـزایش هزینـه  به 
هـاي  هـاي خـارجی کشـورها، واقعیـت درك تهدیـد، جنـگ      برشمرد کـه اهـداف سیاسـت   

هایی براي کمک به عملیات حفظ صلح چند جانبه، همراه با دسترسی بـه  مسلحانه و سیاست
و وجـود  MENAن مـوارد، حساسـیت منطقـه    منابع اقتصادي از آن جمله است. عالوه بر ای

1- Middle East and North Africa
2- Defense Burden
3- Stockholm International Peace Research Institute
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مناقشات همیشگی در آن (باالخص در کشورهاي منطقـه خاورمیانـه) سـبب شـده اسـت تـا       
هـا در  همواره دفاع و مخارج آن سهم باالیی از کل مخارج دولت را نسبت بـه سـایر بخـش   

خود اختصاص دهد. نکته مهم آن است که با فرض ثبات میزان بودجه عمـومی  این منطقه به
از کـل مخـارج عمـومی، سـبب کـاهش سـهم سـایر        یک کشور، افزایش سهم بخش دفـاع  

هـاي آمـوزش و بهداشـت خواهـد شـد.      هاي محـرك رشـد اقتصـادي، ماننـد: بخـش     بخش
تواند نقش مهمـی در تخصـیص بهینـه امکانـات     مخارج نظامی میبنابراین، تعیین سطح بهینه

مالی بخش عمومی و در نتیجه رشد اقتصادي آن کشور داشته باشد. 
ه مخارج نظامی بدون شناسایی عوامل و فاکتورهـاي تاثیرگـذار بـر ایـن     تعیین سطح بهین

. از این رو، تعیین عوامل موثر بـر مخـارج   )2014، 1داچ و سلمنپذیر نیست (مخارج، امکان
از اهمیت باالیی برخوردار است. MENAنظامی در منطقه 

کننـده  تعیـین عوامل مختلفی بر میزان مخارج نظـامی موثرنـد؛ در بـین عوامـل اقتصـادي     
هاي کـالن اقتصـادي و در گـروه    مخارج نظامی: درآمد، ثروت، تراز تجاري و سایر کمیت

عوامل اجتماعی، بیشـتر، جمعیـت مـدنظر اسـت. شـرایط سیاسـی، جنـگ، انـواع تهدیـدها،          
هـاي اقتصـادي، نـوع رژیـم حـاکم و نظـایر آن نیـز در گـروه عوامـل          هـا و همکـاري  رقابت

). گروه دیگـري از عوامـل مـوثر    49: 1380گیرد (بیضایی، قرار میاستراتژیک مورد تاکید 
هاي تجربی مورد توجـه  تازگی در تحلیلبر مخارج نظامی، منابع طبیعی هستند. این گروه، به

دلیـل در دسـت داشـتن    (بـه MENAمنطقـه  اقتصاددانان دفاع قرار گرفته و براي کشورهاي 
برخوردارند. فراوانی منابع طبیعی در یک کشور ايمنابع عظیم انرژي جهان) از اهمیت ویژه

کنـد و از سـوي دیگـر،    سو، درآمدهاي ارزي هنگفتی را نصیب دولت آن کشور میاز یک
تـري اسـت کـه ایـن     حفظ و صیانت از این منابع، نیازمند تجهیزات و ادوات نظامی گسـترده 

).  2013، 2شود (علی و عبدالطیفهاي نظامی میعوامل منجر به افزایش هزینه
کننـدگان قـوي بـار    با توجه به آنچه گفته شد، هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی تعیین

و بـا اسـتفاده از  از بین انبوهی از متغیرهـاي توضـیحی  MENAنظامی در کشورهاي منطقه 
ــانگین ــرد می ــزي رویک ــدل بی ــري م ــه، (BMA)3گی ــن   ب ــت ای ــدت و جه ــین ش ــور تعی منظ

ست.ا1995-2014زمانی طی دورهکنندگانتعیین

1- Duuch and Solomon
2- Ali and Abedellatif
3- Bayesian Model Averaging (BMA)
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مبانی نظري-2
هـاي نظـامی   شـده، عوامـل گونـاگونی بـر هزینـه     بر اسـاس مبـانی نظـري و مطالعـات انجـام     

متغیرهـاي اقتصـادي و اجتمـاعی،    -1تاثیرگذارند؛ که در ادامـه ایـن عوامـل در سـه گـروه:      
شود.  منابع طبیعی تشریح و بررسی می-3متغیرهاي سیاسی، استراتژیک و نظامی و -2

متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی-1-2
1یکی از متغیرهاي اقتصادي موثر بر مخارج نظامی، درآمد است. در این راستا، مطالعه دگـر 

نظـامی و درآمـد   دهد ارتباط مثبت و حائز اهمیتی بـین متغیرهـاي مخـارج    ) نشان می1986(
کـاالیی اسـت لـوکس کـه     » دفـاع «توان ادعا کـرد  گیري میوجود دارد. بر اساس این نتیجه

یابد و احتماال جوامع نیز مانند خانوارهـا  همراه با افزایش درآمد، تقاضاي آن نیز افزایش می
ا وجـود  تر دفاعی نیاز خواهد داشت. باعتقاد دارند که اگر ثروتمندتر شوند به سیستم پیچیده

رسـد، همـراه بـا افـزایش درآمـد و      که یک کشور به درجه خاصی از امنیـت مـی  این، زمانی
ماند و در نتیجه، این امر موجـب کـاهش   بالتبع رشد اقتصادي، بودجه دفاعی تقریبا ثابت می

). 1996، 2شود (آنتوناکیسمیGDPسهم مخارج نظامی در 
نظامی است. انتظـار بـر آن اسـت کـه     متغیر اقتصادي دیگردر دفاع، قیمت کاالهاي 

طبق برقراري قانون تقاضا، با افـزایش قیمـت کاالهـاي نظـامی، میـزان تقاضـا بـراي آن        
گیـري قیمـت کاالهـاي نظـامی     کاهش یابد. نکته مهم در این زمینه آن است که انـدازه 

همین دلیل بسیاري از محققـان  توسعه دشوار است و بهخصوص در کشورهاي درحالبه
انـد  پوشـی کـرده  نظر و چشمهاي مخارج دفاعی صرفوارد کردن این متغیر در مدلاز 

). 2013، 3(عبدالفتاح و همکاران
عنـوان  عالوه بر این دو متغیر (دفاع و قیمت کاالهاي نظامی)، متغیرهـاي دیگـري نیـز بـه    

) در مـدل  1987(4عنوان مثـال، میـزلس و نیسـانک   اند. بهمتغیرهاي اقتصادي وارد مدل شده
بـا ایـن   گـذاران خـارجی منظـور داشـتند    عنوان نماینده درجه تمرکز سـرمایه خود متغیري به

گـذاري در کشـور مـورد    گذاران خارجی جهت سرمایهاعتقاد که این متغیر بر عالقه سرمایه

1- Degger
2- Antonakis
3- Abdelfattah  and et al.
4- Maizels and Nissank
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گـذاران خـارجی، مخـارج نظـامی     دهنده آن است که به نظر سرمایهنظر داللت دارد و نشان
هـا انجـام گرفتـه اسـت، امـا نتـایج نهـایی        هـاي آن در کشور براي حفظ امنیت سرمایهکافی 

داري بین مخارج نظامی و این متغیر آشکار نکرد. معنیها رابطهتحقیقات آن
) نیـز  2014) و داچ و سـلمن ( 2001(1بسیاري از محققـان دیگـر نظیـر دون و نیکالیـدو    

رود ایـن مخـارج   انـد و اذعـان داشـتند کـه انتظـار مـی      مخارج غیرنظامی را وارد مدل کـرده 
عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی، اثر منفـی بـر مخـارج نظـامی داشـته باشـد. متغیرهـاي        به

ز لحـاظ  هـا ا و نـرخ ارز هسـتند کـه عالمـت آن    GDPسهم تراز تجاري از اقتصادي دیگر، 
نظري مبهم و نامعلوم است. 

که تقریبا واردکننده تجهیزات دفـاعی  MENAبراي کشورهایی مثل کشورهاي منطقه 
هستند، اثر منفی تراز تجـاري و اثـر   توسعهو داراي صنایع دفاعی درحال2شوندمحسوب می

رسد.نظر میمثبت نرخ ارز بر بار نظامی، منطقی و قابل توجیه به
اسـت. در مـورد   » جمعیـت «تغیر اجتماعی مورد بحث در تابع مخـارج نظـامی   ترین ممهم

تاثیر جمعیت بـر مخـارج نظـامی دو دیـدگاه کلـی وجـود دارد؛ دیـدگاه نخسـت، جمعیـت          
هـاي نظـامی را   کننده یک امنیـت ذاتـی اسـت کـه نیـاز بـه هزینـه       دهنده و القاتر نشانبزرگ

جـاي تجهیـزات بـا    یک ارتش بزرگ بـه دهد و یا ممکن است با پذیرش تکیه برکاهش می
یـک  3»کـاالي عمـومی  «ها را کـاهش دهـد. همچنـین بـر اسـاس تئـوري       فناوري باال، هزینه

کنـد، چراکـه تعـداد بیشـتري از مـردم      هـاي نظـامی را مـوثرتر مـی    تر، هزینهجمعیت بزرگ
). 2003، 4فـریمن -شوند (دون و پیرلـو عنوان یک کاالي عمومی خالص از دفاع منتفع میبه

تر، کاهنده مخارج نظامی باشد. رود جمعیت بزرگبنابراین بر اساس این دیدگاه، انتظار می
کاالیی عمومی است بایـد بـه لحـاظ تحلیلـی،     » دفاع«کند که چون دیدگاه دوم بیان می

اي مثبت با اندازه اقتصـاد کشـوري کـه بایـد از آن دفـاع شـود، داشـته باشـد، چراکـه          رابطه
). 1986تري از کاالي عمومی است (دگر، ستلزم ارائه میزان گستردهجمعیت بیشتر م

1- Dunne and Nikolaidou
امارات و عربستان هر )، کشورهاي 2014المللی تحقیقات صلح استکهلم (بر اساس گزارش ساالنه موسسه بین-2

هـاي  ترتیـب رتبـه  بـه 2009-2013هاي درصد از کل واردات سالح جهان طی سال4کدام با داشتن سهمی حدود 
,SIPRI Yearbook)اند پنجم را بین تمام کشورهاي دنیا در اختیار داشتهچهارم و 2014).

3- Public Good
4- Dunne and Perlo-Freeman
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متغیرهاي سیاسی، استراتژیک و نظامی-2-2
تواننـد  هاي نظامی مـی عوامل استراتژیک (تهدیدات جنگی)، نظامی و سیاسی موثر بر هزینه

گیري شوند: هاي مختلفی اندازهشیوهبه
1دفـاع بـه پیـروي از مطالعـه تجربـی مـرداك و سـاندلر       بر اساس مساله وابستگی متقابـل  -1

هـاي نظـامی همسـایگان یـا سـایر      توان با وارد کردن متغیر میزان متوسط هزینـه )؛ می2002(
کشورهاي جهان در مدل، بسته به نوع عالمت و معناداري ضریب برآوردشده، نوعی رقابت 

صـورت کـه چنانچـه ضـریب     ایـن گیري کـرد بـه   تسلیحاتی یا اتحاد با این کشورها را نتیجه
برآوردي این متغیر، مثبـت و معنـادار باشـد، یـک رقابـت تسـلیحاتی و مخاصـمه نظـامی بـا          

چه این ضریب برآوردي، منفی و معنادار باشـد، بـین   کشورهاي همسایه وجود داشته و چنان
کشور مورد بررسی و کشورهاي همسایه نوعی اتحاد نظامی وجود دارد.  

تـوان بـا وارد کـردن یـک متغیـر مجـازي       ) می2003فریمن (-دون و پیرلو به پیروي از -2
براي متغیر جنگ (چـه داخلـی و خـارجی)، یـک عامـل مهـم اسـتراتژیک و سیاسـی را در         

گیـري کـرد. ایـن متغیـر، طـی      هـاي نظـامی کشـورهاي مـورد بررسـی انـدازه      افزایش هزینـه 
هـاي مـورد بررسـی،    بقیـه سـال  هایی که کشور درگیر جنگ بوده، مقدار یـک و بـراي   سال

گیرد. مقدار صفر را به خود می
گیـري عوامـل اسـتراتژیک، درجـه دموکراسـی اسـت. کشـورهاي        متغیر دیگـر بـراي انـدازه   - 3

کننـد  تري را صـرف مـی  هاي نظامی کمدموکراتیک نسبت به کشورهاي غیردموکراتیک، هزینه
دارد که کشورهاي بـا دموکراسـی بـاالتر،    دالیل متعددي مبنی بر این ادعا وجود ). 1988، 2(رش

تري داشته باشند و نخستین دلیـل ایـن اسـت کـه     نسبت پایینهاي نسبی بهممکن است سطح هزینه
دموکراسی باالتر در یک کشور از طریق افزایش پاسـخگویی مقامـات دولتـی و بهبـود کـارایی،      

هـاي اجتمـاعی ماننـد رفـاه،     بنـدي هزینـه  باعث افزایش تمایل رهبـران ایـن کشـورها بـه اولویـت     
). دلیـل دیگـر، آن   410: 2015، 3شـود (بیرانـر  هاي نظـامی مـی  بهداشت و آموزش نسبت به هزینه

ها کمتر اسـت. در  هاي دموکرات نسبت به سایر دولتاست که احتمال تمایل به جنگ در دولت
دلیل وجـود دیکتاتورهـا، اغلـب فاقـد مشـروعیت مردمـی هسـتند و        هاي استبدادي بهنهایت، نظام

سـاله سـبب افـزایش    اند کـه ایـن م  جاي تکیه بر قدرت مردم براي حفظ قدرت، به ارتش متکیبه

1- Murdoch and Sandler
2- Rosh
3- Brauner
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) 2005(1) و سـلمن 2001محققـانی نظیـر دون و نیکالیـدو (   شـود (همـان).   هاي نظامی مـی هزینه
)هاي نظامی وقفه متغیر هزینه M1 هـاي  عنوان یـک متغیـر نظـامی بـراي توجیـه اثـر هزینـه       را به(

رود اثـر  اند که انتظـار مـی  ارد مدل کردههاي نظامی ونظامی گذشته و یا تعهدات مربوط به برنامه
هاي نظامی داشته باشد.مثبت بر هزینه

منابع طبیعی-3-2
تـرین منـابع   سنگ، جنگل و مواد معدنی) یکی از مهـم منابع طبیعی (نفت، گاز طبیعی، زغال

ادبیات اقتصادي موجود در رابطـه بـا منـابع طبیعـی،     شوند. ثروت ملی در جهان محسوب می
مده از آدستمتمرکز است که به ناکارآمدي درآمدهاي به2»نفرین منابع«بر اصطالح بیشتر 

).2003، 3کند (بانن و کالیراین منابع در رشد اقتصادي مستمر و مناسب اشاره می
نظـر بحـث نفـرین    بار توسط اقتصاددان مشـهور انگلیسـی و صـاحب   ، اولین»نفرین منابع«

کـار گرفتـه شـده و بعـد از وي، مطالعـات تجربـی       بـه 1993در سـال  4منابع، ریچارد آوتـی 
تـوجهی نیـز بـه بررسـی     ادبیـات قابـل  اي در این زمینه و تایید آن، انجام شده اسـت.  گسترده

، 2001، 5بیلـون هاي مسـلحانه اختصـاص یافتـه اسـت (لـی     ارتباط بین منابع طبیعی و درگیري
موجود در زمینه رابطه منابع طبیعی و ). با این حال، ادبیات 2010، 7و واریسکو2004، 6راس
هاي نظامی بسیار اندك و محدود است. هزینه

) درآمـدهاي حاصـل از منـابع طبیعـی از چهـار      2012(8فریمن و بیرانر- پیرلوبراساس مطالعه 
هـایی گفتـه   است که بـه دولـت  9کند؛ نخست اثر دولت رانتیرهاي نظامی را متاثر میکانال، هزینه

جز مالیات از جامعه) برخوردار بوده لـذا بـا اسـتقالل بیشـتري     شود، که از منابع مستقل مالی (بهمی
راحتـی  هاي دولتی را بـه اجـرا گذارنـد. بـر ایـن اسـاس، دولـت بـه        ها و خواستهتوانند سیاستمی
و تجهیـزات نظـامی کنـد. دوم،    تواند درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی را صرف خرید سالح می

1- Solomon
2- Resource Curse
3- Bannon and Collier
4- Auty
5- Le Billon
6- Ross
7- Varisco
8- Perlo-Freeman and Brauner
9- Rentier Government
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هاي نظـامی  المللی باشند که منجر به افزایش هزینهتوانند منشا تنش و درگیري بینمنابع طبیعی می
شود. عـالوه بـر ایـن، حتـی در کشـورهایی کـه درگیـري و تعـارض وجـود نـدارد، افـزایش            می

دشمنان داخلـی و خـارجی   توان با هدف حفاظت از منابع طبیعی در مقابل هاي نظامی را میهزینه
هاي نظـامی و دفـاعی خـود را در    عنوان مثال، کشور برزیل هزینهفرضی و یا واقعی توجیه کرد. به

پاسخ به نیاز رو به رشد براي حفاظت از مرزهاي برزیل، جنگل آمازون و اکتشافات نفتـی عظـیم   
فافیت در مـدیریت  ). سـوم، عـدم شـ   2012فـریمن و بیرانـر،   - دریایی افـزایش داده اسـت (پیرلـو   

هـاي  درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی مانند نفت به نفع حمایت از بودجـه اختصاصـی بـه هزینـه    
منـد  هـاي دارنـده منـابع طبیعـی، عالقـه     . در آخر، رژیـم )50: 2015، 1موالی(الانجامد نظامی می

صـرف  مانـدن در قـدرت،  هستند که درآمدهاي حاصـل از ایـن منـابع را بـراي کمـک بـه بـاقی        
دهـد افـزایش در   ) نشان مـی 2013(2گسترش مخارج نظامی کنند. در این راستا، مطالعه گوئنست

وسیله درآمـدهاي نفتـی تـامین مـالی شـده بـه اسـتراتژي بقـاي         هاي نظامی کشور چاد که بههزینه
رژیم مرتبط بوده است.  

هـاي  نفت، سنگشدت وابسته به صادرات عالوه بر موارد مطرح شده، کشورهایی که به
قیمتی و مواد معدنی هستند، معموال از مشکالتی مانند رشد اقتصادي آهسته، فقر و فساد باال 

هاي نظـامی  طور مستقیم به هزینهبرند. هر چند این مشکالت بهو حکومت استبدادي رنج می
ها این هزینهتواند یکی از مظاهر نفرین منابع در راستاي افزایش کند، اما میباالتر اشاره نمی

).2013باشد (علی و عبدالطیف، 

پیشنیه تحقیق-3
ــی انجــام   ــه منتخبــی از مطالعــات تجرب ــه، ب ــهدر ایــن قســمت از مقال عوامــل شــده در زمین

کننده بار نظامی و باالخص اهم مطالعاتی که به بررسی نقش منابع طبیعی در افـزایش بـار   تعیین
) آمده است.  2طور خالصه در جدول (این مطالعات بهاند، اشاره شده است. نظامی پرداخته

1- Al-Mavali
2- Guesnet
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شده در زمینه موضوع تحقیقاي از اهم مطالعات تجربی انجام): خالصه2جدول (
نتیجهروش برآورددوره بررسینمونه (کشور)محقق

1فرزانگان

1959VAR-2007ایران)2011(
درآمدهاي نفتی اثر مثبت و معناداري بـر  

نظامی داشته است.هاي هزینه

فونفریا و 
)2012(2مارین

کشورهاي 
1996GMM-2006عضو ناتو

ــه    ــلح و وقف ــاي مس ــرانه، نیروه ــد س درآم
ــادار و    ــت و معن ــر مثب ــاعی، اث ــارج دف مخ
ــل    ــامی، ک ــاي نظ ــت کااله ــاي قیم متغیره
ــاتو و  مخــارج دفــاعی کشــورهاي عضــو ن
دموکراسی، اثر منفی و معنـادار بـر مخـارج    

است.مورد مطالعه داشتهدفاعی کشورهاي 
فریمن و - پیرلو 

درآمدهاي نفتی، اثر مثبت و معناداري بـر  -1975-2008الجزایر)2012بیرانر (
هاي نظامی داشته است.هزینه

علی و 
عبدالطیف 

)2013(

کشورهاي 
منطقه 

MENA

2012-1987FE

درآمدهاي حاصـل از نفـت و جنگـل، اثـر     
ــدهاي    ــادار، درآم ــت و معن ــل از مثب حاص

سنگ و گاز طبیعی، اثر منفی و معنـادار  زغال
معنـا  و درآمد حاصل از مواد معدنی، اثر بـی 

هاي نظامی داشته است.بر هزینه

عبدالفتاح و 
همکاران 

)2013(
1960-2009مصر

FMOLS ،
DOLS و
CCR

عوامل اقتصادي و اسـتراتژیک در تعیـین   
بار نظامی کشور مصر اثر معناداري دارند 

صورت که تولید ناخـالص داخلـی   اینبه 
و خــالص صــادرات، اثــر منفــی و وقفــه 
ــور    ــامی کش ــار نظ ــامی و ب ــارج نظ مخ
اسرائیل، اثر مثبتی بر مخارج نظـامی ایـن   

اند. همچنـین اثـر متغیرهـاي    کشور داشته
جمعیــت، نــوع حکومــت و بــار نظــامی 
کشورهاي اردن و سوریه بر بـار نظـامی   

معنا بوده است.کشور مصر بی

1- Farzanegan
2- Fonfria and Marin
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- )2ادامه جدول (

و 1988FE-2013کشور دنیا119)2014(1حسن
GMM

درآمـدهاي حاصـل از نفــت و جنگـل، اثــر    
ــل از   ــدهاي حاص ــادار و درآم ــت و معن مثب

سنگ، گاز طبیعی و مـواد معـدنی، اثـر    زغال
هاي نظامی داشته است.معنا بر هزینهبی

داچ و سلمن 
)2014(

باکشورهاي 
قدرت نظامی 

متوسط (استرالیا، 
بلژیک، کانادا، 

دانمارك، فنالند، 
ایتالیا، هلند، نروژ 

)و سوئد

2007-1995FE

گیـري متغیــر تهدیــد،  هــاي انــدازهشـاخص 
هـاي  درآمد، متحد قدرتمند نظامی و کمـک 

ــادار و مخــارج   ــر مثبــت و معن خــارجی، اث
غیرنظامی، اثر منفی و معناداري بـر مخـارج   

اي مورد مطالعه داشته است.نظامی کشوره

موالی ال
)2015(

کشورهاي 
GCC

2012-1987FE وRE

درآمــدهاي حاصــل از نفــت، اثــر مثبــت و  
معنادار و درآمدهاي حاصل از گاز طبیعی و 

هاي نظـامی  معنا بر هزینهمواد معدنی، اثر بی
داشته است.

REو 1960FE-2000کشور دنیا112)2015بیرانر (

هــاي هــاي دموکراســی بــر هزینــهشــاخص
نظامی کشورهاي مورد مطالعه، اثـر منفـی و   
معناداري داشته است. همچنین نتایج آزمـون  

دهنـده وجـود رابطـه    علیت گرنجري، نشان
Polityعلیت از سمت شاخص دموکراسی 

IVهاي نظامی و عدم وجود رابطـه  به هزینه
PRCعلیت از سمت شاخص دموکراسـی  

هاي نظامی است.هزینهبه 

بیضایی
1351OLS-1376ایران)1380(

تغییر نظـام حکـومتی ایـران از سـلطنتی بـه      
ــاهش ســهم   جمهــوري اســالمی باعــث ک
مخارج نظامی در اقتصاد کشور شده و سهم 
مخارج نظامی کشور در تولید ملـی وابسـته   

به صادرات نفتی کشور بوده است.
-VAR ،خودرگرسیون برداريGMMیافته، گشتاورهاي تعمیمMENA  ،خاورمیانه و شمال آفریقا، اثرات ثابـت

FMOLSشده، حداقل مربعات معمولی به طور کامل اصالحDOLS     ،(دینامیـک) حداقل مربعـات معمـولی پویـا
CCR استاندارد (کانونی)، انباشتگیهمرگرسیونGCC     ،شـوراي همکـاري خلـیج فـارسRE   ،اثـرات تصـادفی
OLS.حداقل مربعات معمولی

هاي تحقیق براساس مطالعات تجربیماخذ: یافته

1- Hasan
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کننده بار نظـامی انجـام شـده کـه تعـداد      تاکنون مطالعات متعددي در زمینه عوامل تعیین
ها به بررسی نحوه اثرگذاري منابع طبیعی بر این متغیر اختصاص یافته اسـت.  محدودي از آن

موثر بر بار نظامی و نحوه اثرگذاري منابع طبیعی بر این متغیر اي که در ارزیابی عوامل مساله
ها و فقدان یک مدل معین در این زمینه از یـک سـو و   وجود دارد، این است که تنوع نظریه

صـورت کلـی و تفکیکـی) و    گیري فراوانی منابع طبیعی (بـه هاي متعدد اندازهوجود شاخص
گذار بر بار نظامی از سوي دیگر، استفاده از یک انبوهی از متغیرهاي توضیحی بالقوه و تاثیر

تـوان گفـت کـه در    کند. بر ایـن اسـاس، مـی   مدل اقتصادسنجی کالسیک را دچار شبهه می
از 1»عـدم اطمینـان مـدل   «شده در زمینه عوامـل مـوثر بـر بـار نظـامی،      مطالعات تجربی انجام

ت تجربـی الزم اسـت   در مطالعـا روي محققان اسـت. از ایـن رو،  ترین مشکالت پیشعمده
نااطمینانی مدل مدنظر قرار گیرد. 

نبودن مدل درست در چـارچوب  روشنهاي اقتصادسنجی، مسالهخوشبختانه با پیشرفت
این روش که در تحقیـق حاضـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       قابل بررسی است.2روش بیزي

هـاي مختلـف پرداختـه و از    کارگیري قوانین احتمال در الگوسازي به آزمون مدلاست با به
تـرین و مـوثرترین متغیرهـاي تاثیرگـذار بـر متغیـر       میان انبوهی از متغیرهاي توضـیحی، مهـم  

کند.وابسته را مشخص می

روش تحقیق-4
ــابع طبیعــی متعــددي    از آنجــا کــه عوامــل اقتصــادي، اجتمــاعی، نظــامی، اســتراتژیک و من

روش تواننـــد بـــر بـــار نظـــامی تاثیرگـــذار باشـــند و تعیـــین دقیـــق عوامـــل مـــوثر بـــهمـــی
ــی     ــان در انتخــاب مــدل تجرب ــوعی عــدم اطمین اقتصادســنجی کالســیک، مشــکل اســت، ن

ــدل وجــود دارد.  ــان م ــدم اطمین ــت ا ع ــی ممکــن اس ــاي تجرب ــود: ه ــی ش ــل ناش ــه عام ز س
ــري،  -1 ــان نظ ــدم اطمین ــایگزین  -2ع ــاب ج ــورد انتخ ــان در م ــدم اطمین ــاري  ع ــاي آم ه

ــراي مفــاهیم نظــري و   ــراي   -3مناســب ب ــان در مــورد تصــریح مناســب مــدل ب عــدم اطمین
هاي آماري مختلف.  نمونه

ــانی مــدل مــی  ــه مســئله نااطمین ــه تــورش و عــدم کــارایی در  عــدم توجــه ب ــد منجــر ب توان
هــاي نامناســب و اســتنتاج آمــاري نادرســت بینــیورد پارامترهــا شــود کــه نتیجــه آن پــیشبــرآ

1- Model Uncertainty
2- Bayesian Approach
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ــر ــت (دراپ ــدنظر    1995، 1اس ــدل م ــانی م ــت نااطمین ــی الزم اس ــات تجرب ــابراین در مطالع ). بن
نبـــودن مـــدل درســـت در روشـــن هـــاي اقتصادســـنجی، مســـالهقـــرار گیـــرد. بـــا پیشـــرفت

کــارگیري قــوانین احتمــال در وش بــا بــهقابــل بررســی اســت. ایــن ر2چــارچوب روش بیــزي
هـــاي مختلـــف پرداختـــه و از میـــان انبـــوهی از متغیرهـــاي  الگوســـازي بـــه آزمـــون مـــدل

تــرین و مــوثرترین متغیرهــاي تاثیرگــذار بــر متغیــر وابســته را مشــخص        توضــیحی، مهــم 
ــا در نظــر گــرفتن دو پیشــامد   مــی ــا روش اقتصادســنجی بیــزي ب ــراي آشــنایی بیشــتر ب کنــد. ب

)).1توان نشان داد (معادله (و با توجه به قوانین احتمال میBو Aتصادفی 
)1(P(A,B) P(A B)P(B)

کـــه  P A,B احتمـــال مشـــتركA وB ، P A|Bدادن احتمـــال رخA بـــه شـــرطB

و  P Bاي احتمــال حاشــیهB تــوان قــانون بیــز را کــه عنصــر  اســت. بــر ایــن اســاس، مــی
) نوشت.2صورت معادله (اصلی اقتصادسنجی بیزي است، به

)2 (P(B A).P(A)
P(A B)

P(B)


بـردار  θهـا (متغیرهـاي توضـیحی و وابسـته) و     مـاتریس داده Yحال با ایـن فـرض کـه    
Bصورت را بهBو Aتوان در قانون بیز پارامترها باشد، می YوA θ   تعریـف کـرده

) بازنویسی کرد.3صورت معادله () را به2و معادله (

)3 (P(Y ).P( )
P( Y)

P(Y)

 
 

گویـد،  نمـی θبـه دلیـل اینکـه اطالعـاتی راجـع    بـه P(Y)) از 3بر این اساس، در معادله (
) را خواهیم داشت.   4شود که در این صورت معادله (نظر میصرف

)4 (P( Y) P(Y ).P( )   

P(Y)، 4در معادله( )ها روي پارامترهاي مـدل اسـت کـه در    دهنده تراکم دادهنشان
هـاي خطـی   عنوان مثـال، از آنجـایی کـه در مـدل    ها اشاره دارد. بهفرآیند تولید دادهواقع به

شود خطاها داراي توزیع نرمال هستند بـه همـین دلیـل،این موضـوع ایجـاب      اغلب فرض می
Y(P(کند کهمی  .نیز داراي چگالی نرمال باشد

1- Draper
2- Bayesian Approach
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P(Yبه )گامـا اسـت.   - شود که داراي توزیع نرمـال  یی گفته مینما، تابع درست
 P θاي اطالعات مربـوط بـه پارامترهـاي    دهنده مجموعهچگالی پیشین است که نشان

P(Yها است. مدل بدون توجه به داده )      نیز همان چیزي است کـه بـا توجـه بـه تـابع
دسـتاوردن آن را در  دسـت آوریـم  (نحـوه بـه    خواهیم بـه نمایی میدرستپیشین و تابع 

ها بعد از دیدن دادهθبههاي بعدي توضیح خواهیم داد). در واقع هر آنچه راجع قسمت
)Pشود، براساس تابعکسب می Y)شـود  گفته مـی 1رو، به آن تابع پسیناست. از این

).2003، 2(کوپ
اي که از آن اطالع نداشته باشـیم (مثـل پارامترهـا،    در اقتصادسنجی بیزي براي هر پدیده

ضرایب متغیرها و یا حتی خود مدل بهینه و...) یک توزیع در نظـر گرفتـه و سـپس بـا انجـام      
کنـیم. روش  هـاي مناسـب، اقـدام بـه بـرآورد آن مـی      فراوان بر مبناي الگـوریتم گیرينمونه

BMAکـه تعـداد زیـادي    هاي خطـی ممکـن، زمـانی   گیري از مدلمیانگینعبارت است از
متغیر مستقل بالقوه وجود دارد. در این روش هم بر نااطمینانی انتخاب متغیرهاي مـوثر و هـم   

شود.  بر نااطمینانی مدل غلبه می
شود، انتخاب پیشین بسیار مهم اسـت.  گیري مدل بیزي استفاده میوقتی از روش متوسط

ال نیاز به تابع پیشینی است که به اطالعات ورودي محقق نیاز نداشته باشـد. در ایـن   با این ح
گیـري مـدل بیـزي از یـک تـابع پیشـین       مطالعه، با در نظر گرفتن نیازهاي محاسباتی متوسـط 

هـاي ایـن تـابع، آن اسـت کـه داراي همـان       شود. یکی از ویژگـی مزدوج طبیعی استفاده می
گاما است (همان).-نی توزیع نرمال نمایی، یعتوزیع تابع درست

یک مـدل رشـد تجربـی بـا یـک مجموعـه از متغیرهـاي توضـیحی باشـد،          Mjاگر 
صـورت  تـوان بـه  بیز و نظریه پایه احتمال، توزیع پسـین پارامترهـا را مـی   براساس قاعده

هاي پسین هـر  هاي معین براي احتمالمیانگین وزنی چگالی احتمال پسین شرطی با وزن
Y(P()) که در آن،5دست آورد (معادله (ها بهز مدلیک ا توزیع پسینθ مشروط)

ها)،به مجموعه داده jP θ|Y, M توزیعθ هـا و مـدل   مشروط به مجموعـه دادهMjو
 jP M |Y  نیز احتمال پسین مـدلj   هـا اسـت. میـانگین و    ام مشـروط بـه مجموعـه داده

تواننـد از  )، مـی 1978(3نیـز بـه پیـروي از لیمـر    θواریانس غیرشرطی پارامترهاي شیب

1- Posterior Function
2- Koop
3- Leamer
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ــه (    ــق معادل ــا و از طری ــرطی پارامتره ــاي ش ــه6برآورده ــه در آن،  ) ب ــد ک ــت آین دس
 j jθ E θˆ |Y, M برآوردOLS ضریب مورد نظر براي هر مدل است که در احتمال

متوسط وزنی تمـام برآوردهـاي ضـریب    jθ̂رو،پسین آن مدل ضرب شده است. از این
) را 7هـا نیـز معادلـه (   همـین ترتیـب بـراي واریـانس    ها است. بهموردنظر در تمامی مدل

).2004، 1مارتین و همکارانخواهیم داشت (ساالي
)5 (

 
k

j j
j

P M |Y .P( Y) P( Y, )M


  
2

1

)6 ( 
k

j j
j

ˆE(B Y) P M |Y .



2

1

)7(          
k k

j j j j j
j j

Var θ|Y P M |Y .Var θ |Y,M P M |Y . θ̂ E θ|Y
 

   
2 2 2

1 1
هاي ممکن متغیر توضیحی بالقوه، تعداد مدلKنکته مهم این است که با در نظر گرفتن 

K2 خواهد بود که اگرK هـاي ممکـن بسـیار بـزرگ اسـت.      عدد بزرگی باشد، تعداد مـدل
با محاسبه همه عبـارات معمـوالًغیرممکن اسـت. بـراي     BMAبنابراین، انجام مستقیم روش 

گیري مناسب اسـتفاده شـود. در   برطرف کردن این مشکل بهتر است از یک الگوریتم نمونه
گیري مدل را بدون درنظر اقتصادسنجی بیزي تعداد زیادي الگوریتم وجود دارد که میانگین

گیـري در  هـاي نمونـه  گـوریتم تـرین ال دهنـد. یکـی از رایـج   هـا انجـام مـی   گرفتن همه مـدل 
است.MC3اقتصادسنجی بیزي، الگوریتم 

ــوریتم    ــول، الگ ــور معم ــه ط ــايب ــه MC3ه ــراي نمون ــوریتم    ب ــاس الگ ــر اس ــري ب گی
را MC(S)هـاي  اي از مـدل کنند. این الگوریتم، زنجیـره عمل می2»هاستینگز-متروپولیست«

یکـی از  MC(S)ام اسـت ( Sدسـتامده از تکـرار   مدل بهMC(S)کند. در واقع ازي میسشبیه
مدل است). براي درست کردن این زنجیره، نحوه کار به این صورت jMتاM1هاي مدل

تحقیق نحـوه  کنیم. در اینانتخاب می(∗M)عنوان مدل جاري را بهM0است که یک مدل 
بـراي  tها آمـاره آزمـون   صورت بوده که متغیرهایی که براي آنانتخاب مدل ابتدایی به این

صـورت  گیرنـد. سـپس بـه   بوده اسـت، در درون مـدل قـرار مـی    5/0بیشتر از OLSضرایب 

1- Sala-i-Martin
2- Metropolis-Hastings
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رش مدل جدیـد از  کنیم. احتمال پذیتصادفی یک متغیر به این مدل اضافه و یا از آن کم می
شود.) محاسبه می8طریق معادله (

)8 (  
     

   

S S

s *

* *

P y|M P M
α M ,M Min ,

P y|M P M

 
 
 
 

1

αدرصد است، یعنی اگر50احتمال پذیرش بهینه در سطح   باشد، مدل جدیـد  50
شـود. در  جـایگزین مـی  M*عنـوان مـدل جـاري   شود و این مدل بهمورد قبول واقع می

بـار تکـرار   sمانـد. ایـن کـار    عنـوان مـدل جـاري بـاقی مـی     بهM0صورت همانغیراین
وجـود آورد کـه در آن بیشـترین    تـوان بـه  ها را مـی اي از مدلشود. در پایان زنجیرهمی

شد. همچنـین در هـر   ها بیشتر بااند که احتمال پسین در آنها از نقاطی انتخاب شدهمدل
تکرار پس از تعیین مدل جاري، میانگین و واریانس تابع پسین براي هر یک از متغیرهـا  

» میانگین مدل بیزي«عنوان ها بهدست آورده و در پایان پس از تعیین زنجیره از آنرا به
کنیم. گیري میمتوسط

ها و حذف اثر انتخـاب  ها با مقادیر واقعی آنبراي اطمینان از همگرایی این میانگین
گیـریم (کـوپ،   گیـري در نظـر نمـی   تکرار اولیه را براي متوسـط S0مدل آغازین تعداد

) 1995(1پیروي از کاس و رفتريمنظور تفسیر معناداري آماري ضرایب نیز به). به2003
حالـت را درنظـر   متغیـر، پـنج   (PIP)2با توجه به مقـدار احتمـال وقـوع (شـمول) پسـین     

PIPاگر- 1گیریم: می /0 - 2اهمیت است. باشد، اثرگذاري متغیر مورد بررسی بی5
/اگر PIP / 0 5 0 اگـر  - 3باشد، اثرگذاري متغیـر مـورد بررسـی ضـعیف اسـت.      75

/ PIP / 0 75 0 باشد، اثرگذاري متغیر مـورد بررسـی قابـل قبـول و بـه نسـبت بـا        95
/اگر- 4اهمیت است.  PIP / 0 95 0 باشد، اثرگذاري متغیـر مـورد بررسـی قـوي     99

PIPاگر- 5است. /0 باشـد، اثرگـذاري متغیـر مـورد بررسـی بسـیار قـوي اسـت.         99
رد بررسـی در دو حالـت آخـر، اثرگـذاري آن     بدیهی است که با قرار گرفتن متغیر مـو 

حتمی است. 

1- Kass and Raftery
2- Posterior Inclusion Probability
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معرفی متغیرها-5
تاکنون در مطالعات تجربی و مبانی نظري مربوط به عوامل مـوثر بـر بـار نظـامی، متغیرهـاي      

توانند بار نظامی را در کشـورهاي مختلـف تحـت    اند که میتوضیحی بسیاري شناسایی شده
هـایی در رابطـه بـا مـدل و یـا ترکیـب مناسـب        تاثیر قرار دهند، اما از آنجایی که نااطمینـانی 

گیري مدل بیزینـی (بـا   بالقوه وجود دارد در این تحقیق از روش میانگینمتغیرهاي توضیحی 
) جهت تحلیل و بررسی اثر این عوامل بـالقوه مـوثر بـر بـار     MATLABافزار استفاده از نرم

1شود.(شامل ایران) استفاده میMENAکشور منطقه 25نظامی در 

کننـده بـار نظـامی در سـه     یـین عنوان عوامـل تع متغیر توضیحی در این تحقیق به22تعداد 
نظـامی و منـابع طبیعـی مـورد     -اسـتراتژیک -اجتمـاعی، سیاسـی  -گروه متغیرهاي اقتصادي

طور که بررسی این جدول اند. همان) نشان داده شده3گیرند که در جدول (استفاده قرار می
م سـه گیـري رانـت حاصـل از منـابع طبیعـی، از دو شـاخص کلـی        دهد براي اندازهنشان می

و همچنـین  و سهم صادرات سوخت از صـادرات کـاالیی  GDPدرآمدهاي منابع طبیعی از
سـنگ، جنگـل و مـواد    شامل سهم درآمدهاي نفت، گاز طبیعی، زغالپنج شاخص تفکیکی 

استفاده شده است.GDPمعدنی از 
شود که بررسی مدل شده این سوال مطرح میممکن است توجه به متغیرهاي معرفی

بروز مشکالتی نظیر همخطی متغیرها چگونه اسـت؟ نکتـه حـائز اهمیـت در     در صورت
کنـد. در  مدل ایجاد نمـی این روش آن است که مسائلی از این قبیل، مشکالتی را براي

بـا یـک مـدل    - گیري بیزي بیان شدطور که در توضیح روش میانگینمانه- این روش 
مـدل بـا متغیرهـاي مسـتقل متفـاوت      فرد مواجه نیستیم، بلکه بـا تعـداد زیـادي    منحصربه

سروکار داریم و با هدف یافتن متغیرهایی که در حضـور همـه متغیرهـا اثـر خـود را بـر       
شـود. در حقیقـت بـا در نظـر گـرفتن      کنند، محاسـبات انجـام مـی   متغیر وابسته حفظ می

آیند، متغیرهـاي  دست میهاي مشخصی براي هر مدل که براساس رویکرد بیزي بهوزن
منظور بررسی اثر متغیرهاي توضیحی بر شوند. همچنین در این مقاله بهخص میقوي مش

ي هـاي مربـوط بـه دوره   سـاله داده 20بار نظامی در کشورهاي مورد بررسی از میانگین 

شورها عبارتند از: الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، جیبـوتی، مصـر، ایـران، عـراق، اسـرائیل، اردن،      این ک-1
کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، قطر، عربستان، سومالی، سـودان، سـوریه، تـونس، ترکیـه، امـارات و      

اند.  در نظر گرفته نشدهMENAمنطقه ها جزو کشورهايبنديیمن. برخی از این کشورها در بعضی از تقسیم
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ها از منابع مختلـف آمـاري   استفاده شده که اطالعات مربوط به آن1995- 2014زمانی 
ست. آوري شده ا) آمده، جمع3که در جدول (

آوري و عالمت انتظاريهمراه تعریف، منبع جمعکار گرفته شده در تحقیق به): متغیرهاي به3جدول (

1- World Development Indicators

غیر
ه مت

گرو

ف
آوري منبع جمعتعریف متغیر و توضیحات مرتبط با آنمتغیرردی

هااطالعات و داده

ري
تظا

ت ان
الم

ع

-0M.B

هاي) نظـامی از تولیـد   سهم کل مخارج (هزینه
عنـوان  داخلی (بر حسب درصد) و بهناخالص 

شاخص بار نظامی

المللی موسسه بین
تحقیقات صلح 

سته(SIPRI)استکهلم 
 واب

غیر
مت

عی
تما

 اج
ي و

صاد
 اقت

اي
یره

متغ

1LGDPpc

لگاریتم طبیعی تولید ناخـالص داخلـی سـرانه    
) 2005ثابت سـال  (بر حسب دالر و به قیمت

عنوان شاخص درآمد سرانهو به

توسعه هايشاخص
(WDI)1جهانی

وممتعلق به بانک جهانی
معل

نا

2Non-Mil

ســهم مخــارج غیرنظــامی از تولیــد ناخــالص 
عنـوان هزینـه   داخلی (بر حسب درصد) و بـه 

فرصت مخارج نظامی
WDIفی

من

3T.O.B
(بــر حســب GDPســهم تــراز تجــاري از

فیWDIدرصد)
من

4OPEN

ــادرات و واردات از    ــوع ص ــل مجم ــهم ک س
GDP عنوان شـاخص  درصد) و بهحسب(بر

باز بودن تجاري
WDIوم

معل
نا

5F.D.I
GDPگذاري مستقیم خارجی از سهم سرمایه

فیWDI(بر حسب درصد)
من

6E.E.R(بر حسب درصد) نرخ ارز موثر واقعیWDIت
مثب

7LPOP(بر حسب نفر) لگاریتم طبیعی جمعیت کلWDIوم
معل

نا
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- )3ادامه جدول (

1- Worldwide Governance Indicator
2- the Major Episodes of Political Violence Database
3- Database of Worldwide Terrorism Incidents

غیر
ه مت

گرو

ف
آوري منبع جمعتعریف متغیر و توضیحات مرتبط با آنمتغیرردی

هااطالعات و داده

ري
تظا

ت ان
الم

ع

می
نظا

 و 
ک

اتژی
ستر

،  ا
سی

سیا
ي 

رها
متغی

8D.N

). Polityخالص دموکراسی (یا همان شاخص 
این شـاخص بـراي سـنجش درجـه مشـارکت      

و از طریق تفریـق  رود کار میمردم در دولت به
دست شاخص استبداد از شاخص دموکراسی به

-10+ و 10آید. مقـدار ایـن شـاخص بـین     می
به معنی استبداد مطلـق و  -10کند که تغییر می

+ به معنی دموکراسی کامل است.10

WDIفی
من

9C.C.I

عنـوان شـاخص معکـوس    شاخص کنترل فساد به
دو عـدد  گیري فساد. مقدار این شاخص بین اندازه

شـدن آن بـه   قرار دارد و بـا نزدیـک   5/2و - 5/2
شدن آن میزان فساد کاهش و با نزدیک 5/2مقدار 

یابد.میزان فساد افزایش می- 5/2به مقدار 

هاي حاکمیت شاخص
فی(WGI)1جهانی

من

10W.S

آوري. این متغیر از مجموع سـه جـزء:   امتیاز جنگ
تشـکیل  المللی، کشـوري و قـومی  آوري بینجنگ

0شده است که هر یـک از اجـزاء مقـادیري بـین     
پذیرنـد. بنـابراین   ترین) را مـی (بی10(کمترین) و 

است.30تا 0مقدار این متغیر بین 

هاي پایگاه داده قسمت
عمده خشونت 

(MEPV)2سیاسی

ت
مثب

11M.BME
MENAمتوسط بار نظامی کل کشورهاي منطقـه  

فیWDIدرصد)جز کشور مورد بررسی (برحسب به
من

12M.BWord
متوسط بار نظامی کل کشورهاي دنیا (برحسب 

لومWDIدرصد)
امع

ن

13LTerrorism

لگاریتم طبیعی تعداد کـل حـوادث تروریسـتی    
عنـوان  بـه MENAوقوع پیوسته در منطقـه  به

ثباتی سیاسیهاي بییکی از شاخص

هاي پایگاه جهانی داده
ت(DWTI)3تروریسم

مثب

14M.B(-1)وقفه بار نظامیWDIت
مثب

15A.F
ــار    ــروي ک ــل نی ــلح از ک ــاي مس ــهم نیروه س

تWDI(برحسب درصد)
مثب
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- )3ادامه جدول (

ماخذ: متغیرهاي تحقیق

تحلیل نتایج تجربی-6
هـاي  ترتیب در جدولبه(BMA)گیري مدل بیزي هاي میانگینترین نتایج نهایی تحلیلمهم

مـدل  10) گویاي ترکیـب متغیرهـاي توضـیحی مـوثر     4) ارائه شده است. جدول (6) تا (4(
مـدل)  222هـاي موجـود (  گیري موثر از کل مدلهزار بار نمونه100برتر یا بهینه است که با 

االترین ) از بیشترین تعداد دفعـات تکـرار (مـدل)، بـ    5حاصل شده و بر اساس نتایج جدول (
احتمال پسین عـددي و احتمـال پسـین تحلیلـی برخـوردار هسـتند. همچنـین براسـاس نتـایج          

) (مـدل اول)  5شـده در جـدول (  توان گفت احتمال آنکه بهترین مدل ارائـه  )، می5جدول (
خوبی تغییرات بار نظامی را توضیح دهـد، احتمـالی در   مدل برآورد شده به10بتواند در بین 

هزار مدل 100مدل بهینه مطرح شده در بین 10درصد است. احتمال وقوع 25تا 24حدود 
درصد است. 68/24شده نیز طراحی

غیر
ه مت

گرو

ف
آوري منبع جمعتعریف متغیر و توضیحات مرتبط با آنمتغیرردی

هااطالعات و داده

ري
تظا

ت ان
الم

ع

عی
طبی

بع 
منا

16A.N.R
ــدهاي  ــهم درآم ــی ازس ــابع طبیع GDPمن

تWDI(برحسب درصد)
مثب

17F.E
سهم صادرات سـوخت از صـادرات کـاالیی    

تWDI(بر حسب درصد)
مثب

18Oil
(بـر حسـب   GDPسهم درآمدهاي نفتـی از 

تWDIدرصد)
مثب

19Gas
ــی از   ــاز طبیع ــدهاي گ ــهم درآم GDPس

تWDI(برحسب درصد)
مثب

20Coal
ــنگ    ــال س ــدهاي زغ ــهم درآم GDPازس

تWDI(برحسب درصد)
مثب

21Forest
(بر حسـب  GDPسهم درآمدهاي جنگل از

تWDIدرصد)
مثب

22Mineral
ــدنی از  ــواد مع ــدهاي م ــهم درآم GDPس

تWDI(برحسب درصد)
مثب
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متغیر توضیحی بـالقوه  22) که متشکل از شش ستون است، اهمیت هر یک از 6جدول (
دهـد. بعـد از سـتون    در نظر گرفته شده را روي بار نظامی کشورهاي مورد مطالعه نشـان مـی  

اسامی متغیرها، اولین ستون، تعداد دفعات تکرار هـر یـک از متغیرهـاي توضـیحی     مربوط به 
گیـري  هزار بـار نمونـه  100ها را در همان بالقوه و دومین ستون احتمال وقوع هر یک از آن

دهد. اما ستون بعدي مربوط به میانگین وزنی ضرایب پسین هر یـک  ها نشان میموثر از مدل
هاي بـرآورد شـده اسـت. بـدیهی اسـت ایـن ضـرایب از        ل مدلاز متغیرهاي توضیحی در ک

قابلیت اطمینان باالتري نسبت به ضرایب متغیرهایی که تنها براساس یک مدل واحد تخمـین  
دهنده انحراف معیار مربوط بـه هـر یـک از    اند، برخوردارند. ستون آخري نیز نشانزده شده

توجه به ستون احتمال وقـوع هـر یـک از    ) و با 4ضرایب متغیرها است. با مراجعه به جدول (
متغیـر توضـیحی در نظـر    22یابیم در بـین  ) درمی6متغیرهاي توضیحی موردنظر در جدول (

زمـانی بلندمـدت   گرفته شده، برخی از متغیرها، تاثیر حتمی و بااهمیت بر بار نظامی در دوره
مـده ایـن   آدستتایج بهگذارند. حال در ادامه به تحلیل اهم ندر کشورهاي مورد بررسی می

پردازیم.تر میطور جزئیجدول به
یـک از متغیرهـاي گـروه    )، هـیچ 6شده در جدول (هاي کمی انجامبراساس نتایج تحلیل

از معنــاداري و سـطح احتمــال الزم بــراي اثرگـذاري بــر بــار نظــامی،   اقتصـادي و اجتمــاعی 
کمتـر اسـت.   5/0گروه از مقـدار  برخوردار نیستند، چراکه احتمال وقوع تمام متغیرهاي این 

توان گفت متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی نقش چندانی در تعیین میزان بـار  بر این اساس می
ندارند. MENAنظامی کشورهاي منطقه 
شـده در مـورد متغیرهـاي سیاسـی، اسـتراتژیک و      هاي کمی انجـام بر اساس نتایج تحلیل

بـا  » MENAوقوع پیوسته در منطقـه  تعداد کل حوادث تروریستی بهلگاریتم «نظامی، متغیر 
تاثیري مثبت و حتمی بـر بـار نظـامی در بلندمـدت داشـته اسـت. میـانگین        96851/0احتمال 

10اسـت و یکـی از اجـزاي هـر     0099/0با خطاي معیار پایین 03/0وزنی ضریب این متغیر 
ن گفت وقوع حوادث تروریستی و بـه تبـع   توادهد. بر این اساس میمدل بهینه را تشکیل می

هاي نظامی بسیار براي از طریق صرف هزینهMENAثباتی سیاسی در منطقه آن افزایش بی
تامین امنیت موجب افزایش بار نظامی کشورهاي این منطقه شده است. 

سیاسـی، اسـتراتژیک و نظـامی بـا احتمـال      نیـز در بـین متغیرهـاي    » آوريامتیاز جنـگ «متغیر 
تاثیري مثبت و بااهمیت بر بار نظامی در بلندمدت داشته است. میـانگین وزنـی ضـریب    92184/0
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مـدل بهینـه را تشـکیل    10اسـت و یکـی از اجـزاي هـر     0115/0با خطاي معیار 004/0این متغیر 
هـاي  هاي خارجی و داخلی، نیاز بیشتري به هزینـه دهد. بدیهی است که با وقوع جنگ و تنشمی

موجب افزایش بار نظامی خواهد شد.  شود که ي تامین امنیت و نظم عمومی حس مینظامی برا
عنوان یک متغیر سیاسی، نیز به» MENAمتوسط بار نظامی کل کشورهاي منطقه «متغیر 

از متغیرهاي بااهمیتی است که تاثیري مثبـت  78208/0استراتژیک و نظامی دیگر با احتمال 
دهد. مدل بهینه را تشکیل می10مدل از 7ه و یکی از اجزاي بر بار نظامی در بلندمدت داشت
شده، میانگین وزنی ضریب پسـین ایـن متغیـر در تاثیرگـذاري     براساس نتایج محاسبات انجام
درصد افزایش در متوسـط بـار   است. به این معنا که یک26/0بلندمدت بر بار نظامی حدود 

یر عوامــل، بــار نظــامی را در بــا فــرض ثبــات ســاMENAنظــامی کــل کشــورهاي منطقــه 
درصـد افـزایش خواهـد داد. ایـن نتیجـه      26/0کشورهاي مورد مطالعه در بلندمدت حـدود  

نوعی رقابت تسلیحاتی وجـود داشـته و   MENAگویاي آن است که بین کشورهاي منطقه 
پیروي از یکدیگر با افـزایش مخـارج نظـامی، مخـارج نظـامی در کشـورهاي ایـن منطقـه         به

دستامده، بـا توجـه بـه حساسـیت ایـن منطقـه و بـاالخص منطقـه         فته است. نتیجه بهافزایش یا
خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی بین کشورهاي آن، مطابق با انتظار بوده است. در ایـن  

دهد که متوسـط  ) براي کشور ترکیه، نشان می2002(1راستا نتایج مطالعه سزگین و یلدیریم
زمان ناتو، تـاثیر مثبتـی را بـر بـار دفـاعی کشـور ترکیـه داشـته         بار نظامی کشورهاي عضو سا

انـد کـه متوسـط بـار نظـامی کشـورهاي       ) نشان داده2012است. در مقابل، فونفریا و مارین (
عضو سازمان ناتو، تاثیر منفی بر بار نظامی کشورهاي عضو داشته است که این نتیجه حـاکی  

بین کشـورهاي ایـن سـازمان اسـت. براسـاس      از وجود اتحاد نظامی و عدم رقابت تسلیحاتی
)، سـایر متغیرهـاي سیاسـی بـا وجـود داشـتن       6دست آمـده در جـدول (  هاي بهنتایج تخمین

عالمت انتظاري از معناداري و سطح احتمال الزم براي اثرگذاري، برخوردار نیستند.
وضوع اصـلی  عنوان مشده در مورد منابع طبیعی (بههاي کمی انجامبر اساس نتایج تحلیل

عنـوان یـک شـاخص کلـی از     بـه » GDPسـهم درآمـدهاي منـابع طبیعـی از     «تحقیق)، متغیر 
تاثیري مثبت و با اهمیت بر بار نظامی در بلندمـدت  88262/0فراوانی منابع طبیعی با احتمال 

اسـت و یکـی از   0681/0با خطاي معیـار  13/0داشته است. میانگین وزنی ضریب این متغیر 
درصد افـزایش  یک توان گفت دهد. بر این اساس میمدل بهینه را تشکیل می10اجزاي هر 

1. Sezgin & Yildirim
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در MENAکشـورهاي منطقـه   در این شاخص با فرض ثبات سایر عوامل، بار نظـامی را در 
درصد افزایش خواهد داد. 13/0بلندمدت حدود 

فراوانـی منـابع   عنـوان شـاخص دیگـر    به» سهم صادرات سوخت از صادرات کاالیی«متغیر 
از متغیرهــاي بــااهمیتی اســت کــه تــاثیري مثبــت بــر بــار نظــامی  76513/0بــا احتمــال طبیعــی

شـده، میـانگین   ر اسـاس نتـایج محاسـبات انجـام    کشورهاي مورد مطالعه در بلندمدت داشته و ب
ایـن  اسـت. 09/0وزنی ضریب پسین این متغیر در تاثیرگذاري بلندمدت بر بـار نظـامی حـدود    

شده در زمینه موضوع تحقیق و گویـاي ایـن مطلـب اسـت کـه      نتیجه مطابق با مبانی نظري ارائه
تاثیرگذار است.  MENAگري کشورهاي منطقه درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی بر نظامی

سـنگ،  نتایج حاصل از تفکیک درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی به نفت، گاز طبیعی، زغـال 
بـر ایـن اسـاس،    )، نشـان داده شـده اسـت.   6ترتیب در انتهاي جـدول ( جنگل و مواد معدنی نیز به

تاثیري مثبت و حتمی بـر بـار نظـامی    98835/0با احتمال » GDPسهم درآمدهاي نفتی از «متغیر 
اسـت و  0259/0با خطـاي معیـار   18/0در بلندمدت داشته است. میانگین وزنی ضریب این متغیر 

درصـد  یـک  تـوان گفـت   دهد. بر ایـن اسـاس مـی   مدل بهینه را تشکیل می10یکی از اجزاي هر 
در MENAورهاي منطقـه  افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر عوامل، بار نظامی را در کشـ 

دشـت آمـده مبنـی بـر تـاثیر مثبـت       درصد افـزایش خواهـد داد. نتیجـه بـه    18/0بلندمدت حدود 
)، 2012فـریمن و بیرانـر (  - هاي نظامی، با مطالعات متعـددي نظیـر پیرلـو   درآمدهاي نفتی بر هزینه

د.  سویی نزدیک دار) هم2015موالی () و ال2014)، حسن (2013علی و عبدالطیف (
نکته مهم دیگر آن است که ضریب سهم درآمـدهاي حاصـل از نفـت، نسـبت بـه سـایر       

دهنده آن است کـه نفـت نسـبت بـه سـایر منـابع طبیعـی        تر است که نشانمنابع طبیعی بزرگ
کند.  بازي میMENAتري را در بار نظامی کشورهاي منطقه کنندهنقش تعیین

و 66296/0با احتمال »GDPسهم درآمدهاي گاز طبیعی از «در بین سایر منابع طبیعی، 
اثرگذاري مثبت از باالترین سطح احتمال وقوع برخوردار است. براساس نتایج برآوردهـاي  

)، سایر منـابع طبیعـی، از معنـاداري و سـطح احتمـال الزم بـراي       6به دست آمده در جدول (
اثرگذاري، برخوردار نیستند.
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BMAمدل بهینه بلندمدت روش 10متغیرهاي ): ترکیب4جدول (
دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول متغیر
          LGDPpc
          Non-Mil
          T.O.B
          OPEN
          F.D.I
          E.E.R
          LPOP
          D.N
          C.C.I
          W.S
          M.BME
          M.BWord
          LTerrorism
          M.B(-1)
          A.F
          A.N.R
          F.E
          Oil
          Gas
          Coal
          Forest
          Mineral

تکـرار مـوثر در انتخـاب    هزار بار 100هزار بار تکرار کل یا 110، متغیرهایی هستند که پس از 1* متغیرهاي کد 
اند.مدل بهینه (اول) قرار گرفته10ها در ستون متغیرهاي مربوط به مدل

هاي تحقیقماخذ: یافته
BMAمدل بهینه بلندمدت روش 10): احتمال وقوع 5جدول (

احتمال پسین (تحلیلی) احتمال پسین (عددي) هاتعداد دفعات انتخاب مدل هامدل
2448/0 2361/0 5826 1
1999/0 1991/0 4912 2
1775/0 1622/0 4002 3
0855/0 1090/0 2691 4
0709/0 0752/0 1858 5
0412/0 0370/0 912 6
0501/0 0508/0 1255 7
0518/0 0617/0 1521 8
0344/0 0359/0 885 9
0439/0 0330/0 815 10
1 1 24677 کل

24677/0مدل:             10احتمال وقوع  
هاي تحقیقماخذ: یافته
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BMA): نتایج محاسبات روش 6جدول (

انحراف معیار 
ضرایب

میانگین پسین 
ضرایب

احتمال وقوع 
متغیر

تعداد دفعات 
انتخاب متغیر متغیر ردیف

رها
متغی

وه 
گر

0082/0 0004/0 342210/0 34221 LGDPpc 1

عی
تما

 اج
 و 

 ي
صاد

 اقت
اي

یره
متغ

7215/0 4881/0- 215940/0 21594 Non-Mil 2
0102/0 0121/0- 121880/0 12188 T.O.B 3
0066/0 0104/0 166910/0 16691 OPEN 4
0012/0 0001/0 068550/0 6855 F.D.I 5
0028/0 0015/0 265820/0 26582 E.E.R 6
0000/0 0000/0 080550/0 8055 LPOP 7
0019/0 0031/0- 385160/0 38516 D.N 8

ي 
رها

متغی
می

نظا
 و 

ک
تژی

سترا
،  ا

سی
سیا

0068/0 0055/0 195210/0 19521 C.C.I 9
0115/0 0044/0 921840/0 92184 W.S 10
1492/0 2628/0 782080/0 78208 M.BME 11
0428/0 1008/0 385530/0 38553 M.BWord 12
0099/0 0251/0 968510/0 96851 LTerrorism 13
0448/0 1551/0 311910/0 31191 M.B(-1) 14
0024/0 0028/0 101460/0 10146 A.F 15
0681/0 1285/0 882620/0 88262 A.N.R 19

عی
طبی

بع 
منا

0215/0 0852/0 765130/0 76513 F.E 20
0259/0 1812/0 988350/0 98835 Oil 21
0358/0 0811/0 662960/0 66296 Gas 22
0011/0 0018/0- 088510/0 8851 Coal 23
0061/0 0298/0 188510/0 18851 Forest 24
0000/0 0000/0 052210/0 5221 Mineral

هاي تحقیقماخذ: یافته

هابندي و پیشنهادجمع-7
گیـري  کـارگیري روش میـانگین  مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی بیزي و بـه 

MENAگان قوي بار نظامی در کشورهاي منطقه کنند) به بررسی تعیینBMAمدل بیزي (

پرداخته است. به این منظور از 1995-2014ساله 20(شامل ایران) در بلندمدت و طی دوره 
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متغیر که براساس مبانی نظري و مطالعات تجربی بر روي بار نظامی موثرند در سه گروه: 22
منـابع طبیعـی   -3نظـامی و  -اسـتراتژیک -سیاسـی -2اجتمـاعی،  -متغیرهاي اقتصـادي -1

گیـري بیـزي از ضـرایب،    هـزار رگرسـیون و میـانگین   100استفاده شـده اسـت. بـا بـرآورد     
سـهم  دسـتامده، متغیرهـاي   اند. بر اساس نتایج بهکنندگان قوي بار نظامی مشخص شدهتعیین

وســته در منطقــه وقــوع پیتعــداد کــل حــوادث تروریســتی بــهو GDPدرآمــدهاي نفتــی از 
MENA ســهم بــا عالئــم مثبــت داراي اثــر حتمــی بــر بــار نظــامی هســتند. تــاثیر متغیرهــاي

متوسط بار نظـامی کـل کشـورهاي منطقـه     آوري، امتیاز جنگ،GDPدرآمدهاي طبیعی از 
MENA نیز بر بار نظامی با عالمـت مثبـت بـه    سهم صادرات سوخت از صادرات کاالییو

اجتمـاعی از  -یـک از متغیرهـاي اقتصـادي   نسبت بااهمیت و قابل قبول است. همچنـین هـیچ  
معناداري و سطح احتمال الزم براي اثرگذاري بر بار نظامی، برخوردار نیستند. بر این اسـاس  

، عوامــل MENAکننــده بــار نظــامی در کشــورهاي منطقــه تــوان گفــت عوامــل تعیــینمــی
استراتژیک (تهدیدات جنگی و امنیتـی) و رانـت حاصـل از منـابع طبیعـی (بـاالخص نفـت)        

باشند و عوامل اقتصادي و اجتماعی نقش مهمی در آن ندارند.  می
(از طریق تعامـل  MENAبا توجه به نتایج این تحقیق، هرچه تهدیدات امنیتی در منطقه 

مثبت کشورهاي این منطقه) کاهش یابد و منطقه از ثبات سیاسی بیشـتري برخـوردار باشـد،    
هـاي نظـامی کمتـري بـراي کشـورهاي ایـن منطقـه اسـت و بـه تبـع آن           نیاز به صرف هزینـه 

شود و رشـد اقتصـادي بیشـتري را    هاي نظامی میهاي توسعه اقتصادي جایگزین هزینههزینه
در بر خواهد داشت.  MENAي منطقه براي کشورها

ایـن  MENAدر آخر، اثرگذاري مثبت درآمدهاي نفتی بر بار نظامی کشورهاي منطقه 
کند که امنیت این کشورها و به ویژه کشورهاي نفتی این منطقه تا حـد قابـل   نکته را بیان می

ختیـار ایـن   اي وابسته به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است که میـزان آن در ا مالحظه
شـود. ایـن وضـعیت باعـث     کشورها نیست و از طریق شرایط بـازار جهـانی نفـت تعیـین مـی     

شود که امنیت ملی این کشورها، وابسته به عاملی باشد خـارج از کنتـرل مقامـات دولتـی     می
هـاي تـامین بودجـه الزم    کنـد در روش رو، حفظ امنیت این کشورها ایجاب میاست. از این

ریـزي شـود کـه نوسـانات بـازار      نحوي برنامهعمل آید و بهی تجدیدنظر بهبراي مخارج نظام
نفت نتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد.
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Abstract
This article examines the robust determinants of military expenditure in the

MENA region countries (including Iran) with an emphasis on natural resources
during the years of 1995-2014. For this purpose, 22 variables in three categories are
used: 1.Economic and social variables 2.Political, strategic and military variables
3.Natural resources. Bayesian Model Averaging approach (BMA) is used, due to
convenience feature to consider the uncertainty assumption of model. With
estimation of 100000 regressions and Bayesian averaging of coefficients, robust
determinants of military expenditure in the MENA region countries are specified.
Based on the results, the share of natural resources revenues from GDP and the
share of fuel exports from commodity exports have an important effect on military
expenditure with positive signs. Among the natural resources, the share of oil
revenues from GDP has a positive and robust effect on the military expenditure with
a probability about 0.99. According to the others results, among the political,
strategic and military variables, the variables of terrorist incidents, warfare score and
the average military expenditures of the MENA region countries, respectively, have
important influence on military expenditure. Also, none of the economic and social
variables have significance and probability level requirement to influence on
military expenditure. Accordingly, it can be said that strategic factors (war and
security threats) and rents of natural resources (especially oil) are the factors
determining the military expenditure in the MENA region countries.

Keywords: Military Expenditure, Natural Resources, Bayesian Model Averaging
(BMA) Approach, MENA Region Countries

JEL classification: C11, D74, H56, O57

1- Ph.D. Student of Economics, Lorestan University,Lorestan,Iran
Email: golkhandana@gmail.com


	4.pdf (p.1-28)
	41.pdf (p.29)

